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ALLE 
WAS 
TE KLEIN! 

BESCHAMEND 

Te Halle hebben zondag tienduizenden 
Vlamingen op straat betoogd voor een 
aantal eisen waarvan iedereen zegt 
dat ze « redelijk » en « poiitiek-haal-
baar » zijn. Eisen die onderschreven 
worden door alle politieke partijen in 
Vlaanderen, die trouwens een delega
tie van hun parlementsleden — meer 
dan zestig in totaal — naar de beto

ging stuurden om dit te onderstrepen. 
Eisen waarvan men dus rustig mag 
beweren dat de hele Vlaamse natie 
erachter staat, in al haar schakerin
gen. Eisen bovendien die de politieke 
wil vertolken van België's bevolking. 
En toch ziet het er sterk naar uit dat 
de inwilliging van die eisen nog niet 
voor morgen is, en dat de regering 
het « manifest van Halle » reeds in 
een diepe schuif heeft opgeborgen. 
Het alibi ligt al klaar. Wanneer straks 
van Vlaamse zijde zal geïnformeerd 
worden of er iets terecht zal komen 
van de manifest-eisen, zal een zorge
lijk kijkende eerste-minister verwijzen 
naar de benarde sociaal-ekonomische 
toestand, naar de inflatie en de snel 
stijgende werkloosheid, en oordelen 
dat het voor de gevraagde hervormin
gen « nu het moment niet is » Enfin, 
het oude verhaaltje... 
Een buitenlander begrijpt zoiets niet 
Hij kan er niet bij dat een meerder
heid op straat moet betogen, met haar 
parlementsleden op kop, om haar po
litieke wil te kunnen realiseren. En 
dan nog vaak tevergeefs. Wellicht 
vraagt hij nog of België dan een dik-
tatuur is, waar algemene verkiezingen 
louter een spel zijn ? Wie van ons 
heeft de beschamende ervaring nog 
niet meegemaakt aan een onbevoor
oordeeld buitenlander te moeten uit
leggen hoe het komt dat een meerder
heid zich zo kan laten ringeloren door 
een minderheid. 

Hoe het komt dat de Vlamingen, van 
bij de stichting van de Belgische staat, 
zich zo lang een behandeling als twee
derangsburgers hebben laten welgeval
len. Hoe zij slechts beetje bij beetje, 
door enorme inspanningen en einde
loos gebedel en machteloos gedreig, 
een deel van hun meest normale rech
ten hebben kunnen veroveren. 
Hoe is het mogelijk geweest dat zij 
ermee hebben ingestemd — niet zo 
lang geleden — dat hun meerderheids, 
positie grondwettelijk aan banden 
werd gelegd alvorens hun meest ge
fundeerde verzuchtingen waren inge
willigd en de struktuurhervormingen 
die al zolang werden geëist op punt 
gesteld. En hoe het kon dat dergelijke 
operatie werd verricht onder leiding 
van een eerste-minister die zichzelf 
niet enkel Vlaming maar zelfs flamin
gant noemt. 
Hoe het vandaag nog mogelijk is dat 
een partij met amper een paar tien
tallen zetels, de PSC, de uitvoering 
kan verhinderen van wat alle Vlamin-gen 
willen en op straat met aandrang 
eisen. 
Het is het verhaal van de slechte on
eindigheid van de kleurpartijen en van 
de ongelooflijke politieke naïeviteit 
van (te) vele Vlamingen Het is een 
beschamend verhaal. 

Paul Martens 

IN DIENST VAN 
DE GENEENSCHAP 
Dinsdagavond verongelukte de 18-jari-
ge Hadewych Beyaert (Zeebrugge) te 
Hansbeke in Oost-Vlifanderen, waar 
zij een landbouwer met andere studen
ten hielp bij het binnenhalen van zijn 
verregende oogst. Zij werd door een 
trein gergepen en op slag gedood. 
Hadewych was lid van de Vlaams-nati-
onale Studentenunie aan de Rijksuni
versiteit te Gent. Haar idealistische in. 
zet in dienst van de gemeenschap kost
te haar nu het leven. Wij bieden aan 
de familie ons oprecht medeleven aan. 

HELP 
DE BOEREN ! 

Het Partijbestuur van de Volksunie her
haalt zijn oproep tot alle VU-afdelingen 
om zo doelmatig mogelijk de door wa
tersnood getroffen landbouwers te 
helpen bij het redden van hun oogst. 
Het eist tevens de massale en koste
loze inzet van het leger met hetzelfde 
doel. 
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DERDE WERELD : WIE IS DAT ? 

Pakistan, Angola, India, Biafra, 
Rwanda en... dan Boemenrang, 
Broederlijk Delen, Ontwikkelings
hulp, 11-11-11. Men zegt (en... met 
reden) er blijft te veel aan de 
vingers plakken. Er wordt te veel 
verkeerd gebruikt. Men zegt : de 
rijken worden er nog rijker door, 
het zijn er de rijken die er het 
meest van profiteren. Men be
stendigt de onrechtvaardigheid. 
Men zegt : « praat wat minder, 
zaagt wat minder, en... doe iets, 
schiet in uw zak, en... geef ! ». 
Heeft u al gehoord van een 
11-11-11 ten bate van'eigen volk 
in nood, voor het bouwen van 
bejaardenhuizen ? Voor zieken
huizen, kinderhuizen, instellingen 
voor gerechtskinderen ? Herop-
voedingsinstellingen, instellingen 
voor misdadigers, geesteszieken, 
instellingen voor zwaar gehandi-
kapten ? Onze verouderde gevan
genissen die niet meer van onze 
tijd zijn, moeten vervangen wor
den. Hebben we genoeg instel
lingen voor doven en blinden en 
verlamden ? Zijn er voldoende 
kankerbestrijdingsinstituten in ons 
land ? 
Geldaktie ? 

Ja, voor de tekorten van eigen 
volk en land. 

Mensen van deze ti jd, opgelet ! 
de verdwaalden, de eenzamen, 
de bedroefden, de hopelozen, 
ze wonen bij u, naast u ! 
Vlak in uw buurt ! 

G.V., Schelle 

GEZOND 

Het wordt volgens sommige dag
bladen de hoogste tijd dat het 
gezond gebleven gedeelte van de 
bevolking zich herpakt ? Met het 
verziekte gedeelte van de bevol
king bedoelen die hipokriete 
schrijvelaars de Vlaams-nationalis
ten. Mensen die het opnemen 
voor de rechten van hun volk, 
rechten die in 1830 door liberale 
en klerikale machthebbers met 
een slag werden vernietigd. Zij 
dekreteerden : het Nederlands is 
in België onbestaande, met als 
gevolg dat meer dan de helft van 
de bevolking, de Vlamingen wer
den gemuilband. Dat was het werk 
van het tot heden gezond geble
ven gedeelte van de bevolking : 
de hoogwaardigen, de doorluch-
tigen, de Mijtertorsers, de nobil-
jons. Het heeft ook de Vlaams
nationalisten zweet, bloed en tra
nen gekost om voor hun volk een 
plaats onder de zon te veroveren, 
maar de jakhalzen liggen nog al
tijd op de loer om die verworven-

ZO€KeK]€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 

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. 

WIJ t 

heden te niet te doen, en het is 
nog altijd het hierboven aange
haalde gezond gebleven gedeelte 
dat de aanval leidt, gesteund door 
verdwaasde Vlamingen die in de 
waan verkeren dat zij hun have 
en goed, hoe schamel ook, kun
nen veilig stellen met zich te 
verschuilen achter de CVP of de 
PVV die alleen nog oog hebben 
voor de belangen van het esta
blishment. De sukkelaars die hun 
vertrouwen schenken aan die 
Ploetokraten worden regelrecht 
naar het tijdperk van de droge ha
ring teruggevoerd, dat is optimis
tisch gezien. Het zou kunnen dat 
we die haring niet meer kunnen 
betalen, of voelt gij nog niets ? 

G.M., Tervuren 

OP SNEEUWKLAS 

Binnen kort zullen vele van onze 
kinderen opnieuw voor 10,14 of 20 
dagen op sneeuwklas gaan, en 
er met volle pret van genieten. 
Al wat van bevoegde overheids
wege wat in de pap te brokken 
heeft, is volledig akkoord, dat 
geen enkel kindje mag thuisblij
ven, en dat is maar juist ook. Al
le kinderen moeten er kunnen 
van genieten. 
Elkeen is in ieder geval opgeto
gen over die in het zicht zijnde 
pretvolle sneeuwklas. Toch is er 
een zeer donkere schaduw inzake 
de kostprijs. Voor 10 dagen : 
4.500 fr. per kind + nog heel wat 
bijkomende onkosten voor een 
goede uitrusting -f- het toch no
dige zakgeld ; voor 14 dagen tot 
hoogstens 20 dagen kan dit oe-
drag oplopen tot bijna 7.000 fr. -I-
bijhorende onkosten. Voor de 
ouders met slechts één kind, en 
die een gewoon normaal loon ge
nieten, is dat een zware uitgave. 
Voor ouders met twee, drie, vier 
of soms meer, wordt het een 
slag van de hamer. 
Wij komen dus tot het besluit dat 
elk sneeuwklas-kind gemiddeld 
7.000 fr. en zelfs soms 10.000 fr. 
kost aan de ouders. Het is goed 
plechtig te verklaren dat alle kin
deren zonder onderscheid op 
sneeuwklas moeten kunnen gaan, 
maar hoe wil U dat bekostigen 
als U bv. een werkloos handar
beider bent ,die hoogstens 1.800 
fr. per week trekt (dus maxi
mum 7.500 fr. per maand, waar
van nog de sindikale bijdrage + 
nog vele andere kosten eerst af 
moeten). Er zijn momenteel on
geveer 110.000 werklozen. Ander
zijds ken ik vele ouders, die ge-
twee en buitenhuis werkend, 
zomaar bijna 60.000 fr. per maand 
(bruto) verdienen, leder zal direkt 
kunnen zien waar de oorzaak van 
dit zoveelste onevenwicht zit. 
Voegen wij er ook bij, dat ouders 
met een normaal loon van 12.000 
fr. ook niet graag gaan bedelen 
om hun kinderen op sneeuwklas 
te kunnen sturen. 

