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Morgen zullen te Halle in Vlaams-Brabant weer vele duizenden Vlamin
gen op straat betogen voor wat zij als een heilig recht beschouwen : 
het recht zichzelf te kunnen zijn en blijven, in de eigen duizendjarige 
geboortestreek. Generaties Vlamingen zijn in de voorbije eeuw hard
nekkig voor dit recht blijven opkomen, en hebben er — in het grootste 
deel van Vlaanderen — de wettelijke en feitelijke erkenning van afge
dwongen. De Vlaamse Brabanders echter staan nog elke dag op de 
barrikaden in een niet aflatende strijd tegen het tentakulaire Bruxelles 
dat heel Vlaams-Brabant zoekt te kolonizeren en te vervreemden van 
eigen aard. Zij moeten morgen kunnen voelen dat de rest van Vlaande
ren onverbreekbaar solidair blijft met hen, tot het gevaar zal zijn gewe
ken, tot de verfransing doelmatig en definitief is ingedijkt. 

Het ziet ernaar uit — ondanks de eerder gebrekkige voorbereiding en 
de (te) laat gestarte kampanje — dat het een indrukwekkende betoging 
zal worden. Indrukwekkend door het aantal deelnemers, maar tevens 
door de eensgezindheid waarmee Vlamingen van alle politieke en filo-
zofische overtuigingen er naast elkaar zullen opstappen. Het moet een 
indrukwekkende betoging worden, want aan de politici dient voor altijd 
duidelijk te worden gemaakt dat van de Vlamingen GEEN ENKELE toe
geving aan de Brusselse verfransers meer moet worden verwacht. Geen 
centimeter grond meer, geen enkele « faciliteit ». Het is nu genoeg 
geweest I De tijd is gekomen om de vele beloften die aan de Vlamin
gen zijn gedaan, nu eindelijk eens in te lossen. 

WOORDEN niN 

Het eventuele grandioos sukses van de betoging en de eensgezindheid 
van Vlamingen van alle strekkingen te Halle mag ons echter in geen 
geval beroezen. Broederlijk opmarcheren voor dezelfde doelstellingen is 
uiteraard een goede zaak. Het is echter vele malen belangrijker, het is 
essentieel dat de Vlamingen ook front vormen tegenover de frankofo-
nen wanneer het om de verdediging van de Vlaamse belangen gaat in 
het parlement, wanneer het er zal op aankomen de in Halle gestelde 
eisen dpor te drukken te Brussel. 

En op dat punt dient de Vlamingen gewezen te worden op de fundamen
teel schijnheilige houding van een aantal Vlamingen in de traditionele 
regeringspartijen (CVP, BSP, PVV). Zij bewijzen lippendienst aan de 
doelstellingen van de betoging te Halle, zullen misschien mee opstap
pen, maar bij de eerste gelegenheid nemen zij een houding aan die 
flagrant in tegenspraak is met wat zij elders onderschreven. Staaltjes 
van dit gebrek aan konsekwentie zijn de jongste weken, de voorbije 
dagen zelfs geleverd. Toen een VU-vertegenwoordiger onlangs in de 
Brabantse provincieraad voorstelde dat de raad de wens zou uitdrukken 
dat het kiesarrondissement Brussel zou worden gesplitst, dan stemden 
de vertegenwoordigers van CVP, BSP en PVV tegen. En vorige donder
dag nog, in de Senaatskommissie van Binnenlandse Zaken, werden 
twee wetsvoorstellen van VU-senator Jorissen tot afschaffing van de 
faciliteiten in de randgemeenten en tot splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel mede door de CVP-ers en de BSP-ers in de kommissie 
afgewezen, terwijl de PVV-ers afwezig bleven. 

Het volstaat niet voor een Vlaamsgezind publiek te betogen dat men 
voor de definitieve begrenzing van Brussel tot de 19 gemeenten is, 
voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel en voor een pro
vincie Vlaams-Brabant, of daar in de verkiezingstijd mee uit te pakken. 
Woorden zijn geen oorden. Met woorden en loze beloften zijn de Vla
mingen al te lang gepaaid, het komt nu op daden aan, in het parlement, 
in de regering, te Brussel. Het zal de taak zijn van het Overlegkomitee 
en van de betogers te Halle nadien scherp toe te zien op de daden 
van de politici die morgen in Halle misschien de show zullen trachten 
te stelen. 

Paul Martens 

STOP DE VERFRANSING: 
ST0PDE6R0NDSPEKUUTIE! 
Van meet af aan hebben wij in dit 
blad betoogd dat de Franstaligen 
de invoering van zogenaamde « fa
ciliteiten » (Hertoginnedal, 1963) 
in zes Vlaamse randgemeenten 
zouden misbruiken als uitgangs
punt voor verdere verfransingspo-
gingen. De ervaring te Wemmei, 
Wezembeek-Oppem, Kraainem, 
Linkebeek, Drogenbos en St-Gene. 
sius-Rode in de jongste tien jaren 
heeft dit inmiddels ten overvloede 
bevestigd. De traditionele «Vlaam
se» regeringspartijen, de BSP, de 
PVV en vooral de CVP, dragen — 
door hun toegevingen destijds op 
Hertoginnedal — de zwaarste ver
antwoordelijkheid voor de verder 
woekerende verfransing in het 
Vlaamse ommeland van Brussel. 

Nog zeer onlangs heeft FDF-volks-
vertegenwoordiger Clerfayt het 
bewijs geleverd dat de Franstali
ge Brusselaars (die zich al duch
tig « wapenen » met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976) bovengenoemde zes 
randgemeenten-met-faciliteiten al 
beschouwen als geschikte uitval
basissen voor de verfransing van 
talrijke andere gemeenten in 
Vlaams Brabant. Volgens hem 
moeten de federaties van gemeen
ten, die een van bovengenoemde 
zes onder hun bevoegdheid heb
ben, op hun beurt « faciliteiten » 
toestaan aan de Franstaligen. De 

Waal Michel (PSC), minister van 
Binnenlandse Zaken, gaf hem in 
de Kamer van Volksvertegenwoor
digers gelijk, tot verbijstering van 
de Vlamingen. De VU-kamerleden 
Valkeniers en Anciaux hebben er 
de minister van Vlaamse Aange
legenheden (in de Kultuurraad) en 
de eerste-minister (in de Kamer) 
nu toe verplicht hun houding te 
bepalen tegenover de verklaringen 
van minister Michel. Mevrouw De 
Backer was voldoende duidelijk : 
de besturen van de Vlaamse rand-
federaties gebruiken uitsluitend 
het Nederlands. Voor hun betrek
kingen met Franstalige inwoners 
van de zes randgemeenten moeten 
de betrokken burgemeesters maar 
als tolken fungeren. De eerste-
minister sprak in dezelfde zin, 
maar weigerde — ondanks aan
drang van VU-zijde — toch duide
lijk te verklaren of hij nu de inter-
pellatie-Michel, dan wel die van 
mevrouw De Backer onderschrijft. 

Uit het hele incident valt in elk 
geval te leren dat een aantal 
Franstalige Brusselaars (en niet 
enkel de FDF-ers !) erop uit blijft 
de beruchte olievlek steeds ver
der uit te breiden. Zij gebruiken 
daarvoor een « humanitair » mo
tief en werpen zich op als de ver
dedigers van de ingeweken Frans
taligen, die ook « recht hebben op 
hun kutlurele identiteit. 

Kern van het hele probleem blijft 
uiteraard de wanordelijke stede
lijke uitbreiding van Brussel en 
de volkomen willekeurige wijze 
waarop dit gebeurt .Tot nu toe 
zijn het in feite altijd de grond-
spekulanten geweest die aan de 
basis liggen van de « kommunau-
taire oorlog ». Zij bepaalden waar 
de nieuwe wijken zouden komen, 
en trokken er uit winstbejag de 
financieel beter gesitueerde fran-
talige Brusselaars naartoe. Deze 
urbanistiscfie wildgroei met zijn 
vele sociale en kommunautaire 
nadelige gevolgen kon echter 
maar blijven gedijen dank zij de 
laksheid en de medeplichtigheid 
van de verantwoordelijke over
heid. 
Wij zijn ervan overtuigd dat een 
werkelijke indamming van de 
Brusselse olievlek niet kan be
reikt worden met de inperking of 
zelfs de afschaffing van de facili
teiten (wat politiek niet haalbaar 
is volgens de CVP). Zolang men 
ook niet zorgt voor een verant
woorde ruimtelijke ordening 
rondom Brussel, waaraan streng 
de hand wordt gehouden, zullen 
de problemen op dat punt blij
ven bestaan. Daarom tast de be
togingseis « stop de on-sociale 
grondspekulatie » dieper door 
naar de kern van het Vlaams-Bra-
bantse (en Brusselse) probleem. 

OPROEP TOT ALLE 
VU-KADERLEDEN 
EN MILITANTEN 

0 Het Partijbestuur verwacht van 
u allen dat u, samen met vrienden 
en kennissen, talrijk zult aanwezig 
zijn in de grote Vlaamse voiksbeto-
ging die morgen te Halle doorgaat. 

^ Om uw Vlaams aktiviteitenpro-
gramma niet al te zeer te belasten 
werd het voor 1 december te Brus
sel geplande VU-kongres verdaagd 

tot einde januari 1975 (zie het 
vraaggesprek met kamerlid Raskin 
op p. 24 in dit nummer). 

^ Het is van het allergrootste be
lang dat de komende twee maanden 
in alle geledingen van de partij een 
grootscheepse kampanje op touw 
wordt gezet tot het werven van 
nieuwe abonnementen op « Wij » 
en het aantrekken van nieuwe le
den. Ook op dat terrein zijn woor
den geen oorden. Verwacht niet 
alles van anderen, begin er zelf 
mee, onmiddell i jk I 
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MORGEN ALLEN NAAR H M L E ! 
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BRIIUin 
DALIDA, CIRKUS, H. CAMPS 

Tijdens de pauze van het gala
optreden van Dalida te Hasselt 
(In première voor België op 6 
november jl.), verwelkomde de 
heer Hugo Camps, staatssekreta-
ris d'Hoore ongeveer op de vol
gende manier : 

« ... U hebt vliegensvlug uw pa
pieren verlaten te Brussel, en 
zijt weggevlucht uit de Kultuur-
raad waar sommigen een wan
smakelijke show hebben opge
voerd, die soms aan een cirkus 
deed denken,... om hier bij 
Dalida een beetje rust en poëzie 
te vinden... ». 

Duidelijk was hier het optreden 
bedoeld van de VU-leden in de 
vergadering van deze raad, op 
dat ogenblik reeds een 14-tal da
gen geleden. 

Ik voelde me onmiddellijk geër
gerd door deze misplaatste in
leiding, van een persoon die, in 
de ogen van de aanwezigen, het 
allemaal zelf kan gezien heb
ben (?). 

Daarenboven meen ik dat het 
beledigend moet geklonken heb
ben voor de aanwezige leden van 
de VU (wat ik niet ben) en zeker 
voor de heer staatssekretaris, die 
toch ook lid is van dat « cirkus ». 
Ik meen dat een kundig journa
list van een katoliek dagblad zich 
zoiets wel kan veroorloven in zijn 
eigen krant, maar toch zeker niet 
als organiserend voorzitter van 
de vereniging van alle Limburgse 
journalisten, en dan in een zaal 
van 600 personen. 

Ik had misschien beter de zaal 
op dat ogenblik verlaten, zoals 
vele anderen reeds gedaan had
den, maar dan tijdens een banaal 
en laagstaand vóórprogramma. 

S.L., te St.-Truiden. 

STOP, ANDER WOORD 

Waarom niet een ander woord 
zoeken voor korridor. Anders 
gaan ze weer lachen zoals met 
faciliteiten. 

Uw sportschrijver noemt voetbal 
« tegen een zak rnet wind stam
pen » en wie zal het eksplikeren. 
Ik zal het uitleggen. Voetbal is 
meer, veel meer dan tegen een 
bal trappen. De duizenden die 
iedere week door voetbal ont
spanning vinden zijn niet allen 
dwazen en snullen. Wanneer gaat 
« Wij >• ons een blad geven zon
der Frans ? 

V.B., Antwerpen 

VDZVZ 

Langs deze weg wil ik Walter Luy-
ten geluk wensen voor zijn vrij
spraak voor de politierechtbank 
te Brussel. Hij is echter niet de 
eerste en de enige die vrijge
sproken werd dank zij het feit dat 
hij Vlaamse zelfklevers op zijn 
auto geplakt had, terwijl de Brus
selse politie in het Frans verbali
seerde. Ik ook werd op grond van 
dezelfde motieven vrijgesproken. 
In het Taal-Aktie-Komitee hebben 
wij deze nieuwe situatie bespro
ken en zijn van plan een afdeling 
« Vrijgesprokenen dank zij Vlaam
se zelfklevers » - verkort VDZVZ 
- te stichten. Een van haar taken 
zou erin bestaan burgemeester 
Cooremans met aandrang te ver
zoeken zijn agenten uitsluitend 
nog Franse PV's te laten opma
ken. Zo kunnen de Vlamingen lek
ker profiteren van de in hun voor
deel gewijzigde rechtspraak. De 
taal-diskriminatie begint eindelijk 
in het voordeel van de Vlamingen 
uit te vallen I Niets is eenvoudi
ger dan lid te worden van de 
hierboven vermelde afdeling. Het 
volstaat een zelfklever van TAK? 
op uw wagen te plakken. 

R.B., Ledeberg 

OPLETTEN ! 

Op bladzijde 7 van « Wij » d.d. 
van 26-10-1974 las ik een paar 
artikelen waarin het nogal een
zijdig wordt opgenomen ten voor
dele van de Palestijnen. 
Ik kan veel begrip opbrengen 
voor de tragedie van het Pale
stijnse volk, maar alle schuld 
daarvoor op Israël afwentelen is 
wel wat overdreven. 
Wat doen de Arabische landen, 
meer in het bijzonder de rijke 
oliestaten die geen weg weten 
met hun geld (ze trachten zelfs 
IBM op te kopen ? !), ter verbe
tering van het materiële lot van 
de Palestijnse vluchtelingen ? 
Waarom is reeds vóór 1967 niet 
gezorgd voor een •• tehuis » voor 
de. Palestijnen op de westelijke 
Jordaanoever (die was dan nog 
niet bezet door de Israelis) ? 
Het is toch niet noodzakelijk dat 
een Palestijnse staat juist op het 
grondgebied zou moeten komen 
dat bij beslissing van de UNO 
aan de Joden werd toegewezen ! 
A propos : al -gezien hoe de 
Irakezen (toch ook Arabieren I) 
te keer gaan tegen de Koerden ? 
Ze roepen hard ten voordele van 
de Palestijnen maar in hun eigen 
land onderdrukken zij het Koer
dische volk... 

En wat het Palestijnse vluchte
lingenprobleem in het algemeen 
betreft : daags na het tot stand 
komen van de staat Israël (wij 
herhalen het ; op grond van een 
UNO-resolutie) vielen alle Ara

bische buurstaten het land bin
nen. Zij raadden de Palestijnen 
aan zich voor een korte tijd in de 
omliggende Arabische gebieden 
te vestigen in afwachting dat de 
Israelis « in zee zouden gedre
ven zijn »... (wat naar de Ara
bische « strategen » verwachtten 
slechts enkele dagen zou duren). 
Het liep echter anders af en in
tussen waren honderdduizenden 
Arabieren • op den dool ». 
Wat tenslotte de bewering be
treft alsof Israëlische vliegtuigen 
explosief speelgoed zouden af
werpen boven Palestijnse vluch
telingenkampen, kan erop gewe
zen worden dat geen enkele 
krant in de gehele wereld dit 
Arabisch « verhaaltje » au sé-
rieux heeft genomen. 
P.S. Wie moeten nu eerst de door 
hen bezette gebieden ontruimen : 
de Israelis... of de Russen ? 

D.J., Brugge. 

CVt'—PSC—FDF 

In « Wij » van zaterdag 2 novem
ber schrijft Paul Martens boven 
zijn hoofdartikel : •< De CVP 
blijft de gevangene van de PSC ». 
Hij betoogt dit niet alleen, maar 
bewijst het bovendien. Dat de 
PSC even erg is als het FDF, is 
bepaald geen schokkend nieuws. 
Maar het lijkt wel of het heel 
lang heeft moeten duren, eer 
men dit in de VU is gaan besef
fen. 

Ten tijde van de laatste parle
mentsverkiezingen b.v. heeft de 
VU-propagandacentrale dat niet 
geweten of niet willen weten. 
Men wekte liever de indruk dat 
de CVP net zo Vlaams en zo fe
deralistisch was als de VU. 

OPEN ABO-BRIEF 
Aan de voorzitter van de Vlaamse 
kultuurraad. 

Onze erbarmelijke omgangstaal 
willen opvoeren is, ons dunkens, 
één der gewichtigste taken van 
de Nederlandse Kultuurraad. 
Het was een vergissing van de 
allereerste taaiprominenten te 
denken dat het bijbrengen van 
een betere taalkennis, het volk 
beter zou doen spreken. Na meer 
dan vijfentwintig jaar ABN-aktie 
staan we op dit stuk nog nergens. 
Daarom nemen we eerbiedig de 
vrijheid u te verzoeken die aktie 
te willen institutionaliseren door 
o.a. alle dialekten uit onze scho
len (aanvankelijk : van algemene 
vorming) te verbannen en het 
uitsluitend gebruik van de Alge
mene Beschaafde Omgangstaal 
(ABO) op te dringen aan alle 
schoolonderhorigen (personeel en 

Was een verkiezingsslogan : 
. CVP = PSC = FDF. CVP stem
men = het Brussels franskiljo
nisme versterken » niet beter ge
weest dan het nietszeggende, 
van een totaal gemis aan verbeel
ding getuigende « Met de VU 
nu » ? Het resultaat is dan ook 
navenant geweest. 

voor « sla-grage » agenten en 
politie. 
Wie wil mag gaan, mij niet ge
laten maar ik heb alvast mijn 
deelnemingsplaat opgezegd. Ik 
blijf niet langer knecht spelen. 

C.V.G., Lede 

F.W. 24 NOVEMBER ZOEK 

CVP EN PVV GAAN WEER 

« VLAAMS DOEN » 

Wie een paar dagen geleden het 
TV-nieuws hoorde, kon vernemen 
dat de CVP en PVV samen zullen 
opstappen in de betoging te Vil
voorde. Ge moet maar durven ! 
Zijn diezelfde Vlaamse CVP'ers 
al vergeten dat hen een week ge
leden een muilband werd opgezet 
door de PSC toen de splitsing 
van het arr. Halle-Vilvoorde ter 
sprake kwam in het Parlement ? 
En dat diezelfde heren als slak
ken in hun huisjes terug kropen 
uit schrik om hun baantje kwijt 
te raken. En nu maar betogen als 
echte Vlamingen ! Bah I I 
Als echt en trouw VU-lid zullen 
ze mij daar in Vilvoorde niet zien, 
want lees maar eens de dagbla
den op maandag 25 november. 
De CVP zal het weer gedaan heb
ben. Ziet de VU dan niet in dat 
ze hier weer worden gebruikt als 
knechten en tevens als propagan
damateriaal voor de CVP en PVV ! 
Een ding staat wel vast. De be
togers zuullen geen last hebben 
van knokkende politiekorpsen, 
daar zullen CVP en PVV wel 
voor zorgen. Terwijl de amnestie
betogingen een oefening zijn 

leerlingen) zowel buiten als bin
nen klasverband. Deze maatregel 
zou zich uitstrekken over alle gra. 
den vanaf de kleuterafdeling tot 
en met de retorika. 

Dit eksperiment dat in de twinti
ger jaren in de Vlaamse normaal-
scholen genomen werd (maar 
zonder sukses) zou thans in de
zelfde scholen moeten hernomen 
worden, voordeel trekkende uit 
de les van het verleden. Bij het 
eerste welslagen zou dan om het 
jaar aan de beurt komen : de oe-
fenscholen gehecht aan de nor-
maalscholen, de scholen van de 
hoofdplaatsen der provincies, de 
scholen van de belangrijkste ste
den van elke provincie en ten 
slotte de scholen van het platte
land. 
Wat in de franstalige scholen 
van Brussel en Wallonië (en in 
het Vlaamse land vóór 1932 in 
pensionaten en kolleges) wordt 
en werd goed bevonden, moet 

Deze brief schrijf ik zonder en-
toesiasme, maar ik kan echt niet 
weerstaan om het toch maar te 
doen. Er is iets dat mij doet twi j
felen aan de goede bedoelingen 
van de VAB-VTB, die nochtans in 
het verleden heel wat goede 
diensten heeft bewezen aan de 
Vlaamse gemeenschap. 
Het gaat hem nu meer bepaald 
op de betoging van 24 november 
a.s. Tot op heden heb ik in het 
blad « De Autotoerist » nog geen 
enkel woord gelezen over de be
toging, wat mij zeer geheimzin
nig voorkomt. 

Ik hoopte in het nummer van 7 
november dan toch eindelijk iets 
te vinden. Maar neen, ook nu 
weer laat de redaktie, om voor 
mij onbekende redenen verstek 
gaan. Wel vindt ik een aankondi
ging terug over de « Amnestie
betoging te Kortrijk ». 
Op de laatste bladzijde dan- de 
kalender tot en met 24-12. Ook 
daar wordt de Amnestiebetoging 
vermeld, maar Halle wordt weer 
eens doodgezwegen. 
Ik heb de indruk dat de VAB-.VTB 
niet wenst mee te doen aan de 
toch wel zeer belangrijke beto
ging. 
Wellicht verlangen velen met mij, 
dat het bestuur terzake eens dui
delijke taal spreekt. 

W.S., Molenstede 

dus ook in Vlaanderen verwezen
lijkbaar zijn. 

Die vijftienjarige ABO-training 
zou tevens het voordeel bieden : 
1) dat elke Vlaamse burger min
stens zijn eigen taal behoorlijk 
zou kunnen spreken, wat zeker 
nu niet het geval is. (Wij verwij
zen naar de pijnlijke TV-inter 
views met sportlui, dokwerkers 
en met de gewone man in de 
straat). 

2) dat, ons achtens, die training 
voldoende zou zijn om mettertijd 
een beschaafdsprekende Vlaamse 
elite te zien ontluiken, wier voor
beeld de onderliggende volksla
gen zou prikkelen tot nabootsing 
en zonder kompleks. 
In de hoop, mijnheer de voorzit
ter, dat ons verzoek uwe bijzon
dere aandacht zal wegdragen, bie
den wij u de uitdrukking aan van 
onze eerbiedigste gevoelens. 

Mattray 

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

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-
nomische wetenschappen (24 j.), 
goede talenkennis, legerdienst 

volbracht, zoekt passende betrek
king. 
Kontakt via sen. Willy Persyn, Ra-
telingestr. 11, 8050 Wingene (051/ 
65.50.90). R 161 

Betrekkingen gezocht voor : 
1. Verpleegaspirante A2/C1. 
2. Technisch ingenieur, industri
ële scheikunde. 
3. Gegradueerde in de kinesiete-
rapie A l . 
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 

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 
-I- 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 
-I- 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 

Wij zoeken, voor part-time of 
avond of zaterdag voormiddag, 
voor het herstellen van elektri
sche huishoudapparaten, technie-
ker A1-A2 of A3. Schrijv. met re
ferenties : Bruno Gernaeij, Breda-
baan 119, 2060 Merksem R 169 
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LUITENANT-GENERAAL DEBECHE OOK TEGEN DE MIRAGES ? 

BELGISCH GENERAAL SPEELDE 
MEE IN DE ZAAK STEHLIN 

De zaak Stehlin en de strijd voor en tegen Dassault's Mirages verdie
nen verder onze aandacht. IHet is voortaan mogelijk met een hoge ze
kerheidsgraad uit te maken wie de Belgische generaal was die een 
vertrouwelijke brief « par porteur » liet bezorgen aan de Franse politi-
kus, militair en zakenman : generaal Guillain de Bénouville, die zowat 
Stehiin's doodsvijand mag genoemd worden. 

Een eerste aanduiding die wees 
in de richting van luitenant-gene 
raal vlieger A. Debèche, stafchef 
van de Belgische luchtmacht, 
(over hem gaat het), werd gege
ven in « Le Monde » van 8 no
vember. Volgens dit Franse dag 
blad ontving de Bénouville Steh 
lin's twintig bladzijden tellende, 
voor de « Mirage » ongunstige 
advies door toedoen van een Bel
gische opperofficier, samen met 
een brief waarin deze o,m. zei 
dat hij zelf (de Belgische gene
raal) de Amerikaanse vliegtuigty
pes verkoos boven de «Mirage». 
• Ik kan echter niet verdragen (al
dus de Belgische briefschrijver) 
dat een vliegtuigtype dat uw kon-
kurrent is, verdedigd wordt door 
een Frans opperofficier ». Einde 
van het citaat. 
De indentiteit van de Belgische 

briefschrijvende opperofficier 
werd onthuld door het Parijse 
weekblad « Minute » in zijn num
mer van 13-19 november, in een 
artikel geschreven door Remi 
Marceau. We lezen inderdaad dat 
generaal de Bénouville het doku-
ment ontving vanwege een 
« strijdmakker, stafchef van het 
Belgische luchtleger ». Indien 
Marceau goed is ingelicht (van
wege de anders zo produktieve 
persdiensten van minister Van 
den Boenants, ligt geen logen
straffing voor !) indien «Minute» 
dus juist is ingelicht, was het 
luitenant-generaal A. Debèche die 
zich ongevraagd ging bemoeien 
met een binnenlandse Franse po 
litieke en militaire rel. 
Tevens weten we nu ook dat de 
stafchef van het Belgische lucht 
leger van mening is dat de Ameri

kaanse types beter geschikt zijn 
dan de •• Mirages ». Zal minister 
Vanden Boeynants het advies van 
luitenant-generaal Debèche vol
gen ? Of zal hij er geen reke 
ning mee houden, en zo neen 
waarom niet ? 
Heel deze zaak is allang in een 
stadium dat de regering zich ver
plicht had moeten voelen het 
parlement en het publiek in te 
lichten. Als Belgische generaals 
zich dat allemaal kunnen veroor
loven, terwijl de parlementsleden 
voor hun informatie hoofdzakelijk 
aangewezen zijn op krantenlek-
tuur, dan is er een hoogst onge
zonde toestand aan het groeien. 
Indien bovenstaande gegevens 
onjuist zijn, dient minister Van
den Boeynants het ons te zeg
gen. We geven onze informaties 
en onze bronnen zonder enig 
voorbehoud, te goeder trouw. Als 
ze niet weerlegd worden, blijven 
we de mening toegedaan dat ze 
juist zijn. 

(lees door biz 6) 

Zondag ging te Gent, in het Sportpaleis, de 3e Vrouwendag door. Ool< de VU-vrouwen waren er met een 
eigen stand present (foto). Een verslag en indrukken over deze Vlaamse feministische manifestatie vinden 
onze lezers op biz. 7 in dit nummer. 

GEEN DETAILKWESTIE 
Tijdens de vakantie broodroofden de CVP-ers in het buro van de Ne
derlandse Kultuurraad een steno-daktylo, die in de weg liep van de 
autoritaire CVP-griffier. Ze maakten daarvoor misbruik van de toevallige 
afwezigheid van een buro-lid. Dit machtsmisbruik zorgde reeds drie 
opeenvolgende zittingen voor herrie in de Kultuurraad, ook vorige dins
dag. De CVP-gezinde pers tracht het voor te stellen alsof de VU en de 
ESP de werking van de Kultuurraad verlammen omwille van futiliteiten. 
In feite gaat het om veel meer dan een personeelskwestie : het is een 
felle aanklacht tegen de toenemende neiging van de CVP om misbruik 
te maken van haar numeriek overwicht. De VU-fraktie preciseerde dit 
nog eens ekstra in volgende persmededeling. 

De Volksuniefraktie in de Kultuurraad wenst haar houding met betrek
king tot de personeelsmoeilijkheden duidelijk toe te lichten : zij kan 
niet aanvaarden dat het getroffen personeelslid werd buiten gezet en 
wel om volgende redenen : 
1) ofwel viel dit personeelslid onder een overheidsstatuut en had zij 
recht op verdediging waartoe haar echter niet de minste kans werd 
gegeven ; 
2) ofwel viel zij onder het stelsel van het arbeidsrecht en dan blijkt 
dat haar geen fout ten laste werd gelegd vermits haar drie maanden 
opzeggingsvergoeding werd uitgekeerd. 
Aangezien de getroffen beslissing strijdig is met elk van deze beide 
stellingen moet zij als broodroof geschandvlekt worden. 
Zo deze wederrechterlijke beslissing van de CVP — thans bijgetreden 
door de PVV — niet wordt goedgemaakt staat heel het personeel van 
de Kultuurraad voortaan bloot aan nieuw machtsmisbruik. 
De Volksunie-fraktie wijst erop dat dit incident de uiting is van een 
noodlottige en ondemokratische geesteshouding bij de CVP die niet 
terugdeinst voor willekeur en machtsmisbruik en aldus de geest van 
het kultuurpakt miskent en te schande maakt. 
Hierdoor wordt de idee van het Vlaams zelfbestuur gevaarlijk op de 
helling gezet. 

PEPERMANS 
De BSP zit zeer verveeld met de binding Bell Telephone-Baudrin. Zoals 
men weet is Bell Telephone een filiale van de 111 en was de 111 de 
grote verantwoordelijke voor de omverwerping van Allende in Chili en 
van de invoering van het nieuwe fascisme aldaar. 
De heer Pepermans is « de » grote bons van Bell Telephone. Hij is een 
uitgesproken socialist en hij noch de BSP heeft dit ooit verborgen. De 
schoonbroer van de heer Pepermans is daarbij de heer Colenbunders 
die 10 jaar lang onder alle BSP-ministers « de » grote man was op 
Nationale Opvoeding, kabinetschef en minister boven de minister. 
De BSP treft het niet. Niet te verwonderen dat ze op alle mogelijke 
manieren de aandacht probeert af te wenden, onder meer naar de 
Volksunie ! 

INCIDENT PER1N 
Dat de heer Perin incidenten uitlokt is niet abnormaal. Wij kunnen eer
der stellen dat het abnormaal is dat hij er geen uitlokt. 
Het jongste incident Perin in de Ministerraad werpt echter waarschijn
lijk meer licht op andere feiten. 
Volgens de heer Perin zou de heer Grauls, kabinetschef van Leo Tinde-
mans, op eigen houtje wijzigingen hebben aangebracht aan de tekst 
over samenstelling en bevoegdheden van de gewestelijke ministers-
komitees. 
Dit doet ons terugdenken aan Steenokkerzeel, waar de Volksunie even
eens achteraf protesteerde dat de heer Grauls bepaalde akkoorden op 
eigen houtje had gewijzigd. 
Zo de beslissing dat de Vlaamse senatoren verkozen en wonend te 
Brussel ook zouden behoren tot de Vlaamse gewestraad. 
Zo kan het vermoeden ontstaan dat de heer Tindemans zijn kabinets
chef kan gebruiken om achteraf te wijzigen wat hem goeddunkt of toe te 
laten dat de heer Grauls doet wat hem goeddunkt. 
« Slimme » politiek is nog iets anders dan korrekte politiek. 

VLAAMSE « GEWESTRAAD » 
Drukke aktiviteit te Mechelen om de gewestraad te ontvangen op 26 no
vember a.s. De raadzaal van het stadhuis werd vertimmerd om 97 Vlaam
se senatoren te ontvangen. Het binnenplein van 't stadhuis en de Grote 
Markt worden als parkeerplaats vrijgehouden en een busje zal de 
senatoren van het station afhalen. Zelfs de wc-instailatie op het stad
huis werd voor de gelegenheid gemoderniseerd. 
Het personeel van Kamer en Senaat krijgt het eveneens druk. De Vla
mingen moeten naar Mechelen, de Walen naar Namen, terwijl Brussel 
verdeeld wordt tussen beide groepen. 
Nu zullen de gewestraden wel in staat zijn adviezen ta verstrekken ! 
Meer mogen ze niet. 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 

Konstantin Karamanlis en zijn nieuwe 
demokraten hebben bij de verkiezin
gen van zondag jl maar liefst 70 pet 
van de beschikbare parlementszetels 
(214 op 300) in de wacht gesleept en 
54,74 pet van het aantal uitgebrachte 
stemmen behaald. In het kamp van 
zijn politieke tegenstanders heerste 
dagenlang grote verslagenheid. Ma-
vros van de centristische partij haal
de hooguit 20,24 pet en de Pasoc van 
de socialist Papandreoe volgt a.h.w. 
verpletterd met 13,68 pet. De kommu-
nisten van llja lljou haalden slechts 
9 pet uit de bus en de ultra-rechtse 
groep van Garouflia (aanhanger van 

de junta) sluit met 1,1 pet het hekken, 
een magere troost voor de « linkse 
unie » waar Mikis Theodorakis niet 
verkozen werd. Voor zingend Grieken
land een bepaald slechte dag want 
Melina Mercouri (Pasec) haalde even
min het vereiste kworum ! 
Of de doorbraak van Karamanlis tege
lijk een overwinning betekent vqtfr de 
demokratie zal later moeten blijken. 
De charismatische Konstantin heeft 
zeker geprofiteerd van de omstandig
heid dat de verkiezingen zo vroeg na 
de bevrijding gehouden werden, een 
tikje te vroeg eigenlijk voor de linkse 
partijen die het meer van program

ma's en ideologie moeten hebben, 
een vereiste waarop de Griekse kiezer 
zondag jl nog niet ingespeeld was. Te
gelijk heeft de centristische Mavros 
de polsslag van het elektoraat ver
keerdelijk aangevoeld. Van Alleluja's 
op een gedroomde demokratie is niet 
veel elektoraie zijde te spinnen bij 
mensen die het vooreerst niet begre
pen hebben op de kleine « onbelang
rijke » dingen des dagelijksen levens. 
Bovendien zat er nog minder muziek 
in zijn uitspraak dat de kwestie Cyprus 
geenszins in de hele stembusverrich
ting mocht meespelen. Zoveel sereni
teit hebben de Nieuwe Demokraten 
over het Cypriotisch knelpunt beslist 
niet aan de dag gelegd. 

Het is vooreerst wachten op het door 
Karamanlis tijdens zijn verkiezings-
kampagne verkondigde streefdoel om 
gauw mogelijk een nieuwe grondwet 
te kreëren. Men gewaagt al van een 
parlementaire demokratie maar in

middels moet de Griekse kiezer op 
8 dec. opnieuw in het stemhokje om 
zich voor of tegen de monarchie uit 
te spreken. Tegelijk mag gevreesd 
worden dat het land na zijn bevrijding 
in juli jl nog niet de noodzakelijke 
grondvesten heeft kunnen uitbouwen 
om de netelige ekonomische en so
ciale situatie op te lossen. 

Na een drievoudige bezetting tijdens 
de tweede wereldoorlog (Duitsers, 
Italianen, Bulgaren), na een harde 
burgeroorlog (1944-49), en na een auto
ritaire junta van zeven jaar vieren de 
vrijheidsmotieven hoogtij maar hier
mee alleen veegt men de ekonomische 
en sociale narigheid niet van tafel. 
Dat zal precies de belangrijkste taak 
zijn van Karamanlis. Als de gemiddel
de Griek een beetje op Zorba gelijkt 
zal hij ook deel willen hebben van de 
nieuwe demokratische koek. 

A.VD. 
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Bertus Aatjes dichtte ooit : Leven is wat is en wat komt. 
Een waarheid vol tederheid voor wie — en die lui zijn zeer 
gewenst in elke maatschappij — tijdens hun leven een 
oceaan van uren en dagen in boeken speuren, hun oor rich
ten naar een vlekkeloze uitvoering van de choralen van Bach, 
terwijl zij langs een avontuurlijk zijweggetje van hun fantasie 
naar vreemde landen réizen en er in euforie gaan neerzitten 
in geel-bloeiende bloemenweiden tussen rotsen van basalt 
en eeuwig groene bomen die de hemel splijten. 
Ach, hoe ongevaarlijk schizofreen is de wereld die ik nu 
aan het oproepen ben, maar hoe bitter is het kontrast met 
de wereld waarin wij leven en die door de ramen en de 
deuren van onze welvaartshuizen naar binnen gulpt, de 
wereld van honderd dagen miezerige regen en stormwind. 
Zó is de wereld van Vlaanderen vandaag. Maar wij vergeten 
die gauw. Om een klad novemberzon. En omdat wij er niet 
moeten onder lijden, tenzij door het toedienen van wat borst
siroop en het slikken van een zenuwverzachter nadat wij 
door het ontij een aansluiting op de trein gemist of met onze 
auto moeizaam vorderen over een beslijkte weg. 
Maar beelden wij ons eens in dat wij vandaag diep in de 
polders van Vlaanderen wonen. In « De Cayenne », zoals 
Clem Schouwenaars ze beschreef toen hij er een winter 
ging doorbrengen, er worstelde tegen de ontoegankelijke 
natuur en de eenzaamheid en dus de bittere vergelijking 
opriep met het moorddadige klimaat van het ballingsoord 
Cayenne, waar Napoleon allen heenzond die zijn konkordaat 
met de Rooms-Katolieke Kerk kontesteerden. 
Beelden wij ons daarbij ook even in dat wij ginds niet langer 
meer kunnen beschikken over het stapeltje arbeidsloon of 
handelswinst dat ons thans met de regelmaat van kalender
maanden toegeschoven wordt, vanuit de gigantische Bel
gische schatkist of de door de regen onbedreigde instellin
gen en fabrieken. Dit wil zeggen : beelden wij ons in dat het 
loon voor onze arbeid voor onbepaalde tijd in de sompige 
grond vastzit of erin wegzinkt, terwijl wij dag voor dag en 
uur voor uur achter bedompte ruiten de kleur van de wolken 
naspeuren en de kwade richting aanwijzen waaruit ze komen 
aangedreven, machteloos en zonder hoop op de droge wind 
die van de nazomer een paradijselijke tijd had kunnen maken. 
Misschien is deze sombere tijd een oneindige herhaling van 
wat de mens als een onrecht aanvoelt maar steeds weer te 
boven komt. Wellicht wel. Maar intussen is toch iets in-
grijpends anders geworden. Want eertijds putte de landman 
hoop en berusting uit zijn ervaring dat op kwade dagen goede 
dagen volgen. Vandaag wordt zijn onbehagen niet meer gene
zen, het wordt slechts onderdrukt met de wetenschap dat 
velen in de wereld er nóg berooider aan toe zijn, dat er nog 
groter leed dan het zijne te dragen is : elf doden in vier 
dagen bij onbewaakte overwegen, tientallen slachtoffers van 
de anarchie, miljoenen angstigen in oorlogvoerende landen, 
honderden miljoenen die de hongerdood in de ogen staren. 
Als het leven werkelijk is wat het thans is en morgen wordt, 
zouden wij dan niet alle politieke en godsdienstige muren 
moeten slopen en als gespaarden opstappen naar een droom
land. Met aan beide handen een getroffene... 

FRANS-JOS VERDOODT 

N B. Ook de pers verzinkt in de krisis. Maar daar is ten
minste hoop. Lees ik niet » dat zij met staatssteun 
tegen circa 1977 rendabel zal zijn •... 

Te Schaarbeek (Demolderstraat 57) werd vorige week in aan
wezigheid van de minister van Ned. Kuituur een nieuw 
socio-kultureel centrum geopend. 
In een fototentoonstelling werd de evolutie van het lande
lijke Vlaamse Schaarbeek tot wat het nu is, getoond. 
André Monteyne (VU-lid van Ned. kultuurkommissie) sprak 
er over de taak van die kommissie. (foto Dann) 

Dergelijke offsetmachines van het VU-arr. Mechelen dienen om 
moiotov-cocktails te fabriceren volgens de oververhitte verbeelding 
van sommige « gerechtelijke » heren te Mechelen. 

' 'DUIZEND 

BOMMEN 

EN GRANATEN!" 
Nijlen 9 november. Wij maken 
een deugddoende dag mee voor 
een VU-hart. De afdeling uit de
ze Kempische gemeente van 
ons arrondissement viert haar 
15-jarig bestaan. Door geslaagd 
werk is getoond hoe onze 
Vlaamse mensen voor ons ge-
dachtengoed kunnen gewonnen 
worden. Wij hebben er eer 
Volksunieburgemeester Lode 
Van Dessel. Bij de jongste par
lementsverkiezing stemde SO t̂ 
van deze gemeente voor onze 
partij. 

Een akademische zitting met 
talrijke vooraanstaanden van de 
streek, met algemeen voorzit
ter Van der Eist grijpt plaats in 
de namiddag. Wij denken bij 
onszelf : « De VU-doorbraak 
wordt onstuitbaar, de benijders 
ten spijt ». 
En dan gebeurt op ditzelfde 
ogenblik in ons arrondissment, 
wat dagelijkse kost was in de 
jaren na 1944, wat tot In de 
vroege jaren zestig nog af en 
toe werd aangewend om onze 
mensen te intimideren. Groot
scheepse huiszoekmg met veel 
rijkswachtvertoon, met een aan
tal BOB-ers in burger, en een 
overijverig onderzoeksrechter 
van Mechelen bij een aantal 
van onze kaderleden van het 
arrondissement. 
« Opzoeken van wapens, spring
stoffen of dokumenten die op 
het gebruik hiervan kunnen wij
zen » luidt de tekst van de huis
zoekingsbevelen. 
Meest geviseerd lijkt Wille-
broek. Een gemeente waar te
gen een jarenlange rode vol
strekte meerderheid onze men
sen het meer dan lastig heb-
benn. IJverig wordt een lokaal
tje opgespoord waar onze VU-
mensen gedurende jaren een 
offsetmachine gebruikten om 
hun streekblad te drukken met 
de vrijwillige mankracht die in 
onze afdelingen zich daar voor 
inzet. Flor Cools, die al jaren
lang een van de ruimste doku-
mentalisten is rond minder
heidsproblemen als Bretoenen, 
leren... schijnt bijzonder gevaar
lijk in de ogen van de heren
speurders. 
In Berlaar gaat het er in de wo
ning van raadslid Walter Luyten, 
plaatsvervangend kamerlid voor 
ons arrondissement al even 

grootscheeps aan toe. Ook zijn 
schoonbroer, reservekapitein 
van het Belgisch leger, wordt 
verdacht de Belgische staat op 
springen te zetten. Alles draait 
daar rond een foto, waarop Wai
ter bezig zou zijn in een kelder 
« Moiotov-cocktails » te maken. 
Hij vraagt de foto te tonen. Ze 
hebben ze toevallig niet bij. Ze 
zal hem, wordt uitdrukkelijk be
loofd, zo spoedig mogelijk wor
den getoond. Dit is nog steeds 
niet gebeurd. Herhaaldelijk aan
dringen leverde nog niets op. 
Voelen de heren al hoe ze hun 
eigen vinger hebben gestoken. 
Want het arr. bestuur liet het ei 
niet bij zitten. Wij weten uit de 
aard van het optreden, de gevi
seerde mensen, de verklaringen 
zelf van de « speurders » wel
ke vaudeville hier is opgevoerd 
door « het gerechtelijk appa
raat ». Alles draalt rond een 
reeks fotos genomen op de 
feestelijke inhuldiging van de 
genoemde offsetmachine, en dit 
in 1971 (zoals de ontwikkelings
datum duidelijk aantoont). De 
hier afgedrukte foto behoort 
tot de ruime reeks. Het toppunt 
is bij Walter Luyten. Men ver
wart hem met een Willebroeks 
propagandist van amper 20 jaar, 
die als enige gelijkenis met 
Walter ook een bril en ook don
ker haar heeft. Wanneer de zaak 
ons klaar wordt, protesteert het 
partijbestuur heftig tegen de in
timidatie en het misbruik van 
het gerecht op totaal lichtzin
nige en fantaisistische manier 
tegen een reeks kaderleden van 
onze partij. 

En nu van twee zaken één. Of
wel heeft de onderzoeksrechter 
in deze « zaak » blijk gegeven 
van een ontstellende lichtzin
nigheid. Ofwel van een voor het 
gerecht onwaardige kwaadwil
ligheid tegenover een politieke 
partij. Wij zijn persoonlijk ge
neigd dit laatste te geloven. Wij 
weten, en dit uit persoonlijke 
ervaring, hoe deze man met een 
repressie - 44 - kompleks rond
loopt, wij kennen zijn haat te
gen het Vlaams-nationalisme. 
En dit wordt ernstig in 1974 
waar heren van PVV, CVP en 
noem maar op, zo over « Vlaam
se fronten » zitten te praten. 
Wij zijn niet langer van plan 
onze mensen aan de plagerijen 

van de anti-Vlaamse restfiguren 
in het Belgisch gerecht te laten 
blootstaan. Wij hebben als 
v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r de 
plicht onze mensen tegen der
gelijke willekeur te beschermen. 
Wij zullen dit in een interpella
tie zeggen aan de minister van 
Justitie, die als gekozene in het 
arr .Mechelen er alle belang bij 
heeft de superieuren van derge
lijke onderzoeksrechters te la
ten nagaan op welke manier 
deze mensen hun werk uitoefe
nen in de zaak van de « dui
zend bommen en granaten » op 
een lichtzinnige of op een 
kwaadwillige manier. Onze 
mensen, en tevens die van wel
ke minderheidsgroepen ook, 
moeten een gevoel van rechts
zekerheid en persoonlijke vei
ligheid tegen dergelijke intimi
datie kunnen bekomen. En, als 
in de zaak Luyten het schoentje 
elders gebonden ligt dan in een 
verre gelijkenis met een 20-ja-
rige Willebroekenaar, dan vra
gen wi j ons af of het een fout 
is in België sekretaris te zijn 
van een komitee voor steun 
aan verdrukte volkeren. Komi
tee met mensen als Prof. Van 
Isacker, Prof. Matton, e.a., ter
wijl de FN-moordwapens onge
straft verder geleverd worden 
aan de uitroeiing van de Koer
den, zoals het voorheen gebeur
de aan de uitroeiers van de 
Biafranen, Bengalen en Angole-

JOOS SOMERS 
Kamerlid arr. Mechelen 

OOK IN 
LIEDEKERKE... 

(m.v.l.) Ook elders is de rijks
wacht zeer bedrijvig. Woensdag
avond (20-11) kreeg provinciaal 
raadslid Staf Kiesekoms (Liede-
kerJ(e) het lieftallig bezoek van 
de rijkswacht die huiszoeking 
kwam houden. De rijkswacht 
van Aalst had in de loop van 
de dag een naamloos telefoontje 
gekregen. Iemand meldde dat 
ons raadslid in de loop van de 
avond of de nacht de inaan-
bouw zijnde kerk van Ter Mui
len (op de Liedekerkse wijk 
waar hij woont) zou opblazen 
en dat de springstoffen zich in 
zijn huis (500 m van de kerk) 
zouden bevinden. Dit (naamloos] 
bericht was spek voor de bek 
van de zilverknopjes en dus 
werd rond zes uur in de voor
avond aangebeld bij Kiesekoms. 
Zijn huis werd van boven tot 
beneden afgezocht en (hoe is 
het mogelijk ?] de springstof
fen werden niet gevonden ! Bij 
de ondervraging moest Staf een 
hele uitleg geven waar hij ti j
dens de dag was geweest. Toen 
hij in zijn wagen, die voor de 
deur stond, de papieren met 
zijn reisweg op ging halen werd 
hij door een buitenstaande rijks
wachter, die dacht dat Staf wou 
vluchten klem gereden. Dus echt 
de grote Chicago-stijl. 
In de aanpalende gemeente St-
Kat.-Lombeek was er de laatste 
dagen heelwat beroering rond 
een daar gepleegde moord. Het 
spreekt vanzelf dat de publieke 
belanstelling en de « veronder
stellingen » legio waren... 
Men kan zich, in het licht van 
de voorvallen in het Mechelse, 
toch wel enkele vragen stellen. 
Heel dit gedoe begint zo stilaan 
op een sisteem te lijken, intimi
datie, verdachtmaking, rijks
wachtvertoon. De lichtzinnige 
manier (in dit geval een naam
loos telefoontje, als dat ten
minste waar is I) waarop te pas 
en te onpas huiszoekingen wor
den verricht begint zo stilaan 
OD een al te schandalige plage
rij te lijken I 
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24 NOVEMBER BETOGING TE HALLE 
PRAKTISCHE GEGEVENS EN RICHTLIJNEN 
TRAJEKT 
13 VORMING VAN DE BETOGING : rond de Sint-
Rochuskerk en in de aanpalende straten. 

2) TRAJEKT VAN DE BETOGING : Pastoor Ber 
naerstr. - Goudvinkenlaan - Leopoldstr. - Steenweg 
naar NIjvel - Sint-Rochusstr. - Van de Peereboomstr 
Weerstandstr. - Vande Maelestr. - Michelstr. • 
Steenweg naar Brussel - Jacminstr. - H. Conscien-
cestr. - Verhavertstr. - Demaeghtlaan - Zuster Ber 
nardastr. - Volpestr. - Melkstr. - Grote Markt. 

3) SLOTMEETING EN ONTBINDING : POSSOZPLEIN 

Inrit autostrade St.-Rochus. 
PARKEERPLAATSEN 
PARKING BUSSEN 
PERSONENWAGENS 
— langs kanaal Brussel-Charleroi 
— vóór Kliniek 
— Lelde 
— Oudstrijdersplein 
— Molenborre 

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

Ter plaatse zal duidelijk aangewezen worden bIJ 
middel van borden, waar en in welke straat de be
togers zich per provincie en per gewest opstellen. 
De betogers stappen op per provincie en per arron
dissement en niet per organisatie. 
In de betoging worden slechts de door de inrichters 
voorziene spandoeken en tekstbordjes meegedragen. 
Zoveel mogelijk vlaggen van Vlaamse verenigingen 
zijn gewenst. 

DESKUNDIGE KRITIEK 
OP DELGISCHE GEWESTVORNING 
Op de slechte oneindigheid van de 
zgn. « voorlopige gewestvorming » 
van de hh. Tindemans, De Clercq 
en Perin werd van strikt Vlaams 
standpunt uit reeds voldoende ge
wezen. 
Het is van belang te vernemen 
dat zij ook slecht is van uit alge-
Europees ekonomisch perspektief. 
In « Kultuurleven » verscheen des-
aangaande een bijdrage van de 
heer S. Schepers, medewerker 
van het « Center of European Go
vernmental studies - University of 
Edinburgh ». 
De lektuur ervan is aan te beve
len aan allen die dieper willen in
gaan op de gevaren van het hui
dig regeringsbeleid. 
Enkele beschouwingen verdienen 
speciaal de aandacht. Wij vatten 
ze samen. 

Volgens de heer Schepers dient 
men een onderscheid te maken 
tussen regionalisatie, nl. het de
centraliseren van de tot dan toe 
centralistisch gevoerde ekonomi-
sche politiek en regionailsme als 
autonomistische beweging van 
een gebied dat naar meer zelfbe
stuur streeft. Regionalistisch stre
ven mag niet zo ver gaan dat 
men zou uitmonden in een on
overzichtelijk groot aantal kleine 
substaatjes. 
Bij het voeren van een op regio
nalisatie gericht beleid, hield Bel
gië in Europa de rode lantaarn. 
De eerste wetten tot regionaal 
ekonomische expansie dagteke
nen van 1959 terwijl men in an
dere Europese landen er reeds 
vóór Wereldoorlog II mede bezig 
was. Deze regionale politiek kwam 
te laat en de verschillende pro
beersels hadden weinig effekt. 
De « arme » streken bleven ver
houdingsgewijs even arm of wer
den zelfs armer. 
De ekonomische opbloei van 
Vlaanderen was niet het gevolg 
van enig Belgisch beleid maar 
van objektieve faktoren, nl. de 

strekking van de nijverheid zich 
dichter bij zeehavens te vestigen 
en de sterke ekonomische groei 
van de Europese as : Rotterdam-
Rijn. 

DE BELGISCHE REGIONALISE
RING VOLGENS 107-4° ? 

De gewijzigde grondwet maakt 
een onderscheid tussen de kultu-
rele autonomie naar de kultuurge-
meenschappen (volken) gericht en 
de regionalisering (107-4°) bij de
welke de regionale strukturen 
geen « kulturele » bevoegdheden 
krijgen. Zij zijn dus expliciet op 
ekonomische regionalisatie gericht 
en op wat er mede samenhangt. 
Uit de kulturele autonomie zou on
vermijdelijk moeten volgen dat 
ieder staatsburger rechtens tot 
één der kultuurgemeenschappen 
behoort met alle gevolgen van-
dien. 
De « ekonomische » regionalise
ring veronderstelt volgens de nor
men van de Europese autoriteiten, 
de oprichting van regios van on
geveer 5 miljoen inwoners en 
minstens 10.000 km2. Dit is een 
objektieve norm om deze regios 
toe te laten te bestaan en te le
ven. De Europese autoriteiten 
hebben voor België twee regios 
voorgesteld. « Wegens een bru
taal veto van de toenmalige Bel
gische regering werd België voor
lopig als één makro-regio be
schouwd maar het is geen ge
heim dat door de experten een 
indeling in twee makro-regio's als 
enig realistisch werd voorge
staan ». 
De Europese experten stellen bij
gevolg een regionalisering met 
twee voor en zulks op basis van 
objektieve maatstaven die voor 
alle EEG-lidstaten gelden. Dat de
ze regionalisering met twee van 
de Europese experten voor ons 
van Vlaams-nationaal standpunt 
verder gaat dan een ekonomische 
regionalisering en uitmondt in fe

deralisme met twee is een intern-
Belgische noodzaak die volledig 
samenvalt met de standpunten 
van de Europese autoriteiten. 

WAT DAN MET BRUSSEL ? 

Zelfs al moest rnen Brussel uit
breiden volgens de maximale ei
sen van de Franstaligen zou het 
nog geen Europese regio kunnen 
zijn en dus kan het geen « derde 
gewest » in België zijn De argu
menten die de heer Schepers aan
haalt van technokratisch stand
punt, bevestigen de zienswijze die 
de Vlamingen op Brussel hebben. 
Een onbelemmerd uitgroeiend eko
nomisch en financieel machts
centrum zou in Europees verband 
de overontwikkeling van bepaalde 

gebieden t.o.v. de onderontwikke
ling van andere bevestigen. Dat is 
oneuropees. Er zou een soort 
« randstad Holland » ontstaan met 
alle niilieuproblemen die daaruit 
volgen. In Duitsland wil men bv. 
de hinderlijke situatie van een 
zelfstandige stadstaat Hamburg 
wegwerken. 
Om een waardige hoofdstad te 
zijn en de waardige zetel van Eu
ropese administraties heeft Brus
sel geen Lebensraum nodig maar 
een intellektueel-kulturele menta
liteitsverandering. 
Waardige hoofdsteden als Was
hington én Bonn zijn geen masto
donten. 
België is te klein voor drie makro-
regio's naar Europese norm. 

WELKE IS DAN DE OPLOSSING ? 

Dat men de twee mikro-reglo's 
Vlaanderen en Wallonië in mikro-
regio's opdeelt met andere dan 
de huidige administratieve gren
zen en met het recht afspraken 
te treffen met mikro-regio's over 

de staatsgrenzen heen (bv. Kort-
rijk-RIjsel). 
Dat men Brussel ook als een mi-
kro-regio beschouwe, beperkt tot 
de 19 gemeenten om de verdere 
versterking van dit machtscen
trum tegen te gaan. 
Zo gezien kan Brussel geen even
waardige regio zijn maar een sub
regio met eigen statuut. 
Over dit intern statuut hebben 
Europese autoriteiten zich niet 
uit te spreken. Wij weten dat het 
kan en hoe het er kan uitzien der
wijze dat er twee kultuurgemeen
schappen in samen leven. 
Terloops gezegd en als besluit 
kan men zien dat zulke oplossing 
niet ver afwijkt van de zienswijze 
van sommige wijze Franstalige 
Brusselaars die wel de kulturele 
samenhorigheid van de frankofo-
nie beklemtonen maar daarbij lui
de protesteren tegen een identi-
fikatie van Franstalig Brussel (dat 
toch bijlange niet geheel Brussel 
is) met Wallonië. 

M. VAN HAEGENDOREN, 
senator. 

Ef?A.AD A S S E ROEPT ISDEREEHOP 

Hillr^*-^ ^^ iinVEMBEi» 9̂ 
RANDFEDERATIE ASSE 
IS E N &UJFT VLAAMS 

I I i I" 
Deze üijtucii zijn te zien vóór het gemeentehuis van Asse. Zowel gemeente als federatie roepen (langs 
dezo zeer drukke verkeersweg) op tot betogen. Belde borden en motie werden (eens te meer) onder 
impuls van de VU aangebracht. 
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TOLK BIJ HITLER (vervolg van biz 3) 

Dat we aldus doordingen op een biezonder moeilijk terrein 
van de Belgische en de Europese politiek, weten we ook wel. 
Maar als senator wens Ik te weten waarom ik in negatieve 
of positieve zin zal stemmen als minister Vanden Boeynants 
aan het parlement zal vragen een bestelling van ettelijke tien
tallen miljarden frank toe te vertrouwen aan Amerikaanse, 
Franse, Britse of Zweedse vliegtuigbouwers. 
Opvallend is ook de soms bedenkelijke verstrengeling van 
militaire, politieke en kommerciële belangen en loopbanen. 
Nemen we als voorbeel de karrière van generaal Paul Stehlin. 
Dat hij in dertiger jaren als adjunkt-militair attaché bij de 
Franse ambassade in Berlijn bewees een knap vliegtuigdes-
kundige te zijn, hebben we vroeger al geschreven. Stehlin 
was een vertrouweling van Goering. Er wordt gezegd dat hij 
de beschermeling was van een zuster van de maarschalk 
(wiens familie trouwens niet nationaal-socialistisch gezind, 
maar konservatief, monarchist en godsdienstig was). 
Stehlin was na de wapenstilstand in 1940 een tijdlang mede
werker van de regering te Vichy. Hij trad op als tolk (Stehlin 
is een Elzasser) bij de ontmoeting tussen Hitler en admiraal 
Darlan. Hij koos vervolgens resoluut partij tegen de Vichy-
politiek, en sloot zich in Noord-Afrika bij het verzet aan. 
Na 1944 begon zijn loopbaan van luchtmachtdeskundige maar 
eerst voor goed. Hij keurde de toenmalige politiek af die 
werd voorgestaan door de kommunistische minister van 
Luchtvaart en Bewapening Tillon en die nadien door niemand 
meer verdedigd werd. Stehlin was een overtuigd ijveraar naar 
de Europese Verdedigings-Gemeenschap, en spande zich 
vruchteloos in om ze door zijn land te doen aanvaarden. In 
die tijd was hij medewerker van minister Pleven. Het is nu 
al een oude geschiedenis, maar het dossier over de Europese 
Verdedigings Gemeenschap heeft de Franse generaliteit diep 
verdeeld. Van in die tijd staan ook Stehlin's tegenstrevers 
op de voorgrond : generaal Gallois, e.a. Wat men thans in 
verband met de Mirages meemaakt, is een uitvloeisel van 
een sedert jaren bestaand geschil over de nationale of geïn
tegreerde optie van Frankrijk inzake vliegtuigbouw en stra
tegie. 

DEBECHE OOK 
TEGEN MIRAGES? 
De Franse militaire politiek is andere wegen opgegaan dan 
door Stehlin gewenst werd. Van 1960 tot 1963 was hij staf
chef van het Franse luchtleger, maar hij kon ook in die hoog
ste funktie zijn opvattingen niet doorzetten. Met de Gaulle 
leefde hij niet In harmonie — om het niet sterker te zeggen. 
Het feit dat tijdens de Putch in Algerië (april 1961) verschil
lende medewerkers van Stehlin zich zwaar kompromitteerden 
en moesten aftreden, blijft een punt dat tot nadenken stemt. 
Stelhin zelf was op dat ogenblik in Madagaskar, en dat heeft 
hem wellicht enkele zware beslissingen bespaard. 

PARTIJPOLITIEKE AFREKENING 
Na 1963 heeft Stehlin geen aktleve rol meer gespeeld in het 
leger. Hij is nadien In de politiek getreden, als onafhanke
lijk kandidaat in de parlementsverkiezingen van 1968. Hij is 
geen Gaullist, en dat speelt een grote rol in de tegen hem 
losgebroken kampagne. Hij moest vorige week.aftreden als 
vice-president van de Kamer en ontslag nemen uit zijn par
lementaire groep. Generaal de Bénouville en anderen spre
ken nu melodramatisch over de eer van een depute en een 
generaal. Stehlin is vorige week uit het leger gezet. Voor Le-
canuet is dit een onaangenaam incident. Men zou kunnen 
herinneren aan het langdurig stilzwijgen van de UDR in de 
weken en maanden dat tegen de depute Rives-Henry een véél 
zwaarder dossier ter sprake was gekomen. 

STRATEGIE EN BUSINESS : WAAR LIGT 

DE GRENS ? 
Het is overigen opvallend hoeveel militairen tenslotte in de 
zakenwereld op hoge toppen zijn geklommen nadat ze het 
leger verlaten hadden. We hebben noch aan generaal Gallois, 
noch aan generaal de Bénouville iets als dusdanig te verwij
ten, maar sedert jaren spelen ze een rol in de raden van be
heer van maatschappijen van Dassault. We vinden dat jam
mer, en dat negatieve oordeel Is uiteraard ook toepasselijk 
op generaal Paul Stehlin zelf. Hij heeft zich met man en 
macht in het internationale zakenleven geworpen, na 1951, 
na zijn huwelijk met een dochter van de grote internationale 
financier Schwob. In de volgende jaren had hij verbindingen 
met de Frans-Duitse groep Preussag en de daarmee verwan
te Algeco, met de Angelsaksische bankgroep Samuel Monta
gu, met Thompson en Ideal Standard, en vooral (als vice-pre-
sident-beheerder) met Hughes Aircraft, de Amerikaanse 
maatschappij die de apparaturen levert voor Amerikaanse 
vliegtuigtypes die thans, naast de Mirages, mededingen naar 
de gunst van de ministeries van Landsverdediging van vier 
NAVO-landen. 
Men dient hieruit niet ipso facto iets ongunstigs af te leiden, 
noch tegen Stehlin, noch tegen andere Franse generaals en 
politici die in de sfeer van Dassault hun technische kennis 
aanwenden. Men kan geen bezoek brengen aan vliegtuigbou
wers, zonder er ex-generaals van de NAVO als deskundigen 
en adviseurs te ontmoeten. Dat geldt dan wel degelijk voor 
alle NAVO — en niet — NAVO-landen. 
Het is een problematisch aspekt van onze ti jd, waarin tech
niek, financie, strategie en politiek derwijze vermengd zijn 
geraakt, dat het soms moeilijk wordt uit te maken waar de 
grens ligt van het algemeen belang en van de invloeden uit
geoefend door internationale konkurrerende of monopolisti
sche groepen Het is allemaal niet zo nieuw voor wie de mi
litaire geschiedenis kent. Het is sedert eeuwen niets anders 
geweest, en tot in de klassieke mythologie hebben de wegen 
van Mars herhaaldelijk die van Mercurius gekruist I 

Senator Hektor DE BRUYNE 

WESTERSE 

VREES 
(AVD) Het plan voor kollektieve 
regeling van de energiekrizis dat 
Kissinger eind vorige week te 
Chicago aan Japan, Europa en... 
de VSA heeft voorgelegd is een 
voorstel dat de betrokken staten 
beslist niet naast zich kunnen 
neerleggen. Het stoelt nl. op het 
besef dat niet een staat op eigen 
houtje de problemen aankan die 
tijdens het eerstvolgend decen
nium ongetwijfeld zullen vastzit
ten aan olieprijsstijgingen. Dit 
geldt trouwens ook voor Amerika 
ofschoon dit land minder dan 
andere industriestaten van im
port afhangt. 
Het initiatief van Kissinger is 
simptomatisch voor zijn pessimis
tische kijk op de internationale 
toestand. Tijdens zijn jongste ge
sprekken in het M-0 ontdekte 
hij zowat overal de onheilspellen

de voortekenen van een nieuwe 
internationale krisis, die zich on
verwachts in een nieuwe militaire 
konfrontatle tussen Joden en Ara
bieren kan ontladen. De ramp
spoedige gevolgen van een nieuw 
M-O konflikt (en van een nieuw 
olie-embargo) voor Europa en de 
Europees-Amerikaanse betrekkin
gen überhaupt zullen wel nie
mand ontgaan die zich nog de At
lantische tribulaties van oktober 
,1973 herinnert. 
Het plan Kissinger moet begre
pen worden als een middel om te 
voorkomen, dat de krizis die zich 
onverstoorbaar aanmeldt weer 
eens een gevaarlijke bres zou 
slaan in de al zo prekaire allian
tie. Over de details van het voor
stel is internationale diskussie 
aangewezen. Maar globaal is het 
Amerikaans voorstel erop bere
kend dat de industrielanden te
gen 1985 hun energiebehoeften 
met een vijfde zouden beperken. 
De kollektieve energiebesparing 
moet uiteraard gepaard gaan met 
een versnelde ontwikkeling van 
nieuwe energiebronnen. Nog be
langrijker is Kissingers voorstel 

tot oprichting van een gemeen
schappelijk fonds dat in de eerste 
twee jaar door de industrielanden 
met een kapitaal van 50 miljoen 
dollar zou gespijsd worden. Dit 
fonds (een soort wereldbank 
voor de energie) zou tot taak heb
ben de bedreigde landen tegen 
het risiko van een nieuwe bruus
ke aftoch van Arabisch geld te 
beschermen en leningen ter be
schikking te stellen van staten, 
waarvan de betalingsbalans door 
maneuvers van derden in de rode 
cijfers is terechtgekomen. 
Het lot van de atlantische allian
tie en de financiële bedreiging 
die onvermijdelijk aan een nieuw 
konflikt in het M-0 zou vastzit
ten zijn a.h.w. de hoofdmotieven 
geweest die Kissinger tot het 
zoeken van verse oplossingen 
hebben bewogen. De Westerse 
landen kunnen die voorstellen be
zwaarlijk veronachtzamen tenzij 
ze van zins zouden zijn, de inter
nationale krisis die voor de deur 
staat zonder Amerikaanse hulp 
tegemoet te treden, (wat alles
zins een gewaagde onderneming 
zou zijn). 