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, Jacquetstr. 68, 1080 Brussel. 
Tel. 426.24.92. 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. 

Ik stel dus voor : 
1. de sneeuwklas-kosten van al
dus 4.500 tot 7.000 fr. gradueel 
volgens het inkomen van de 
ouders te laten berekenen en ook 
alzo te laten betalen, zodanig dat 
ouders met een inkomen van bv. 
meer dan 20.000 fr. per maand 
de volle pot en zelfs gradueel 
meer zouden moeten gaan beta
len, terwijl werklozen (en er zijn 
er dus momenteel reeds circa 
110.000) niks zouden te betalen 
hebben. 
2. ten einde alle kinderen gelijk 
te kunnen stellen, zou de rege
ring haar besluit intrekken, de 
pers geldelijk te steunen, om zo
doend dit geld (in vervanging van 
de perssteun) te benutten ten 
goede van alle kinderen. De pers 
is toch maar één der middelen 
van de grote politiekers. 
Het is nu aan de politiekers van 
alle partijen en kleuren om te be
wijzen dat zij werkelijk AL onze 
kinderen gaarne zien, aldus niet 
enkel in woorden, maar ook in 
daden I 

P.V.C., St-Pieters-Wolüwe 

ONS DORP 

Daar is alles in orde. Men heeft 
er een nieuw gemeentehuis (ook 
het trappenhuis genoemd), zeer 
geschikt voor ouden van dagen 
en gehandikapten, men kan er 
met een lift naar de burelen (?). 
Ga er eens heen en telt de trap
pen als ge onderweg niet moet 
rusten. We hebben ook een oud 
aangekochte oude apoteek met 10 
trappen voor een boekcentrum en 
kultuurhal. In verkiezingsstrijd 
denken onze politikus aan de der
de leeftijd en ze gaan kaartenhuis-
jes bouwen. Dit en dat doen voor 
de oudjes, ja, ja. Veel beloven en 
weinig geven doet « de zotten in 
vrede leven ». Na de kiezing drin
ken ze een glas, pissen een plas 
en laten de zaak zoals ze was ». 
De oudjes sterven toch uit, dus 
de jeugd allerlei beloven : sport
hal, kultuurcentra, visput, voetbal
en basketbaltereinen en nog veel 
meer. 
Een bejaardenhuis is hier niet no
dig. De oudjes zijn allen kernge
zond en hebben geen verpleging 
nodig. 80-jarige werkmanswonin
gen worden ongezond verklaard, 
het zijn krotten. Wat een mede
lijden met de arme medemens die 
in deze ongezonde krotten oud 
geworden zijn I 
Honderdjarige gevangenissen 
waar men 4 overtreders in één 
cel stopt, die zijn nog gezond (?) 
(want daar wordt aan heropvoe
ding gedaan, maar ge moet het 
geloven). Op 16-10-74 vergaderde 
de gemeenteraad met 1 punt op 
de dagorde, het duurde juist 41^^ 
minuten aan 825 fr. per zitting 
en zonder te zweten. Ja met Tin-
demans is het anders geworden. 
Er wordt aan besparingen gedaan. 

G.V., Schelle 

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 
+ 2 jaar sekretariaat talen zoekt 
passende betrekking. 

8) Oud koloniaal Zaïre zoekt werk 
als transportagent, afdelingschef 
of bediende fakturatle. 

Zich wenden : senator Wim Jo-
rissen, Louisastraat 31, 2800 Me-
chelen R166 

Jong meisje, technikus in gist- en 
voedingsbedrijven, zoekt werk. 

DE VAKBONDEN 
EN DE VOLKSUNIE 

Wat ik niet begrijp Is dat de 
Volksunie zich de kaas van het 
brood laat nemen door geen vak
bond op te richten ! 
Vele Vlamingen zijn bij een vak
bond aangesloten omdat er geen 
VLAAMSE vakbond bestaat. 

V.M.G., Antwerpen 

PERPLEKS 

Sinds enkele jaren bestaat er m 
de BSD het VAD, dit is : Vlaams 
Aktiekomitee in Duitsland met als 
hoofdzetel Bensberg. 
Wel, op datum van 26 oktober 
1974 gaf het VAD en het Wil
lemsfonds Bensberg in samen
werking met K.G. Lustige Zigeu
ner, Bensberg een folklore- en 
dansavond. De deelnemers waren 
Vlamingen, Engelsen en Duitsers. 
Het was een prachtige avond, 
maar er gebeurde bij het begin 
van deze plechtigheid zo'n onge
looflijk iets, dat wi j , Vlamingen, 
er perpleks bij zaten te staren. 
Een dame opende met een toe
spraak, eerst in het Frans I 
Onze oren begonnen te tuiten en 
onze bloeddruk steeg tamelijk 
hoog. Goed dat de leeuwevlag in 
deze feestzaal stevig was vast
gemaakt anders was hij misschien 
van vernedering naar beneden ge
vallen... 

Vlaming uit Westhoven 
(BSD) 

ZUID-AFRIKA 1 

Na al wat geschreven en gezegd 
wordt over de politiek in Zuid-
Afrika vnllen me toch enkele be
denkingen op als nationalist. (Na 
ook de lezersbrieven in «WIJ» van 
26-10). 
De regering Vorster zegt : « de 
apartheid heeft tot doel elke be
volkingsgroep zijn eigen ont
plooiingskansen te geven ». 
« Bravo ! » zeg ik als volksnatio
nalist .Wars van de staat moet 
elk volk zichzelf zijn en zelf over 
zijn lot kunnen beslissen. 
Maar nu valt het toch voor ieder
een duidelijk dat dit in Zuid-Afrika 
helemaal niet het geval is. 
Op de eerste plaats hoort men 
nooit iets bij ons over de menin
gen van de zwarte bevolking (de 
meerderheid). De vertegenwoor
digers en zegsmannen van Zuid-
Afrika zijn allen blanken. Het is 
het blanke parlement dat de be
slissingen treft, enz. 
Voor mij is het heel duidelijk in 
Zuid-Afrika : het blanke volk (via 
regering Vorster )legt de beslis
singen op aan de andere bevol
king. En dat moet men als volks
nationalist principieel afkeuren 

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

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 

Over te nemen : tandartskabinet 
te Brussel of omgeving. Brieven 
aan redaktie « Wij ». R 170 

Zoeken studente of student die 
kan skieën, om tijdens de kerst
vakantie in Zwitserland zich met 
kinderen bezig te houden. Kon-
takttelefoon 011/53.43.49. R 171 

Te huur gevraagd : perceel grond 
met of zonder gebouwen, omstre
ken Leuven of Mechelen, langs 
drukke verbindingsweg. Inl. « Ka
ravaancentrum », Borsbeek, Frans 
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15. 

R 172 

ook al is het land welvarend en 
heeft het blanke volk (of een 
deel) een band met het onze, Ne
derlandse volk. 
Als volksnationalist mag men niet 
dulden dat een volk beslist over 
een ander volk. Hier niet : Vlaan
deren moet zichzelf kunnen zijn 
en ook elders, ook in Zuid-Afrika I 

F.D., Kortrijk 

ZUID-AFRIKA II 

Ik wens zo kort mogelijk op het 
verwarrend, neerhalend schrijven 
van de heer W.L. Willebroek te 
antwoorden. ! 
Mag men niet over barbaars kom- ' 
munisme spreken, als men weet 
dat in de Sovjet-Unie miljoenen 
mensen in koncentratiekampen , 
stierven en kleinere volken een
voudig uitgeroeid werden. Is dit 
soms « demokratie » ? 
Dat de Protestantse Wereldraad 
der kerken en een Katholieke ker-
kenraad de apartheid veroordelen 
is hun zaak. In wereldlijke zaken 
zijn ze niet « onfeilbaar » I 
Zuid-Afrika is inderdaad een wel
varend land : de hele bevolking 
— ook de Bantoe's, Mr W.L. varen 
er goed bij. Steeds meer goede 
woonwijken, steeds meer zieken
huizen, steeds meer hogere scho
len en unversiteiten voor de Ban
toe's zijn er het gevolg van. Wat 
vindt U dan « onmenselijk » wan
neer men er in Zuid-Afrika naar 
streeft ieder volk zijn eigen staat 
te bezorgen, met volledige zelf
standigheid als einddoel. Is dit 
soms ook geen demokratie ? Als 
het in Zuid-Afrika zo slecht is 
voor de negers, hoe komt het dan 
dat duizenden negers uit die zo
genaamde « vrije • negerstaten, 
trachten over de grens naar Z.A. 
te komen om er werk te vinden 
en een beter loon dan in hun va- •» 
derland, waartussen er enkele 
zijn waar de ene negerstam de 
andere lekker uitmoordt. 
Er zijn Bantoe-universiteiten, waar 
meer en meer Bantoe's de hoog
ste studio's kunnen doen in hun 
eigen taal om later hoge posten 
bij hun volk te bekleden. Dit zal 
dan wel geen « handenarbeid 
zijn ». 
En als men de Bantoe's (een ge
deelte ervan) naar hun thuislan
den doet verhuizen, zal dit voor 
die mensen wel een grote ver
betering in hun levensvoorwaar
den brengen. 
Dat het in Z.A. niet allemaal 100 
% is, wie zal dit betwisten... 
Doch is het in alle landen niet 
het geval ? Wat met de rassen-
rellen in de USA ? Worden die 
ook wellicht uit de UNO gejaagd ? 
Als men al de landen uit de UNO 
zou verjagen waar men « rassis-
tisch » handelt, dan ware de helft 
van de UNO-vergadering uit te 
sluiten... (ook zekere rode lan
den). 