ROCKEFELLER 

(AVD) President Gerald F o r d 
heeft besloten zich toch maar 
kandidaat te stellen bij de presi
dentsverkiezingen van 1976 on
danks zijn dalende populariteit 
van de jongste weken. Na zijn 
« full pardon » over de machina
ties van Nixon, de benoeming 
van generaal Haig aan de top van 
de Europese Navo en de recente 
wetgevende verkiezingen waarbij 
de republikeinen een gevoelige 
afstraffing moesten inkasseren is 
de wittebroodsidylle kompleet ver
knoeid. A.h.w. om zijn ingedeukte 
populariteil nog een tikje te ak-
tiveren heeft de Amerikaanse 
president er nu bij het kongres 
op aangedrongen, om de nomina
tie van Rockefeller tot vice-pre
sident te bespoedigen. 
Met zijn Rockefeller-simpatieën 
gaat Ford regelrecht in tegen het 
moraliserend klimaat dat sinds 
Watergate over het kongres en 
een aanzienlijk deel van de Ame
rikaanse openbare mening hangt. 
Die p u b l i e k e opinie staat 
nl. huiverig tegenover de benoe
ming van een miljardair die zijn 
politieke vrienden op royale 
schenkingen vergast, een bedoe
ning die gevaarlijk op de grens 
ligt van wat wettelijk en moreel 
toelaatbaar is. Jammer genoeg 
hebben de Amerikanen in hun 
dorst naar rechtvaardigheid en 
onkreukbaarheid nooit het sis-
teem zelf aansprakelijk gesteld, 
terwijl juist daar de oorzaak van 
alle korruptie voorhanden is. 
Nelson Rockefeller mag het zien
derogen afnemen van zijn kan
sen vooreerst wijten aan de ak-
tie van rechtse republikeinen, die 
in hem een verkapt socialist blij
ven zien, verder ook aan de waak
zaamheid van de demokraten die 
zo'n konkurrent bij de eerst
volgende presidentsverkiezingen 
liefst niet op hun weg zouden 
ontmoeten. Ten slotte heeft Nel
son Rockefeller ook binnen de 
eigen • clan » wrevelige reakties 
losgewoeld. David Rockefeller 
heeft nl. forse bezwaren tegen 
de politieke peripetieën van zijn 
broer waarbij dan op de koop toe 
het hele financiële en industriële 
koncern van de familie voor de 
neus van Jan Publiek wordt uit
gekamd. 

Hoe dan ook als Nelson niet te
gen- 30 dec. in zijn ambt beves
tigd wordt, zouden in het nieuw 
verkozen kongres lierale demo
kraten en rechtse republikeinen 
wel eens onder een hoedje kun
nen spelen en zodoende een 
streep halen door de politieke 
droom van een man, wiens ideo
logische en etische bewogenheid 
weliswaar betwistbaar is maar 
aan wiens kompetentie nergens 
ter wereld getwijfeld wordt. 

I 
STRIJD OM ZELFBESCHIKKING 
(AVD) Het konflikt tussen Joden en Arabieren over Palestina is meer 
dan een kwarteeuw na de verdeling van dit omstreden grondgebied 
nog altijd niet geluwd. Het gaat zelfs niet langer om een door-de-
weeks grensprobleem. Met de dag wordt duidelijker dat er, althans 
naar het gevoel van de Palestijnen, op dit grondgebied een staat te 
veel is... 

In zijn geruchtmakende toespraak voor de VN had Arafat weliswaar 
een paar zalvende woorden over voor de Joden en hun levensbeschou
wing. Hij beloofde zelfs het Palestijnse staatsburgerschap aan alle 
Joodse Israëli's terwijl het programma van de PLO die « tegemoetko
ming » alleen wil bevestigd zien voor Joden (en hun nakomelingen) 
die vóór 1917 in Palestina gevestigd waren. Maar anderzijds blijft de 
Palestijnse verzetsleider de Joden zien als een godsdienstige, niet als 
een nationale gemeenschap. In zijn toespraak gewaagde hij immers 
van een « gemeenschappelijk Palestijns vaderland » waar Moslims, 
Joden en kristenen vreedzaam naast eikaar zouden leven. Door een 
ironische samenloop van omstandigheden weigert hij de aanspraken 
van de Joden op een eigen nationaal bestaan en op het zelfbeschik
kingsrecht dat hij voor zijn eigen Palestijnen opeist ! Het hoeft dan 
ook niet te verwonderen dat premier Rabin van Israël weigert met 
Arafat en zijn PLO te onderhandelen. Zoals de zaken nu staan is een 
gesprek tussen die twee gewoon ondenkbaar. Een dergelijk gesprek 
zou vandaag immers alleen kunnen gaan over de vraag hoe bereid 
de Joden zijn om een religieuse minderheid te worden in het land 
waar ze zich terecht of ten onrechte (men kan aan een feit niet voor
bij) gevestigd hebben. 

De toekomst zal uitmaken of Arafat die vandaag volle wind in de zeilen 
heeft zich aan zijn ideologische uitspraken zal houden. Een situatie 
kan immers alleen van konkrete politieke akties uit beoordeeld wor
den. Maar door extreme standpunten wordt de noodzakelijke dialoog 
zover in de toekomst afgeschreven dat een vijfde oorlog het hele 
Nabije Oosten kan teisteren en meteen de wereldvrede bedreigen, 
een omstandigheid waarbij geen van beide antagonisten baat kan 
vinden. 

WIJ 6 
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DERDE VROUWENDAG TE GENT 

Zoals wij voorspeld hadden, was 
het alweer een ware overrompe
ling op Vrouwendag in Gent op 
7 november II. Alhoewel het Ca
sino niet bepaald klein is, kon 
het de toeloop op de spitsuren 
niet meer slikken. Het was be
paald moeilijk zich tussen de 
standen door te wrikken. 
Wat o.m. opviel op deze derde 
Vrouwendag was het groter aan
tal deelnemende vrouwenorgani
saties. Ook de politiek geënga
geerde vrouwen waren als dus
danig vertegenwoordigd. Zo had 
de VU-vrouwen-werkgroep een 
stand, zeer goed gelegen vlak bij 
de ingang. Dat de overgrote 
meerderheid van het publiek tot 
de jongeren behoorde, kan alleen 
maar een hoopvolle en verheu
gende vaststelling zijn. Elke 
stand had een overvloed van in
formatie, waar gretig gebruik van 
gemaakt werd. Diskussies, dik
wijls heel heftig, waren niet uit 
de lucht, vooral dan in de prop-
pensvolle zaal waar de « spea
kers-corner » ondergebracht werd. 
De drie thema's van het urgen
tieprogramma : onderwijs, recht 
en arbeid gaven aanleiding tot 
vinnige diskussies met de aan
wezige vrouwelijke parlementai
ren. Jammer genoeg waren er 
aanvankelijk slechts drie parle
mentsleden van de CVP opgeko
men (Rika Steyaert, Wivina De 
Meester, Paula d'Hondt). Geluk
kig kwam onze Nelly Maes nog 
bijtijds opdagen om te beletten 
dat de diskussie een eenzijdig 
karakter kreeg. Met haar gefun
deerde en temperamentvolle ant
woorden en tussenkomsten 
oogstte zij menigmaal een ver
diend applaus. 

Dit Vrouwencentrum is gegroeid 
uit praatgroepen, die gevormd 
werden door de Antwerpse PAG 
(pluralistische aktiegroep voor 
gelijke rechten van man en 
vrouw). Langzaam maar zeker 
groeide het besef, nadat er eerst 
over intellektuele en algemene 
dingen werd gepraat, dat de 
praatgroep gezamenlijk over heel 
wat informatie beschikte. De idee 
werd verder uitgewerkt om deze 
kostbare informatie uit te brei
den, op fichen te verzamelen en 
ter beschikking te stellen van de 
vrouw in morele nood. De bedoe
ling van het Vrouwencentrum is 
dus tweeërlei. Eerst en vooral in
formatief te werken en daarna 
vormend. De vrouw moet bewust 
worden van haar eigen waarde en 
zelfrespekt krijgen, meer mens 
worden via voordrachten, inlich
tingen over vormingsmogelijkhe
den, kontakt met vrouwen in de
zelfde situatie verward, enzo-
meer. 
Een van de hoofddoelen van het 
Vrouwencentrum is de strijd te
gen de eenzaamheid. De vrouw 
moet voelen, dat ze niet alleen 
staat en zusters heeft die haar 
graag — vol menselijk begrip en 
medevoelen — willen opvangen. 
Het Vrouwencentrum is open van 
13 tot 17 u. — donderdag van 
10 tot 13 u. en vrijdag van 18 tot 
21 u. 
Loop gerust eens binnen, ook in
dien je zelf niet in een noodsi
tuatie verkeert. Voer een praatje 
met een andere vrouw, drink een 
kopje koffie met haar. Kortom, 
toon gewoon je menselijke be
langstelling. 

Hilda UYTTERHOEVEN 

WIJ EN DE 
VROUWEN
DAG 
Zondagmorgen acht uur heerste 
er een zenuwachtige bedrijvig
heid in het Gentse Casino : het 
was sleuren en sjouwen, kleven 
en schilderen, timmeren en lij
men in koortsachtige haast om 
toch maar tegen tien uur de 
stands kant en klaar te hebben, 
want dan zou het publiek er zijn, 
Vanaf half tien echter daagden 
reeds belangstellenden op : vrou
wen uiteraard, maar ook heel 
wat mannen. 
Allen kregen tonnen papier te 
verwerken, drukke kijkborden vol 
inforfliatie, want daarop lag blijk
baar het aksent. De politieke par
tijen waren aanwezig, en al heeft 
de teevee de Volksunie niet ge
zien, de vrouwen van onze poli
tieke formatie waren er, met echt 
de mooiste, duidelijkste stand en 
als enigen zegden we het met 
bloemen. 
Terloops : we hadden heel wat 
bekijks, legden ook heel wat kon
takten. Wel kwamen andersden
kende vrouwen met ons diskus-
sièren, maar met die Eva's ver
liep de konfrontatie min of meer 
vriendschappelijk, wat niet van 
aan aantal Amada-jongens en Ral-
meneren kan gezegd worden. 
We lieten een aantal somber-uit
ziende en -kijkende hakenkruis-
uitdelers (!) ons goed humeur 
niet bederven. We genoten wel
willende belangstelling van een 
minister en een staatssekretaris, 

eerstgenoemde kwam even de 
PVV vertegenwoordigen, de vrou
welijke leden van zijn partij had
den verstek laten gaan. 
We praatten met heel wat Ne
derlandse dames en ook een me
neer van boven de Moerdijk ; 
die kwam ons vragen of het na
tionalisme nu een oplossing aan 
de moderne problemen kon bie
den. 
We hebben hem met geestdrift 
onze ideeën uitgelegd, en dat 
deden we ook aan alle jonge, ou
dere, ongehuwde, echtgenoten-
vrouwen en -mannen die met ons 
kwamen kennismaken. 
Ondertussen vroeg strijdvaardige 
Marie-Louise de CVP-mandataris-
sen waarom KAV van de Volks
uniedames niet moet weten, en 
later zou Nelly tijdens soms op
gewonden en verwarde diskus
sies de debatten meesterlijk be
heersen. 

Hoe eer je naar de piekuren evo
lueerde — rond drie, vier uur in 
de namiddag — hoe kleurrijker 
en lawaaieriger het geheel werd: 
de huisvrouwen hadden de vaat 
achter de rug (of was het voor 
de gelegenheid de taak van man
lief geweest ?) en de zaterdag
avondnachtvlinders waren uitge
slapen. 
Ondertussen werden we hard
nekkig of vriendelijk gekiekt : 
in het eerste geval om in het 
Amada-zwartboek te komen (wat 
onze koude kleren niet raakt), in 
het tweede geval om in Vlaamse 
en Nederlandse tijdschriften te 
belanden. 
We ondertekenden briefkaarten 
naar de eerste-minister : of hij 
om deze briefwisseling zal ver
legen zitten ? 

De drukte en het lawaai werden 
slechts een paar mensen te mach
tig, die kwamen dan in de vaar
dige handen van toegewijde 
Vlaamse-Kruisers terecht. 
Blijkbaar waren de vrouwen het 
aanklachtenstadium niet ont
groeid, en het was een jongen 
die, tijdens het diskussie-uur 
over arbeid, de vrouwen de tip 
gaf zich voor de komende sin-
dikale verkiezingen militanter in 
te zetten en zich kandidaat te 
stellen. 
Al met al boekte de vrouwenont-
voogdingsbeweging voorultgang-
in-the-mind. Positief was het kon-
kreter-maken, het — echter nog 
tè schuchter — overgaan van kla
gen naar eisen ; we kleven nog 
wat aan de klaagmuur en staan 
nog niet op de barrikaden. 
Pluspunt was ook de zichtbaar-
betere organisatie. De glanzende 
medalje had ook — zoals alle 
medaljes — een keerzijde. Zo 
had je een aantal nogal opdrin
gerige groepen die met vrouwen
emancipatie geen uitstaans had
den (en waarvan de leden zelfs 
niet aan de briefkaartenaktie 
wilden deelnemen). 
Als we rond zes uur — later 
mocht niet van de Casino-uitba
ters... doodmoe maar gelukkig 
de stand opbraken en de inven
taris opmaakten, dan kwamen we 
tot de vaststelling dat zo'n dag 
uniek en onvergetelijk is in 
's mensen leven, in de geschie
denis van de vrouwenontvoog
ding en in de analen van onze 
eigen werkgroep. 

Huguette De BLEECKER 

KAARTENAKTIE 

Deze derde Vrouwendag muntte 
uit door minder show en meer 
konkrete politieke gerichtheid. 
Het bekendmaken van een poli
tiek urgentieprogramma — d.w.z. 
een programma met punten die 
op korte tijd haalbaar zijn — wijst 
alleszins op meer politieke rijp
heid. 
De twee hoofdpunten, nl. de vol
ledige gelijkheid van man en 
vrouw in het huwelijksgoederen-
recht en de mobilizering van het 
Fonds voor Kollektieve Uitrustin
gen en Diensten voor een plan
matige opvang van kinderen, wer
den op duizenden gele briefkaar
ten gedrukt en geadresseerd aan 
de eerste minister. Wanneer de
ze eisen niet zouden verwezen
lijkt zijn tijd&ns het internationa
le Jaar van de Vrouw in 1975, zal 
het inrichtende Overlegkomitee 
overgaan tot zwaardere druk-
kingsakties. 
Graag vermelden wij de aanwe
zigheid van de VU-parlementai-
ren Frans Baert en Oswald Van 
Oteghem. Georgette De Kegel 
was verontschuldigd om gezond
heidsredenen. Ook de ministers 
De Backer, De Croo en staatsse
kretaris D'Hoore hebben hun be
langstelling getoond, evenals 
CVP-partijvoorzitter Wilfried Mar
tens. Wij nemen aan dat er nog 
vele andere VU-parlementairen 
aanwezig waren die zich waar
schijnlijk uit louter bescheiden
heid ergens verdoken hadden op
gesteld. Wij hebben lang gezocht, 
maar konden ze niet vinden... 

VROUWENCENTRUM 

Twee dagen vóór Vrouwendag 
werd te Antwerpen het eerste 
Vrouwencentrum officieel ge
opend in een lokaal dat kosteloos 
ter beschikking werd gesteld 
door het Marcel Peeterscentrum, 
Meir 91. 

VLAAMS - BRUSSELSE JEUGD 

IN KOLLOKWIUM 

Op Allerzielen (2 nov.) had in de Brusselse Beursschouwburg het 
derde kollokwium van de Nederlandstalige Brusselse jeugd plaats, 
georganiseerd door het ABNJ (de agglomeratieraad van de Neder
landstalige Jeugd). Slechts een 200-tal jongeren — bij het vorig 
kollokwium waren er dubbel zoveel — waren opgedaagd om in 5 
werkgroepen bepaalde problemen aan te snijden. 
In de « Werkgroep Schoolsituatie » werd vooral de passiviteit van 
leerkrachten en leerlingen t.o.v. de onderwijsproblemen aange
klaagd. De oorzaak van deze passiviteit moet volgens de deel
nemers, vooral worden gezocht in de angst om uitgestoten te 
worden. 

Ook het massaonderwijs werd gehekeld. Volgens deze werkgroep 
kunnen heel wat problemen opgelost worden door o.a. nascholing 
van leerkrachten, meer tijd voorzien in de lesprogramma's voor 
aktuele problemen, de relatie ouders-leerkrachten dienen verbeterd 
maar echter niet langs de ouderkomitees om, die volgens de leden 
van deze werkgroep een spreekbuis van de direktie zijn. 
In de « Werkgroep vormingskansen voor werkende jongeren » 
werden twee tema's aangesneden, de kredieturen en de wet op 
sociale promotie. 
Zowel eerstejaars, tweedejaars maar ook werknemers boven de 
40 jaar moeten 100 % van de kredieturen kunnen genieten. Deze 
mogen echter niet gebruikt worden voor taakopleiding binnen het 
bedrijf. Er mag ook geen sprake zijn van loonverlies of enige andere 
diskriminatie, ook niet voor werknemers die de kursussen « sociale 
promotie » volgen. Deze laatsten moeten toegankelijk gemaakt 
worden voor werknemers uit de openbare besturen. 
De « Werkgroep woonsituatie » besprak vooral het probleem van 
buurtwerk in de agglomeratie. Het buurtwerk dat er vooral moet 
op gericht zijn de problemen die in een bepaalde buurt kunnen 
voorkomen, samen met haar inwoners op te lossen en moet vooral 
door de socio-kulturele raden gestimuleerd worden. Deze « buurt-
raden » moeten pluralistisch opgevat worden en met de anders
taligen van de buurt samenwerken. 
De leden van de « Werkgroep gastarbeiders » waren blijkbaar nog 
steeds getraumatiseerd door de laatste gebeurtenissen i.v.m. de 
uitwijzing van klandestienen. Voorgesteld werd een week van de 
klandestiene gastarbeider te organiseren en materiaal ter beschik
king te stellen om het probleem in de scholen te populariseren... 
In de laatste werkgroep werd gesproken over « jeugdraden » als 
middel om het jeugdbeleid te organiseren. Deze jeugdraden moe
ten representatief zijn voor zowel de georganiseerde als niet-
georganiseerde jeugd en over een voldoende ideologische basis 
beschikken. De inspraakfunktie mag niet te centraal gesteld worden. 
Daar in tweetalige jeugdraden de Vlamingen als mindere broertjes 
beschouwd worden is de oprichting van eentalige jeugdraden de 
enige oplossing. 
Op de plenumvergadering werden na de vertoning van 'n geslaagde 
fi lm over Vlaamse jeugdwerking te Brussel, de ideeën van de ver
scheidene werkgroepen naar voor gebracht. Er kwam vooral reaktie 
op het verslag van de « werkgroep gastarbeiders ». Het was duide
lijk dat de ideeën van deze groep niet representatief waren voor 
de ganse vergadering. Men kan zich inderdaad afvragen welke de 
plaats is van dat onderwerp op een kollokwium van de Nederlands
talige Brusselse jeugd. Het probleem bestaat en mag ook door 
onze jeugd aangepakt worden maar het wordt door bepaalde groe
peringen teveel als propaganda gebruikt. 
Dit was samen met de magere opkomst de (rode) wolk boven het 
derde kollokwium dat volgens de voorzitster van het ANBJ de 
beginfase moet zijn van een nieuwe aanpak waarbij de Vlaamse 
Brusselse jeugd eindelijk afstand kan doen van een verkrampte 
houding t.o.v. de anderstaligen. 

DANN 
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ALS IEDER VAN ONS... 

Als ieder van ons iets doet dan 
pas kan er iets bereikt worden ! 
Het is gemakkelijk over cc onze 
Vlaamse strijd » te spreken en 
te zeggen hoe het zou moeten en 
vooral : hoe anderen het moeten 
doen ! 
Zelf iets doen, dat is wat anders! 
Daarom een klein voorstel : gi|, 
ik, kortom wij (onze naam zegt 
het toch zelf !) maken deze week 
een « Wij «-abonnement. 
Wat zegt u ? U heeft drempel
vrees ? Kom nou ! Denk dan eens 

COP-20 
1. Eugeen Franco (Oostende) 
2. Mia Geens (Kapelle-o/d-Bos) 
3. Jan Roux (Genk) 
4. Jan Caudron (Aalst) 

Herman De Kegel (Pollare) 
6. Wilfried Willockx (Antwerpen) 
7. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 

Elsie De Raedt (Oud-Heverlee) 
Jozef Van Ossel ( N.-over-Heembeek) 
Fons Van Raemdonck ( Kruibeke) 
Valeer Vierstraete (Zedelgem) 

12. Karel Rigo (Gent) 
13. Theo Beenders (Zaventem) 

Vik De Winne (Dilbeek) 
Mevr. Impens-De Cock ( Borgerhout) 
Noël Lecompte (Wervik) 
Paul Peeters ( Kapélle-o/d-Bos) 
Georges Raes (Ledegem) 
Irma Raeymaekers ( Keerbergen ) 
Raoul Vercauteren (Gentbrugge) 

267 
260 

72 
60 
60 
48 
36 
36 
36 
36 
36 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

aan die mannen en vrouwen (zie 
biz 12 en 13) die 20 jaar terug 
(toen de VU nog in de onderste 
la lag) Vlaanderen teisterden met 
ons blad. Eén van onze Top-Twin-
tigers ziet en zegt het zo : « Men 
zegt dat vriendschap niet te koop 
is. Toch wel, voor slechts 450 fr. 
per jaar wordt u opgenomen in de 
familie van « Wij «-vrienden ! ». 
Aktiepunt deze week : ieder van 
ons maakt één « WIJ » bij I Denk 
eens even : dat zou een massa 
zijn ! 

VU-PROTEST TEGEN 

VERHOGING 

TELEFOONABONNEMENT 
Het Partijbestuur van de VU heeft 
met verbijstering vernomen dat 
de regering van plan zou zijn het 
abonnementsgeld en aansluitings
geld voor de telefoon gevoelig te 
verhogen. 
Na de drastische verhoging van 
de posttarieven zou deze nieuwe 
prijsverhoging op dit ogenblik 
slechts immoreel kunnen ge
noemd worden. 
De zogenaamde anti-inflatiepoli-
tiek van de regering verliest al
dus iedere geloofwaardigheid ver
mits de overheid zelf haar aanbe
velingen aan de werknemers en 
de bedrijven in haar eigen diens
ten volkomen over het hoofd 
ziet ! 

UITGESTELD 

Het Dosfelinstituut meldt dat het 
kollokwium « Vernederlandsing 
van het bedrijfsleven » dat van
daag zou doorgaan in het Kultu-
reel Centrum van Strombeek-6e-
ver uitgesteld werd. Een nieuwe 
datum (in februari 1975) wordt 
gezocht en zal zo vlug mogelijk 
meegedeeld worden. 

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, Voldersstraat 7 1 , 1000 
Brussel, liefst nog telefonisch : 
(02 /512 .51 .60) . 

DOSFELINSTITUUT 

KURSUS : 

« POLITIEK OPBOUWWERK » 
ARRONDISSEMENT TURNHOUT : 
21 november : « Strategie en werking van een politieke 
partij » 
mleidster volksvertegenwoordiger Nellie Maes (5e deel) 
plaats Herentals, Zaal St-Jan, Olmenlaan 8 
29 november •• De werking van de partij intern » (de struk-
turen, de verhoudingen ) (6e deel) 
inleider Maurits Coppieters, senator 
plaats Geel, Zaal Wijnhuis, Stationstraat 
ARRONDISSEMENT OOSTENDE : 
2 december « Volksnationalisme demokratie, federalisme • 
inleider Maurits van Haegendoren, senator 
5 december « De Vlaamse Beweging » 
mleidster Huguette De Bleecker, provincieraadslid 
9 december « Het programma van de Volksunie » 
inleider wordt nog meegedeeld 
12 december « Het huidig Belgisch politiek bestel » 
inleider volksvertegenwoordiger Frans Baert 
16 december « Strategie van een politieke partij » 
mleidster volksvertegenwoordiger Nellie Maes 
19 december •• De werking van de partij intern » (struk-
tuur - organen - problemen ) 
inleider senator Maurits Coppieters 
plaats Oostende, Hotel Melinda, Mercatorlaan 21 
inschrijvingen prov verantwoordelijke Peter Hoornaert, 
Oedelemsteenweg 57, 9340 Sijsele. 
— Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel 
Telkens van 20 tot 22 30 uur 

KURSUS : 

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN '76 » 
Het programma bevat vier delen • 
1 De gemeenteraadsverkieingen politiek voorbereiden (prak
tische voorbereiding van het programma) 
2 De propagandavoering 
3 De lijstvorming 
4 Belang van de gemeente, noodzaak van een goede 
gemeentepolitiek, fusieproblematiek 
Voor kaderleden, afdelingsbesturen, huidige en toekomstige 
gemeentemandatarissen 
ARRONDISSEMENTEN HASSELT EN TONGEREN-MAASEIK : 
14 - 15 december 
plaats Zaal Centrum, Hollandsveld 32, Hasselt 
inschrijvingen : 
— prov verantw Dl-Limburg : Jaak Cuppens, Zandberger
straat 22, 3670 Neeroeteren 
— Jaak Indekeu, Grotstraat 18, 3570 Peer 
— Renaat Vanheusden, Zavelvennestraat 32, 3500 Hasselt, 
middagmalen 100 fr. storten op rekening nr 430-0835551-81 
van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel 

VORMINGSWEEKEND 
Heusden (Limburg) 7 - 8 december (14 00 - 18 00 uur) 
Voor VUJO en belangstellende jongeren 
inschrijvingen door storting van 200 fr op rekening nr 
061-7607090-39 van J Beke, Mariakerke (Gent) met vermel
ding « VUJO-weekend » 
plaats Ontmoetingscentrum van de Bouworde, Heusden. 

Nadere inlichtingen over deze en andere Dosfel-vormingskur-
sussen en programma's kunnen bekomen worden bij het Dos
felinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel, (tel. 02/219.12.02) 
J. Beke, kursusleider. 

23 NOVEMBER 1974 WIJ 9 



WIJ \n D€ IOLK9UMI6 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. DANSFEEST 

De afdelingen die wensen af 
te reicenen 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 
suksesvoile « 20 jaar VU-arr. Ant
werpen » zou afronden. 
BETOGING VLAAMS-BRABANT 

VU-arr. Antwerpen, wenst alle 
deelnemers aan de « Vlaams-Bra-
bant-betoging », morgen 24 novem
ber te Halle, een behouden heen-
en terugreis. Dat ons aller deel
name mag bijdragen tot het suk-
ses met resultaat. 

ANTWERPEN (Stad) 
KOO 

Iedereen woonachtig Antwerpen 
Stad die problemen heeft in ver
band met de KOO-Antwerpen, kan 
ze voorleggen aan onze afgevaar
digden De Boel L, tel. 33.97.90 of 
De Laet Fr., tel. 38.66.92. 
HALLE - 24 NOVEMBER 

Autobus vertrekt om 9 u. aan 
het sekretariaat VU, Weststr. 12, 
Antwerpen, 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat, 
Wetstr. 12, Antw. Doch wanneer 
u graag een volksvert. of een 
prov. raadslid wenst te spreken, 
dan liefst op maandag van 16 tot 
19 u. 
VUJO 

Regelmatige vergaderingen en 
aktiviteiten. Graag nog meer jon
geren onder de 25 jaar op onze 
bijeenkomsten. Voor data tel. Vi-
ane Anita 37.15.37. 
KVO 

Puccini-koncert op donderdag 
28 november. Hebt u al kaarten ? 
Tel. sekr. 36.84.65. 

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. 

BORGERHOUT 
PROPAGANDA 

Wij vragen propagandisten voor 
onze aktiviteiten. Plakkers, bus-
sers, en mensen met initiatieven 
zijn altijd welkom. Gelieve uw 
naam op te geven aan mevr. De 
Coninck, Kard. Cardijnplein 7, tel. 
22.08.06. De strijd is nog niet ge
streden. Dit jubileumjaar wordt 
een nieuwe stimulans ons met 
alle krachten in te zetten I 
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. 

MEDEGEDEELD 
BORGERHOUT 
TENTOONSTELLING 

Van 29 november tot en met 10 
december stelt grafikus en kunst
schilder Robert Wuytack zijn wer
ken tentoon in de gemeentelijke 
feestzaal van Borgerhout, Turn-
houtsebaan 92. 

Robert Wuytack werd geboren 
te St-Pauwels in 1934, maar woont 
sedert verscheidene jaren te Bor
gerhout. Hij studeerde aan de 
Stedelijke Akademie voor Schone 
Kunsten van St-Niklaas, de Aca
démie des Beaux-Arts te Luik, 
vrije kursussen aan de Kon. Aka
demie en aan het Hoger Instituut 
te Antwerpen. Hij nam deel aan 
verschillende groepstentoonstel
lingen. Ook individueel exposeer
de hij reeds herhaaldelijk in bin
nen- en buitenland. Hij behaalde 

o.a. de Regeringsmedaille voor 
toegepaste kunsten (St-Niklaas) 
en de medaille en het erediploma 
van de Italiaanse grafische kun
sten (Ancona 1968). 

Voor de eerste maal stelt hij 
thans zijn werk voor te Borger
hout. Deze tentoonstelling bestaat 
uit etsen, aquatinten en pastels. 
Zijn tematiek vertrekt meestal 
van een bloem, een boom of een 
plant, om ze dan abstraherend 
verder uit te werken tot fascine
rende werken. Introvert van in
stelling. 

Dagelijks van 14 tot 18 u., week. 
ends ook 's voormiddags van 10 
tot 13 u. 

BROEOHEM 
MARSEPEIN 

Fijne marsepein kan besteld 
worden bij St-Niklaas, 160 fr. per 
kg. Nu dadelijk doen (p/a W. 
Duys). Vertrek om 8 u. 30. 
24 NOVEMBER-BETOGING 
en terug thuis omstreeks 16 u. 
De tocht is niet zo lang als in Vil
voorde, maar er moet meer volk 
zijn I 

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. 