A.W., Mortsel 
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Mechelen had zijn beste beentje voorgezet om de installatie van de Vlaamse schijn-gewestraad luister 
bij te zetten (foto boven). Een VU-sinterklaas deelde aan de senatoren toffees en pamfletten uit onder 
het motto « een kinderhand is gauw gevuld », tot de politie ingreep (foto midden). En in de Brusselse 
gewestraad, dit ergerlijke geval, zaten de schaarse Vlamingen biezonder sceptisch tegen de frankofone 
drukdoenerij aan te kijken, (foto onder). 

BIJ DE INSTALLATIE 
VAN DE SCHIJN-GEWESTRADEN 

BRUSSELSE VUMINGEN 

WERDEN VERRADEN 

(pm] Vorige dinsdag werden te Mechelen, te Brussel en te Namen 
de voorlopige en louter adviserende « gewestraden » (recept Perln-
Vandekerckhove) met veel hoempapa geïnstalleerd. De luister die men 
aan deze installatie heeft willen geven staat in schrille tegenstelling 
tot het belang van deze schijn-instellingen. 
Wij kunnen het begrijpen dat het Mechelse stadsbestuur zijn beste 
beentje heeft voorgezet om de heren en dames senatoren gastvrij bin
nen zijn muren te begroeten, en opgetogen is over het feit dat de stad 
als zetel van deze gewestraad werd verkozen. Eens was Mechelen de 
hoofdstad van de Nederlanden, en de oude droom leeft daar nog steeds 
voort. De Mechelaars hadden echter beter verdiend dan deze kari
katuur . 
Want het is een karikatuur — het gegier en het billengeklets van de 
achtbare senatoren tijdens de installatievergadering heeft dat ekstra 
onderstreept — maar een van de gevaarlijke soort. 
Op een perskonferentie vóór de openingszitting te Mechelen heeft 
partijvoorzitter Van der Eist de bezwaren van de Volksunie tegen deze 
• misbaksels » duidelijk geformuleerd. « Men poogt deze instellingen 
een politieke betekenis te geven die ze niet hebben » zo zei hij. Deze 
gewestraden hebben een louter adviserende bevoegdheid. Wij komen 
tot de potsierlijke situatie dat de senatoren, die lid zijn van de gewest
raad, aan zichzelf adviezen moeten geven als nationale wetgevers ! 
Tegenover een dergelijke karikatuur van gewestraad kunnen wij slechts 
sceptisch en afwijzend staan. De regering heeft nochtans de plicht de 
grondwetsherziening uit te voeren zoals werd voorzien, n.l. door op
richting van échte gewestraden met beslissingsbevoegdheid ». 
Scherp kloeg de h. Van der Eist het feit aan dat de Vlaamse senatoren 
die te Brussel wonen niet mogen zetelen In de Vlaamse gewestraad 
waarin zij thuishoren. « Wij hebben altijd verdedigd dat de Brusselse 
Vlamingen niet van de rest van de Vlaamse gemeenschap mochten 
worden afgesneden. Welnu, dat gebeurt thans, en het betekent een 
werkelijk verraad tegenover de Vlaamse inwoners van Brussel, die 
meteen aan de willekeur van een Franssprekende meerderheid worden 
overgeleverd. 
De 64 leden tellende Brusselse « gewestraad » zal slechts 19 Vlamin
gen herbergen (de betwiste liberaal Février inbegrepen), en daarvan 
zijn er dan nog 5 die verkozen werden op de lijsten van het « Rassem-
blement Bruxellois » . De Vlamingen zullen in die raad een volslagen 
machteloze en onbeschermde minderheid zijn. Zij zijn bovendien met 
eens solidair : de 6 CVP-ers zullen één fraktie vormen met de PSC 
in volslagen dubbelzinnigheid ». (Red. Tijdens de installatievergadering 
stemden de CVP-ers voor de PSC-er Saint Rémy voor het voorzitter
schap). 
•• Met de installatie van deze voorlopige gewestraden gaat men boven
dien voorgoed de weg op van de voor Vlaanderen zo gevaarlijke ge
westvorming-met-drie » aldus de h. Van der Eist. <• In de memorie van 
toelichting bij de wet staat immers duidelijk dat het hier gaat om de 
prefiguratie van de definitieve gewestvorming, dit wil zeggen drie 
gewesten op voet van gelijkheid ». 
Zeer sterk legde de VU-voorzitter er de nadruk op dat deze vorm van 
« gewestvorming », waarmee de VU niets wil te maken hebben, in 
genendele konform is met wat tijdens de politieke gesprekken te 
Steenokkerzeel onder de Vlamingen was afgesproken. Men mag geen 
enkel verband leggen tussen dezs karikatuur van gewestvorming en de 
gesprekken van toen. Wat nu gebeurt is geenszins een gevolg of uit
vloeisel van de gesprekken waaraan de VU deelnam. De VU onderhan
delde daar met het oog op een tweederde meerderheid, die zou toege
laten hebben een effektieve gewestvorming door te voeren ». 
Enkele tijd geleden zei Tindemans : « Liever geen gewestvorming, 
dan een slechte ». Vandaag zegt hij blijkbaar : liever een slechte 
gewestvorming, dan Perin te mishagen I 

DE WETSTRAAT 

De parlementaire werkzaamheden in Kamer en Senaat, waaraan de 
Volksunie-mandatarissen biezonder aktief deelnemen, zijn deze week 
in ons blad wat in de verdrukking geraakt. De Vlaamse massabetoging 
te Halle en de vaudeville rond de installatie van de schijn-gewestraden 
namen heel wat plaatsruimte in. Wij nemen ons dan ook voor onze 
parlementaire stakhanovisten volgende week eens ekstra te verwennen. 

BUITENUNDS KOMMENTAAR 
Toen Gerald Ford tijdens zijn eerste 
belangrijke buitenlandse reis van vo
rige week nog in Japan verbleef wis
ten internationale kommentatoren te 
vertellen dat hij erg wantrouwig stond 
tegenover de Sovjetunie en dat hij 
meer nog dan Nixon op een sterke 
Amerikaanse defensie doelde. Nu de 
topontmoeting van Vladivostok al één 
week achter de rug is schrijven die
zelfde lieden dat Gerard Ford vlotter 
kan opschieten met de Sovjetrussische 
partijleider Brezjnef dan « wijlen » Ni
xon die ondanks zijn Watergate-peri-
kelen toch de Amerikaans-Russische 
« détente » heeft op gang gebracht. 
Als men diezelfde deskundigen van
daag mag geloven werden te Vladivos
tok de stoutste verwachtingen over
troffen ! Kissinger zelf gewaagt van 
een « doorbraak « inzake SALT, een 

streefdoel dat hij te Moskou bij vroe
gere onderhandelingen te vergeefs 
had nagestreefd. En inderdaad wie er 
de gemeenschappelijke verklaringen 
op naleest moet vaststellen dat Ford 
en Brezjnev over de hele lijn akkoord 
gaan, zowel over de beperking van 
het aantal aanvalswapens (die van 
land of uit zee kunnen afgeschoten 
worden) als over de strategische bom
menwerpers en raketten met meer
voudige lading, ook Mirv's geheten. 
Het is echter mogelijk dat de bazuin
stoten uit Vladivostok nog een ver
volg kennen. Algauw zullen Ameri
kaanse tegenstanders van Kissinger 
hoorbaar worden en komaf willen ma
ken met de « zelfmoordpolitiek » van 
een grote natie die haar onbetwist
bare technologische superioriteit op 
het vlak van strategische wapens 

« verkwanselt » voor een ontspan-
ningspolitiek waarin weinigen oprecht 
geloven. Die tegenstanders hebben 
weliswaar geen duidelijk politiek pro
fiel maar ze zijn machtig door hun Im-
pakt op de Amerikaanse industrie die 
al meer dan eens ontspanningspogin
gen heeft getorpedeerd. 