DEURNE 
BETOGING TE HALLE 

Morgen zondag 24 november. 
Vervoer met speciaal door onze 
afdeling ingelegde autobus. In
lichtingen en inschrijvingen in lo
kaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28. 
Er bestaat nog een kansje om mee 
te kunnen, als u nu aanstonds nog 
kontakt neemt. 
JONGERENWERKING 

Wie wil aansluiten bij onze jon-
aerenwerking weruJt zich tot Leo 
Thys, Arn. Vrancxlaan 25, tel. 
22.01.99 of tot Jan De Landtsheer, 
Ergo de Waellaan 44, tel. 21.17.63. 
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 
VLAAMS-BRABANT-BETOGING 

Morgen zondag 24 november te 
Halle om 11 u. Wees op post ! 
Wenst u nog een inlichting, tele
foneer dan nog even ; 41.04.41. 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 

Het bestuur hoopt dat alle le
den hun lidmaatschap zullen her
nieuwen. Allerlei inlichtingen zijn 
steeds te bekomen op het sekre
tariaat, Geestenspoor 72, Ekeren. 
Tel. 41.04.41. 

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. 

HOOGSTRATEN 
KANT. GEVOLMACHTIGDE 

Gust Goetschalckx uit Meer 
werd tot kant. gevolm. voor Hoog. 
straten aangeduid. Daarmee wordt 
het kanton, dat tot nu toe met 
Turnhout was samengevoegd, op 
gebied van de uitbouw onafhanke
lijk. De nieuwe gevolmachtigde 
krijgt geen aangename erfenis . 
in Hoogstraten is de VU nooit 
verder dan 10% van de stemmen 
geraakt, terwijl de CVP en sinds 

enkele jaren ook de PVV in de 8 
erg landelijke gemeenten een ern
stige vernieuwing bijna helemaal 
hebben tegengehouden. Maar met 
de koppigheid van de nieuwe 
ploeg kaderleden kunnen we ze
ker zijn dat voor de Volksunie het 
ogenblik daar is om door te bre
ken. 

KALMTHOUT 
VLAAMS-BRABANT-BETOGING 

Neem heden, zaterdag, nog 
vlug kontakt via tel. 66.87.93. Wij 
verwachten nog meerdere inschrij
vingen voor onze verplaatsing 
(morgen 24 november) per auto
car naar Halle. Zowel leden als 
simpatisanten doen dit nog he
den. Reiskosten : 100 fr. Wij ver
trekken morgen om 9 u. aan Kalmt-
hout-Kruis, te 9 u. 05 aan de Ba-
reelstr., te 9 u. 10 aan het station. 
Klein-Heide. Overtuigde nationalis
ten nemen het als plicht in Halle 
aanwezig te zijn. 

KASTERLEE 
AFGEVAARDIGDE PARTIJRAAD 

Mevr. Taelman-Demulder werd 
verkozen tot 4e afgevaardigde 
van het arr. Turnhout in de partij
raad. Mevr. Taelman was bij de 
laatste verkiezingen kandidate op 
de senaatslijst, waar zij 'n merk
waardig aantal naamstemmen be
haalde. Haar verkiezing tot lid 
van de partijraad betekent ook 
een belangrijke stap voor de VU-
dames in het arr. : zij hebben 
voortaan hun eigen vertegenwoor
diging tot op het nationale vlak. 

KONTICH 
24 NOVEMBERBETOGING HALLE 

Vertrek autocars : te 8 u. 45, 
kerk Kontich Kazerne en te 9 u., 
kerk Kontich Centrum. Wie op de 
valgreep nog wil inschrijven komt 
terecht in lokaal Alcazar, tel. 
57.13.52... dus heden nog I En 
denk er aan : voor je vertrekt, 
hangt de Leeuw uit ! 
ABÓNNEMENTENSLAG « WIJ » 

Zoals vorige jaren zal onze se-
kretaris de abonnementenslag 
voor Kontich waarnemen. Wie niet 
via de postbode kon hernieuwen, 
neemt dus kontakt met Ferre De 
Beukelaer, osterijstr. 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. 

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 ! 
24 NOVEMBERBETOGING HALLE 

Wie nog niet ingeschreven is 
voor een bus neemt kontakt op 
met onderstaande adressen : 

Klein-Brabant : E. Servaes, Van 
Droogenbroeckstr. 53, St-Amands, 
tel. 052/33.36.61. 

Berlaar : Walter Luyten, Lierse-
stwg 140b, tel. 031/82.11.93. 

Willebroek : Lode Verstrepen, 
J. Wouterstr. 12. 

Tisselt : Frans Huymans, Hoog-
str. 56. 

Lier : Jan Kuypers, Kesselse-
stwg 52, tel. 031/80.21.15. 

Nijlen : Frans Van Dessel, Zand-
vekevelden 16, tel. 031/81.85.91. 

Heist op den Berg : Danny De 
Cuyper, Itegemsestwg 15, Hallaar, 
tel. 015/24.40.58. 

Duffel : Alex Grauwels, Sent
hout 2, tel. 015/31.23.16. 

Bonheiden : L. Thys, Putsestwg 
29, tel. 015/21.54.32 en Paul Le-
maire. Diedonken 30. 

Muizen : W. Van Assche. Sta-
tionsberg 2, tel. 015/41.35.73. 

Mechelen : E. Publie, Kleine Ba-
reelstr. 76, tel. 015/41.25.57 en Ju
lienne Vanherp, Pareipeelstr. 98, 
tel. 41.39.43. 

Hofstade : A. Meys, Vijverlaan 
39, tel. 015/61.36.95. 

KflLenD€R 
NOVEMBER 

23. 

24. 

25. 

26. 

28. 

29. 

29. 

30. 

30. 

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 wi j naar Halle om 
deel te nemen aan de « Vlaams-Brabant-Betoglng ». 
Schilde : Ledenvergadering om 20 u. In café Puttenhof, 

Oeiegemsestwg. « Sociale woningbouw ». Toelichting van 
het projekt « Koeputten » door burgemeester T. Glaes-
sens, schepenen Hanssen en Renders, raadsleden Ver 
Berne en Vermayen. 
Deurne : Algemene arr. kader- en VVM-voorlichtingsver-
gadering. Onderwerp « Anti-inflatieplan van de Volks
unie » door sen. Hector De Bruyne. Lok. Trefpunt, Turn
houtsebaan 28, om 20 u. 30 (voor alle afdelingsbestuurs
leden en mandatarissen). 
Antwerpen (Stad) : Puccini-koncert. KVO. Inl. en kaarten 
op VU-sekr. Antwerpen Stad (031/36.84.65). 
Kontich : «Peter Benoit Avond » met dia-motage door 
dhr Herman om 20 u. in lok. Alcazar, in samenwerking 
met VOS, Vlaamse Kring en dr Bormsdokumentatiecen-
trum. 
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 (Dle-
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 

4. j Arr. bestuur. 

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. 

14. 
14. 

20. 
21. 
22. 

29. 

Borgerhout : Sinterklaasfeest om 15 u. in zaal Pax, Ster-
lingerstr. Inkom 25 fr. Poppenkast en grote tekenwed
strijd. 
St-Katelijne-Waver : Sinterklaasfeest VU-SKW en -OLVW 
ingericht door VUVA. 
Koningshooikt : Vlaams dansfeest in de parochtiezaal 
met André Romano en de Sioux. Eerste dans : 20 u. 30. 
Hoboken : Afdelingsbal om 20 u. in zaal Macadammeke. 
Tisselt : Dansfeest in zaal Molensteen. 
Mariekerke : Dansfeest. 
Arr. raad Mechelen. 
Booischot : Ledenfeest. ^ 
Broechem : Kerstfeest in zaal Luyckx, Station. Poppen
kast, koffie, koeken en het optreden van een echte 
goochelaar, de heer Robathi. 
Deurne : Kinderfeest om 14 u. in lok. Trefpunt. 

Booischot : A Verheyden, Plein-
str. 12/2. 

Schriek : E. Schroos, Tuindijk 
66, tel. 015/23.33.17. 

St-Kat.-Waver Karel Man-
naerts, Duivenstr. 35, tel. 015/ 
21.21.93 en Hilde De Wit, IJzeren-
veld 130, tel. 015/21.31.26. 

O-L-Vr-Waver : Gekiere, Molen-
str., tel. 015/75.58.21. 

Hombeek-Leest-Heffen : Wal
ter Jaspers, Kattestr. 21, Hom
beek, tel. 015/41.40.74. 

Rijmenam : Herman Vos, Keer-
bergsebaan 35, tel .015/51.26.79. 

MORTSEL 
BETOGING TE HALLE 

Mortsel zal morgen 24 novem

ber met een zeer sterke groep 
te Halle opstappen. Ter herinne
ring aan de mede-reisgenoten : 
onze Mortselse auto-cars vertrek
ken stipt te 9 u. aan het Gemeen
teplein (redietbank) (Oud Gemeen
tehuis). Allen op post, marjbe-
reid I 
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. 

EET UW BUIKJE ROND... 
ZOVEEL ETEN ALS U MAAR WIL 

Dat kunt u van ons "luilekkerlandbuffet". 
IVIet het hele gezin, iedere week van vrijdagavond tot 
zondagavond. Smakelijk smullen met hors-d'oeuvre, 
warm gerecht, kaassoorten, dessert, 1/2 liter wijn, 
koffie. 350 F (BTW en dienst inclusief). 

Uitgebreide menu-lceuze en a la carte tot middernacht. 

NOVOTEL Antwerpen Noord 
over Ahiersbuilding 
Lulthagen 6, 2030 Antwerpen 
Tel. 031/42.03.20 

WIJ lO 23 NOVEMBER 1974 



WIJ IM D€ l^OLK9UMI€ 

MERKSEM 
LIDKAARTEN ,1975 

Eerstdaags worden door onze 
wijkleiders de lidmaatschapskaar-
ten voor 1975 bij onze leden aan
geboden. Die leden bij wie voor 
31 januari 1975 geen iidkaart 
wordt aangeboden worden vrien
delijk verzocht zich te bevragen 
bij onze afd. sekr. Fons Brat, 
Trammezandlei 11, tel. 46.02.79. 
DE VLAAIVISE ZIEKENKAS 

Meermaals komt men ons in
lichtingen vragen over de Vlaam
se ziekenkas ; hier volgen dan 
énkele 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 iedere dinsdag en 
woensdag van 19 tot 20 u. 
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, Gudrunl. 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. Pons 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. 

MORTSEL 
DIENSTBETOON 

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-
lid Godfried De Cercq, Molenlei 
58. 

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. 

NIEL 
24 NOVEMBER-BETOGING 
Vertrek te 8 uur in Hemiksem 
Werkplaatsen. We zakken aelei-
delijk af naar Schelle, Niel en 
Boom, waar we op de Markt ver

trekken te 8 u. 40. 
DIENSTBETOON 

Onze vrienden Frans De Meule-
meerster en Guido Michiels krij
gen bij hun wekelijks vrijdag. 
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. 

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 
uur. 

NOORDERWIJK 
NIEUWE AFDELING 

Op 6 november werd de 20ste 
afdeling van het arr. Turnhout op
gericht te Noorderwijk. Tot de af
deling behoren ook enkele omlig
gende kernen. In aanwezigheid 
van volksvert. Belmans, arr. voorz. 
Draulens en talrijke kaderleden uit 
het kanton Herentals werd vol
gend bestuur verkozen : voorz. : 
Jan Gijzeis, Olenseweg 41, Wes-
terlo (Voortkapel) ; sekr. : Con
stant Olieslagers, Olenseweg 272, 
Westerlo (Oosterwijk) ; penning-
m. : Roger Fabry, Morkhovense-
stwg 48, Noorderwijk : prop. 
Marcel De Boe, Morkhovensestwg 
33b, Noorderwijk ; org. : Marcel 
Mertens, de Ghellinckl. 14, Noor
derwijk. In de arr. raad is de af
deling vertegenwoordigd door Jan 
Gijzeis en Marcel Mertens. Zij 
nemen graag kontakt op met al 
wie wil meewerken aan de ver
dere uitbouw. 

SCHILDE 
24 NOVEMBERBETOGING HALLE 

We vertrekken om 8 u. 30 aan 
het gemeentehuis te Schilde. 

TURNHOUT 
HALLE : 24 NOVEMBER 
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. 

WILRIJK 
ZWEMMEN 

We herinneren er graag aan 
dat de W K 's woensdag om de 
14 dagen gaat zwemmen in het 
gemeentelijk zwembad van Mort-
sel. Volgende zwembeurt : woens
dag 27 november. Wie niet over 
vervoer beschikt, of nader wil af
spreken, belle even met Mia Da-
men, tel. 28.15.17. 

WOMMELGEM 
VLAAIEN 

Zij worden thuisbesteld op zon
dag 1 december 1974. 

ZWIJNDRECHT 
DIENSTBETOON 

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

GEVRAAGD : 
JOBS voor JOBSTUDENTEN 

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

Universiteitsplein 1 
2610 WILRIJK 

Tel. (031)28.18.58 
tussen 14 en 16 uur 

Indien gewenst ook bijles
sen door studenten op 

licentieniveau 

mnscBico 
Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65 Elke 
maandag van 16 tot 19 u. 
KONTICH : m Alcazar i , Mechelsestwg 22, 
tel. 57.13.52. 
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum a Nele », Ant-
werpsestr. 378, tel. 88.05.03. 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. . Frankenheem n, Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 tot 20u.30. 
BORSBEEK : café « Riviera i>, Jos Reusens-
lei 17. 
1ste en 3de maandag van 18u.30 tot 19u.30. 
BRECHT : ten huize van dhr Aloïs Van Hoof, 
Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95. 
2de woensdag van 20 tot 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Hailebaan 40, tel. 12.04.52. 
2de woensdag van 19 tot 20 u. 

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

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86, tel. 39.02.30. 
Elke maandag van 14 tot 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de 
Beeck. Wilgenstr. 4, tel. : 64.55.93. 
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u. 
BRASSCHAAT : café c Vogelzang >, Mikse-
baan. 
1ste en 3de donderdag van 21 tot 22 u. 

KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuvelstr. 35, tel. 66.74.59. 
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u. 
SCHOTEN : café « Tijl », Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u tot 19u : Possonsdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 tot 20u : De 4 
wegen. Klein Vorst. 
VEERLE van 20u15 tot 20u45 : De Wijn
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u tot 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 tot 22u15 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135. 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 tot 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 2au15 tot 20u45 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u tot 21u30 : Kempen-
land, Statieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 tot 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Markt. 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 tot 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 20u15 : Parochiecen
trum, Dorp. 
BEERSE van 21 u tot 21u30 : 't Witte Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 tot 22u15 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19u30 tot 20u : Volkslust, 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 20u15 tot 20u45 : « Vri j
heid », Vrijheid 92. 
MOL van 21 u tot 21u30 : De Valk, Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 tot 22u15 : . We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u tot 21u30 : Bij 
Van Hauwe, Kerkplein. 
Vierde maandag van de maand 

VOSSELAAR van 19u30 tot 20u : De Zwaan, 
Kerkplein. 
GEEL van 21 u tot 21u30 : Hotel Sportwa-
rande. Markt. 

Senator W. JORISSEN 
Derde maandag van de maand 
VORSELAAR van 17u45 tot 18u15: Bierhuis, 
Kerkstraat. 
HERENTALS van 18ul5 tot 18u45 : De 
Zalm, Grote Markt. 
NOORDERWIJK van 19u tol 18u45 : bij 
Mertens, de Ghellincklaan 14. 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vrijdag 
MOL-CENTRUM van 18u tot 19u : de Bro-
quevillestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van lOu tot l l u : de Bro-
quevillestraat 5. 
Eerste vrijdag van de maand 
BALEN van 19u tot 19u30 : Bij de Coiffeur, 
Kerkstraat 57. 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 19ul5 tot 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 151. 
HESSIE van 19u45 tot 20u15 : Vissershuis, 
Hoogeind 16, 
MOL-ACHTERBOS van 20ul5 tot 20u45 : 
Welkom, Achterbos 80. 
MOL-SLUiS van 20u45 tot 21 ui 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Berde maandag van de maand 
MINDERHOUT van 20u tot 20u30 : Café 
Willaerts, Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 tot 21 u i5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van i gu lS tot 19u45: 
De Witte, Ginderbuiten 213. 
MOL-RAUW van 19u45 tot 20u15 : Zilver-
hoek, Kiezelweg 254. 
MOL-WEZEL van 20u15 tot 20u45 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
MOL-MILLEGEM van 19u30 tot 20u : Mast, 
Milostraat 66. 
Derde dinsdag van de maand 

MEERHOUT van 19ul5 tot 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
EINDHOUT van 20u tot 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 20u45 tot 21 u i 5 : De Wijn
gaard, Dorp 74. 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 19ul5 tot 19u45 : Bij de Koe-
rel, Meistraat. 
TURNHOUT van 20u tot 20u30 : Amicitia, 
Grote Markt 24. 
VOSSELAAR van 20u45 tot 21 u i 5 : De 
Ster, Reièinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19ul5 tot 19u45 : De 
Druif, Markt. 
OLEN van 20u tot 20u30 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 20u45 tot 21 u i 5 : Week
end, Oosterwijk. 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. WAVER : van 18u30 tot 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 11, tel. : 
015/21.79.00. 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 tot l l u : Lokaal Mimo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein. 
Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18ul5 tot 19u15: 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57. 
WILLEBROEK van 19u30 tot 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Willebroek, Dendermondse 
steenweg 72. 
HINGENE van 20u15 lot 20u45 : lokaal 
o: In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
LIER van 10u30 tot l l u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 51. 
NIJLEN van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein. 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW WAVER van 20u30 tot 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20u15 tot 20u45 : 
Galgestraat 106. 
WALEM van 21 u tot 21u30 : Oude Baan 66. 

BRABANT 
ASSE (Fed.) 
LIDKAARTEN 

Deze week werden aan atie af-
delingssekretariaten de lidkaarten 
'75 bezorgd. Gelieve deze zo vlug 
mogelijk te hernieuwen en de han
delingen met het arr. sekretariaat, 
Kongresstr. 53, 1000 Brussel, af 
te handelen. 

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 
te Halle. Samenkomst aan de St-
Rochuskerk te 10 u. 

DIENSTBETOON 
Afspraken voor het soc. dienst

betoon van volksvert. dr Jef Val
keniers kunnen steeds gemaakt 
worden via het afdelingsbestuur 
of via federatieraadslid Juul De-
nayer (tel. 356.30.25). 

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 

VLAAMS ZIEKENFONDS 

Het Vlaams Ziekenfonds Bra-
bantia zoekt een uitkeringskan
toor te huren : een bescheiden 
gelijkvloers of voorste kamer met 
winkelraam, liefst in centrum van 
Halle. (Inl. : J. Denayer, tel. : 
356.30.25). 

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. 

KflLenD€R 
NOVEMBER 

23. Jette : Afdelingsbal. 

Molenstede : Jaarlijks leden- en simpatisantenfeest. Het 
wordt een Breugheliaanse avond in het Berkenhof. De 
afdelingsvlag zal er overhandigd worden. 

Steenhuffel : Eerste Volksuniedansavond (stichtingsbal) 
in zaal Paladium, om 21 u., met orkest Jos Martin. \n-
kom : 50 fr. 

24. Leuven : Massale deelname aan betoging te Halle. 

25. Leuven : Agglomeratievergadering. 

29. Budingen : Volksvergadering. 

30. 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 : Afdejingsbal. 

DECEMBER 

14. I Diest : Afdelingsbal In Hallezaal, orkest Eddie Smets. 
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DE MANDATARISSEN 
VAN ONS 
ARRONDISSEMENT 

SENAAT : Lode Claes, Bob Maes. 

KAMER • Vic Anciaux, Jef Valkeniers, Paul Peeters 

PROVINCIE Staf De Doncker, Maurits Panis, Theo Pauwels, 
Stan Pètre, Staf Kiesekoms, Willy De Saeger, Lea Van den 
Branden 

Agglomeratie BRUSSEL Lode Claes, Jan De Berlanger, Ste
ven Van Haelst, Roger De Brabanter, Stan Philips 

Federatie ASSE Jef Valkeniers, Juul Van Dooren, Karel Van 
Den Houte, Walter Van Mieghem, Maurits Panis, Arthur De 
Schrijver, Dirk De Bels 

Federatie HALLE • Frans Adang, Lieve De Wit, Juul Denayer 

Federatie TERVUREN . Marcel De Broyer, Joris Depré (arr 
Leuven), Jozef De Baetselier (arr Leuven). 

roderatie VILVOORDE • Karl Van Hespen, Pieter-Jan Jannes, 
'adi De Neve, Albert Lesage 

foc'sra'-ie ZAVENTEM : Jacob Schaekers, Mon Schepens, Bob 
Ceuppens, Leo De Kerpel, Antoon Bautmans. 

Een groot deel van de VU-akties in ons arrondissement werden be
paald door al datgene wat zich rond en in de hoofdstad afspeelde en 
nog afspeelt. NI. de uitwijking van heelwat Brusselaars naar de rand
gemeenten. Over dit gegeven — dat achteraf hét probleem bij uitstek 
werd van de Vlaamse Beweging — publiceerde het VU-blad « Brussel-
Brabant » in juni 1969 volgend artikel. Wij publiceren het omdat het 
nog niets van zijn aktualiteit heeft ingeboet I 

Alhoewel we zakelijk en nuchter van aard zijn en goed weten dat de 
welvaart en het dagelijks brood verdiend moeten worden door arbeid 
op bureau of fabriek, toch houden wij van de natuur. Welnu de omge
ving van Brussel is altijd een prachtig schilderwerk geweest. 
Deze rustige, gezonde en mooie gemeenten waren dan ook, sedert het 
begin van deze eeuw, de uitverkoren plaatsen waar vooral Brusselaars 
zijn gaan wonen. 
Waarom niet, zult ge zeggen. Dit is een verschijnsel dat men overal in 
de wereld ontmoet rond grootsteden. Inderdaad, geen haar op ons 
hoofd zou bezwaren hebben, indien deze inwijking geordend ware ge
beurd, indien alles sociaal-verantwoord ware verlopen en indien de 
inwijkelingen zich hadden aangepast aan de gemeenschap waarin zij 
zich kwamen vestigen. 
Dit is echter niet gebeurd I 
De franstalige « Immobilières » — ook genoemd de beroeps-grondspe-
kulanten — kochten massaal de gronden op van onze Vlaamse land
bouwers aan eerder lage prijzen. Nadat ze ongebreideld en ongekon-
troleerd verkavelingen bij de vleet hadden opgemaakt en hiervoor 
toelatingen hadden verkregen, werden deze gronden, met grote winst, 
aan hoge prijzen herverkocht, bij voorkeur — en zelfs uitsluitend — 
aan franstalige Brusselaars. Deze groepten bijeen in afgezonderde 
villawijken of in wijken die als een appendix aan de Brusselse agglo
meratie werden gehecht. 
Deze rijkere lui vertikten het meestal op enige wijze mede te leven 
met de autochtone inwoners van hun gemeente. Integendeel, vaak 
meenden zij de wetten te moeten dikteren en hun wil op te dringen. 
Zo zien we dat in de loop der jaren, vooral sedert het einde van de 
eerste wereldoorlog, de verfransing in de randgemeenten toeneemt in 
die mate dat er rezidentiele zones worden opgericht. Het zijn wel dege
lijk de villabewoners die de verfransing deden stijgen, want daar waar 
de bevolking aangroeide door industriële uitbreiding, ontstond er wei
nig of geen verfransing. 
Zo bleek door de talentelling van 1947 — we weten hoe deze door een 
socrale druk vervalst wercf — dat een tamelijk sterke verfransing door
gedrongen was in die Vlaamse randgemeenten, waar men de verkave-
hngswoede had laten bot vieren en de niet geïntegreerde villawijken 
als paddestoelen uit de grond waren opgerezen. 
In 1954, ondanks hevig Vlaams protest, werd de uitslag van de talen-
tel ing gepubliceerd door de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken de heer Vermeylen. Steunend op die valse cijfers werden on
middellijk drie randgemeenten ingeschakeld in de Brusselse agglome
ratie, nl. Evere, Ganshoren en St-Agata-Berchem, en volledig overge
leverd aan de Brusselse verfransingshonger. 
Nog steeds aan de hand van die valse cijfers, werden in 1963 — met 
de dood in het hart ! — de faciliteiten goedgekeurd in zes Vlaamse 
randgemeenten, nl. Kraainem, Drogenbos, Linkebeek, Wemmei, Wezem-
b?ek-Oppem en St-Genesius-Rode. 
Sedertdien beschikken de franstaligen in die gemeenten over een heel 
aantal tegemoetkomingen op administratief vlak en ook, onder bepaalde 
voorwaarden, op onderwijsgebied. Naar het schijnt was het de bedoe
ling van de wetgever op die wijze de aanpassing van de franstaligen 
aan de nederlandstalige gemeenschap vlotter te doen verlopen 
We weten in welke mate die faciliteiten niet alleen werden gebruikt 
maar vooral misbruikt. 

HOE STAAT HET 

MET DE 

FEDERATIES ? 

De federaties en de agglomera
tie bestaan nu meer dan twee 
jaar. Het ogenblik lijkt aangebro
ken om eens de balans op te ma
ken. 
De Volksunie had bij het ontstaan 
der federaties heel wat bezwaren. 
Niet dat wij tegen federaties zijn, 
maar onze kritiek gold de te klei
ne omvang der federaties alsook 
het feit dat de federaties te wei
nig bevoegdheden toebedeeld 
kregen. 
Maar ja, de CVP wist het eens te 
meer beter. Het plan was ont
sproten uit het brein van de toen
malige minister voor Openbare 
Werken, de heer Jos De Saeger, 
die ons de federaties voorschil-
derde als •• een groene gordel 
van smaragd ». 
Deze groene gordel van smaragd 
plus een papieren overlegkomitee 
der Vlaamse partijen te Brussel 
vormden het bord linzensoep en 
de verschaalde eieren die de Vla
mingen moesten sussen voor de 
Kültuurmoord te Brussel. In ruil 
moesten wij de genoegzaam be
kende « Liberté du père de famil
ie » slikken Eén Hertoginnedal 
per tien jaar is echter al meer 
dan onze lever kan verteren. 
En kijk, alweer heeft de Volksunie 
gelijk gekregen. Veel meer dan 
vuilnisbakken, brandweer en 900 
houden de federaties thans niet 
in. Op de koop toe wordt het 
grootste gedeelte van deze din
gen geregeld door het ministerie 
voor Binnenlandse Zaken. 
Om het geheel van leegheid 
enigszins af te ronden wordt er 
in de federaties ook nog heel wat 
gepalaverd over benoemingen, 
statuten van personeel, allerlei 
soorten belastingen en dergelij
ke. 
Wij vragen ons af waar het be
lang van de kleine Vlaamse man 
hier aan bod komt. 
Naar onze mening heeft dit traag 
opgangkomen der federaties ver
schillende oorzaken (er blijft uit
eraard de vraag of de federaties 
ooit nog op gang zullen komen): 

Kapellen-op-den-Bos (met Firmin De Blieck) ontvangt zijn VU-vaandel 
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# De Volksunie haalde op 21 
november 1971, een prachtige 
overwinning uit de stembus in de 
randfederaties en werd er met
een de tweede grootste partij. 
# Hierdoor werd de CVP genoopt 
in drie federaties (Halle-Tervuren-
Zaventem) te kiezen tussen twee 
mogelijkheden : 
ofwel een koalitie met de Volks
unie ofwel één met het FDF. En 
aangezien de CVP terecht vrees
de dat een samengaan met het 
FDF wel eens de doodsteek kon 
betekenen voor de « vlaamsden-
kende kristendemokratie », daar
om, daarom alleen verkoos zij de 
Volksunie. 
# In de beide andere federaties 
(Asse-Vilvoorde) Is de Volksunie 
een sterke oppositiegroep en ligt 
het beleid geheel in traditionele 
handen. 
# Van de huidige minister voor 
Binnenlandse Zaken, de heer Mi
chel, hoeft men zeker niet veel 
te verwachten. Zie i.d.v. de span
ningen in de federaties Halle en 
Asse. 

DE RUIMTELIJKE 
ORDENING 

Uit politiek oogpunt gezien mo
gen we zeker van <• chantage » 
spreken. De federaties zijn im
mers overbevolkt met burge
meesters der traditionele par
tijen die het beleid qua R.0 ze
ker niet uit handen willen geven 
en die redeneren : « wij hebben 
de macht, en wij houden de 
macht ». 
Het werkelijke beleid der federa
ties bestaat erin « de groene gor
del van smaragd » Vlaams en 
groen te houden . 
De federaties zijn echter verwor
den tot praatbarakken waar het 
debat over de fundamentele pro
blemen steeds verschoven wordt 
naar het achterland der volgende 
vergadering. 

BESLUIT 

Het is niet omdat wi j mee in de 
meerderheid zitten in drie fede
raties, dat wij ons zullen onthou
den van kritiek. 
Onze partij wenst de uitbouw der 
federaties, ook al hebben wij ze 
niet gemaakt, hetgeen ons blij
vend ingeeft dat de federaties 
groter moeten worden (één of 
twee randfederaties), dat zij meer 
bevoegdheden moeten krijgen. 
Indien anderzijds de federaties 
bevoegdheden overnemen, dan 
ook de inkomsten én de uitgaven. 
Daartoe moet de korrespondere-
rende uitgave in de gemeente ge
schrapt. Niets kan ons ervan 
overtuigen dat een meeruitgave 
aan de éne kant geen minderuit-
gave aan de andere kant zou kun
nen betekenen. 
De toekomst zal moeten uitma
ken of ook de federaties organen 
worden zoals er ons land reeds 
dozijnen zijn en waar een kat 
haar eigen jongen niet in terug
vindt. 