Het is goed dat de groten dank zij 
SALT over een ongeveer even sterke 
atoommacht zullen beschikken maar 
de internationale situatie met explo-
zieve zones in Vietnam, het M-O en 
Cyprus verdraagt nu eenmaal geen 
euforisch optimisme. In die samen
hang ware het interessanter geweest 
iets meer te vernemen over wat Ford 
en Brezjnev m.b.t. het Nabije Oosten 
hebben « bedisseld ». Het is lofwaar
dig te refereren naar de resolutie 338 
van de Veiligheidsraad en op grond 
hiervan te werken aan een billijke op
lossing. Het blijft evenwel problema
tisch of de groten in staat zijn een 

nieuwe Arabisch-israëlische oorlog te 
verhinderen. Met het gemeenschappe
lijk aandringen op spoedig hervatten 
van de Geneefse konferentie en het 
beklemtonen van de soevereine rech
ten van het Palestijnse volk worden 
immers pozities bekrachtigd die al 
bijna verjaard zijn en in de sfeer ont
staan na de Arabische top van Rabat 
heeft zo'n verklaring een bijkomende 
betekenis, die in Israël niet op gejuich 
wordt onthaald. Het Nabije Oosten 
zou wel eens de zwakke plek kunnen 
zijn van de gemeenschappelijke ver
klaring uit het verre Vladivostok, waar 
de groten openlijk hun enorme verant
woordelijkheid hebben beleden. Verder 
is praten over wapenbeperking een 
verdienstelijke bezigheid vooropgezet 
dat al die wederzijdse verplichtingen, 
overeenkomsten en kontrakten ook 
realiter worden nageleefd. 

Ad. VAN DUYN 
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Nadat de Vtaamse pers tot daags vóór de 24 november-betoging te 
Halle oproepen of mededelingen tot resp. over de deelneming aan de 
betoging had gepubliceerd brachten de meeste bladen maandag uitge
breide en geïllustreerde verslagen over de betoging. Ook de franstalige 
pers liet zich niet onbetuigd, al konden we reeds in haar eerste ver
slagen een glimp ontdekken van spijt en onaangename verrassing over 
opkomst, tematiek en verloop van deze massale Vlaamse reaktie op de 
frankofone uitdaging in verband met Brussel en Vlaams-Brabant. Voor 
het eerst was er echter geen smalende ondertoon in de verslagen van 
de « Volksgazet » en van « Vooruit ». 

De eerste kommentaren konden we reeds maandag in « Het Laatste 
Nieuws », « De Gazet van Antwerpen » en « Het belang van Limburg » 
lezen. Hugo Camps, die anders niet van flamingantisme overloopt, 
achtte de 24 novemberbetogng « op zich zelf al een numeriek wonder ». 
Het bewijs is geleverd dat Vlaanderen Brussel niet loslaat. « Maar nog 
belangrijker — vervolgt Hugo Camps — was de stijl en de inhoud van 
de betoging. Het incidentloos verloop van de betoging, de waardigheid 
van de slogans, de nagenoeg komplete afwezigheid van verbale ex
pressie, en de brede, maatschappelijke ondertoon van de revendikaties 
waren de verlossende tekenen dat de Vlamingen in Halle het overjarig 
trauma van het verleden hadden afgeworpen en eigenlijk opstapten 
naar het jaar 2000 ». 
Nog belangrijker is zijn besluit : « de diepe afkeer van de betogers 
voor een drieledig federalisme impliceerde een ondubbelzinnige afkeu
ring van de voorlopige wet op de gewestvormnig. De toepassing van 
deze wet zal strikt binnen de adviserende limieten moeten gehouden 
worden, de aandrang van het RW ten spijt ». 
Piet Van Brabant in « Het Laatste Nieuws » stelt vast « dat Halle een 
belangrijke politieke betekenis verkrijgt wanneer op het vlak van de 
besluitvorming, in regermg en parlement, over de definitieve gewest-
vormmg wordt onderhandeld. Tot besluit schrijft het liberale dagblad 
nog : « Aan deze waarschuwing kunnen niet ontkomen degenen die nog 
bereid zouden zijn voor een schotel linzen Vlaamse rechten te verko
pen en gerechtvaardigde belangen op te offeren ». 
Over het aantal betogers werd niet zoals in het verleden geredetwist 
al liepen de schattingen wel uiteen. Zo had de BRT het zondagmiddag 
over 4.000 betogers ! De hoogste schatting deed « Het Laatste 
Nieuws » : 60 000. 
Emiel Van Cauwelaert stelde dinsdag in het « Volk » vast « dat het 
incident nopens het taaistatuut van de randfederaties een dankbare 
reklame is geweest voor de betoging te Halle. Tienduizenden Vlamin
gen hebben er zich plots rekenschap van gegeven dat alle gevaar 
voor een geniepige uitbreiding van de Brusselse olievlek toch nog niet 
geweken was Ze hebben zondag de Brusselse taalimperialisten halt 
toegeroepen en regering en parlement zouden er wijs aan doen, hun 
waarschuwing niet in de wind te slaan. We hopen dat onze politici wijs 
genoeg zullen zijn om geen tweede maal (Leuven, Nvdr) over dezelfde 
steen te struikelen ». 
Manu Ruys wachtte eveneens tot dinsdag om zijn visie op Halle te 
formuleren in de « Standaard ». Onder de titel « Dwingende Volkswil » 
benadert hij Halle via de installatie te Mechelen van de Nederlandstali
ge Gewestraad (welke plechtstatige gebeurtenis hij met weinig sim-
patie gade slaat) Na er op te hebben gewezen dat Halle ter zake dui
delijke richtlijnen verstrekte, dat de gevoeligheid van het publiek voor 
de Vlaamse problemen in en rond Brussel niet is verminderd (wat 
daarover voordien ook mocht worden beweerd, de opkomst verraste 
de skeptici) gaat hij tot de praktische kant van de kwestie over : •< Wil
len onze mandatarissen niet worden weggejouwd als onbetrouwbaren, 
die enkel paraderen, maar voor de gevolgen van hun optreden terug
schrikken, dan moeten "ze binnen de kortst mogelijke tijd wetgevende 
initiatieven nemen en uitvoeren (kursief in de tekst) die de eisen i.z. 
Brussel en Vlaams-Brabant van een nagenoeg eensgezinde publieke opi
nie tegemoet treden. Die eisen zijn niet in het regrenigsprogramma op
genomen en men kan het kabinet Tindemans ook niet verplichten 
wetsontwerpen in die zin op te stellen. Maar niemand kan de parle
mentsleden verhinderen zelf wetsvoorstellen in te dienen — sommige 
teksten zijn reeds ingediend — en goed te keuren. Bespreking en 
stemming kunnen voor de regering een vrije kwestie blijven ». 
Dat klinkt logisch en praktisch, maar de vraag blijft, of het zo zal 
verlopen. De verwerping in de bevoegde kommissie door de regerings
partijen van het VU-voorstel i.z. splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde zo kort geleden voorspelt niet veel goeds, al is 
er sindsdien inderdaad de machtige Halle-betoging geweest. Vandaar 
dat Ruys tot de slotsom komt •< dat niemand in Vlaanderen zou begrij
pen dat eventuele onwil van die kant (de gematigde franstaligen) de 
uitvoering van het programma voor onbepaalde tijd zou opschorten ». 
« De Financieel Ekonomische Tijd » knoopt op haar beurt de praktische 
realisatie van het zondag te Halle geformuleerde en eenstemmig bij
getreden urgentieprogramma vast aan het gewestelijk raderwerk "aat 
dinsdag j l . (zeer langzaam) is beginnen draaien. Het blad is van me
ning dat het urgentieprogramma een betere kans dan ooit maakt o.a 
« omdat men de nieuwe strukturen : statuut van het middengebied 
voor Brussel gebaseerd op de 19 gemeenten met een mogelijke verso
bering van de instellingen (aggl. raad .gewestraad en provincie Brussel 
bevoegd voor de zelfde ruimte), kiesarr. Halle-Vilvoorde en prov. 
Vlaams-Brabant, zonder grondwetsherziening in het leven kan roepen ». 
Ook de « Financieel Ekonomische Tijd •> acht verder uitstel onaan
vaardbaar. 
Aan de « overzijde van de barrikade » kwam de eerste echte kommen-
taar van « La Libre Belgique - (« Le Soir » vergenoegde zich met een 
verslag, een foto van de •< flamingantische milities in gevechtskledij » 
en een nauwelijks verholen afkeurende opsomming van de parlements
leden, die de « euvele moed » hadden naar Halle te tiegen). De « Li
bre » deed aan psycho-analyse en liep daarbij langs wel zeer kronke
lige paden : volgens de auteur van de vaste rurbiek « La Journée » 
zijn de Vlamingen eigenlijk nationalistisch omdat ze zo graag... feest 
vieren I Omdat ze zo graag ter bedevaart gaan, in stoeten, optochten 
en processies rondtrekken, aan groepsdans doen enz. « Bidden, zich 
vermaken, drinken, zich groepsgewijs uiten, het is kwaad noch goed, 
maar een feit ais uitdrukking van een temperament ». « De Journée-
auteur sleurt er verder de chromosomen bij, de geestesverwarring, de 
romantiek enz. om dan eindelijk uit deze geleerde hoogten af te dalen 
en terecht te komen bij de Vlaamse jeugd « die de chromosomen van 
hun vaders en zelfs grootvaders mee in zich draagt en dus jammer 
genoeg vorige zondag talrijk te Halle vertegenwoordigd was ». Het 
blad van de Warmoesberg is verontrust door de te Halle tot stand geko
men eendracht tussen het antiklerikalisme en klerikalisme, « wat aan 
een zeker katolicisme het monopolium van Vlaamse exaltatie ont
neemt ». Tot slot is het blad van oordeel dat de Vlamingen — de 
meerderheid in België — er best zouden aan doen « te verbazen door 
hun gematigheid » maar « Vlaanderen is nog niet zo ver gevorderd 
dat het ons — aangenaam — kan verrassen. Dit is nochtans noodzake
lijk wil Vlaanderen niet alles verliezen, om te beginnen zich zelf ». 

GEEN DERDE MACHT 
•v^ 
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notities van een betoerer 
GEEN TOEGEVINGEN... 

Ergens in de ellenlange stoet liep 
een puike bent majoretten. Een 
lieftallige groep schattige Vlaam
se meisjes met dansende korte 
rokjes. Echt schattig I Een paar 
meter daarvoor droegen twee 
stoere knapen een bord waarop 
in koeien van letters : « Geen 
toegevingen ! ». 

GOED GEZIEN I 

Tegenbetogers waren er niet in 
Halle. Het jong-FDF was nochtans 
in de nacht van zaterdag op zon
dag op stap geweest met de vilt
stift. Op de glimmende tegels van 
een publiek wc stond geschreven: 
« Keer terug naar uw dorp ! » -
Jeune FDF. Goed gezien van die 
knapen. Er komen in de rand van 
zo'n betoging heelwat (mannelij
ke) Vlamingen op dergelijke plaat. 
sen samen. Ze beginnen ons te 
kennen ! 

HOEVEEL ? 

Er werd zondag lachend gezegd 
dat de betoging een brave pro
cessie was. Halle heeft als ge
kende Mariastad al heelwat pro
cessies over zijn straatstenen ge
zien. De klassieke diskussies over 
het aantal betogers kon wel best 
vergeleken worden met de kanon-
ballen achteraan in de Halse basi
liek. Deze zijn volgens de legende 
ook ontelbaar I 

WERK OP DE WINKEL 

« Wij zijn thuis in Halle ! » ver
klaarden de inrichters van de be
toging. De stad Halle was voor 
de betogers echter een koele 
gastheer. Veel betogers hadden 
meer dan eens de indruk in een 
verlaten stad te lopen. Zou dat 
echt iets te maken hebben met de 
vele franstalige opschriften. 'Er 
is werk op de winkel voor de VU-
mensen van Halle ! Een geluk dat 
de Belgische vlag hoog hing op 
het stadhuis... 

DUITSE BELGEN 
VRAGEN STEUN 
De kleine delegatie Duitssprekenden uit de Oostkantons, die 
opstapten met enkele spandoeken in eigen taal, kregen over
al een warm applaus. Iedereen besefte terdege het waarom 
van hun aanwezigheid te Halle : hun kleine gemeenschap 
dreigt onder de voet te worden gelopen door de Walen, en 
daarom zoeken zij steun bij de Vlaamse « grote broer » om 
hun autonomie te verwerven. Zij willen immers geen Walen 
worden. Zie de tekst (op deze pagina) van hun oproep, zoals 
hij afgedrukt stond op de duizenden rondgedeelde pamfletten. 

U Vlamingen, 

zilt meeverantwoordelijl< voor het Duits gebied omdat il de 
meerderheid zijt in het land en weet dat gans ons gebied 
meer nog bedreigd is als uw randgemeenten. 
We eisen net zo als hier een eigen kiesarrondissement, we 
eisen een eigen statuut voor Duits-België onder nationaal 
beheer. 
Onze steun aan Vlaanderen kan maar klein zijn. De Vlaamse 
steun voor ons moet groot zijn. 
De Vlaamse parlementsleden en politici moeten ophouden 
ons onder het Waals gezag te drijven, omdat we niet minder 
rechten hebben dan zij, vrij te zijn van vervreemding, op 
eigen brood en op eigen toekomst. 
Onze groeten aan Vlaanderen 
Onze steun aan Vlaanderen 
Onze waardering voor Vlaanderen 
Gemeenzaam in het Belgisch unitair verleden 
Gemeenzaam in de nieuwe toekomst 
Vrij van vreemde inmenging in eigen gebied. 
Daarom roepen wij U toe, vooral U Vlaamse politici : 
Stop uw medewerking aan gebiedsroot, zo in Vlaanderen ! 
zo in Dults-België I 
Wees niet langer verrader aan de derde kleine gemeenschap! 
Verneder U niet langer door ons niet bij te staan I 
De randgemeenten zouden een voorbeeld voor onze situatie 
zijn . geen enkel Vlaams parlementslid zou nog voor de 
inlijving van Duits-België in Wallonië mogen stemmen ! 
zonder smaad aan Vlaanderen te brengen 

ÊÊ CVP-ERS, FARIZEEËRS \" 
Op kop van de groep mandataris
sen stapten zondag te Halle een 
aantal CVP-volksvertegenwoordl-
gers en senatoren mee op, de 
fiere borst getooid met het beto-
glngskenteken. Onder hen was 
o.m. Leo Vanackere die de don
derdag voordien in de Senaats
kommissie van Binnenlandse Za
ken nog tegen het door WIm 
Jorissen ingediende wetsvoorstel 
tot splitsing van het kiesarron
dissement Brussel stemde... 

Langsheen het hele parcours, en 
in de betoging zelf, waren er 
heel wat mensen die zich die 
• dubbelzinnigheid » herinner
den, evenals het feit dat de CVP-
ers al eerder tegen de verwe
zenlijking stemden van eisen 
waarvoor zij nu mee betogen (en 
waarmee ze, het volgens hun zeg
gen, al jaren eens zijn). 

In juli 1974 verwierpen zij een 
VU-amendement dat de grenzen 
van Brussel-hoofdstad definitief 
wilde vastleggen en een VU-voor-
stel tot splitsing van het kiesar
rondissement Brussel. In de Bra
bantse provincieraad weigerden 
zij onlangs nog de wens mee te 
onderschrijven dat de provincie 
zou worden gesplitst. En zoals 
reeds gezegd, amper drie dagen 
vóór de betoging van Halle stem
den de CVP-ers (en ook de PVV-
ers) tegen de VU-voorstellen tot 
afschaffing van de faciliteiten in 
de randgemeenten en tot split
sing van het kiesarrondissement 
Brussel. Wij zijn erg benieuwd 
naar de houding die zij zullen 
aannemen wanneer dezelfde voor-
stellen-Jorissen eerlang in open
bare zitting zullen worden behan
deld in de vaste afdeling voor 
Binnenlandse Zaken. Gezien deze 

TRADITIE 

Waar is de tijd dat schrijvers als 
Streuvels en Teirlinck Vlaamse 
manifesten de wereld instuurden? 
Wie in Halle eens goed rondkeek 
zal wel gemerkt hebben dat onze 
Vlaamse literatoren deze traditie 
verder zetten. Wij bemerkten al
vast : Marnix Gijsen, Bert De 
Corte, Mare Galle, Marcel Coole, 
Hektor Van den Eede, André en 
Dirk Christiaans. In het bescherm-
komitee van de betoging zaten : 
Boon, Deleu, Demedts, Walschap, 
Bernard Kemp (voorzitter van de 
Vlaamse Letterkundigenvereni
ging). De tijd van Toussaint van 
Boelaere is wel degelijk voorbij ! 

LEF HEEFT HIJ 

Een opgemerkte figuur in de 
groep CVP-parlementsleden was 
senator Leo Van Ackere. Een fana
tieke knaap, die zich onlangs nog 
op een bedenkelijke manier in de 
kijker wist te wringen in de Ne
derlandse Kultuurraad. Maar vori
ge donderdagavond enkele dagen 
vóór de betoging, schoot hij toch 
de hoofdvogel af. Nadat hij in de 
loop van de dag in de kommissie 
van Binnenlandse Zaken tegen het 

VU-voorstel tot splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel had 
gestemd, werd hij door Jan 
Schodts ondervraagd in de TV-
rubriek « In de Wetstraat ». Zijn 
antwoord was een monument van 
hyprokrisie. De achtbare CVP-se-
nator gaat er blijkbaar van uit 
dat de Vlamingen allemaal anal
fabeten of gewoon idioten zijn. 
Die stemming ging om een futili
teit, zo zei hij, en hij leverde er 
het « bewijs » bij : de kranten 
hadden er vooraf niets over ge
meld, ook de radio en de TV niet. 
Dus .. Toch ging mijnheer Van 
Ackere zondag naar Halle om mee 
te betogen voor die « futil iteit ». 
In West-Vlaanderen hebben ze 
een goed woord voor zoiets : to-
tentrekkerij. 

omstandigheden is het niet meer 
dan begrijpelijk dat heel wat Vla
mingen de opstappende CVP-
mandatarissen zondag het woord 
« farizeeërs » naar het hoofd 
slingerden, ook al vonden de in
richters van de betoging dit on
heus. De doorsnee-Vlaming kan 
en wil niet begrijpen dat verko
zen mandatarissen in het parle
ment een tegenovergestelde hou
ding aannemen dan tegenover 
hun kiezers. Hij wil konsekwentie 
en heeft een afkeer van « toten-
trekkerij ». 
De waarheid is dat heel wat CVP-
ers wat graag de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel 
en de andere betogingseisen zou
den stemmen, maar ze mogen 
niet van Vanden Boeynants en de 
PSC. En aangezien voor de CVP-
leiding het PSC-hemdje nog altijd 
nader is dan het Vlaamse rokje... 