DE BRUSSELSE 

AGGLOMERATIE 

De VU is in de agglomeratieraad 
de partij met de meest funda
mentele bezwaren tegen de in
stelling zelf. De vrees dat de Vla. 
mingen in gans de zaak de dupe 
zouden zijn is na de verkiezin
gen maar al te gegrond gebleken 
Maar ook zonder dat was de VU 
principieel voorstander van een 
fusie der 19 gemeenten. Het 
blijkt nu immers dat nieuw opge
richte organen omzeggens tot 
machteloosheid gedoemd zijn. Het 
grootste deel van hun taak lag bij 
de gemeenten die slechts schoor
voetend iets van hun bevoegd
heid willen prijs geven, zeker als 
er plaatselijk een andere meer
derheid dan een FDF-koalitie aan 
het bewind is Aan de andere 
kant remmen ook de regering en 
de voogdij-overheden zoveel ze 

Als in 1971 de agglomeratie- en federatieverkiezingen gehouden wor
den komen Vlaamse vrienden sandwichman spelen in de Brusselse 
straten. 

kunnen. Vermits de nieuwe orga
nen zonder ernstige voorbereiding 
in het leven geroepen zijn zit men 
volop in een doolhof van de be-
voegdheidskonflikten en admini
stratieve problemen waar nie
mand nog wijs uit geraakt. 
Wij hebben geen enkele reden 
om de RB-FDF-ploeg in ons hart 
te dragen, dus kan hun misluk
king ons weinig schelen. Inwendig 
schept dat bij hen wel spannin
gen, waarbij de scheidingslijn tus
sen gekozenen uit de oude PLP-
traditie en neofieten van het FDF 
in het oog springt. Daarom tracht 
men de vergaderingen diktatori-
aal te leiden en wordt de vrij 
kleine meerderheid streng be
waakt. In het agglomeratiekolle
ge wordt de wet eenvoudig om
zeild door vooraf bijeen te komen 
onder RB-FDF-schepenen, zodat op 
de eigenlijke vergadering niet 
veel meer te bedisselen valt. 
VU-schepen Lode Claes blijft er 
uit principe aan deelnemen, waar 
schepenen van andere partijen 
i/erstek laten gaan. In de raad 
worden de Vlamingen bij elk kom-
munautair probleem natuurlijk in 
de hoek geduwd, meestal met de 
steun van alle franstaligen, ook 
de PSC-ers die met de CVP op de
zelfde lijst verkozen zijn I Het is 
wel spijtig dat in die omstandig
heden de solidariteit van de Vla
mingen zelf niet eens verzekerd is. 
Het enige dat nog min of meer 
overblijft van de maatregelen die 
de Vlamingen als tegengewicht 
voor de vrijheid van de familie
vader beloofd werd is de Neder
landse kulturele kommissie van 
de agglomeratie. De CVP en VU 
vormen hier een zeer sterke koa
litie, waarin onze vertegenwoor
digers Jos Verlooy en André Mon. 
teyne zich onvermoeibaar afslo-
ven 

GEWEST-NOORD 

De Volksunie geschiedenis van 
het Gewest-Noord kan slechts 
sinds een drietal jaren worden 
geschreven. De uiterste hoek van 
Noord-Brabant werd slechts bij de 
federatieverkiezingen van 1971 
volledig afgezonderd van de rest 
van het arr. Brussel-Halle-Vilvoor-
de De politieke betekenis van de
ze afzondering is nogal duidelijk 
iedereen wist dat het percentage 

Volksuniestemmeru in de negen 
gemeenten van dit Gewest (Kapel-
Ie o/d Bos, Londerzeel, Malderen, 
Merchtem, Nieuwenrode, Opwijk, 
Ramsdonk, Steenhuffel, Wolver-
tem) zeer hoog was opgelopen, in 
de meeste gemeenten tot ver bo
ven de dertig percent , dus wer
den de gemeenten geïsoleerd en 
buiten iedere federatie gehouden. 
Het kanton Wolvertem (deel van 
het provinciaal kiesdistrikt Vil-
voorde-Asse-Wolvertem) was in
derdaad reeds sinds jaren een 
sterk Volksunie-bolwerk gewor
den op een paar gemeenten na, 
die dichter bij de Brusselse ag
glomeratie liggen. Van bij de start 
van de Vlaamse Koncentratie en 
later van de Volksunie in 1954 was 
in de streek één man zeer aktief: 
Firmin De Blieck van Kapelle-op-
den-Bos ; hij was opeenvolgend 
stichter, ledenwerver, propagan. 
dist, koiporteur; voorzitter van ver
schillende afdelingen, bestuurslid, 
en kantonnale gevolmachtigde. 
Vanuit de uiterste hoek van onze 
provincie trok hij regelmatig door
heen de kleinere gemeenten van 
het gewest om zijn geliefde Volks
unie verder uit te bouwen. Een 
sterke steun kreeg hij daarvoor 
beslist van de hele familie Pas 
van Londerzeel : niemand kan zich 
de VU en 't Vlaams-nationalisme 
in de streek van Londerzeel in
denken zonder de onverdroten in
zet van al de familieleden Pas. 
Wanneer tenslotte in 1961 de eer
ste suksessen werden geboekt 
was de kern van dinamische VU-
propagandisten in de streek van 
Wolvertem-Londerzeel reeds sterk 
uitgebouwd ; namen zoals Ver
hulst, De Ridder, Van Doren, Van
den Brande, Huysmans, Vergae-
len, Wellens, Troch, Siebens, Van 
Gerwen, De Mayer, Potoms, 
Smeets, De Bondt, Berghmans, 
Feytens, De Pril, G. Develder, 
Blommaert, Ringoet en zovele an
deren kunnen hierbij niet verge
ten worden. 
De grootste overwinning werd ten
slotte gevierd bij de verkiezingen 
van 1968 wanneer het kanton Wol
vertem van 14 naar 24% steeg en 
alzo het sterkste kanton werd van 
heel de provincie Brabant met een 
provincieraadszetel erbij nl. deze 
van Paul Peeters ; de sterk door
gezette aktie van de laatste jaren 
bracht dan wellicht de schoonste 
bekroning wanneer hij in het voor
jaar van 1974 een derde kamer
zetel voor Brabant in de wacht 
sleepte. 

UIT DE OUDE DOOS 
« Wij achten het wenselijk nog even terug te komen op de 
eerste arrondissementele vergadering van de Volksunie te 
Brussel op 12 maart IL, waarvan wij reeds melding maakten 
in het vorig nummer van ons blad. In aanmerking genomen 
dat de Volksunie slechts sedert korte tijd van wal gestoken is 
in het arrondissement en dat de uitbouw nog in een beginsta
dium is, was deze vergadering een zeer bemoedigend sukses. 
Het arrondissementeel bestuur was voltallig aanwezig. Aan 
de groene tafel had naast mr Frans Van der Eist, provinciaal 
voorzitter, o.m. dr jur. Robert Agneessens plaats genomen, 
voorzitter, de heer Robert Maes, ondervoorzitter, de heer 
Achille Van Malderen, sekretaris, plaats genomen. 

De algemene voorzitter van de Volksunie, prof. dr W. Cou-
vreur, gaf een uiteenzetting over het doei en de organisatie 
van de Volksunie en deed een beroep op de aanwezigen om 
talrijk deel te nemen aan het kongres. Daar volksvertegen
woordiger Herman Waegemans door ziekte verhinderd was, 
sprak in zijn plaats drs. Wim Jorissen, provinciaal voorzitter 
Limburg, maar ook te Brussel een graag geziene figuur, met 
veel bijval een strijdvaardige rede uit. Hij onderstreepte 
waarom de strijd gaat en riep allen op tot daadwerkelijke 
inzet. De aanwezigen waren zeer tevreden over deze vergade
ring en de meeste van hen die nog niet geabonneerd waren 
op ons blad namen dadelijk een abonnement. 

Op 16 april a.s., dus nog voor het kongres te Gent, zal waar
schijnlijk reeds een tweede algemene vergadering gehouden 
worden te Brussel. 

Er werd te Brussel trouwens ook een aanvang gemaakt met 
de degelijke uitbouw van plaatselijke kernen in de verschil
lende gemeenten. Per gemeente worden een paar degelijke 
krachten uitgekozen, deze krijgen de lijst met de namen en 
adressen waarover het bestuur beschikt voor hun gemeente 
en krijgen opdracht al deze mensen aan huis te gaan opzoe
ken, een persoonlijk kontakt te leggen en verslag uit te bren
gen over hun bevindingen binnen een gestelde termijn. Deze 
werkwijze wordt aanbevolen. 

Er wordt natuurlijk gebruik gemaakt van deze huisbezoeken 
om abonnementen aan de werven. 

Te Brussel werd op woensdag 30 maart in het Conscience-
huis een tweede grote voorlichtingsvergadering gehouden, 
ingericht door het plaatselijk aktiekomitee van het Vlaams 
Komitee voor Federalisme. 

Deze maal zou het woord worden gevoerd door een Waalse 
federalist, niemand minder dan mr F. Schreurs, sekretaris-
generaal van het Congres National Wallon, en door prof. dr 
W. Couvreur, voorzitter van het Vlaams Komitee voor Federa
lisme. De vergadering werd voorgezeten door mr Frans Van 
der Eist, die de sprekers voorstelde en inleidde. Een zeer 
talrijk publiek was opgekomen om deze interessante verga
dering bij te wonen. 

De voordracht van de heer Schreurs werd met de grootste 
aandacht gevolgd en oogstte een warme bijval, wat niet te 
verwonderen is daar hier een Waal aan het woord was die 
bewees volledig het Vlaamse standpunt te begrijpen en die 
met veel gezag kon spreken over de evolutie die de Waalse 
Beweging doorgemaakt heeft. De aanwezigen konden zich 
rekenschap geven van de overeenstemming in de zienswijze 
van Vlaamse en Waalse federalisten. De heer Schreurs be
antwoordde zeer vrijmoedig en op simpatieke wijze de hem 
gestelde vragen. 

De uiteenzetting van prof. Couvreur was eveneens belang
wekkend en gaf een goed idee van het federaal statuut voor 
Belgié zoals dit uitgewerkt werd door Vlaamse en Waalse 
federalisten. Een der aanwezigen verklaarde na deze klare 
uiteenzettingen duidelijk in te zien dat federalisme geen 
separatisme is en wees er op dat er in dit opzicht bij vele 
mensen nog verwarirng bestaat, die trouwens door de tegen
standers van het federalisme met opzet in de hand wordt 
gewerkt. 

Het publiek was uiterst tevreden over deze schitterend ge
slaagde vergadering ». 
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GANSHOREN-KOEKELBERG 

START VAN HEROPGERICHTE 

AFDELING 

Het Volksuniebestuur van de 
agglomeratie nodigt iedereen uit 
de vergadering bij te wonen op 
vrijdag 29 november te 20 u. in 
•I Café Renaissance », Pantheon
laan 12, 1080 Brussel, ingang 
langs deur J. Besmestr. Er zal 
overgegaan worden tot de verkie
zing van het afdelingsbestuur van 
de gemeenten Ganshoren-Koekel-
berg. 

Kandidaten voor een funktie in 
het bestuur kunnen naam en adres 
opgeven : voor Ganshoren : J. 
Verlooy, K. Woestelaan 38, 1090 
Brussel, tel. 425.44.48 ; voor Koe-
kelberg : L. Vandezande, 110, J. 
Besmestr., 1080 Brussel, tel. 
425.56.22, of op 29 november, vóór 
de verkiezing. 

U wordt stellig op deze belang
rijke vergadering verwacht, mede 
om de Volksunie-werking in onze 
gemeenten ernstig aan te pakken 
en uit te breiden ! 

LIEDEKERKE 
WERKING 

De bussen voor de betoging te 
Halle vertrekken om 9 u. op het 

Dorp. Begin november verscheen 
de vierde « Aktie » van '74. Op 
9-11 volgde het (zeer geslaagde) 
bal. Deze dagen mogen onze le
den iemand van het bestuur ver
wachten voor de hernieuwing van 
de lidkaarten '75, kandidaat-leden 
zijn van harte welkom. Sedert een 
paar weken is ons sociaal cen
trum in volle aktie. Mensen met 
problemen kunnen er terecht elke 
dins- en vrijdagavond van 19 tot 
20 u. Bob Maes, Jef Valkeniers en 
Staf Kiesekoms zijn er tot uw 
dienst. (Wij zoeken een mazout-
ketel 1200 of 1500 liter, wie helpt 
ons daaraan ?). Midden december 
verschijnt de laatste (vijfde) uit
gave van « Aktie » in '74. Wie 
stof (of foto's) voor een artikel 
heeft neemt kontakt op met de 
redAKTIE, M. Van Liedekerke, 
Poortstr. 40. Voor begin januari 
werd ons jaarlijks feest voor de 
gepensioneerden gepland. (Oud 
papier Is nog steeds zeer wel
kom I). 

LEUVEN 
VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Op zondag 8 december te 14 u. 
in zaal Takenhof te Heverlee gaat 
ons kerstfeest door. Programma : 
optreden van het Leuvens meis

jeskoor onder leiding van de heer 
Synoens ; gezellige maaltijd met 
nagerecht ; korte toespraak. Prijs 
voor de maaltijd : 75 fr. Drank 
gratis. Inschr. bij André Van Hoof, 
Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo, 
tel. 25.20.14. 

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 

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. 

HULP AAN DE BOEREN 
Het arr. bestuur van Leuven vergaderde op maandag 18 november en 
besprak er, samen met de senatoren Van Haegendoren en Vandezande 
en prov. raadslid J. Depré, de noodtoestand in de landbouw. 
« De laatste dagen voor daadwerkelijke hulp aan de boeren zijn aan
gebroken, want zodra een eventuele vriesperiode begint, kan geen 
hulp meer baten ». 
De Volksunie heeft op vele plaatsen van het arr. gewaardeerde hulp 
geboden aan de boeren. 
De nood is echter zo groot dat slechts een massale en kosteloze Inzet 
door het leger, dat toch een groot potentieel aan mankracht en vracht
wagens heeft, de hulp kan bieden waarop de boeren recht hebben 
(evenals trouwens de konsument). 
Het arr. bestuur en de mandatarissen bespraken ook het komplekse 
probleem •• Werk in eigen streek ». 
In sommige gebieden van het arr. volgt de ene fabriekssluiting de 
andere op. De nodige VU-akties werden dan ook gepland. Onze man
datarissen zullen met dezelfde moed en waakzaamheid de wantoestand 
blijven aanklagen. Willy Kuijpers, op dit ogenblik in het buitenland, 
interpelleert binnenkort. 

EDR 

BAR RESTAURANT 

3Be tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

Dfins 
Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn , 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met ted. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 

PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
tot 20u , bi j 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 dins
dag van de maand, van 21 to t 2 2 u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
w/els) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30 , b i j Mathi lde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Tei r l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang) . 

ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in hef V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21 u, Prieelstraat 2. 

HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 

Volksvert. Paul PEETERS 
EPPEGEM : I e maandag, van 20u30 to t 
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163 . 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 22u , b i j 
A lex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 to t 
20u , bi 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, Mechelse-
steenw/eg 6 2 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 t o t 
20u, in St. Jozef. 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi j Guy Smet. 
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 19u30 to t 
20u, in St. Mar t inus. 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-

Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Te l . : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u to t 2 0 u . 
Elke donderdag van l l u to t 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café « Commando », Plaats te To l 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 to t 2 0 u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikru is , 
Leerbeek, Kester en Heme. Bij Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 2 0 u 3 0 . 

LIEDEKERKE : voor Liedekerke en Teraifene. 
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 to t 20u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borcht lom-
beek. Café « Bi j Monsken i>, 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. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café i Uilenspiegel », Kerk
straat fe Sint-Katherina-Lombeek, 582 .13 .45 . 
Op donderdag 14-11-74 en donderdag 9-1-75, 
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maan
den van 19u to t 19u30 . 
SINT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Verzekering tegen de 
dorst 1, Kerkple in te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 
19u30. 

ASSE : In het « Sociaal Centrum », Prieel
straat. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met federatieschepen Jules Van Doo-
ren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 

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

Senator Rob VANDEZANDE 
Elke vierde maandag 
OUD-HEVERLEE : café De Luchtbode, Sta
t ionstraat 1 . 

LIMBURG 
AS 
DANSFEEST 

Het eerste dansfeest van onze 
afdeling op zaterdag 16 november 
is een reuze sukses geworden. 
Wij danken hierbij de ploeg me
dewerkers van de afdeling, die 
door hun voorbereidend werk ons 
eerste bal zo puik deden slagen. 
Vermelden we nog de aanwezig
heid van onze parlementairen 
Olaerts en Vandekerckhove, van 
prov. raadslid Vandeuren en arr. 
voorz. Vanheusden. 

BILZEN 
VLAAMS-BRABANT-BETOGING 

In samenwerking met het Da-
vidsfonds en de VAB wordt er 
een bus ingelegd naar Halle, mor
gen 24 oktober. Vertrek om 9 u. 
op de Markt. Aangeven bij J. Ger-
kens. Wijs te Bilzen en Wieers, 
O-L-Vrouwstr. te Bilzen. 

BREE (Kanton) 
SOC. DIENSTBETOON 
PROV. RAADSLID J. GABRIELS 

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

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

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

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

EIGENBILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur van de plaatselijke 
afdeling vergaderde op 15 novem
ber. Aandacht werd o.m. besteed 
aan volgende punten : ledenher
nieuwing, afdelingsbal, afdelings-
feest. 

GENK 
DIENSTBETOON 

Prov. raadslid Door Vandeuren 
ontvangt aan huis iedere voormid
dag van 8 u. 30 tot 9 u. 30, Bresser-
str. 18, Genk, tel. 35.27.08. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 

10-11.74. Hierop werd o.m. be
sproken : resultaten afdelingsbal, 
nabespreking reis naar Gent, be
toging te Halle, geïnteresseerden 
kunnen zich wenden tot de be
stuursleden, kaartwedstrijd, aan
duiding van de leden voor de kant. 
raad, ledenhernieuwing, ledenver
gadering, uitgave van Vrij-Ult nog 
voorzien voor nieuwjaar, begroting 
en diversen. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Het afdelingsbestuur vergader
de op 11-11-74 met op het pro
gramma : verdeling van de lid
kaarten 75, opstelling van de lijst 
van mogelijke nieuwe leden en 

abonnementen, organisatie bus 
naar Halle, financiële mobilisatie, 
uitgave van Oetergalm. 
24 NOVEMBERBETOGING HALLE 

In samenwerking met het VVB 
legt de VU een bus in. Aangeven 
bij : Clijsters M., Neeroeteren, tel. 
86.40.19 ; Guppens J., Neeroete
ren, tel. 86.44.02 ; Meuwis M., Op-
oeteren ; Schoofs T., Kinrooi, tel. 
86.44.13 ; Wieers J., Kinrooi, tel. 
56.48.25 ; Pieters P., Maaseik, tel. 
56.42.15 ; Vandersteegen A., Op-
oeteren, tel. 86.30.32. Prijs : 130 
fr. Thuiskomst tussen 19 en 20 u. 

PAAL 
AFDELINGSWERKING 

Tijdens de laatste afdelings
werking werd de samenstelling 
van ons bestuur als volgt gewij
zigd : voorz. : Hilaire Poels ; 
sekr. : Rudi Volders ; penningm. : 
Pierre Niemegeers ; arg.-prop. : 
Frits Volders. 

ST-TRUIDEN 
AFDELINGSBAL 

Het vierde afdelingsbal van St-
Truiden werd opnieuw een groot 
sukses : zaal Halma was volledig 
gevuld en ook de stemming van 
de grote dagen was er ! Waar ka
merlid Olaerts, weerhouden in 
eigen streek te As, verontschul
digd was, had sen. Vandekerck
hove er aan gehouden de hele 
ronde van Limburg op één dag 
te maken, nl. Dilsen, As en St-
Truiden. 
DIENSTBETOON 

Urbaan Driljeux ontvangt elke 

DKnSCB€COOn 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
23 november 
ST. MARTENS VOEREN : van 9u30 to t l O u : Cultureel Centrum, 
Kwinten 36 . 
MAASEIK van l l u to t l l u 3 0 : Café Posthoorn, Bosstraat 3 . 
DILSEN van 12u l o t 12u30 : Café Metropole, Rijksweg 4 0 6 . 
25 november 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21u : Ursulastraat 1 . 

Senator J. VANDEKERCKHOVE 
25 november 
H O U T H A L E N van 18u to t 19u : b i j T. D i r ix , Zwaiuwstraat 9. 
TESSENDERLO van 19u to t 20u Provincieraadslid R. Decoster, 
Industr iepark. 
29 november 
GENK van 18u to t 19u : Schaapsdries 2 9 . 

KflUnoCR 
NOVEMBER 
29. I Lummen : Eerste groot Ambulance-bal in zaal Oud-België 

Lindekensveld. Aanvang : 20u. 
DECEMBER 
17. 

31. 

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

avond aan huis van 19 tot 20 u., 
Terbiestwg 25A. 

VOERSTREEK 
DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. RASKIN 

Enkele weken geleden maakten 
wij melding van het feit dat CVP-
volksvert. Rutten er via zijn par
tijgenote mevr. De Backer, minis
ter voor de Nederlandse Kuituur, 
voor gezorgd heeft dat volksvert. 
E. Raskin geen zitdagen voor soc. 
dienstbetoon mag houden in het 
Rijkskultureel Centrum. Dit on
danks de beslissing van de Raad 

van Beheer van dit centrum. 
Intussen heeft volksvert. Ras

kin beslist deze zitdag toch te la
ten doorgaan,nl. in zijn auto vlak 
vóór de deur van het centrum. Dit 
weze dan een maandelijkse illus
tratie van de wijze, waarop de 
CVP het kultuurpakt toepast. 

Aan de 150 Limburgsgezinden in 
de Voerstreek werd bovendien 
een schrijven gericht, waarin hen 
omstandig werd uiteengezet op 
welke wijze de CVP het eensge
zind Vlaams front in de Voerstreek 
om zuiver persoonlijke en elek-
torale redenen heeft doorbroken. 
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DE VOLKSUNIE IN DE LIMBURGSE PROVINCIERAAD 

Dat de VU-frakties zowel In gemeente- als in provinciale raden vernieu
wing bracliten staat bulten kijf. Onze fraktievoorzitters spreken er met 
een steeds groter gezag. Ter illustratie publiceren we hier enkele pas
sussen uit de rede van VU-fraktievoorzitter Jaak Gabriels in de jongste 
zitting van de Limburgse provinciale raad. Rede die tot een echt refe
raat uitgroeide. 

« leder van ons, die begaan Is 
met de efficiënte werking van 
deze instelling, is het erover eens 
dat er wat schort aan de bevoegd
heid van de Provincie in het alge
meen en de werking van de raad 
in het bijzonder. 

Een sprel<end bewijs mag in dit 
verband de motie genoemd wor
den die met instemming van alle 
frakties aan de hogere overheid 
wordt toegezonden om er veran
dering in te brengen. 

In een eerste deel zou ik daarover 
even willen uitweiden ; de ge
ringe bevoegdheid van de Provin-
provincie en de slechte funktione-
ring van deze raad vindt wellicht 
zijn oorzaak in de verouderde wet
geving : de provinciewet dateert 
reeds van 30 april 1836. Deze wet 
gaf de provincies een beperkte 
bevoegdheid in tegenstelling tot 
wat de provincie was vóór de 
Franse revolutie. Onder Invloed 
van de Fransen werd de idee van 
statenbond van tijdens de Bra
bantse omwenteling begraven 
door de door de centralisatiedrang 
bezeten stichters van Onafhanke
lijk België. Dit was toendertijd 
een algemeen verspreide tendens. 
Zoals de Fransen vanuit Parijs 
gans Frankrijk wensten te bestu
ren, en hun provincies slechts za
gen als departementen of onder
verdelingen van het centraal ge
zag, zo wilden ook de eerste Bel
gische regeringen ons land be
sturen vanuit de hoofdstad Brus

sel. Het gevolg werd dat alle be
langrijke diensten, heel de admi
nistratie in Brussel werd opge
stapeld. Aan ontvetting werd pas 
zeer laat gedacht en aan uitvoe
ring van die ontvetting is men 
nog steeds niet toe. In het kader 
van de gewestvorming wordt de 
provincie nogal sterk In vraag ge
steld. Velen zien de juiste situe
ring ervan niet meer zitten, dit 
ten opzichte van de gewestraden, 
de agglomeraties en weldra na 
de fusies ten opzichte van de gro
te gemeenten. In sterk stedelijk 
uitgebouwde provincies klinkt die 
kritiek wellicht wat harder door 
dan bij ons. Niettemin blijft ook 
bij ons het probleem van de juis
te situering bestaan. Ons inziens 
zou de provincie toch een levens
kans moeten blijven behouden in
dien die bevoegdheid van de pro
vincieraad als wetgever op pro
vinciaal vlak en als kontroleor-
gaan op de deputatie wordt geva
loriseerd. Zoals de toestand nu 
vergroeid is, kan het echt niet 
verder. Alle belangrijke beslissin
gen worden genomen in de 
schoot van de deputatie en de 
provincieraad mag enkel In okto
ber een reeds klaargestoomde 
[en door de meerderheid aanvaar
de) begroting komen bekrachti
gen. 
Het vergaderrecht zou moeten uit
gebreid worden, zodanig dat het 
beleid van de deputatie op de 
voet kan worden gevolgd. Ik kan 
aannemen dat heel wat deputatie-

leden in ons land zich gemakke
lijk voelen in de huidige situatie. 
Zij worden veel minder dan om 
het even welk ander uitvoerend 
lichaam gevolgd en gekontroleerd. 
Hier dient men echter konsekwent 
te zijn : wil men niet dat steeds 
meer stemmen zullen opgaan om 
de provincie als instelling op te 
heffen dan dient de Bestendige 
Deputatie een groot gedeelte van 
haar bevoegdheden daar te leg
gen waar het volk die op provin
ciaal vlak heeft gelegd, te weten 
in de provincieraad ». 
« Zo o.m. stellen wij vast dat jaar 
na jaar de toelichtingen die door 
de deputatie worden verschaft 
steeds maar uitgebreider worden. 
Steeds meer worden de zittingen 
benomen door hun uiteenzettin
gen. En nu willen wij niet be
twisten dat deze toelichtingen be
langrijk zijn, maar het zou toch 
mogelijk moeten zijn dat hiervoor 
een beperkte duurtijd voorzien 
wordt en dat meer tijd wordt uit
getrokken voor debatten tussen 
meerderheid en oppositie over 
elk hoofdstuk van de begroting. 
Er Is reeds herhaalde malen on
derlijnd dat meerderheid en op
positie elkaar dienen aan te vul
len waar dit mogelijk zou zijn. Nu 
Is van aanvulling weinig sprake ; 
het lijkt sterk op éénrichtingsver
keer. 
Ook op het vlak van de parapro-
vinciale diensten zou er een en 
ander dienen te wijzigen ; zoals 
In onze provincie voor wat betretf 
de GOMS het principe werd aan
vaard van de proportionaliteit tot 
en met het beheersorgaan, zou 
dit voor de demokratle zeer ge
zonde principe ook moeten door
getrokken worden op het vlak van 
het beheer van de diverse inter-

kommunales, huisvestingsmaat
schappijen, enz. In dat verband 
dient onze wens gesitueerd tot af
schaffing van kumulaties van be-
heersmandaten in huisvestings
maatschappijen, en ons voorstel 
om in de plaats ook op dat vlak 
de evenredige vertegenwoordi
ging toe te passen. Al deze domei
nen zijn immers te lang het uit
verkoren en gesloten jachtgebied 
geweest voor de meerderheid. En 
er worden daar vaak belangrijke 
beslissingen genomen. Vanzelf
sprekend blijft er ook na die (door 
ons gehoopte) hervorming een 
wezenlijk onderscheid bestaan 
tussen meerderheid en oppositie. 
De taak van de meerderheid is 
het een bepaald beleid uit te stip
pelen en te kunnen verantwoor
den, terwijl de oppiositie hier 
moet trachten door alternatieven 
verbeteringen aan te brengen. 
Reeds gisteren werd onderstreept 
dat dit binnen de huidige struk-
tuur voor de oppositie zeer moei
lijk is. Zij beschikt immers niet 
over dezelfde Informatie als de 
deputatie, noch over dezelfde 
middelen om tegenover bepaalde 
voorstellen, tegenvoorstellen te 
plaatsen ». 
In een tweede deel wil Ik even 
blijven stilstaan bij de zakelijke 
cijfers van de ontwerpbegroting 
74-75. 
« Onze hoofdbemerking omtrent 
deze begroting hebben we reeds 
verscheidene malen herhaald, nl. 
dat deze raming van inkomsten en 
uitgaven voor 1975 zeker niet In-
flatiebestrijdend kan genoemd 
worden. We bekijken even achter
eenvolgens uitgaven en Inkom
sten. 
De uitgaven van de gewone be
groting (voor de buitengewone is 

vergelijking erg moeilijk) stijgen 
met een forse ruk van 20%. Deze 
stijging is zonderling op een ogen
blik dat de nationale overheid al
le landgenoten ernstig aanmaant 
de bestedingen te beperken. De
ze oproep klinkt erg hol indien 
de overheid ook op provinciaal 
vlak niet het goede voorbeeld 
geeft ». 
« In het totaal stijgen deze uitga
ven dus det 326.353.946 t.o.v. vo
rig jaar ; als we daarbij nog de 
verhoging van de centrale dien
sten en handel, nijverheid tellen 
(met aftrek van de PLED) komen 
we aan meer dan 330.000.000 fr. 
Dat is heel wat ; betekent dit dat 
wij alle uitgaven zouden willen 
doen inkrimpen ? Voorzeker niet 
(dit is ook niet mogelijk). 
De sociale voorzieningen bv die 
stijgen met 57% zijn ons inziens 
absoluut noodzakelijk, nu vooral 
In deze Inflatietijd ; ook de ver
hogingen voor de posten kunst 
en natuurbescherming, kuituur, 
huisvesting lijken ons aanvaard
baar. Op het vlak van het onder
wijs zijn wij ten zeerste gelukkig 
dat een door ons sinds jaren voor
gesteld plan om het lager onder
wijs in de Voerstreek te centrali
seren nu door de deputatie ge
deeltelijk uitgewerkt werd. We 
feliciteren de deputatie met deze 
beslissing en durven hier de hoop 
uitdrukken dat In de nabije toe
komst niets onverlet zal gelaten 
worden om ook de andere lagere 
scholen van deze streek ertoe 
over te halen aan te sluiten bij 
die centrale school. Daar is een 
samenbundeling van alle krachten 
nodig om voor de Vlaamse Voere
naar te redden wat er te redden 
valt. 

(vervolgt) 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
PROPAGANDA-BORDEN 

Een reeks mensen in het arr. 
beschikken over een propaganda-
bord dat ofwel bestendig bulten 
staat ofwel regelmatig geplaatst 
wordt wanneer een nieuwe affi
che rondgedeeld wordt. Om de 
bedeling van nieuwe affiches voor 
die mensen zo snel mogelijk te 
laten verlopen, worden de betrok
kenen verzocht naam en adres op 
te geven aan een bestuurslid van 
de afdeling, aan het 9rr. sekr. p/a 
Hèt Gulden Vlies, Esplanade te 
Aalst, ofwel aan Jos Verdoodt, 
Leuvestr. 29b, 9440 Erembodegem 
(tel. 053/21.68.26). Met onze dank 
voor hun medewerking. 
BORMS-BOEK 

Wie het boek « Borms » van 
Jos Vinks (zie « Wij » van vorige 
week) niet via de gewone boek
handel kan bestellen, kan dit werk 
ook bestellen door storting of 
overschrijving van 375 fr. op prk 
000-0914764-54 van W. Cobbaut, 
Baardegem. 

AALTER-BELLEMLOTEN H U LLE-
POEKE 
10-JARlG BESTAAN 

Langs deze weg danken wij al
le parlementairen, burgemeesters, 
schepenen en simpatisanten die 
in de optocht van ons 10-jarig be
staan hebben meegestapt. Speci
aal brengen we hulde aan onze 
nat. voorz. Frans Van der Eist die 
naar Aalter is gekomen om de 
feestrede te houden en de nieu
we afdellngsvlag te overhandigen 
aan ons plaatselijk bestuur. 
24-NOVEMBERBETOGING - HALLE 

Bussen vertrekken : Bellem 
8 u. 30, Maria-Aalter 8 u. 15, Aal-
ter-station 8 u. 30. Prijs : 100 fr. 
SINTERKLAASFEEST 

Dit jaar wordt opnieuw een brief 
naar leder lid geschreven. Het 
strookje onderaan zal door de be
stuursleden worden afgehaald. De 
Sint bezoekt onze kleintjes op 4 
en 5 december. 

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). 

BURST 
GESLAAGDE GESPREKSAVOND 

Heel tevreden mogen we zijn 
over de geslaagde gespreksavond 
(+ 30 deelnemers) Ingericht met 
het Dosfelinstituut rond het te-
ma « 20 jaar VU - Een kritische 
kijk ». Onze twee mandatarissen, 
mevr. G. De Kegel en dr R. Van 
Leemputten, hielden elk een kor
te inleiding waarna de aanwezi
gen In groepjes met elkaar dis-
kussleerden, om daarna allerlei 
vragen voor te leggen aan de 
twee mandatarissen. J. Beke, staf
medewerker van het Dosfelinsti
tuut, leidde het gesprek die ook 
bij bepaalde vragen toelichting 
gaf. Een zeer geslaagd vormings
initiatief waarbij Iedereen echt 
betrokken was. Ér werd reeds af
spraak gemaakt met het Dosfel-
instituut voor andere vormings
avonden. 

VUJO 
Voor alle VUJO-leden uit de 

provincie wordt een belangrijke 
kaderdag ingericht op 30 novem
ber e.k. (van 10 tot 17 u. 30). 

Op het programma staat : 's 
morgens : « provinciale subsidie
mogelijkheden van de VUJO en 
de werking van de VUJO » ; 's 
middags : gesprek en bedenkin
gen rond het tema « het machte
loze individu in deze samenleving» 
dit ter voorbereiding van het 
VUJO-kongres. 

Plaats : zaal Ti|l, klinkouterstr. 
70, St-Amandsberg (Gent). 

Inschrijvingen en verdere in
formatie Rita Haudenhuyse, 
Tuinwijk J. Verhaegen 5, 9220 IVIe-
relbeke. Wij rekenen op uw aan
wezigheid. 