(p.m.) De Vlaamse betoging te Halle, Is wat de opkomst be
treft, een grandioos sukses geworden. Iedereen is het erover 
eens dat er ruim 50.000 betogers waren, en dat is meer dan 
het dubbele van wat de grootste optimist had durven hopen. 
Wij zullen wel niet de enigen zijn geweest die, tot vóór enke
le .weken, voor een flop vreesden. De propagandakampanje 
was laat gestart en ze leek de mensen nauwelijks aan te' 
spreken. Maar vanaf half november begon de tij voelbaar te 
keren, en daar heeft minister van Binnenlandse Zaken Michel 
zeker zijn steentje toe bijgedragen... 
De opkomst was groter dan zelfs ervaren insiders van de 
Vlaamse beweging hadden verwacht, ze zal dus ook de teno
ren van het politieke wereldje verrast hebben doen opkijken. 
Misschien heeft Wilfried Martens de bedenking gemaakt dat 
de dosis slaapmiddelen die de jongste jaren aan de Vlaamse 
beweging werd toegediend, nog niet krachtig genoeg was. 
Verontrustend voor een CVP-strateeg moet bovendien de 
vaststelling zijn dat de massa van bewuste Vlamingen duide
lijke tekenen van ongeduld begint te vertonen en van her
nieuwde strijdwil. 

HET IS TE VROEG 
VOOR EEN 
HALLE-LUI A 
Talrijk zijn de betogers die vanuit Halle met eerder gemeng
de gevoelens naar huis zijn getrokken. Ze zijn gelukkig omdat, 
ondanks alle pessimistische geluiden van de jongste tijd, wij 
weer met zovelen waren en daardoor het opzet tot een sukses 
maakten. Een mislukking zou de militante frankofonen hebber 
doen juichen. Wellicht daarom vooral waren er zondag zove 
len te Halle, zij begrepen hun plicht. 
Maar ik heb er ook heel wat horen sakkeren dat het, verdomd 
de laatste keer is geweest dat ze naar zo'n « zondagswande 
ling » in een slaperig Vlaams provinciestadje komen. Vilvoor
de was zo'n « wandeling » en Halle al evenzeer, ondanks de 
massale opkomst. Ach, ze hebben zich heel gedisciplineerd 
gedragen, dat wel, hebben « kalm en waardig » betoogd zoals 
de inrichters het tot vervelens toe hadden gevraagd, hebben 
de <c eigen » slogans thuis gelaten en sommige van de op
stappende parlementsleden niet al te vriendelijk bejegend. 
Dat alles omwille van de zo gewenste Vlaamse eendracht, 
die op de tegenstrever zo'n grote indruk moet maken. Maar 
ze zijn het beu nu. Het is de laatste keer geweest dat zij zich 
leenden tot een waardige en vooral brave wandeling achter 
« politiek-haalbare » slogans in een gemoedelijke Vlaamse 
omgeving, twintig kilometer van het front. Zij willen de vol
gende keer opstappen te Brussel zelf, waar het ten slotte 
om gaat, en waar de beslissingen worden genomen. Vandaar 
de hartekreet van tienduizenden te Halle : mars op Brussel ! 
De inrichters zijn er wat van geschrokken, en schijnen 
vooralsnog niet geneigd op deze dwingende betogerswens in 
te gaan. Dat zou de belangen van de Brusselse Vlamingen 
maar schaden, zo argumenteren zij. De gefrustreerde Halle
betogers — en ze zijn talrijk, en heus niet alleen maar onder 
de zgn. « ekstremen » te vinden — vragen zich echter af 
wat de vele aanwezige parlementsleden (van alle strekkin
gen) nu nog belet het « politiek-haalbare » minimumprogram-
ma van Halle onverwijld te realiseren ? Voor de zoveelste 
keer is aangetoond dat heel het bewuste Vlaanderen er 
achter staat. Maar wat zullen de hh. Daels, Heymans en Gerio 
doen als de heren ook morgen weer bij de Vlaamse pakken 
zullen gaan zitten ? Volgend jaar nog eens oproepen voor een 
nieuwe massa-processie, bijvoorbeeld in Asse ? 
Velen zijn deze rond-de-pot-draaierij hardstikke beu. Doen de 
Vlaamse parlementsleden nu hun plicht niet, verzuimen zij 
opnieuw te Brussel zelf één front te vormen als de beslis
singen vallen, dan is het uit met de waardige wandelingen 
voor eisen « die de redelijkheid zelf zijn ». Dan zal het doel 
van de eerstvolgende Vlaamse massa-mobilisatie onweer
staanbaar opnieuw Brussel zelf zijn, met of zonder toelating 
van de overheid, met of zonder de instemming van de « rea
listen ». Te Brussel, waar het ten slotte om gaat en waar de 
beslissingen vallen. Wie zondag de hartekreet van de tiendui
zenden heeft gehoord weet dat het zo zal zijn. Voor een Halle
luja lijkt het ons in elk geval nog te vroeg. 
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(jeeveedee) Deze week, precies op de dag dat de Nederland
se regering haar miljardenplan tot bestrijding van de werl<-
loosheid en tot het afwenden van de dreigende ekonomische 
krisis naar buiten bracht, zijn de jonge arbeiders in het land 
die zonder baan zijn komen te zitten, aangetreden voor een 
grote aktie. Eigenlijk was dat al eerder te verwachten ge
weest, want het aantal Nederlanders onder de 25 jaar dat 
valt onder de kategorie die men eufemistisch met « arbeids
reserve ' pleegt aan te duiden, begint naar de vijftigduizend 
e lopen, dat is zowat een derde deel van het (zich nog steeds 
uitbreidende) werklozenleger. In 1966, acht jaar geleden dus, 
vormden — bij een veel lager werkloosheidscijfer — de jon
geren slechts een kwart van het totaal aan gedwongen niets
doeners. 
' Stop jeugdwerkloosheid ! • is de slogan waarmee de 
jongerenafdeling van de grootste landelijke vakcentrale, het 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), zich richt 
tot overheid en patroons. Deze strijdbare jongeren eisen niet 
slechts een aanpak van de werkloosheid bij de wortel (wat 
nogal vanzelfsprekend is), maar leggen ook een konkreet 
plan voor dat op korte termijn een groot aantal jeugdige 
werkers weer aan de slag moet doen geraken. 

" STOP 

JEUGDWERKLOOSHEID !" 

Eén van de eerste maatregelen die zij van de regering ver
wachten, is het schrappen van de leeftijdsgrenzen uit de 
verschillende overeenkomsten tussen patroons en arbeiders. 
Inderdaad zijn de jongeren sterk ondervertegenwoordigd in 
de werkende wereld, een gevolg ook van de strengere selek-
tiemethoden die de werkgevers in tijden van werkloosheid 
hanteren. Bij sollicitaties gaat dan al gauw de voorkeur uit 
naar de meest ervaren, dus oudere, kandidaten. De overheid 
' diskrimineert » trouwens óók : de NVV-jongeren tonen dat 
aan met de gang van zaken bij de regeling • Tijdelijke 
Arbeidsplaatsen », een bescheiden projekt ter bestrijding 
van de werkloosheid. Deze regeling betekende dat in een 
half jaar tijd werk werd verschaft aan 847 mensen. Van dit 
aantal waren er., slechts vier jonger dan twintig jaar. 
In het jongeren-aktieplan wordt ook krachtig aangedrongen 
op betere werking van de arbeidsbureaus. Deze instellingen 
zijn qua mankracht niet opgewassen tegen de steeds grotere 
behoefte aan arbeidsbemiddeling, wéér een omstandigheid 
waarvan veel jongeren de dupe worden. Dringend nodig is 
dus uitbreiding van het personeel der arbeidsbureaus. In 
streken met zeer grote jeugdwerkloosheid (zoals de provin
cie Noord-Brabant) zouden ook meer jeugdkonsulenten die
nen te worden ingezet, specialisten die met raad en daad de 
jonge werklozen kunnen bijstaan. In dit verband zou het ook 
zo moeten zijn dat de werkgevers wettelijk verplicht worden 
hun vraag naar arbeiders aan te melden. Zolang de patroons 
dat niet moéten, hebben de arbeidsbureaus geen volledig 
overzicht van het plaatsen-aanbod en kunnen zij dus de 
werkzoekenden niet optimaal van dienst zijn. 
De droeve ernst van de jeugdwerkloosheid neemt intussen 
niet weg dat dit verschijnsel gezien moet worden tegen de 
achtergrond van het hele vraagstuk van dejA/erkgelegenheid. 
De jonge aktievoerders beseffen dat gelukkig. In een door 
hen opgestelde nota konstateren zij dat de aard van de 
investeringen die ondernemingen doen, bepalend is voor de 
omvang en het niveau van de arbeidsplaatsen. Nu onder druk 
van de onderlinge konkurrentie meer en meer bedrijven ertoe 
over gaan hun produktie te - rationaliseren • en te automati
seren, worden in een steeds sneller tempo arbeidsplaatsen 
vernietigd. Als men dus de werkloosheid bij de wortel wil 
aanpakken zou men de invloed van de werknemers op inves
teringsbeslissingen en daarmee op het personeelsbeleid 
moeten vergroten. Een duidelijk seintje aan de regering-
Den Uyl die immers de demokratische inspraak van de 
Nederlander op elk terrein, hoog in haar vaandel geschreven 
heeft staan. 

Tenslotte : er bestaat ook een verband tussen jeugdwerk
loosheid en onderwijs. Hoe men het ook wendt of keert, 
voor de meeste arbeiderskinderen is het onderwijs beperkt 
en eenzijdig. (In bepaalde grote-stadswijken zijn lagere 
scholen waarvan geen enkele leerling doorgaat naar het 
voortgezet of middelbaar onderwijs I). Die eenzijdigheid 
leidt ertoe dat jongeren na een al te bescheiden technische 
opleiding zeer kwetsbaar staan als er produktieprocessen 
veranderd worden. Het is duidelijk dat een onderwijssysteem 
met gelijke kansen voor iedereen, de aangewezen weg vormt 
naar een werkwereld met gelijke kansen. 
Met een dergelijk systeem — middenschool — is men In 
Nederland aan het eksperimenteren. Helaas zjn met die 
proeven wel tien jaar gemoeid zei onderwijsminister Van 
Kemenade deze week. Dat betekent voor de arbeidersjeugd 
dus geduld oefenen. Maar intussen verdienen hun eisen op 
korte termijn, die we hierboven noemden, de snelle aandacht 
van een overheid die de werkloosheid wil bestrijden. Als de 
jongeren in bepaalde opzichten niet een zekere voorrang 
krijgen, dreigt een generatie op te groeien waarvoor begrip
pen als . vooruitzicht . en . perspektief . ijdele dromen 
blijven. 

BIRMINGHAM 

(AVD) Dé ontploffing van zeven 
bommen te Birmingham heeft 
donderdag van vorige weel< ne
gentien onschuldigen gedood en 
ruim tweehonderd gewond. Het 

niet aflatend konflikt in Noord-
ierland leel< aardig op weg naar 
een nieuwe klimax... op Engels 
grondgebied. 

Men dacht eerst dat de aanlei
ding tot de moordpartij was de 
dood van James l\^cDade, een of
ficier van de ira die verongelukte 
toen hij 4 september j l . te Co
ventry een bom in het postge-
bouw wilde deponeren. Was de 
aanslag te Birmingham een ant
woord op de houding van de Brit-

Militair bewind 

Eenpartijstelsel 

Op bovenstaande kaart ziet men de landen in Afrika met een éénpar
tijstelsel en die met een militair regime. Men zou ook kunnen zeggen 
met een burgerlijke or een militaire diktatuur. In deze landen bestaat 
geen politieke vrijheid, geen vrijheid van vakvereniging, geen vrijheid 
van drukpers. In deze landen worden of geen verkiezingen gehouden, 
of ' verkiezingen » waarbij men zijn stem mag uitbrengen op de enig 
toegelaten politieke partij. 

se overheid die verhinderd heeft 
dat op Britse bodem militaire of 
godsdienstige eer werd bewezen 
aan een gedode Ierse terrorist ? 
De terroristen beweerden echter 
dat de aanwezigheid van een Brit
se troepenmacht in Ulster (waar
door de akties van de Ira en van 
protestantse extremistische te
genspelers wordt beknot) niet 
langer kan geduld worden. Alleen 
als de Britse regering zich bereid 
verklaart haar troepen uit Noord-
lerland terug te trekken zal vol
gens de Ierse revolutionairen een 
eind komen aan de bomontploffin
gen in Engeland. Om de hele op
zet af te ronden rekent de « voor
lopige » ira bovendien met ter-
teur-akties van verbitterde Brit
ten tegen de talrijke Ierse bevol
king op Engelse bodem. Daarte
gen heeft nu Wilson zelf gewaar
schuwd. 

Hoe dan ook in een kontekst van 
geweld verliezen de meest billij
ke en rechtvaardige streefdoelen 
hun motivering. Des te meer als 
beroepsrevolutionairen zich met 
de aanpak gaan bemoeien. Van 
haar primordiale streefdoel, het 
verdedigen van een verdrukte 
minderheid, is de ultra-linkse Ira
vleugel op sociaal-revolutionaire 
opties overgeschakeld waarbij 
een bepaalde maatschappijstruk-
tuur ten voordele van een andere 
wordt afgewezen. Die « voorlo
pige » Ira heeft nooit haar kon
takten met Oosteuropese wapen-
leveranciers gelogenstraft en het 
is niet. onwaarschijnlijk dat ze 
met het verwezenlijke van haar 
groot-Iers Ideaal tegenlijk de in
stallatie beoogt van een volks-
demokratisch regiem waardoor ze 
zich buiten de volksnationalisti-
sche traditie gaat opstellen. 
In laatste instantie desolidari-
seerden de Ira-provisionals van 
de moordpartij te Birmingham, 
blijkbaar onder indruk van de 
felle publieke reaktie. Of is de 
aanslag het werk van links-radi-
kalen uit Engeland zelf, de groep, 
'^ie zich « Rode Vlag » noemt ? 

BRAZILIË 
(AVD) De wetgevende verkiezin
gen die vrijdag van vorige week 
in Brazilië doorgang vonden zijn 
ongetwijfeld de meest vrije van 
de jongste tien jaar. De Brazi
liaanse demokratische beweging, 
de enige oppozitiepartij die er 
mocht aan deelnemen, heeft 16 
van de 22 aan te wijzen senato
ren « veroverd » (een derde van 
het totaal) en ook in het huis van 
afgevaardigden wist ze een derde 

van het zetelaantal voor haar re
kening te nemen. Het waren de 
eerste «vrije» verkiezingen sinds 
het Braziliaanse leger in 1964 de 
macht greep. Met haar uitslag 
blijft de MDB weliswaar nog ver 
van de twee derde meerderheid 
die het haar althans theoretisch 
mogelijk zou maken op te tornen 
tegen de willekeur van een mili
taire regering. Bovendien blijft de 
macht onveranderlijk bij de pre
sident en zijn goeverneurs die 
niet eens hoeven verkozen te 
worden. 
Tot dusver hebben de Brazilianen 

LEGER OF PARTIJ ? 
(AVD) De recente benoeming van Tsjiao Koeang-Hoea tot minister van 
Buitenlandse Zaken van de Chinese Volksrepubliek hoort stellig niet 
thuis in de rubriek « generatiekonflikten » want de man is amper drie 
jaar jonger dan Tsji Peng Fei, zijn voorganger in het ambt. 
De niet onbelangrijke aflossing heeft in de internationale pers niet 
veel stof doen opwaaien. Zowat overal ging men er van uit dat de 
benoeming te maken heeft met het zoveelste bezoek van Kissinger aan 
Peking. Tsjaio gaat nl. door voor een vlot spreker en een pienter onder, 
handelaar. Als vice-minister van Buitenlandse Zaken en assistent van 
Tsjoe En-lai was hij vroeger bij belangrijke buitenlandse kontakten be
trokken. Ook fungeerde hij jarenlang als hoofdonderhandelaar van zijn 
land in de VN, terwijl hij later de peripetieën van de Chinees-Ameri-
kaanse pingpong-diplomatie heeft meegemaakt. In weerwil van zijn 63 
lentes is de nieuwe minister geen strijder van het eerste uur want 
toen Mao zijn fameuze « lange marsj » organiseerde studeerde Tsjiao 
nog te Tubingen waar hij tot doctor in de wijsbegeerte promoveerde. 
Voortaan heeft de wegens zijn wankele gezondheid haast afgeschreven 
Tsjoe En-lai een sterke man naast zich op wie hij onder alle omstan
digheden kan betrouwen wat niet wegneemt dat men alleen maar kan 
gissen naar de beweegredenen van de kommunistische « mandarijn » 
Heeft hij gewoon een opvolger willen aanwijzen of wil hij forse steun 
voor een nieuwe harde konfrontatie tegen het leger ? Er gaan immers 
opnieuw hardnekkige geruchten over een gebeurlijke aktie van provin
cie-generaals tegen de centrale partij- en staatsleiding te Peking. Een 
kommentator van de NYT meldde zaterdag jl. uit de Chinese hoofd
stad dat de Chinese « Volkskrant » op de dag van Tsjiao's benoeming 
in een hoofdartikel herinnerd heeft aan de kontra-revolutionaire vizie 
van wijlen Lin Piao, dat nl. niet de partij maar het leger het belang
rijkste instrument is in handen van de volksrevolutie. 
Een en ander brengt de waarschuwingen van Mao In herinnering tegen 
« militaire karrièremakers » die de volksrepubliek liefst meteen in 
« onafhankelijke koninkrijken » willen opgedeeld zien. Daar Tsjiao 
Koeng Hoea vanouds een ortodokse maoïst is komt zijn benoeming 
minder over als een promotie voor bewezen diensten dan als een ultie-
me poging van Tsjoe En-lai om de ambities van het niet altijd homoge
ne Chinese leger in te dijken. 