DENDERLEEUW 
24 NOVEMBER-BETOGING 
50 fr. Vertrek te 9 u. 30 op het 
Dorp. 

DRONGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen : dinsdag van 9 tot 12 
u. en vrijdag van 17 tot 20 u. 
Baarledorpstr. 13 (091/82.69.13). 

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. 

GENT 
VLAAMS-BRABANT-BETOGING 

We vertrekken morgen om half 
negen 's morgens aan het Vlaams 
Huls Roeland met onze bus. Wees 
stipt I Inlichtingen bij Huguette 
De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 
Gent, tel. 25.64.87. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BETOGING TE HALLE 

De bus vertrek aan de tramsta
tie te 9 u. (verdere inl. op het VU-
sekr, Dorpslaan 7 te Heusden, 
tel. 30.93.86). We zijn terug thuis 
rond 16 u. 

MERELBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen ; elke dinsdag en vrij
dag van 14 tot 16 u. 30. Hundel-
gemsestwg 359 (091/30.79.09). 
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-
sellnck : elke dinsdag van 19 tot 
21 u. en na tel. afspraak. Tel. 
30.87.43. 

Gemeenteraadslid Paul Mar
tens : Bergstr. 21, elke zaterdag 

KflLCnDCR 
NOVEMBER 
23. 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 

23. Geraardsbergen : Kolportagetocht van de arr. kolportage-
ploeg. Samenkomst De Postkoets, Markt, om 14 u. 

27. Wetteren : Politieke raad om 20 u. in De Klokke. Agen
da : voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. 

30. Ertvelde : Bal met orkest De Bartels in zaal Atlantis. 
30. Burst : Negende Joeldansfeest In zaal Perfa om 21 u. 30. 

Orkest : The Musical Fr'iends met zanger Geo Camp. 
Prijs : 60 fr. 

30. Zandbergen-Grimminge-ldegem : Bal in Denderhof, Dorp, 
Zandbergen, met « Tone en zijn show ». 

DECEMBER 

6. Welle : St-Niklaasfeest om 19 u. in zaal Botjeshof. 
7. Denderleeuw : Jaarlijks ledenfeest in zaal EIckerlIck, 

NIeuwstr. 33, om 20 u. 
Mere : Spreekbeurt door het Vlaams Aktiekomltee voor 
Oost-Europa om 20 u. in Hof ten Dale. 
Gent : Sinterklaasfeest in Vlaams Huis Roeland om 
15 u. Ingericht door VU-Gent « Wij Vrouwen » en VNJ. 

9. Gent - Muide : Vergadering wijkkomitee, Schouls, Meu-
lestedestwg 330. 

10. Merelbeke : Sinterklaasfeest voor de gepensioneerden. 
I Attraktie : André Baert (zang-muslkus). Om 15 u. In zaal 

Rola, Roskam. 
14. Aalst : Arr. bal om 21 u. 30 in Keizershallen met Will 

Tura. 
21. I Moorsel : Kerstfeest om 14 u. 30 in zaal Breughel, Dorp. 

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. 
MELLE 

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

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

OOSTAKKER 
BETOGING TE HALLE : 24.11.74 
De autobus vertrekt op het Dorp 
om 8 u. 45, te Lourdes om 8 u. 55. 

ST-AMANDSBERG 
BETOGING TE HALLE 

Doe mee aan de betoging te 
Halle, morgen 24 navember. In

schrijvingen voor bus (80 fr.) bij 
Geertrui Lejeune, Westveldstr. 22 
tel. 28.21.38. 

WAARSCHOOT 
BETOGING TE HALLE 

De bus vertrekt aan de Kring 
te 8 u. 45. 1 week voor de beto
ging waren er al 24 ingeschreve
nen, onder wie 9 van de 21 onder
tekenaars van de oproep. Laatste 
inschrijvingen vandaag : Leest 54 
of Nijverheidsstr. 72. Tel. 77.39.69 
of 77.33.78. 

ZOTTEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Elke woensdag van 17 
tot 18 u. ten kantore van dhr. W. 
Michiels, Hospitaalstr. 87 (091/ 
60.20.65). 
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DKHSCBCCOOn 
Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u bij dhr Kelder 
mans Kasteelstraat 186 

op telefonische afspraak 

DENDERBELLE om 16u Cafe 

LEBBEKE 
21 38 89 
WIEZE -
Centrum 
DENDERMONDE om 17u Cafe Scaldjs, 
Brusselsestraat 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u Vlaams Huis De 
Klokke 
SCHOONAARDE om 15u Cafe Mikene 
OVERMERE om 16u cafe Den Hoorn 
ZELE om 17u Vlaams Huis Pallieter 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u Spinnershof 
DENDERIVIONDE om 16u Cafe Scaldls 

GREMBERGEN om 17u Sekretariaat 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u Vlaams Huis De 
Klokke 
SCHELLEBELLE WICHELEN : om 15u 
SCHOONAARDE om 1 6u Mikene 
ZELE om 17u Vlaams Huis Pallieter 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
CERAARDSBERGEN van 10 to t 12u Post
koets, Mark t 
Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 to t l l u Zaal Rio, Kou-
terbaan 
MEERBEKE van l l u to t 12u Frans Tiele-
mans Kapellestraat 15 
DENDERWINDEKE van 13u to t 14u Jan 
Wi l lems Stwg op Ninove 54 
POLLARE van 14 to t 15u Herman De Ke
gel Dorpsstraat 33 
APPELTERRE van I S u to t 16u Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 

Al fons De Clercq, 

Ward De 

Cafe Den 

OUTER van 16u to t 17u 
Aardeweg 70 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u to t 20u 
Kegel, Berg 140 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 to t 11u30 
IJzer, Vlaanderenstraat 
ledere zondagvoormiddag 
N INOVE : Leopoldlaan 86 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u to t lOu Cafe De 
Prins Dorp 
ADEGEM van lOu to t l l u Gemeentehuis 
EEKLO van l l u to t 12u Middenstandhuis, 
Markt 
WAARSCHOOT van 14u to t 15u bi j F Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat 
Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET van 9u to t lOu Zaal Scala, 
Dorp 

KAPRIJKE van 1 Ou to t l l u bi j D Coppe-
jans 

ERTVELDE van l l u to t 12u Emile Hul le-
broeckstraat 14 
Derde zaterdag van de maand 

EVERGEM van 9u to t 1 Ou bi j D Not te 
boom, Stationstraat 
SLEIDINGEN van 1 Ou to t l l u b l j R Van 
Hoorebeke, Dorp 
ASSENEDE van l l u to t 12u cafe Diederiks, 
Diedenksplein 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u to t 12u bi j Mark 
Herreman, Isegem 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u to t 19u bi j Jules 
Criel, Dorp 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u to t 19u Cafe Ritz, 
Lindenlaan 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u to t 18u Emile Hul le-
broekstraat 1 4 
ERTVELDE van 18u to t 19u bi j F Dele
marre, Hoogstraat 14A 

WEST-VLAANDEREN u 
BRUGGE (Arr.) 
HALLE 24 NOVEMBER 

Vertrek te 8 u op t Zand te 
Brugge Terugkeer om 16 u uit 
Halle 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeenteraads 
lid Jef Fryns de Smet de Naeyer 
laan 78 tel 050/41 22 38 of tot 
H Van Rijssel, KOO lid K Bou 
dewijnlaan 25 tel 050/41 12 01 
FEESTAVOND 

De arr viering van het 20 jarig 
bestaan van de VU zal doorgaan 
in onze stad en zulks op vrijdag 
13 december te 20 u 30 in Je 
feestzaal Het Witte Paard, Lange-
str Benevens een demokratisch 
feestmaal zal de vedette van Nek 
ka 74 Wim De Groene, er optre
den Het dansorkest Freddy s 
Combo en Donna zullen de aan 
wezigen aanzetten tot de dans 
Als gastsprekers treden op • Fr. 
Van der Eist alg voorz en Wim 
Jorissen, alg sekr Gratis knal
tombola met verscheidene meer 
daagse buitenlandse reizen, enz 
Inschrijven mits betaling van 100 
fr bij de bestuursleden 

BRUGGE 
HULDE AAU 
KOMPOWIiï. „LROO 

t jp s) jaiitiari a.s. heeft in de 
stw'^j., iüwburg een huidekon-
eer" aats ingericht door het 
stü .jbestuur, gewijd aan de wer
ken van de bekende komponEst de 
heer Maurits Deroo (vader van 
het Oostvlaams VU-provincie- en 
Gents gemeenteraadslid Guido 
Deroo en zelfs sinds jaar en dag 
lid van de VU-afd. Brugge) .Mede
werkenden zijn het Westvlaams 
Orkest o.l.v. Dirk Varendonck, de 
solisten Hélène Verhenneman 
Ccello), Renaud Deroo (klavier), 
Wilfried Deroo (viool) en Yves 
Gazelle (Fluit). Presentatie Kris 
Yserbijt. 

Het zou overbodig moeten zijn, 
onze lezers en leden aan te zet
ten, zo talrijk mogelijk deze offi

ciële hulde aan een zeer verdien
stelijk Vlaams komponist bij te 
wonen. Aanvang 20 u. 30. 

KORTRIJK 
MOTIE 

Het bestuur van de Volksunie, 
afdeling Kortrijk, in vergadering 
bijeen op dinsdag 12 november 
1974, veroordeelt met klem de 
houding van de heer burgemees
ter van Kortrijk naar aanleiding 
van de amnestiemanifestatie van 
11 november. 

Zonder enige reden liet deze 
laatste een sterke politiemacht 
aantreden, zodat een vreedzame 
betoging op een agressieve wijze 
uiteen werd gedreven. 

De VU meent dan ook dat in 
dergelijke omstandigheden de 
verantwoordelijkheid van de heer 
burgemeester voor de ontstane 
moeilijkheden volledig is. 

KOEKELARE 
GEBOORTEN 

BIJ Joris Monteyne-Jonckheere 
kwam een dochter Izabella, en bij 
Andre Zwaenepoel Lievens een 
zoon Jan Aan allen onze hartelijk 
ste gelukwensen 
OVERLIJDEN 

Voor kort werd ten grave gedra 
gen ons lid Julien Staelens ver
wante van Jef Hendryckx Onze 
innige deelneming aan de familie 

KORTEMARK 
OVERLIJDEN 

Op 8 november overleed te 
Kortrijk de heer Firmin Penninck 
begraven te Kortemark op 14 no
vember HIJ was de vader van 
Raoul Penninck afdelingsvoorzit 
ter en gemeenteraadslid Onze 
innige deelneming 

OOSTENDE-CENTRUM 
GEBOORTE 

BIJ ons bestuurslid John Vander 
wal en Doreen Geselle werd een 
dochter Alexandra geboren Onze 
hartelijkste gelukwensen 
OVERLIJDEN 

Op 15 november werd ter aarde 
besteld mevr Jeanne Dierick, 

echtgenote van Remain Baete, 
lid van de Volksunie Onze innige 
deelneming aan de beproefde fa
milie 

VEURNE-NIEUWPOORT 

BETOGING TE HALLE 

Niet een bus, doch twee bus
sen zullen rijden Vertrek Appel-
markt Veurne stipt om 8 u Bei
de bussen vertrekken samen en 
rijden via Adinkerke, De Panne, 
Koksijde Oostduinkerke en 
Nieuwpoort naar Halle Prijs 90 fr 
Men kan zich nog steeds aange
ven bij een der verantwoordelij 
ken 

VEURNE-HOUTEM 

LEDENSLAG 

Reeds twaalf nieuwe leden wer
den voor 1975 ingeschreven waar 
door WIJ weeral goed gestart zijn 
Veurne zal beslist het streefcij
fer overtreffen dit jaar 

WAKKEN 

VLAAMS ZIEKENFONDS 

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

WERVIK 
SOC DIENSTBETOON 

Herve Vandamme St-Maartens 
plein 2 Noel Lecompte Besela 
restr 109 Jef Claeys Ten Bri'e 
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 Wilfned, Zandvoorde-
dorp 22 

NOVEMBER 

23 

24 
26 

29 

30 

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 (met-
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 Brauhof te Hulste Aanvang 
20 u Deelname 60 fr 

HETZE VAN LARIDON 
Vlamingen, werklieden, leer Fransch i Leer Fransch i Na de 19de 
eeuwse reklamekampagnes van L'Association pour la vulgarisation de 
la langue frangaise, na oproepen van Eedje Anseele tot zijn Gentse 
kameraden om toch maar veel Frans te studeren, krijgt de taal van 
Marianne een nieuwe kampioen ter verdediging in de persoon van 
BSP-volksvertegenwoordiger Laridon 
Deze genaamde Laridon (en met Don Larie, wij keken heus voor alle 
zekerheid de ledenlijst van de Kamer na) ontpopt zich als fervent 
verdediger van de Franse naschoolse lessen m Vlaanderen Geniet 
even mee van de rode pennevruchten van deze geniale humorist 
' Door het verbieden van deze naschoolse Franse lessen plaatsen wij 
de kinderen uit de meest bescheiden gezinnen m een benadeelde 
positie en gunnen wij hen dezelfde kansen niet meer als de kinderen 
uit welstellende middens Kinderen uit begoede milieu's kunnen on-
middelliik deze lessen krijgen van door ouders bezoldigde speciale 
leraars » Moeten wij dit stemmum van intellegentia er dan nog even 
op wijzen dat volgens de wet geen rekening mag gehouden worden 
bij het aanleren van het Frans vanaf het vijfde leerjaar met de even
tueel opgedane kennis van naschoolse lessen in de eerste vier leer
jaren van het lager onderwijs ' Moeten wij Laridon er nog even op 
wijzen dat m geen enkel land van heel Europa naschoolse taallessen 
worden ingericht in het lager onderwijs , dat geen enkele pedagoog 
ter wereld opkomt voor naschools tweede taalonderricht aan kinderen 
van 6 tot 12 jaar ' 
Deze hopeloze BSP-kameraad is reeds enkele weken bezig aan zijn 
kruistocht tegen het voorstel van dekreet, door ons VU-kamerlid Van-
demeulebroucke ingediend, tot verbod van inrichting van naschoolse 
fakultatieve taalkursussen voor het lager onderwijs in Vlaanderen Dit 
voorstel van dekreet werd trouwens mede ondertekend door Claeys 
(CVP), De Clercq (PVV) en de BSP-er Mommerency ' Het voorstel 
werd inderdaad voorafgaandelijk door de BSP-fraktie van de Kultuur-
raad besproken, waarna aan senator Mommerency de opdracht werd 
gegeven om mede te ondertekenen Uit louter enge elektorale motie
ven — als schepen van onderwijs van de stad Oostende houdt Laridon 
immers nog halsstarrig vast aan deze naschoolse Franse lessen — 
schrijft dit heerschap dat « op het politiek vlak dit dekreet zeker op 
hevig BSP-verzet zal stuiten » Laridon is met alleen verschrikkelijk 
achterlijk maar hij eigent zich de lef toe om moedwillig de feiten te 
verdraaien Wij hadden dan ook een met onprettig gevoel toen de BSP 
Laridon omwille van zijn uitlatingen op het matje nep Wij kunnen je 
niet vertellen of hem daar enkele weken rust werden voorgeschreven 

DI€nSCB€COOn 
Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D IKSMUIDE - OOSTENDE: 
Vlaamse soldatendienst a Ik dien », Van Ise 
ghemlaan 6, Oostende (alle inl ict i t ingen m b t 
problemen bi j het leger, mi l i t ie enz ) . 
Elke maandag op afspraak 
(059 /70 95 48) 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u De Beurs, Mark t 

DIKSMUIDE om lOu Vlaams Huis, IJzer-
laan 

HOUTHULST om 12u De Speie-Lusthof, 
Staatsbaan 
KOEKELARE om 12u30 Hertog van Aren-
berg Moerestraat 

ICHTEGEM om 13u30 Engelstraat 10, bi j 
Mevr L Dekeyser 
Derde zaterdag van de maand 

WESTENDE om 9u Casino, Essex Scottisti 
laan 
MIDDELKERKE om lOu Were Di , de Smet 
de Nayerlaan 
EERNEGEM om l l u Riva Venus, Aar t r i j ke-
straat 
DE H A A N om l l u S O De Torre Gasthof, 
Mevr Irma Vanhaecke 
VLISSEGEM om 12u bi j Irena Vanhaecke, 
Kerkstraat (dorp) 
BREDENE om 12u30 Dri f tweg 59 , bi j Kam 
Haeck 
OOSTENDE (Vuur toren) om 13u Romy, 
Voorhavelaan 20 

Volksvert. Luk VANSTEENKISTE 
25 november 
KORTRIJK van 17u30 to t 19u „ 1302 » 
B Reynaertstraat 9 
WEVELGEM van 20u to t 22u Vredestr 10 
30 november 
DEERLIJK van 16u to t 17u c< Bloemen-
hof » Tulpenlaan 

VICHTE van 17u15 to t 17u45 Harelbeke-
straat 35 
HARELBEKE-STASEGEM van 18u tot 19u 
« De Zwaan », Plaats 

Senator VAN IN 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 1 0u30, ten huize van gemeen 
teraadslid P Vlieghe, apoteker, Hofstraat 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van l l u 3 0 to t 12u30 in cafe «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 32 97 ) 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand tussen 1 Ou en l l u 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 Helvetia, Kerkstr 32 
WESTENDE om 10u30 Casino, Essex Scot-
tishlaan 

Were Di , De 

« De Torre », Tram

maand 

Beurs, Mark t 

Vlaams Huis, IJzer-

Nieuw W o u -

Staatsbaan 

MIDDELKERKE om l l u l 5 
Smet De Naeyerlaan 
DE H A A N om 12u15 
halte 
Derde zaterdag van de 
VEURNE om 9u De 
D IKSMUIDE om lOu 
laan 83 
MERKEM - W O U M E N om 11 u 
men. Dorp 77 , Woumen 
KORTEMARK om 12u De Speie, 
71 
KOEKELARE om 12u30 Hertog van Aren-
berg 
ICHTEGEM om 12u30 De Engel 
GISTEL om 15u Kantoor Zwaenepoel, Sta
t ionstraat 2A 
Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u W i i l y Devriendt, Re-
collettenstraat 66 
A L V E R I N G E M om 10u ' t Vl ierhof , Dorp 
plaats 
LO om 11 u R Ascrawat Weststraat 7 
GIJVERINKHOVE om n u 4 5 Drie Ridders, 
Weegschede 1, Leisele 
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SOOAU. IQ^m 

DE HANDELSYERTEGENWOORDIGER EN ZIJN UITWINNINGSVERGOEDING 

Wanneer een handelsvertegenwoordiger 
door zijn werkgever ontslagen wordt, is 
het voor hem dikwijls zeer moeilijk een 
nieuw werk te vinden op een zelfde loon
niveau als hetgeen hij door zijn vroegere 
funktie bereikt had. Dit heeft vooral te 
maken met de aard van zijn werk en de 
wijze waarop hij hiervoor bezoldigd wordt, 
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk met kom-
missieloon. De handelsvertegenwoordi
ger, die een andere betrekking vindt, zal 
niet altijd en onmiddellijk een zelfde be
drag aan loon verdienen, omdat hij an
dere produkten zal moeten verkopen en 
dikwijls een nieuwe klantenkring moet 
opbouwen. Zijn inzet en volharding waar
mee hij bij zijn vroegere werkgever re-
suataten heeft bereikt, die rechtstreeks 
terug te vinden zijn in de hoogte van zijn 
kommissieionen, zou door het ontslag 
dat de werkgever hem geeft volledig ver
nietigd worden en alleen maar baat op
leveren voor deze werkgever. 

Om het inkomen van de handelsvertegen
woordiger met zijn specifiek beroep eni
germate te beschermen, heeft de wet 
van 30 juli 1963 een aantal maatregelen 
vastgesteld, o.m. de verplichting voor de 
werkgever een schadevergoeding te be
talen wanneer deze hem ontslaat, als 
kompensatie voor de klantenaanbreng 
aan de werkgever en als dekking voor 
het verlies van inkomsten voor de han
delsvertegenwoordiger. Deze schadever
goeding wordt in de wet uitwinningsver-
goeding genoemd. 

ALGEMENE REGEL 
VAN DE WET 

De uitwinningsvergoeding is verschul
digd wanneer de werkgever ontslag geeft, 
tenzij wanneer een zwaarwichtige reden 
ten laste van de handelsvertegenwoordi
ger een verbreking van de arbeidsover
eenkomst zonder enige opzeggingsver
goeding wettigt. Wanneer de handelsver
tegenwoordiger zelf ontslag neemt moet 
deze vergoeding niet betaald worden, 
tenzij de handelsvertegenwoordiger de 
overeenkomst verbreekt omwille van 
zwaarwichtige redenen die hij de werk
gever ten laste legt. 

Een aantal voorwaarden gaan bovendien 
gepaard met dit recht op uitwinningsver
goeding. De handelsvertegenwoordiger 

moet het bewijs leveren dat hij kliënteel 
aangebracht heeft. Hij moet ook minstens 
één jaar in de onderneming als handels-
vertegenwoordiger gewerkt hebben. An
derzijds kan de werkgever zich van zijn 
verplichting bevrijden door het bewijs te 
leveren dat de handelsvertegenwoordiger 
geen nadeel geleden heeft door dit ont
slag. 

Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt op een forfaitaire basis vastge
steld. Het bedraagt een som gelijk aan 3 
maanden bezoldiging, wanneer de han
delsvertegenwoordiger 1 tot 5 jaar dienst 
in de onderneming telde. Per schijf van 
5 jaar dienst bij dezelfde werkgever 
wordt het bedrag telkens met 1 maand 

bezoldiging verhoogd. Zo heeft een han
delsvertegenwoordiger met 24 dienstja
ren recht op een uitwinningsvergoeding 
van 7 maanden. 

Deze wettelijke maatregelen lijken op het 
eerste gezicht betrekkelijk vrij eenvoudig 
en duidelijk te zijn. De rechtspraak over 
dergelijke betwistingen bewijst eerder 
het tegendeel. 

FLITSEN VAN RECHTSPRAAK 

De bedoeling van de uitwinningsvergoe
ding is het waarborgen van hetzelfde 
loon als datgene wat bij de ontslaggeven-
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WANNEER PENSIOEN AANVRAGEN ? (II) 

B. Zelfstandigen 

1. Rustpensioen 

Idem als voor de werknemers : Ten vroegste aan 
te vragen tijdens de maand die met één jaar de 
maand voorafgaat tijdens dewelke de aanvrager 
met pensioen wenst te gaan. Dit kan zijn : 1. op 
de normale datum (65 jaar voor mannen ; 60 jaar 
voor vrouwen] ; 2. met één tot maksimum vijf 
jaar vervroeging. 

2. Overlevingspensioen 
a) Weduwen van minder dan 45 jaar zonder kin

deren ten laste of met geen 65 % arbeidson
geschiktheid, die dus geen recht op een on
middellijk pensioen hebben, kunnen het over
levingspensioen aanvragen ten vroegste ti j
dens de maand die met één jaar de maand 
voorafgaat tijdens dewelke ze 45 jaar wor
den. 

b) Weduwen met onmiddellijk recht op pensioen 
(meer dan 45 jaar, minder dan 45 jaar en kind 
ten laste of met 66 % arbeidsongeschiktheid) 
moeten de aanvraag indienen binnen de 2 
maand na het overlijden van hun echtgenoot. 
Dit pensioen gaat dan in vanaf de eerste dag 
van de maand van het overlijden. Bij latere 
aanvraag gaat het pensioen slechts in de 
eerste van de maand volgend op de maand 
van de aanvraag. 
Bijzonder geval : Posthume geboorte binnen 
de 300 dagen geeft de weduwe opnieuw een 

termijn van 12 maand om de aanvraag in te 
dienen en toch pensioen te krijgen met in
gang op de eerste van de maand van het 
overlijden. 

3. Aanpassingsvergoeding 
De aanvraag hiervoor moet ingediend worden 
binnen de 12 maand na het overlijden van de 
echtgenoot. Laattijdige aanvragen zijn niet meer 
ontvankelijk. 

NB : Sommige rechten worden ambtshalve onder
zocht en hiervoor Is derhalve geen aanvraag ver
e is t ; zie A. Werknemers (l-A/11). 

C. Gewaarborgd inkomen voor de bejaarden 
De aanvraag voor het gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden wordt ingediend zoals voor de pensioen
stelsels : ten vroegste de eerste van de maand die 
met één jaar de maand voorafgaat waarin betrok
kene de gerechtigde leeftijd bereikt zal hebben 
(65 jaar voor mannen ; 6Ö jaar voor vrouwen). Ver
vroeging is hier niet mogelijk. 
Errata 
In de rubriek van vorige week zijn twee vergissin
gen geslopen : 

1. Nummering : Moet zijn : 1-AB/11. 
2. In de tweede en de derde paragraaf van onder

titel « 2. Overlevingspensioen », resp. regel vier 
en regel zeven, moet « volgend op » vervangen 
worden door « van ». Het wordt dus : « ...de 
eerste van de maand van het overlijden... ». 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

de werkgever verdiend werd. Wanneer 
deze werkgever kan bewijzen dat de han
delsvertegenwoordiger geen loonsvermin-
dering geleden heeft, wordt hij van zijn 
plicht tot betaling van de uitwinnings
vergoeding ontheven (Cass. 14.12.1967). 
De handelsvertegenwoordiger moet aan 
een aantal voorwaarden voldoen 
1) Hij moet het bewijs leveren dat hij 
liliënteel aangebracht heeft, d.w.z. hetzij 
de vorming, hetzij de uitbreiding hetzij 
de aanbreng ervan (Cass. 14.12.1967). 
Het bewijs ervan, ten laste van de han
delsvertegenwoordiger, is een feiten
kwestie, waarover de rechter bij betwis
ting een oordeel dient uit te spreken 
(Arb. Ber. Brussel 7.2.1966). Dit bewijs 
kan o.m. geleverd worden door vergelij
king van de lijsten van klanten en de 
omzet bij het begin en bij het einde van 
de arbeidsovereenkomst (Arb. Nijvel, 
23.2.1967). 

De wet vereist niet dat deze kliénteel 
belangrijk moet zijn, noch dat zij trouw 
zou gebleven zijn (Arb. Ber. Luik, 
13.3.1971). 
Er wordt vermoed dat een handelsverte
genwoordiger die uitsluitend een vaste 
wedde geniet, geen kliënteel aangebracht 
heeft (Arb. Ber. Luik, 19.3.1971 en Arb. 
Charleroi, 19.1.1971). Deze stelling wordt 
niet altijd en overal door de rechtbanken 
gevolgd, o.m. niet door het Arbeidsge
recht, Nijvel, 23.2.1967. 

2) Het ontslag moet fe wijten zijn aan de 
werkgever. 
Wanneer de arbeidsovereenkomst inge
volge akkoord tussen handelsvertegen
woordiger en werkgever beélndigd wordt, 
is geen uitwinningsvergoeding verschul
digd (Arb. Brussel, 20.4.1966). Wanneer de 
handelsvertegenwoordiger zelf zijn ont
slag geeft, maar enige dagen later door 
de werkgever ontslagen wordt, blijft het 
de handelsvertegenwoordiger die het ini
tiatief nam, en is er bijgevolg geen uitwin, 
ningsvergoeding verschuldigd (Arb. Ber. 
Brussel, 6.2.1969). 

Het bereiken van de pensioenleeftijd zal 
alleen aanleiding geven tot betaling van 
de uitwinningsvergoeding, indien de be
ëindiging van de arbeidsovereenkomst 
uitgaat van de werkgever (Arb. Ber. Brus
sel, 8.9.1967). Sommige arbeidsrechtban
ken gaan zelfs verder en gaan na of de 
handelsvertegenwoordiger op pensioen
leeftijd verder arbeidt of niet (Arb. Brus
sel 11.10.1966 en 26.9.1969 en Arb. Ber. 
Bergen 27.9.1969). 

3) De beëindiging moet schade berok
kenen aan de handelsvertegenwoordiger. 
Het Hof van Cassatie heeft beslist dat 
de uitwinningsvergoeding wegvalt indien 
de werkgever kan bewijzen dat de han
delsvertegenwoordiger geen nadeel, d.i. 
geen loonsvermindering heeft opgelopen 
ten gevolge van de beëindiging (Cass. 
14.12.1967). Dit bewijs wordt nochtans 
niet geleverd door het enige feit dat de 
handelsvertegenwoordiger hetzelfde kliën
teel blijft bezoeken (Arb. Ber. Brussel 
2.3.1967 en Arb. Ber. Luik 14.3.1968). On
middellijk een andere werkgever vinden 
is op zichzelf geen bewijs dat het nadeel 
ontbreekt (Cass. 6.2.1970). 
4) Anciënniteit van 1 Jaar bij dezelfde 
werkgever. 
De uitwinningsvergoeding is maar ver
schuldigd na een werkelijke tewerkstel
ling gedurende 1 jaar in hoedanigheid 
van handelsvertegenwoordiger én In de
zelfde onderneming (Arb. Ber. Bergen 
21.9.1968 en Arb. Ber. Brussel 8.1.1970). 
De vaststelling van het bedrag van de 
schadevergoeding gebeurt op een forfai
taire basis, omdat talrijke bewljsmoeilijk-
heden zouden oprijzen wanneer In deze 
gevallen de omvang van de geleden scha
de moet vastgesteld worden. Als krite-
rium werd daarom de anciënniteit in de 
onderneming genomen en als bereke
ningsbasis de wedde. Het bedrag wordt 
vastgesteld, rekening houdend zowel met 
de vaste wedde als met het gemiddelde 
van het maandelijks kommissieloon. 
Het kontrakt van de handelsvertegen
woordiger is een huls met vele kamers. 
In dergelijke huizen is het moeilijk om er 
zonder veel problemen zijn weg te vin
den. Het beschermend karakter van de 
wet is zeer belangrijk voor de handels
vertegenwoordigers, maar zij moeten er 
ook de inhoud en de toepassing van ken
nen. Wij hopen daarin geslaagd te zijn 
in verband met de uitwinningsvergoe
ding. 
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KRITISCH D^K^K^M 

WORMSTEKIG MISTIEK HUWELIJK 

Brugge heeft (onder de vele) twee merk
waardige musea (op wereldniveau) het 
zgn. Groeninge Museum (dat pronkt met 
magistrale Van Eycks, Bosch, Gerard Da
vid e.a.) en het Hans Memlingmuseum, 
waar uiteraard een selektie grote en klei
ne werken van de meester van het Ursu-
laschrijn hangen. 
Dit laatste museum is ondergebracht in 
een paar zalen van het St-Jansziekenhuis 
(daterend uit de middeleeuwen en waar 
Hans Memling zou verpleegd geweest 
zijn). Onder de kollektie bevindt zich het 
monumentale drieluik •< Het mistiek huwe
lijk van de H Katarina », voltooid in 
1479 (binnen enkele jaren viert het werk 
dus zijn vijfde eeuwfeest). Het is een ti-
pisch werk uit de periode van de Vlaamse 
Primitieven, terecht een van de pronkstuk
ken (samen met Van Eyck's Kannunik Van 
der Paele) uit de Brugse kultuurschat. 
Materieel staat het drieluik er niet zo 
schitterend voor. Het werd reeds vele ke
ren gerestaureerd en werd ook onderzocht 
en behandeld In de laboratoria van de 
Koninklijke Belgische Musea, onder toe
zicht van wijlen professor Cooremans (be
kend geworden door zijn optreden als 
expert in het proces Van Meegeren). Men 
had inderdaad vastgesteld, dat 's zomers 
de temperatuur in de zgn. Memlingzaal 
veel te hoog was (niet verwonderlijk ver
mits de zonneschijn rechtstreeks in de 
zaal binnendrong !) waardoor de houten 
panelen, de plamuur en de verflagen gin
gen uitzetten en afbladeren. Het toenma
lig stadsbestuur dat via de KOO uiteinde
lijk verantwoordelijk is voor dit openbaar 
kunstbezit, besefte te laat de schade die 
door niet-akklimatisering werd veroor
zaakt, doch gaf uiteindelijk toch opdracht 
tot een restauratie. Bij de gevolgen van 
te hoge temperatuur voegde zich in het 
Kataria-drieluik tot overmaat van ramp 
wormstekigheid, vooral in de buitenpane
len van de zijluiken (waarop de schenkers 
van het retabel zijn afgebeeld, Brugse 
poorters en poorteressen, die familiena
men dragen, waarvan de klank zeer ver
trouwd is in Brugse oren). 
Er werd thans beslist een Britse en een 
Amerikaanse deskundige te raadplegen, 
hoe het nu verder met het drieluik moet. 
Er zijn nu reeds nieuwe restauraties uit
gevoerd, doch de worm is niet verjaagd. 
Op het einde der vijftiger jaren werden 
de panelen met was ingespoten om de 
binding tussen drager en plamuur te ver
stevigen, maar tegen de houtworm schijnt 
men nog niet opgewassen te zijn. 
Het geval roept een paar bedenkingen op. 
Brugge staat bekend om de grote zorg 
voor zijn kunstbezit. En toch wordt soms 
te laat ingegrepen wat konservatie en 
restauratie betreft. Als dat het groene 
hout is, wat dan met het dorre ? Het ste
delijk kunstbezit geniet dan nog van spe
ciale zorgen, maar wat met het kerkeliik 
kunstbezit ? Hoeveel zeer waardevolle 
werken hangen er niet in onverwarmde 
kerken of m duistere hoeken, hoeveel wer
ken wachten er niet op « dringende res
tauratie •> ? En hoeveel « afgedankte » 
kunstwerken (schilderijen, beelden, edel
smeedwerk enz.) liggen niet te verkomme
ren in een of andere vochtige remise, 
slachtoffers van een moderne en getole
reerde beeldenstorm ? 
Er zou toch eens ernstig werk moeten 
gemaakt worden van een ordening in een 
sektor waar thans de grootste anarchie 
heerst, (re). 

ANNEKE DEWILDE 

Vlaanderen's nieuwste kleinkunstontdek-
klng is Anneke Dewilde, uit Groot-Bijgaar
den, die vorige woensdag in de Mini-
Beursschouwburg te Brussel een gevoel
vol eerste optreden verzorgde. « Vraag 
me maar niet of ik Jan Dewilde's zus 
ben », wedervraagt ze zonder omlijsting. 
• Eenzelfde naam dragen maakt het niet 
makkelijker, en als je dan nog familie 
bent in het zoveelste knoopsgat zoeken 
de mensen steeds vergelijkingspunten. 
Maar ik ken hem echt niet ». Verdere 

vragen zijn voor haar overbodig, en als 
je haar wat onrustig met de gitaar tokke
lend op de planken ziet ben je zo ont
wapend. Haar kinderlijk echte en spon
tane dromerige teksten die wel ergens 
doen denken aan Ellie Nieman's sprook
jesliederen, bezingen de mooie natuur, 
de verre horizonten en de zon die alles 
doet rijmen. Haar melodieuse liedjes zijn 
soms wat kort maar erg divers van aard 
zodat ze geen moment in eentonigheid 
vervalt. Enkele kleinkunstenaars en zelfs 
de grote baas lichte muziek bij Omroep 
Brabant Guido Cassiman, waardeerden 
door hun aanwezigheid. 

JASPERINA DE JONG 

Volgende dinsdag (26 november) start 
een gespreide achtdaagse kabarettoer 
van Nederlands grootste artieste Jaspe-
rina de Jong, van het Oudergems kultu-
reel Centrum, via de Stadschouwburg te 
Brugge, het KC te Strombeek naar Gent. 
Van zaterdag 6 december af is ze drie 
dagen in de Arenbergschouwburg te Ant
werpen en dat rondt ze af de volgende 
vrijdag te Zepperen. 
Over haar jeugd heeft ze zelf niet erg 
veel te vertellen. Geboren en getogen te 
Amsterdam in de Indische buurt, zette 
zij een eerste stap met een auditie bij 
Wim Kan, maar werd er afgewezen, even
als haar sollicitatie voor het koor van 
•> My fair lady ». Met het kabaret Lurelel 
werd het menens met een viertal opeen
volgende shows waaronder •• Vivat Vival
di » en « Call girl », waarvoor zij trou
wens in 1964 een Edison kreeg, en Rudi 
Carell haar beroemd maakte. Drie jaar 
later waagde zij de stap van het kabaret-
podium naar het musical-toneel. 
Ze speelde, zong en danste bijna twee
honderd maal in de hippe musical <• De 
stunt », en hielp achteraf het Amster
dams « sweet charity » tot het bekende 
sukses. Om •< uit te rusten » vervolgde 
ze met de twaalf afleveringen van de 
bekende televisiereeks « Rust noch 
duur ». 
In 1970 staat ze tien jaar op de planken 
en schittert door haar veelzijdige teater-
persoonlijkheid in haar eigen one-man 
programma « de Jasperina show », en 
voor de plaat « live » opgenomen, ont
vangt ze even later een Edison. Nog zes 
elpees volgen, evenals een aantal tour-
de-chantoptredens in zaal en televisie. 
Voor de Duitse televisie bracht ze een 
personality-show met in het Duits ver
taalde teksten. In december 1972 startte 
ze dan haar tweede grote show, de « Jas-
perinas Grote Egotrip », waarin ze om

ringd door een ensemble van tien zan
gers-dansers even later ook in onze Ant
werpse Arenberg triomfantelijk werd ont
haald. 

EUROSONG '75 

Het is weer zover. Pas is het Eurovisie
festival achter de rug of de koppen wer
den bijeen gestoken wie volgend jaar de 
meeste kansen heeft om het Vlaamse 
taalgebied het best te vertegenwoordi
gen. 
Dat het er tussen onze businessmensen, 
platenfirma's en uitgevers hard aan toe
gegaan is weten insiders maar al te best, 
maar tenslotte heeft het grote publiek de 
uiteindelijke beslissing — gelukkig — 
weer in handen. Er dient dus gekozen uit 
negen van de tien geselekteerde kandi
daten en die ongetwijfeld tot het kruim 
behoren van wat er bij ons in het Neder
lands wordt gebracht. Opvallend is wel 
dat er een reeks nieuwkomers zijn die 
op korte tijd klinkende faam en naam ver
wierven. De eerste aflevering van de 
achtdelige serie was echter niet zo be
moedigend. Over de Lollipop-zusjes hoeft 
om te starten niks meer gezegd. (Hoe 
werden zij geselekteerd ?). Connie, zusje 
van de grote Louis Neefs kan iets, en 
werd degelijk opgeleid, evenals Luk Bral, 
maar vertolkte een allesbehalve sterk 
nummer. Ook Luk Bral viel ditmaal tegen, 
daar het genre hem niet ligt. Micha Mara 
kon ondanks haar talent haar eentonig 
nummer niet boven de middelmaat bren
gen. Van Joe Harris kennen we veel 
betere nummers en ook zijn optreden gaf 
de indruk dat hij het na een rustperiode 
nog eens wou proberen. Ann Michel en 
Rita Deneve kwamen uiteindelijk nog het 
best over, en Rita's overwinning is ver
diend Hoewel nogmaals voor beiden het 
nummer niet overtuigend is, en men zich 
mag afvragen uit welke reeks komponis-
ten de nummers werden toegespeeld. 
Bij velen is de grote afwezige, Ann Chris
tie de favoriete. Na haar deelname aan 
het festival van Tokio, is ze dil: weekein
de terug om haar kans te wagen en wel
licht Rita Deneve's eerste, Micha's twee
de of Ann Michel's derde plaats te ver
overen. Sergius 

MAGENTA 

De enige groep op Eurosong is de klein-
kunst-pop-rockgroep Magenta uit het 
Antwerpse, die na een eerste en ge
slaagde elpee het nu blijkbaar op een 
meer kommerciële toer waagt. Zanger 
Moland Arnould, met zijn uitstekende mu
zikanten die ook zelf al hun nummers 
komponeren, Wim Reiling, Jozef Boudry 
en Mare Segal wagen een grote stap die 
misschien voor hun specifiek hoofdzake
lijk kleinkunstpubliek wat eigenaardig 
zal lijken. De open vraag of zij het zullen 
waarmaken met « een land van friet en 
pils » is voor hen moeilijk te beantwoor
den, maar ze hopen evenals de negen 
andere kandidaten dat (na de zovele se-
lekties en opnamen tot einde februari) 
uiteindelijk kompetitief kan worden ge
werkt, en dat ons land eindelijk ook eens 
een eervolle plaats zal bekleden in dit 
ongetwijfeld belangrijk showgebeuren. 

HET TONEELSEIZOEN 
IN VLAANDEREN 

Terug van weggeweest begroeten wij het 
pril aangevatte toneelseizoen in Vlaan
deren als Paul van Ostaeijen's Mare 
's morgens zijn dingen. 
Aangezien de spijskaart weinig speciali
teiten van de chef bevat, zullen we onze 
kulturele honger moeten stillen met wat 
opgewarmde overschotjes uit moeders 
koelkast. 
KNS-Antwerpen opende zijn mallotig sei
zoen met een vervelende Shakespeare 
« Maat voor Maat » waarvan de ete-
risch mooie Denise Zimmerman dank zij 
haar groot talent de mufheid enigszins 
weet te maskeren. Het Nationaal Toneel 
van Gent zocht eveneens zijn toevlucht 
tot de grote Will met Richard III dat wei
nig geestdriftig ontvangen werd door het 
publiek. 
Het Groot-Limburgs Toneel toert de Lim
burgse Nederlanden rond in gezelschap 
van Goldoni's « De Ware Vriend ». De in
grediënten kwistig door deze Italiaanse 
auteur gebruikt zijn gekend : liefde, vro
lijkheid, vriendschap, schraapzucht, trou
weloosheid, een monkelend aanvaarden 
van de humane beperktheid, kortom een 
handige mixage van de menselijke scala 
geprojekteerd tegen een tragi-komische 
achtergrond en geruggesteund door tong
radde dialogen en helle, kontrastrerende 
situaties. 

Ook het Reizend Volksteater hotst langs 
Vlaanderen's wegen (en weldra ook in 
Vlaanderen's gevangenissen) onder de 
dinamische impuls van de kersverse ar
tistieke direkteur, Walter Claessens, die 
drukdoende is het stof uit de dekors te 
borstelen en die bij wijze van simbolische 
geste een duizendtal door de motten aan
gevreten toneelkostuums naar de Vlooien
markt verwees. Claessens mikt hoog — 
wordt er niet gefluisterd dat hij via een 
uitgebreid artistiek kader 160 seizoen
voorstellingen wil brengen om alzo de 
A-status te bereiken en de KNS een flin
ke brok publiek af te snoepen — een 
aantal tot vervelens toe gespeelde stuk
ken worden afgevoerd en vervangen door 
ietwat aktueler toneel. Een ontwikkeling 
om van zeer nabij te volgen. 
De geëngageerde « Nieuwe Scene » van 
de laliaan Arturo Corso zit na het eve
nement van Mistero nog steeds naar een 
tweede adem te zoeken. De nieuwe pro-
duktie « De Ballade van de grote en de 
kleine Poppen » die in de kleine zaal van 
de Brusselse Muntschouwburg niet mocht 
opgevoerd worden door direkteur Huis
man die nattigheid voelde, schijnt heel 
wat minder aantrekkeijk, maar wie zou 
na het magistrale « Mistero Buffo » deze 
groep geen krediet verlenen ? 
Rest ons tenslotte te vermelden, dat het 
franstalige Theatre National de Belgique 
een delikatesse te bieden heeft, nl. Ar
thur Miller's « The creation of the world 
and other business » in de regie van de 
Vlaming, Walter Tillemans. Een werk 
waarvoor de auteur speciaal naar Brussel 
overvloog en Tillemans het niet geringe 
kompliment maakte, dat deze produktie 
stukken beter was dan de Aerikaanse. 
We hopen dit werk eerlang in een Neder-' 
landse kreatie te mogen meemaken. 

RAY DE BOUVRE 

Op dinsdag 3 december kunnen de musicalliefhebbers de nieuwste musical van Annie 
M.G. Schmidt beleven. Na het sukses in het kultureel centrum te Oudergem komt dit 
werk te Brussel naar het paleis voor Schone Kunsten. Nederlandse kranten schreven 
met veel lof over « Wat een Planeet ». Ze gebruikten titels als « A. Schmidt overtrof 
zichzelf », « een kostelijke musical », « mooie show », <• midden in de roos », « rijke 
show », enz. Deze lof moet ons niet verwonderen als we ons herinneren wat A.M.G. 
Schmidt en H. Bannink reeds allemaal op de planken brachten. Voor het sukses zorgen 
o.a. Connie Stuart en Willem Nijholt. « Wat een Planeet » is te beleven op dinsdag 3 
december om 20 u. in de grote zaal van het P.V.S.K. (02/521 50.45). 
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VAN OVERAL W A T . . . 
De « grote » buitenlanders uit de 
literatuur krijgen wij geregeld in 
vertaling aangeboden door onze 
uitgeverijen en gepresenteerd 
door onze « grote » kritiek en 
door de literaire informatie in 
krant en weekblad. Wij hebben 
daarom om eens wat anders te 
doen, een kris-kras-keuze gedaan 
uit de buitenlandse literatuur. 
In het Carl Hanser Verlag ver
scheen zopas de om zijn « lm 
Block » — een relaas over zijn 
gevangenschap in de Sovjetzone 
— bekend geworden Walter Kem-
powski een boek, dat als t itel 
draagt : « Immer nur so durchge-
mogelt » en dat de uitspraken 
van een duizendtal mensen over 
hun schooltijd bijeenbrengt. Oor
deel, kritiek, instemming, herin
neringen aan goed en kwaad, aan 
sukses en tegenslag, aan goede 
en slechte leraars : een mense
lijke dokumentatie én een men
selijk dokument in al zijn subjek-
tiviteit, maar tegelijk een histo-
risch-pedagogisch dokument. 
Bij dezelfde uitgever verscheen 
een Duitse vertaling van « Le 
Solitaire » (« Mercure de Fran
ce ») van Eugene lonesco, de be
langrijkste vertegenwoordiger 
van het absurde teater. Deze «een
zame» is een kleine bediende, wie 
een erfenis te beurt valt, die op
gesloten in de dagelijkse gang 
van kamer naar kantoor, van huis 
naar restaurant, tracht kontakt te 
vinden maar slechts zijn eigen 
onrust op de anderen overbrengt: 
op de koncierge, op de vrouw 
met wie hij een kortstondige ver
houding heeft. Het is een zeer 
mooie, poëtisch en toch realis
tisch boek : de eerste roman van 
een auteur die reeds als toneel
schrijver internationale faam ver
wierf maar zich hier als prozaïst 
en romancier laat kennen. 
Een andere wereld, een ander te-
ma, een ander taalgebied nu : de 
Deense auteur Jörn Riel heeft met 
« Een verhaal waarvan je een 
mooi gezicht krijgt » een boek 
geschreven over mensen in het 
hoge Noorden : Eskimos en naar 
deze uithoek der aarde om aller

lei redenen uitgewekenen : zon
derlinge zielen van het meest-
diverse pluimage. Hoofdpersonna-
ge is Agorajaq, zoon van Ago, 
die haar gunsten deelt met twee 
vaders en drie ooms ; alle vijf 
Europeanen die hetzelfde huis 
bewonen. Na de voorstelling der 
personnages krijgen wi j een aan
tal knap en strak geschreven 
verhalen over gebeurtenissen uit 
die wondere wereld : komisch, 
tragisch, fantastisch, mystiek. Het 
ernstige en groteske wisselen 
elkaar af in dit humorvolle maar 
levenswarme en oprechte boek, 
dat minder boertig is dan het om
slag doet vermoeden. 
Henry Jaeger kwam eerst in het 
nieuws om andere dan literaire 
redenen : na gymnasium en een 
begin van studieën in de medicij
nen kwam hij in de gangsterwe
reld terecht en werd veroordeeld 
tot 12 jaar hechtenis. Hij schreef 
in de gevangenis « Die Festung » 
en werd in 1963 door kanselier 
Kiesinger begenadigd. Redakteur 
aan de « Frankfurter Rundschau » 
aan allerlei kranten en tijdschrif
ten, schreef hij inmiddels een 
zestal romans en enkele verha
lenbundels. Zijn jongste roman 
« Jakob auf der lleiter » Is het 
verhaal van een schijnbaar be-
langloos mens. Geboren in 1926, 
ligt hij nu stervend en herinnert 
zich zijn hele leven : het leven 
van een kleine man, in vrede en 
oorlog en in het geheel der bana
liteiten waaruit elk mensenleven 
voor een groot gedeelte is sa
mengesteld. Jaegers « Jakob » 
is verwant met de komisoh-tragi-
sche, soms tot in het groteske 
vertrokken figuren bij Grass, Zwe. 
renz. Walser, hoewel bij zijn Ja
kob veel minder het groteske, 
het klowneske of komische over
weegt. De auteur heeft niet alle 
banden van medelijden met zijn 
figuren verbroken. Er is geen 
boosheid, geen provokatie maar 
juist de levensbevestiging van de 
kleine man In een wereld die 
niet steeds tragisch of komisch, 
maar de meeste tijd maar gewoon 
gewoon is. Dit boek over de klei-

Walter Kempawski : « Immer nur so durchgemogelt », 256 biz., Carl 
Heuser Verlag, München. 

E. lonesco : « Einzelganger », 166 bIz., Carl Hauser Verlag, Mün
chen, DM 19,80. 

Jörn Riel : • Een verhaal waarvan je een mooi gezicht krijgt », 196 bIz., 
Westland, Merksem, 165 fr. 

H. Jaeger : • Jakob auf der Leiter », 406 bIz., Bertelsmann, München, 
DM 28. 

Walker Percey : « Liefde tussen de Ruïnes », 352 bIz., Westland, Merk
sem. 

ne man Jakob is m.i. Jaegers bes
te boek. Er is « grote » Duitse 
literatuur die minder groot is. 

Een Amerikaans roman, die wij 
destijds in pocketuitgave lazen 
en die ons toen al opviel, is 
« Liefde tussen de Ruïnes •, nu 
in Nederlandse vertaling versche
nen bij « De Fontein • van Wal
ker Percey, een minder bekend 
auteur, wiens boek echter een 
der beste Amerikaanse romans 
is, die wij de jongste tijd gelezen 
hebben. Leslie Field heeft in 
« Love and Death in the Ameri
can Novel » de specifieke hou
ding en de speciale verhouding 
van de Amerikaanse auteur te
genover beide, uit drie eeuwen 
Amerikaanse literatuur proberen 
te distilleren. Deze verhouding 
verleent vaak morbiede trekken 
aan de literatuur van een natie, 
waarin het dominerend Germaans-
Keltisch element de aanwezigheid 
van grote groepen minderheden 
niet slechts niet altijd heeft kun
nen absorberen, maar er zelfs een 
antagonisme heeft mee gescha
pen. Inzonderheid geldt dit voor 
de minder of niet absorbeerbare 
groepen. Walker Percey heeft met 
logika, realisme en fantasie aan-
eengekoppeld om het beeld te 
scheppen van een Amerika, In 
1983. Heel de problematiek van 
nu komt er verhevigd aan bod of 
is er verhevigd tot uitbarsting ge
komen : de katolieke kerk is in 
drie sekten uiteengevallen (met 
o.m. een « Hollandse » afdeling). 
In Zuid-Amerika (in Ecuador) 
wordt een soort Vietnam-oorlog 
gevoerd, waarbij het noorden 
leeft onder kommunistische dik-
tatuur en geholpen wordt door 
China en Rusland, het zuiden een 
« demokratisch » regime kent, 
met evenwel « voorlopig » mili
tair regime. De situatie doet aan 
Vietnam denken. De held van 
Perceys boek is een mengeling 
van Doctor Faustus en Don Juan, 
heet Thomas More naar de histo
rische figuur waarvan hij een ver
re afstammeling is, is arts en pa
tient, alkoholist en uitvinder, vrou
wenminnaar en wijsgeer. Heel de 
Amerikaanse problematiek van 
nu — die grotendeels ook een 
wereldproblematiek is —, komt 
aan bod : van negerprobleem tot 
drugs, van eutanasie tot verspil-
lingsekonomis. Een roman, die 
tegelijk science-fiction en liefdes
verhaal, wijsgerige en politieke 
satire, komedie en tragedie is. 
Een roman, die door zijn kwaliteit 
opvalt in de massale lektuurpro-
duktie waarmee wij uit de VS 
overspoeld worden. Een lektuur-
produktie, die niet zo vaak de 
literaire betekenis heeft van deze 
eigenaardige maar boeiende en 
tot nadenken stemmende roman. 

f. 
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paul van ostai^n 

Bij Orion, Brugge, ver-
sclieen zopas « Kro-
nielc van Paul van 
Ostaijen » samenge
steld door dr Gerrit 
Borgers (Den Haag). 
IMet 150, ten dele nog 
onbelcende, foto's. 
(385 fr.) 

NIEUW 
Het essayistisch werk dat door de Nederlandsche boekhandel, Kapel
len, uitgegeven wordt, is zowel door zijn grote verscheidenheid als door 
de wetenschappelijke degelijkheid zeer interessant. Plaatsgebrek ver
hindert ons elk werk uitvoeriger te bespreken, hoewel ieder boek dat 
wij hierna vermelden dat zeker verdient. Beperken wij ons daarom tot 
een korte beschrijving van de jongste uitgaven. 

Dolf Cauwelier & Annita Devos : « IMensen zoals jij en ik > • 136 bIz -
195 fr. 

In dit boek hebben de auteurs een vijftiental gesprekken gebundeld 
met gehandikapten : zij laten deze mensen zelf aan het woord. De 
waarheden die zij naar voren brengen zijn soms hard, het gamma der 
situaties gaat van jong naar oud, van optimisme tot vertwijfeling. Elk 
« geval » is een onderwerp voor een heel boek, en het boek zou een 
uitgebreide bespreking waard zijn I « Mensen zoals j i j en ik » is 
daarenboven zeer mooi geïllustreerd. 

F. Hacker : « Dossier Agressie » - 188 bIz. - ing. 

De auteur is psychiater, sedert 1940 hoogleraar in de VS, voorzitter 
der Sigmund Freud Gesellschaft en schrijver van een lijvig werk over 
agressie, dat ook in het Nederlands vertaald en hier besproken werd. 
Zijn « Dossier Agressie •> is een aanvulling en kommentaar, in de 
vorm van vraag en antwoord. Over weinig dingen als over de menselijke 
agressie zijn de wetenschapslui zo verdeeld als over dit tema, en de 
« Deutsche Forschungsgemeinschaft » stelde onlangs 3 miljoen mark 
ter beschikking voor een onderzoek van twee jaar door 15 medici en 
10 psychologen ; Lorenz met « Das sogenannte Böse » had al lang het 
onderwerp aktueel gemaakt. De psychoanalyse, zegt Haecker, moet de 
tot dusver blinde werking van psychologische, deels onbewuste pro
cessen in de ekonomische, politieke, pedagogische en andere sociale 
regelingen onderkennen, erkennen en trachten te beïnvloeden. De 
agressie en de agressiviteit vormen een der belangrijkste dezer pro
cessen. 

Steven de Batselier : « De zachte Moordenaars ». Het sociopathologisch 
syndroom der maatschappijstrukturen - 252 bIz - ing. 295 fr. 

De Batseliers boek is een aanval op de « zachte moordenaars » van de 
menselijke vrijheid en ontplooiing. Hij ziet ze in drie « triades » : ge-
zinschool-beroep, moraal-gerecht-geneeskunde, wetenschap-beleld-eko-
nomie. Is het • marginale » opstellen dat de auteur poneert wel een 
geldig alternatief ? De maatschappji is geen abstraktie ; van gezin tot 
staat zijn het mensen die ze samenstellen, scheppen en vormen. Niet 
de verandering van de strukturen of de afwijzing ervan zal de mense
lijke persoonlijkheid vrijmaken of zijn sociale konstitutie afschaffen. 
De menselijke maatschappij is het produkt der menselijke natuur : de 
slechte én de goede. Juist is, dat bepaalde strukturen in hun al te ab-
strakte en van de menselijke natuur vervreemde onwezenlijkheid voor 
de mens zelf « zachte moordenaars » zijn. Daarom is de verwittiging 
goed, maar de konklusie te ongenuanceerd. 

M. Krantsier : « Dag... en het beste ! » - 236 bIz. - 325 fr. 

Door allerlei oorzaken — waaraan de huidige maatschappelijke situatie 
niet vreemd is — mislukken momenteel meer en meer huwelijken, en 
groeit het aantal echtscheidingen. Krantzier, echtscheidingsterapeut, 
die zelf een vierentwintigjarig huwelijksleven zag teloorgaan, werkte 
met honderden personen in universitaire studiegroepen en in de privé-
praktijk samen en bracht in een boek bijeen wat hij uit diverse konfron. 
taties heeft geleerd. Alle problemen die de krisis met zich meebrengt, 
vanaf het langdurig proces dat het verbreken der relatie meestal voor
afgaat, tot een uiteindelijk zich hervinden, worden in dit boek behan
deld. Een boek dat menigeen die zich in een benarde positie bevindt, 
kan helpen en kan leren zich aan zijn nieuwe toestand aan te passen. 

J.L. Charles & Ph. Dasnoy : « Rapporten van de G«iheime Feldpolizei 
1940-1944 » • 200 bIz. - ing. - 270 fr. 

In dit boek werd een keuze bijeengebracht uit de verzameling rappor
ten, die ong. 900 blz. omvat, en waarin aktiviteitsverslagen worden ge
bracht over optreden der Wehrmacht in het openbaar, spionage en 
kontra-spionage, aktie tegen en van het verzet, veiligheid der militaire 
instellingen, houding der bevriende bewegingen en personen, enz. Deze 
zakelijke verslagen zijn vaak vergezeld van een kommentaar op de 
situatie, en een uiterst objektleve weergave van de opinie in België 
en Noord-Frankrijk. 

Boeken verkopen is een zaak zoals een andere. Dus ook hier pro
motie. Lannoo bedacht het zo : « Jonge boeken belovend als jonge 
wijn, geproefd in de geest, tintelend als jonge jenever, fris als koel 
bier, met het oog op de nagisting in de dag van morgen ». 
Het ging dus om boeken, waarde lezer ! 
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SPORT EN BURGERLIJKE STAAT 

Als het mag eens iets voor mensen die in de sport graag wat meei 
zien dan een kultus van dil<ke billen en geprefabriceerde idolen, of dan 
een handig middeltje om er al eens tussenuit te knijpen. Een paar 
overwegingen — vragen eigenlijk — naar aanleiding van een serieus 
boek, zij het een tikkeltje links (voor degenen die menen dat links niet 
serieus kan zijn) en handelend over de burgerlijke staat en 't fascisme. 
De burgerlijke staat, aldus dat boek, steunt op privaatbezit, en kan 
geen gelijkheid onder de mensen nastreven. Om de ongelijkheid te 
bestendigen gebruikt hij geen terreur (verschil met de fascistische 
staat) maar integratie. Van de niet-bezittende groepen wordt een kleine 
elite de indruk gegeven te participeren aan de staatsleiding, maar haar 
werkelijke taak is niet leiden, doch de klasse waaruit zij komt én de 
nadruk geven te te participeren via haar én verder passief te houden. De 
burgerlijke staat sluit de massa uit de leiding uit, mèt de instemming 
van de massa zelf. Die instemming is vóór-politiek. Daarom de bewust 
nagestreefde passiviteit, de indruk (en niet meer) van participatie, het 
opstellen van de regels waarbij aan de top schijnbaar voortdurend voor 
afwisseling wordt gezorgd, hoewel men in werkelijkheid steeds in het
zelfde kleine kringentje ronddraait, en de prediking van de idee van 
« social partnership » : wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje, wij 
hebben samen de schuld aan wat misloopt, wij moeten samen de last 
dragen als dit of dat moet bereikt worden. Tot zover, simpel gezegd, 
het boek. 
Wat ons, en misschien sommige lezers, boeit is dit : leven wij in 
dergelijke maatschappij ? Speelt de sport een rol in dit proces ? Is het 
Sportwereldje zelf een « burgerlijke staat » in het klein, en wie ver
vult daar de rol van de passief instemmende massa ? De man met 
sjerp en trompetje die denkt te participeren (social partnership) ? 
Kortom, weerspiegelt de sport, in goed en kwaad, de maatschappij 
waarin ze een taak vervult ? 

STOMPZINNIG 

Het is natuurlijk een stompzin
nige bedenking. Maar als wij zo 
het gekrijs aanhoren van de vele 
duizenden verrukte voetbalver-
slaafden, vragen wij ons af of 
wij eigenlijk niet teveel geld, 
energie, aandacht besteden aan 
hoogst lichtzinnige dingen, op 
een ogenblik dat alle aandacht 
zou moeten uitgaan naar o.i. zeer 
verontrustende dingen. Hadden 
wij, hand op het hart, met wat 
hulp de ramp voor de boer niet 
kunnen voorkomen ? Ramp die 
een eeuw geleden hongersnood 
zou veroorzaakt hebben, maar 
ook nu voor veel mensen moei
lijkheden zal opleveren ? Waren 
de dijkbreuken écht niet te voor
komen ? Wij verwachten de mi
nister die zal komen zeggen dat 
alles te wijten is aan de regen. 
Maar is het waar ? Verspilden 
wij niet teveel tijd aan minder 
belangrijke dingen, zoals o.m. 
spektakelsport ? 

POSITIEF 

Er is momenteel een internatio
naal juniorskampioenschap aan de 
gang, en dat lijkt ons van enig 
belang omdat men daarbij een 
paar zaken uittest. Eerst de af-
schaffmg van de buitenspelregel 
bij vrijschoppen. Wat dat ople-
vers zal moeten blijken uit de 
testen. Ten tweede : de uitslui

ting van spelers die een zware 
overtreding, begaan voor de duur 
van tien minuten. Dat vinden wij 
positief. Alleen begrijpen wij 
niet goed waarom men daarvoor 
nog een derde kaart nodig heeft 
(een blauwe ditmaal). Waarom 
niet kort en goed : bij een zware 
overtreding de gele kaart, en met
een tien minuten strafbank ? 

EINDELIJK 

Volgens onze krant zal Miei Put-
temans vandaag of morgen zijn 
aktivitelten hervatten. Wij zouden 
zeggen, samen met allen die met 
de atletieksport begaan zijn : 
eindelijk. Zonder ouwe koeien uit 
de gracht te willen halen, en ze
ker zonder iemand schuld te wil
len geven : Miei heeft een lange, 
moeilijke periode doorgemaakt. 
De « hambras » rond zijn mana
ger (of hoe men hem noemen 
wil), zijn schorsing, een zware 
morele inzinking. Allemaal din
gen die niet van aard zijn om de 
prestaties van een topatleet te 
stimuleren. Hiei* past enkel een 
grijs, wijs woord : eind goed, al 
goed, en hopelijk vindt de Miei 
zijn snelste benen weer. 

NATIONALE VREUGDE 

Wij, dappersten aller Galliërs, 
worden verzocht diep-gelukkige 
mensenkinderen te zijn omdat de 
Fransen en Oostduitsers elkaar 

in hun voetbaltreffen niet konden 
overwinnen. Dat gelijk spel maakt 
dat de Belgen in die reeks een 
forse voorsprong hebben, en wan
neer zij met een tipisch Goet-
hals-taktiekje binnen enkele we
ken de Oostduitsers in bedwang 
zullen hebben gehouden, ligt de 
weg naar de eindronde van het 
Europese kampioenschap voor 
landselftallen zo goed als open. 
Of onze waarde landgenoten daar 
nu zó gelukkig zullen om zijn, 
durven wij betwijfelen. Wij hoor
den nog niemand juichen. Wat 
kan het hen tenslotte verdommen 
dat de bond en enkele vedetjes 
al dan niet nog wat méér blauwe 
brieven opstrijken ? 

ALWEER VOORUIT 

De vraag of Flor van Vaeren-
bergh te veel centen van de 
sportploeg Mie heeft opgemaakt, 
is nog niet opgelost. Maar Flor 
heeft er blijkbaar niet op ge
wacht, want hij heeft ondertus
sen alweer andere firma's bereid 
gevonden om een publicitaire 
rennersploeg op straat te bren
gen. Ploeg waarvan Flor uiter
aard sportdirekteur wordt. De 
ploeg zou werken met Franse 
centen en hoofdzakelijk Bel
gische koereurs. Of al dat ko
men en gaan van ploegen en 
ploegjes de wielersport uiteinde
lijk dient, weten wij niet. Het 
komt ons echter voor dat sport
bestuurder een goede job moet 

zijn, als wij zien hoeveel moeite 
die mannen doen om steeds op
nieuw ploegen aan elkaar te 
flansen. 

ONSPORTIEF 

Tot grote bewondering van een 
Brusselse sportjoernalist, die lui
de zijn wijsheid prees, zou Polle 
van Himst gezegd hebben : « Ge 
moet u niet tè dikwijls laten val
len in de strafschopzone om een 
penalty los te peuteren, want 
anders gaan de arbiters denken 
dat het altijd komedie is, en er 
ook geen meer fluiten als het er 
werkelijk een is ». Om te begin
nen denken wij dat de troetel
kinderen van Anderlecht beter 
zwijgen over penalty's. En verder 
getuigt In onze ogen de uitspraak 
van Polle van onsportiviteit. Of is 
het zo dat sjotters op zijn niveau 
niet eens meer de indruk moeten 
wekken van enige sportiviteit, 
gezien de mentaliteit van het pu
bliek tot wie zij zich richten ? 

A ^ Verzet tegen de 
^ ^ maatschappelijke 
ongelijkheid is nutte
loos. Sport helpt d i t be
ter te begrijpen. ^ ^ 

Baron de Coubertin 

» ' % • % # • 

Erik De Beek zet zijn loopsukses van vorig seizoen voort. (Komt Miei 
Puttemans in de verte af ?). 

VAN DAC... 

MAANDAG 

Studenten en soldaten- helpen de 
boeren om te redden wat er nog 
te redden is. En dat is, zoals 
blijkt uit de prijs en de kwaliteit 
van de patatten, niet erg veel. 
Maar waar bleven de sportieve-
lingen ? Al die koereurs die heel 
de winter op hun renten leven ? 
De spotters die heel de week 
niets anders te doen hebben dan 
aan de bar hangen ? Zwaar boe
renwerk was precies iets voor 
hen. Zal Eddy andermaal het voor
beeld geven ? 

DINSDAG 

De internationale lawn-tennisfede-
ratie heeft besloten dat alle grote 
tornooien voortaan « open » moe
ten zijn, d.w.z. dat ook beroeps
spelers en -speelsters er mogen 
aan deelnemen. Meteen werd be
paald dat ieder tornooi moet be
giftigd zijn met minstens 50.000 
dollar aan prijzen, daar waar het 
vroeger 25.000 dollar was. Profes
sionalisme is heerlijk. Maar duur. 

WOENSDAG 

Het bestuur van de Belgische wie
lerbond heeft Morris Moyson — 
gewezen voorzitter — en G. Van 
Renterghem geschorst, dit op 
grond van de bevindingen van een 
onderzoekskommissie. Over de 
uitsluiting zal de algemene ver
gadering zich moeten uitspreken 
op de bijeenkomst in februari. Ook 
over Frans Ceulaers werd ge
stemd. Die mag blijven. 

DONDERDAG 

De Spaanse wielrenners Ladron 
en Heredia willen beroepsrenner 
worden, en een kontrakt onderte
kenen met de firma Kas. De 
Spaanse wielerbond wil er echter 
niet van weten. De twee jongens 
moeten amateur blijven tot na de 
olimpische spelen van 1976. Of 
dat zo erg is als de sportgazetten 
zeggen, durven we betwijfelen. 
Er zijn er nog geweest die goed 
betaald werden om amateur te 
blijven. 

VRIJDAG 

« Mijn besluit staat vast. Ik be
ëindig dit schooljaar, en dan zet 
ik mijn studies stop ». Zonder di
ploma. Met nog één jaar studie 
voor de boeg. Voor een jongen 
van 18 jaar. Men zou kunnen zeg
gen dat het gek is. Maar dat is 
het niet. Einde citaat van een stuk 
in « Les Sports » over een Waals 
koereurke. Heerlijke krant die op 
zo'n manier de jeugd « raad » 
geeft. 

ZATERDAG 23 NOV 

BRT 
14.00 Nieuw Ducia. 
Toeristische film over Roemenië. 
21.50 TeHoops. 
Nieuws in de marge. 
NED 2 
22.05 Farce majeure. 
Satirisch programma. 
RTB 
14.45 Dossier commune. 
Gemeentelijke informatie. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
Dierenprogramma. 

ZONDAG 24 NOV 

BRT 
18.50 Onbekend Australië. 
Dok. (De inboorlingen). 
NED 1 
20.20 Een op zondag. 
Een debat tussen de voorzitter 
van de Industriebond en de voor

zitter Raad van Bestuur Verenig
de Machine Fabrieken. 

RTB 
10.00 Dossier commune. 
12.00 Faire le point. 

DUITSLAND 2 
15.05 Grote stomme speelfilms. 
(Duitsland 1925) met Greta Garbo. 

MAANDAG 25 NOV 

NED 2 
21.10 De dromen van drie mannen 
Drie kinderartsen die zich in het 
bijzonder toegelegd hebben op de 
bestrijding van kanker voor kin
deren. 

RTB 
21.45 Style. 
De schilder Louis Dewet, Vlaams 
kunstenaar, geboren in Z-Afrika en 
levend in Londen. 

DINSDAG 26 NOV 

BRT 

18.30 Tienerklanken. 
De school : lijdend of meewer
kend voorwerp ? 

19.13 Uit de dierenwereld. 
Overbevolking. 

WOENSDAG 27 NOV 

BRT 

20.50 Pano 74. 
Aktualiteitsrubriek. 

NED 2 
19.05 Heeft de regen een vader ? 
Eerste van een serie uitzendingen 
over gebeurtenissen die jonge en 
oudere mensen kunnen overko
men en waarbij vaak de vraag op
komt : hoe kunnen we het overle
ven ? 

DUITSLAND 1 
22.50 Mikado. 
Kritiek van de TV op de TV (de 
politieke magazines). 

DONDERDAG 28 NOV 

BRT 
20.15 Het huls der onbekenden. 
TV-spel naar de roman van Jos 
Vandeloo. 
NED 1 
21.15 De ombudsman. 
NED 2 
22.25 Kunstgrepen. 
Een programma over mensen en 
wat ze maken. 

VRIJDAG 29 NOV 

BRT 
22.10 De andere film. 
RTB 
21.15 Variété. 
Met Yves Montand. 

ZATERDAG 

Als bij een penalty de bal tegen 
het doelhout vliegt, en terug
springt in het veld, mag een 
ploegmaat van enzovoort enzo
voort ? Eén van de vragen die 
Jaak Lecocq wekelijks de liefheb
bers van voetbalspitsvondigheden 
voorlegt. Wij zouden zeggen : in 
de praktijk zal het ervan afhangen 
welke ploegen erbij betrokken 
zijn. De ene Belg is gelijker voor 
de wet dan de andere. 

ZONDAG 

In een programma van de Neder
landse televisie hoorden wij 
scheidsrechter Frans Derks aan 
het woord. Hij zei een heleboel 
heel zinnige dingen — volgens 
ons althans — over spirituele za
ken, en vond het niet nodig te zit
ten zeuren over buitenspel, grote 
matschen en vedetten. Wat pre
cies niet de gewoonte is van de 
arbiters op het kleine scherm. 
Het was goed. 

TOT DAC... 
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SALUT EN DE KOST 

De jonge Vlaamse,kineast Patrick 
Le Bon was tot nog toe voora' 
bekend door zijn dokumentaire 
fi lm « SOS Fonske », en verder 
als maker van andere kortfilms 
en reportages in het kader van 
de groep Fugitive Cinema. 
« Saiut en de kost » is zijn eer
ste langspeelfilm. De realisatie 
ervan heeft Le Bon gekonfron-
teerd met zowat alle moeilijkhe
den waarmee een Vlaamse fi lm te 
kampen kan hebben. Bepaalde 
zwakheden in zijn f i lm zijn dan 
ook eerder aan die moeilijkhe
den te wijten dan aan het talent 
waarover Le Bon duidelijk wel 
beschikt. Zo bvb. het nagenoeg 
ontbreken van goede scenario
schrijvers bij ons. Le Bon zorgde 
zelf, samen met Mare De Boever, 
voor het scenario. Het ontwerp 
dateert van eind '69, maar intus
sen werd er heel wat aan ge
schaafd. Resultaat-is vooral dat 
het wild-kontestataire, het beel-
denstormerige plaats maakte 
voor een beheerst sociaal enga
gement. De problemensfeer ron
dom het hoofdpersonage bleef 
echter, zodat je als kijker toch 
nog wel de indruk hebt dat Le 
Bon te veel problemen in één 
fi lm heeft willen stoppen : de 
wantoestanden in de bouwsektor, 
de reklamegebondenheid van de 
pers, de willekeur van de huur
prijzen, de intolerantie op sek
sueel gebied, het anti-progressis-
tisch onderwijs, het abortuspro
bleem en de korruptie van be
paalde geneesheren. 
Het hoofdpersonage, Billy, wordt 
met alle bovenstaande proble
men gekonfronteerd. Met zijn op
standig karakter botst hij dan ook 
voortdurend tegen muren aan. 
Na het leger trekt hij het huis 
uit omdat zijn vader, een werf-
leider ,op te autoritaire wijze eist 
dat Billy de handen uit de mou
wen zou steken. Hij gaat inwo
nen bij zijn vriendinnetje, Mieke, 
een onderwijzeresje met moder
ne opvattingen inzake opvoeding. 
Op aandringen van Mieke en we
gens geldnood besluit Billy toch 

maar bij zijn vader op de werf te 
gaan werken, maar hij geeft 
zijn geld meteen uit aan een mo
torfiets. En op een dag veronge
lukt zijn vriend-gastarbeider, dit 
als gevolg van een onmenselijk 
opgedreven bouwritme. Billy 
komt opnieuw in opstand, maar 
zelfs bij de pers vindt hij geen 
gehoor. Intussen is Mieke haar 
baan kwijt én is ze zwanger.^Ze 
breekt met Billy, die toch be
sluiteloos blijft en zijn verant
woordelijkheid t.o.v. haar niet 
opneemt. Billy verzoent zich wel 
met zijn vader. Maar hij blijft 
de opstandige die aan de rand 
van onze kapitalistische samen
leving huist. 
Patrick Le Bon kan beslist f i l
men, in een persoonlijke st i j l , 
zonder overbodige franjes. Zijn 
film boeit en houdt je in zijn 
greep, omdat je er de eerlijke 
betrokkenheid in voelt van een 
jong kineast. Een kineast die niet 
als veilige basis een of ander 
boek nam, maar een eigentijds 
scenario wenst op te stellen. Op 
zichzelf is dit bij ons reeds een 
lovenswaardig iets. Maar zoals 
gezegd kon Le Bon niet steunen 
op een ervaren scenarioschrijver. 
Wat zich laat merken in de wat 
onevenwichtige en onvoldoende 
dramatisch stuwende opbouw. De 
dialogen zijn wel levensecht, 
klinken nergens vals, maar gaan 
wel wat mank door de samenvoe
ging van uiteenlopende dialekten. 
Le Bon is beslist ook een goed 
regisseur. Hans Rooyaards als 
Billy en Remain De Coninck als 
de vader, spelen in elk geval erg 
geloofwaardig. De nevenpersona-
ges zijn echter minder overtui
gend en Hanny Vree als Mieke 
lijkt me niet te passen bij het 
personage dat ze moest uitbeel
den. 

Na recente Vlaamse films als 
<• Verloren maandag », « Waar 
de vogeltjes hoesten » en « De 
Loteling » is •• Salut en de kost » 
— ondanks bepaalde zwakheden 
die je een debuut nu eenmaal 
moet vergeven — een positief 
geluid in ons Vlaams filmwereld-
je. Laten we dan ook hopen dat 
Le Bon de moed heeft ermee 
door te gaan, want Vlaanderen 
heeft dergelijk filmtalent hard 
nodig. 

HILDE DEKEYSER. 

Een vaak voorkomend beeld in « Jonathan Livingston Seagull » 

JONATHAN LIVINGSTON 
SEAGULL 

(JONATHAN LIVINGSTON, 
DE ZEEMEEUW) 

Bovenstaande titel is een best
seller van Richard Bach. Hal Bart-
lett maakte er, met Bach als co-
scenarist, een filmversie van. 
Vóór deze filmversie bij ons te 
zien was, kon je reeds de lang-
speler beluisteren met de sound
track van Neil Diamond. Mooie 
songs, gezongen door die zilve
ren stem van Diamond, en vo
lumineuze muziek die weidse 
landschappen deed vermoeden. 
We zagen dan ook vol verwach
tingen uit naar de film zelf. Te 
veel verwachtingen koesteren is 
echter steeds gevaarlijk. Ook nu 
bleek dit het geval te zijn. 
De weidse landschappen zijn er 
inderdaad. Als kijker geniet je 

gewoon van de briljante, soms 
echt adembenemende beelden 
van de zee, wolken, bergen, 
sneeuw, een woestijn of een 
rotsachtig landschap. En in dit 
landschap zie je telkens weer de 
zeemeeuw, Jonathan, hoofdper
sonage in deze moderne fabel 
Jonathan is een meeuw die 
steeds hoger en sneller wil leren 
vliegen. 

Om zijn vermeende hoogmoed 
wordt hij echter uit zijn troep 
gestoten en verbannen. Hij trekt 
de hele wereld rond. Hij ontmoet 
zeehonden, paarden, grote vis
sen, een roofvogel en tenslotte 
ook lotgenoten die hem leren 
wat beheersing, perfektie, vrij
heid en Liefde is. En aangezien 
liefde geven betekent, keert 
Jonathan terug naar zijn vroegere 
troep om er aan anderen mee te 
delen wat hij geleerd heeft 
De beste momenten In de film 
zijn deze waarbij het beeld een 
soort visualisering wordt van de 
prachtige songs van Neil Dia
mond. Vanaf het ogenblik dat de 
meeuw Jonathan zelf aan het 
praten gaat, gaat het echter tel
kens weer mis. Want wat de au
teurs hem en de andere meeu
wen in de mond legden is meest
al niet meer dan enerverend ge
praat. Dit is vooral het geval 

naar de tweede helft van de fi lm 
toe, waarin het vaag idealistische, 
filosofisch - mystiek - religieuze 
gezwets niet meer uit de lucht 
IS En de Kristus-allusie op het 
einde is echt helemaal van het 
goede te veel. Mijns inziens ware 
de film beter gediend geweest 
met een off-screen kommentaar 
en met wat minder hoogdraven
de aspiraties. 
Zoals de film nu echter is, heeft 
n.j een vrij artificiëlerig cachet 
En zelfs in de fotografie wist men 
zich niet te beperken tot - na
tuurlijke » opnamen, maar deed 
men beroep op beelden die, voor 
aS in de kleuren, soms erg on
echt en gezocht aandoen Doo' 
diï alles is « Jonathan Living 
ston Seagull " een nogal mono 
tone en — althans wat mij be 
treft — zelfs enerverende liln 
geworden waarin het hoofdper 
sonage nooit fc^t hoeiend P' 
evenmin geloorwaardig WUIOL 
De poëtisch gestemden en 
lyrici onder ons, die niet te 
tisch willen toekijken en 
oren kunnen sluiten voor 
hoogdravend gezwets, zullen ech
ter beslist genieten van deze 
film Maar de elpee van Nei! 
Diamond blijft een grotere a?-
rader van de film zelf 

mLDE DEKEYSER 
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Hanny Vree en Patrick Le Bon in « 
Vlaams filmv^ereidje. 

Salut en de kost » : een positief geluid in het 

Zaterdag 23 november - RTB 
LA MISSION DU COMMANDANT LEX (Springfield Rifle) (1952) 
Avonturenfilm, die zich afsppolt tijdens de Secessie-oorlog. Weinig 
originele fi lm die toch een zekere" dramatische spanning bezit. Kineas* 
is André de Toth. Goede vertolking van Gary Cooper, David Brian, 
Lon Chaney, e.a. 

Maandag 25 november • BRT 
LE OUATRO GIORNATE Dl NAPOLI (De vier dagen van Napels) (1962) 
Oorlogsfilm van Nanni Loy over de beruchte Napolitaanse opstand in 
september 1943, na de kapitulatie van generaal Badogiio voor de geal
lieerden en de Duitse wraakneming die daarop volgde. De Italiaanse 
neo-realistische traditie. Zijn werk brengt weinig nieuws, maar is toch 
de moeite van het bekijken waard. Dit niet alleen omwille van de 
sterke impliciete aanklacht tegen de oorlog, maar wegens de 1<nappe 
massaregie, de virtuositeit van de montage en het verbijsterend rea 
lisme. Met Lea Massari, Jean Sorel, Gian Maria Volonte, e.a. 

Donderdag 28 novembei • RTB 
LES GRANDES GUEULES (1965) 
Viriel en gevoelig werk van Robert Enrico, harmonisch opgebouw . 
tragiek, humor en brutaliteit. De film bezit de geest en de kwalitt^t-r 
van een autentieke western, echter zonder de mytevorming. ^' 
Bourvil, Lino Ventura en Marie Dubois 
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flfllTBCUOLCn 
M£T VOLKSWAGEN 

GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Asses teenweg 117 - Ternat 

Tel . (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKI 

Tel. (053)662.19 

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

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

LIERSE VLOERHANDEL 
uispersfraat 49 — HER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

V/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

Inst i tuut P. V E R M E I R 
Aalst , Dirk Martensstr . 58, 053/205.16 
Dendermonde, De Bruynlaon 1 - 3 

052 /215 .14 
Kor t r i j k , Gentsestwg 37, 056 /120.61 
Roeselare, Consiensestr. 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretariaot (dag- en week-
kindles) - t o t v ier ta l ige steno-dakty lo, 
tot v ier ta l ige br iefwissel ing, konversa-
t ie , ( joekhouden. 
Kinderbi jslag - Plaatsing. 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggest r . 55 

2000 An twe rpen - Tel . 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel . 24.80.80 

Nieuwbouw - rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overiise 

« CROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

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

en zel fs beter ! 
Prijsbestek en studio zi jn gratis. 

K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

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

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

lefoneer. 

DE OUbË KftlNC 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

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

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

LUSTRERIE 

MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

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

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van «an 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Ninoofse Steenweg 515 
1711 IHERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

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

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
par t iku l iere ve rkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkata loog op aanvraag 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

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

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

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 tn gans 
het land. P.V.B.A INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12, 1810- Wemmel 
Tel. 02/479.20.00. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels OsyUI 73 
2600 Berchem-Antwerpan 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

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

Tal. (053)240.60 

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

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

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 kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 

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

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

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 031/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/22.68.69 -

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

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH • Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-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 
W i j zoeken d r ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en i nwoon grat is - In regel met de sociale w e t -

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

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

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

Vergunning nr 1185 Kat. A 

ONTDEK THAILAND EN LAOS 
Vier fantast ische reizen I 

— Neder landsta l ige re is le ld ing 

^— Eersteklassehotels (of de beste te r plaatse) 

— Bezoeken inbegrepen 

— Prijzen bul ten konkurrent ie . 

SCHRIJF NU IN voor één dezer buitengewone reizen ! 

De Vlaamse Toer is tenbond, in samenwerk ing met de Sabena en 
het Euro-Thai Tour ist Bureau, brengt U in een rondreis to t de 
meest r iante en afgelegen gebieden van Noord-Thai land en Laos. 
Wat ongewoon is voor de grote toe r i s t i sche t rek : U kunt in 
noordel i jk Zuidoost Azië ongerepte oorden exp loreren. Deze stre
ken zi jn bewoond door bergs tammen van Tibetaans-Chinese af
komst en de best bewaarde etn ische groep van gans Zu idoost 
Azië. Verder bezoekt U de r i jke paddie's van de Mekongva l le i , 

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

de hoofdstad van Laos, Luang Prabang, me t legendar ische pago
den en de grat ie van de mees t versche iden vo lkengroepen met 
eeuwenoude t rad i t ies . 
Deze verkenn ings toch t we rd ge tes t en techn isch voorbere id 
door dynamische en ervaren re isspec ia l i s ten . 
W i j openden de w e g , d iep le idend in ongerepte myster ieuze st re
ken. 
Bezoek eens het to t heden onbekende Thai land I 
Voor alle inlichtingen en de kosteloze brochure, wendt U tot de 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St-Jakobsmarkt 45 - 2000 ANTWERPEN • Tel. 031/31.76.80 (201.) 

Ook uw p laatsel i jke VTB-ver tegenwoordiger ve rs t rek t U graag 
in l i ch t ingen. 

— LIDMAATSCHAP VEREIST — 

ADVERTEERT 
IN « W l | » 

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

OOK NAAR MAAT 

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

Vlamingen, 
I • I ^''^^9 GRATIS 
• • • • I advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 
^ ^ ^ ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agen ten en makelaars 
neem kontakt met ons 
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I N F L A T I E ? B O U W E N BAAT I 
verzeker u tegeti prijsstijgitig 

beleg uw S^'^ ^^ otiroerettde kwaliteit 
Bouwen te duur ? geen financiering ? 

DANK ZIJ DE GRATIS VOORSTUDIE VOOR DE KLANT 

1. Een verzekering tegen opslag 
2. Een verzekerde en voordelige financiering en kostprijs ! 
3. Opwaardering van uw geld zonder risiko ! 
4. Een kwaliteitswoning volgens uw ideeën en uw budget ! 

EEN AFSPRAAKJE VERPLICHT U TOT NIETS EN BIEDT U ONGEVEER ALLES WAT U ZIEN EN HOREN WIL. — GRATIS FINANCIEEL EN 
FISKAAL ADVIES. DE VEILIGE WEG NAAR WAT U ZOU MOETEN WETEN. 
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ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 
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GRONDEN 
OUD-EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

l:<ll:LMJM 
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YOLKSUNIEKONGRES 
OP EEN LATERE DATUM 
Op 1 december a.s. zou te Brussel, in de « Passage 44 », een programmakongres 
van de Volksunie doorgaan. In feite een verdere afwerking van het kongres te 
Oostende in november 1973. In dit verband hadden wi] met volksvert. Evrard Raskin 
op onze redaktie een afspraak gemaakt : de h. Raskin werd door het Partijbestuur 
immers aangewezen als kongresvoorzitter. 
Hij had nogal verrassend nieuws mee. « Het kongres wordt uitgesteld », zo zei hij. 
Het zal waarschijnlijk doorgaan omstreeks het einde van de maand januari, de pre-
ciese datum hangt nog af van enkele praktische dingen zoals de beschikbaarheid 
van de zaal en zo. Het is een late beslissing, inderdaad, maar persoonlijk vind ik 
het best zo. 

. Wij » ; Wat heeft er het Partijbe
stuur toe aangezet dit kongres als 
't ware op de valreep nog uit te stel
len ? 

Raskin . Twee redenen hebben daar
toe de doorslag gegeven Er is ten 
eerste de vaststelling dat wij een 
beetje onze mogelijkheden hebben 
overschat. Wij hadden voor het najaar 
1974 een aantal aktiviteiten gepland 
in het teken van het twintigjarig be
staan van de partij het gaiadiner te 
Antwerpen m oktober, het massafeest 
in het Gentse Kuipke begin novem
ber, en ten slotte het aanvullend kon
gres op 1 december te Brussel De 
voorbereiding van een en ander heeft 
echter, zowel centraal als op lokaal 
vlak, heel wat inspanningen gevergd. 
Daardoor dreigde het kongres wat in 
de verdrukking te komen ; het leek 
ondoenbaar nog een ernstige voorbe
reidende bespreking van de kongres-
dokumenten te organiseren. 
Ten tweede is er het feit dat het Over-
legcentrum van Vlaamse verenigin
gen besliste, nadat wij onze najaars
planning hadden opgemaakt, de volks
betoging op 24 november te Halle te 
doen doorgaan. Dat is precies één 
week voor ons geplande kongres. Nu 
is het zo dat wij onze VU-mensen mak
simaal willen mobiliseren voor deze 
betoging, die voor de onmiddellijke 
toekomst van Vlaams-Brabant van 
groot belang is. Wij vroegen trouwens 
de aktieve Inzet van alle geledingen 
van de partij voor deze betoging. Het 
spreekt vanzelf dat wij ook daardoor 
met de voorbereiding van ons kongres 
m (te) grote tijdnood zijn gekomen. 
Het leek dus beter, zelfs « op de val
reep », het kongres maar uit te stel
len De materie welke wij op dit kon
gres zullen behandelen is te belang
rijk om ze slechts half-voorbereid af 
te handelen. Nu krijgen wij voldoende 
tijd om er, ook op het vlak van de 
afdelingen en arrondissementen, be
hoorlijk werk van te maken. 

« Wij » • U heeft daarnet over een 
' aanvullend » kongres gesproken, een 
voortzetting van de kongreswerkzaam-
heden te Oostende in november 1973? 

Raskin : Inderdaad, het is een ver
dere afwerking van het Oostendse 
kongres, maar het is ook méér. U zal 
zich herinneren dat de planning van 
ons kongres te Oostende gedeeltelijk 
in duigen Is gevallen door de olle-
krisis. Wij hadden daar een tweedaags 
kongres voorzien, maar de tweede dag 
— een « autoloze zondag » — viel 
weg. Daardoor kwam een deel van de 
materie die in afdelingen en arrondis
sementen grondig was besproken, en 
door de kongreskommissie bewerkt, 
helemaal niet aan bod. Bovendien 
schoten de kongreswerkzaamheden 
minder vlot op dan voorzien door de 
massale opkomst van onze kaderle
den en hun aktieve deelname tijdens 
de debatten. 
Nog tijdens het kongres werd dan be
sloten de niet-behandelde materie op 
een volgend kongres te behandelen. 
Dit had normaal moeten gebeuren in 

het voorjaar van 1974, maar toen had
den wij vrij onverwacht met algemene 
verkiezingen af te rekenen. 

' Wij » ; Welke zijn de themata die 
in Oostende reeds werden afgehan
deld, en welke moeten op dit « aan
vullend » kongres nog een beurt krij
gen ? 

Raskin : Het algemeen motto van het 
Oostendse kongres, dat een van de 
best geslaagde kongressen is gewor
den uit de geschiedenis van de Volks
unie, luidde : « Een moderne partij, 
een echte demokratie, een Vlaamse 
staat ». Dit motto geeft meteen de 
krachtlijnen aan van wat daar werd 
behandeld. Te Oostende werden de 
resoluties op punt gesteld inzake de 
basisbeginselen, de uitgangspunten 
van onze partij, inzake onze staatsop
vatting en inzake onze opvattingen 
over de demokratie op het politieke 
vlak. 

Voor het aanstaande kongres staat de 
bespreking aan de dagorde van de 
voorbereide teksten over het onder
wijs- en kultuurbeleid, over het so
ciale en ekonomische beleid, en over 
de demokratie op het sociale en eko
nomische vlak. 

« Wij ' : Zit in deze gescheiden be
handeling niet enigszins het gevaar 
dat de kongresbesluiten niet als een 
synthetisch geheel zullen overkomen? 
Dat de basisoptie die als een leid
draad doorheen alle » onderdelen » 
loopt verknipt wordt ? 

Raskin : Dat gevaar zou er inderdaad 
kunnen inzitten. Wij zullen het ech
ter trachten te ondervangen door de 
inleidende toespraak die ik als kon
gresvoorzitter zal houden. Daarin zal 
ik herinneren aan de beginselen en 
uitgangspunten die in Oostende zijn 
aanvaard geworden en ik zal tevens 
synthetisch de kongres-onderdelen die 
reeds aan de orde kwamen samenvat
ten De kongressisten zal met nadruk 
duidelijk gemaakt worden dat wat in 
Oostende behandeld werd met de nu 
behandelde materie één groot geheel 
vormt. 

" Wij » ; De politieke tegenstrevers 
van de Volksunie beweren geregeld 
dat zij geen visie heeft op problemen 
die buiten de taalpolitieke sfeer lig
gen. En het aanstaande VU-kongres 
heeft nu niets te maken met taal- of 
staatsstrukturele problemen, maar al
les met sociaal-ekonomische, kuituur
en onderwijsproblemen... 

Raskin : Onze tegenstanders zeggen 
dat al twintig jaar. Het heeft de Volks
unie inmiddels toch niet belet, reeds 
van bij haar ontstaan, zich aktief In te 
zetten op terreinen die ons zogezegd 
niet interesseren. Op een moment bij
voorbeeld en in een periode dat nog 
niemand, de socialisten inbegrepen, 
dacht aan streekekonomie, organiseer
de de jonge VU reeds straatkampanjes 
voor « werk in eigen streek ». Dat 
was in de late vijftiger jaren, toen de 

pendelarbeid van vele Vlamingen alle 
perken te buiten ging. En de Limburgse 
mijnwerkers hebben in 1966 en in 
1970 kunnen ervaren dat zij op de VU 
kunnen rekenen, ook wanneer alle an
deren hen in de steek hebben gela
ten. 
Wat dat zogenaamde « gebrek aan 
visie • betreft wil ik er bovendien nog 
op wijzen dat de Volksunie op een 
aantal gebieden ideeën heeft gelan
ceerd die nadien door anderen soms 
schaamteloos werden overgenomen, 
om ze vervolgens als eigen produkt 
aan de kiezer voor te stellen. 
Wij hebben de idee van de « gemeen
schapsschool » gestalte gegeven, wij 
spraken voor het eerst op onze kon
gressen van een sociaal-ekonomisch 
levensminimum, wij waren de aller
eerste partij die aan de problematiek 
van het leefmilieu grondige aandacht 
besteedde n.1. op ons kongres van 
1969. 
Het volksnationalisme van de Volks
unie stoelt wel degelijk, wat de tegen
stander ook moge beweren, op een 
diepe en fundamentele levens- en 
maatschappijvisie. Maar het zou ons 
nu te ver leiden, wanneer wij op dit 
« filosofische » terrein zouden verder 
gaan. Wellicht is dit stof voor een vol
gend gesprek ? 

' Wij • : U zei dat het aanstaande VU-
kongres ook méér is dan alleen maar 
de verdere afwerking van het Oos
tendse kongres. Wat bedoelt u daar
mee ? 

Raskin : Dat er vanzelfsprekend ook 
een hoofdstuk « politieke aktualiteit . 
aan verbonden wordt. Dat er aandacht 
zal worden geschonken aan de poli
tieke ontwikkeling sedert november 
1973. Er is namelijk heel veel gebeurd 

—sindsdien, er zijn belangrijke ontwik
kelingen op gang gekomen. Er waren 
om te beginnen de verkiezingen van 
maart 1974 die voor de VU voor het 
eerst minder gunstig zijn verlopen, er 
is dan de periode van onderhandelin
gen geweest die begonnen in Steen-
okkerzeel. Dit was een totaal nieuwe 
ervaring voor de partij. Er volgde dan 
de resolute terugkeer naar de opposi
tie, een oppositie tegen het beleid 
van de huidige regering die op vele 
terreinen ontevredenheid oproept en 
niet in het minst op sociaal-ekono
misch gebied. Wij zijn namelijk van 
mening dat de huidige regering inzake 
inflatie geen fundamentele politiek 
voert, terwijl ook de BSP-oppositie 
terzake geen fundamenteel alternatief 
biedt. In onze anti-inflatienota hebben 
wij de zaken wel degelijk fundamen
teel gesteld. Trouwens ook op tal van 
andere gebieden, denk aan de gewest
vorming bijvoorbeeld, voert deze re
gering een politiek die door halfslach-
tigheden en aarzelingen gekenmerkt 
is. 

Dat deze « politieke aktualiteit . op 
het aanstaande kongres ook aan de 
orde komt, zal elk kaderlld wel van
zelfsprekend vinden. 
Ik wil van deze gelegenheid trouwens 
gebruik maken om al onze kaderleden 
van nu af op te roepen tot een tal
rijke en geestdriftige deelname aan 
dit kongres. Zohaast alle praktische 
schikkingen getroffen zijn, zal de pre-
ciese datum worden meegedeeld. De 
Volksunie bouwt verder aan haar pro
gramma, tot spijt van wie het benijdt.' 

Volksvertegenwoordiger Evrard Raskin Bruno Trapegeers 
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