een domper mogen zetten op hun 
elementaire demokratische ver
zuchtingen. Het regiem van Cas-
tello Branco had alle macht aan 
het parlement onttrokken. Met 
zijn stakingsverbod had generaal 
Costa E Silva de vakbonden uit
geschakeld en de regering Medici 
had zelfs de pers en de hele kul-
turele sektor gemuilband. 
Vandaag vraagt men zich af of 
generaal Geisel de man is die 
met zijn « dekompressiepolitiek » 
de deur zal opengooien op een 
meer demokratische ontwikke
ling. De generaal ligt belsist niet 
wakker van demokratische koorts, 
in zijn land worden politieke te
genstanders gefolterd en de ver
mogende Braziliaan die zich ver
schanst in een beaat standenbe
sef moet nog alles leren van so
lidariteit met zijn verpauperde 
landgenoten. Toch lijkt Geisel in 
tegenstelling met zijn onmiddel
lijke voorgangers toegankelijk 
voor de felle kritiek die uit vele 
richtingen komt aanwaaien. 
De regeringspartij heeft kampag-
ne gevoerd op ekonomische te-
ma's waarbij dan de verwezenlij
kingen van het militaire regiem 
dik in de verf werden geet. Maar 
het Braziliaans mirakel heeft de 
kiezer niet buitensporig beroerd 
gewoon omdat hij er nooit deel 
aan had. Anderzijds heeft de 
MDB haar sukses te danken aan 
de verstedelijking van de bevol-
ikng die met 30 pet in steden en 
enorme agglomeraties woont. Of 
haar overwinning zal overkomen 
op de politieke situatie in h e t , 
land is vandaag nog onzeker. 
Door haar gematigde houding 
voorkomt de MDB alvast een 
drastische reaktie van rechtse 
topofficieren voor wie de dekom-
pressie-politiek van Geisel nog 
altijd te progressief is... Bij ac-
brek aan meer adekwate midde
len moet die Braziliaanse demo
kratische beweging zoeken naar 
een alternatief voor het bewind 
van Geisel dat voorlopig de 
« minst slechte » oplossing aan
geeft. 
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HET 
MANIFEST 
VAN HALLE 

Tegen het einde van de indrukwekken
de massabetoging vorige zondag te 
Halte, gaven de leiders van het «Over-
legcentrum van Vlaamse verenigin
gen» een perskonferentie op het Halse 
stadhuis. Daar maakten zij een mani
fest bekend, waarvan wij hier de eer
ste drie delen overdrukken. Het omvat 
de toelichting van wat als het urgentie
programma anno 1974 van de hele 
Vlaamse beweging kan worden be
schouwd. 

1. VLAAMS-BRABANT 

1. Aan de grenzen van de agglomera
tie Brussel kan niet meer getornd 
worden, onder geen enkel voorwend
sel en onder geen enkele vorm. Zon
der uitstel moet duidelijk bepaald 
worden dat de grenzen van het gewest 
Brussel met de grenzen van het twee-
tajig taalgebied moeten samenvallen. 

2. Het kiesarrondissement Halle-Vil-
voorde moet thans zonder verder uit
stel worden ingericht opdat het poli
tiek arrondissement en het bestuur
lijke zouden samenvallen en de inwo
ners van dit arrondissement nu einde
lijk een eigen, onvervalste en streek-
gebonden politieke vertegenwoordiging 
zouden verkrijgen. Deze maatregel 
kan bij gewone meerderheid en zonder 
grondwetsherziening doorgevoerd wor
den. 

3. Zonder enig verder dralen moei 
werk worden gemaakt van de split
sing van de nog steeds unitaire pro
vincie Brabant en de oprichting van de 
provincie Vlaams-Brabant. 
Deze maatregel — normale toepassing 
van de beginselen van de taalwetge
ving van 1963 — betekent gewoon de 
aanpassing van het middengebied aan 
de reeds doorgevoerde hervorming 
van de staatsstruktuur en vormt de 
voorafgaande voorwaarde tot elke zin
nige gewestvorming. 
De oprichting van de afzonderlijke pro
vincie is daarenboven onmisbaar opdat 
Vlaams-Brabant zich afdoende zou 
kunnen beveiligen tegen de verfran-
singsdruk vanuit Brussel en zich tot 
een volwaardig gebied zou kunnen 
uitbouwen-

Deze maatregel kan ook doorgevoerd 
worden bij gewone meerderheid en 
zonder grondwetsherziening. Verschil
lende wetsvoorstellen werden trou
wens terzake neergelegd. 

4. Elke poging om de administratie 
van de Vlaams-Brabantse federaties te 
verfransen, moet onverbiddelijk ver
hinderd worden. Het is ondenkbaar dat 
de faciliteiten en de onthaalregeiing 
voor de franstaligen in de zogenaamde 
zes Vlaamse randgemeenten, zouden 
veralgemeend worden tot het geheel 
van de federaties waartoe deze ge
meenten sedert de wet van 26 juli 
1971 behoren. 
Deze wet bevat geen enkele wijziging 
aan de voordien vastgestelde taalwet
ten. 
Het was precies de bedoeling van de 
wetgever, door de oprichting van deze 
federaties, het nederlandstalig karak
ter van Vlaams-Brabant te verzekeren. 
De verklaringen van minister Michel 
terzake zijn een onaanvaardbare aan
matiging van franstaligen inzake 
Vlaams-Brabant. 

5. De faciliteiten in de zes randge
meenten, die in feite bedoeld waren 
als overgangsmaatregelen ten gunste 
van de aldaar in 1963 gevestigde fran-
kofonen, doch waarvan kennelijk mis
bruik werd gemaakt, dienen planma
tig afgeschaft te worden. Ingeval van 
fusie van een randgemeente met een
talige Vlaamse gemeenten, moeten de 
faciliteiten onmiddellijk afgeschaft 
worden. 

6. De vrijwaring en uitbouw van 
Vlaams-Brabant zijn enkel mogelijk 
mits doelgericht en konsekwent be
leid inzake ruimtelijk ordening en ste
debouw. 

2. BRUSSEL 

1. De taalwet te Brussel moet inte
graal toegepast worden, overal en 
door iedereen. Tegen onwillige ambte-
na.-en moeten sankties getroffen wor
den. 

De pariteit in de hogere bestuurs-
funkties bij de gemeentebesturen, 
door de wet van 1963 opgelegd, moet 
verder en op eerlijke wijze en in alle 
geledingen van de hiërarchie tot stand 
gebracht worden. 

De wantoestanden op taalgebied in 
alle parastatale interkommunale en 
koncessiehoudende bedrijven zoals 
o.m. de Brusselse interkommunale wa-
terwaatschappij, moeten opgeruimd 
worden. 

2. In het bijzonder moet aan de aso
ciale toestanden In de ziekenhuizen 
van de KOO's in de agglomeraties een 
einde gesteld worden. 

Dit betekent dat vijftig procent van de 
geneesheren in deze ziekenhuizen ne-
derlandstaligen moeten zijn en geen 
overgehevelde franstaligen. Thans, na 
elf jaar overgangsperiode en ondanks 
alle ministeriële beloften, bedraagl 
het aantal nederlandstalige artsen in 
de KOO-ziekenhulzen van de stad Brus
sel 25 t.h. ; in de ziekenhuizen van de 
overige 18 gemeenten bedraagt het 
gemiddelde minder dan 10 t.h. 

3. Een autonome en onvervalste poli
tieke vertegenwoordiging van de ne
derlandstalige gemeenschap te Brus
sel moet verzekerd worden. De nieu
we kieswet, die thans in voorbereiding 
is, moet hiertoe onder meer het vol
gende bepalen : 

• eentalige kandidatenlijsten ; 

• de rechtstreekse evenredigheid 
tussen het totaal aantal stemmen ui t 
gebracht op de eentalige lijsten mei 
het aantal toegewezen mandaten 
d.w.z. dat indien het geheel van de 
Vlaamse lijsten 20 t.h. van de stem
men haalt, zij ook globaal 20 t.h. van 
de mandaten moet krijgen ; een sys
teem van toewijzing der mandaten bin
nen de taalgroepen moet^ uitgewerkt 
worden ; 

• mogelijkheid van lijstverbinding 
van nederlandstalige lijsten met deze 
van het kiesarrondissement Halle-Vil-
voorde en van franstalige lijsten met 
deze van het arrondissement Nijvel 
om de levensbeschouwelijke en poli
tieke minderheden politieke keuze
gelijkheid te waarborgen bij lijsten 
behorend tot de eigen kultuurgemeen-
schap ; 

4. De agglomeratiestrukturen moeten 
grondig hervormd worden : de agglo-
meratieraad moet in twee taalgroepen 
ingedeeld worden. De beslissingen In 
de agglomeratieraad zullen genomen 
worden met een dubbele gekwalifi
ceerde meerderheid (d.w.z. de meer
derheid in elke taalgroep en in de 
beide samen). 

Het agglomeratiekollege zal volstrekt 
paritair samengesteld worden, met 
dien verstande dat een staking van 
stemmen als een afwijzing dient be
schouwd te worden. 
Een nieuwe wet op de agglomeratie
organen is dus vereist ; bij goedkeu
ring van deze wet vervalt automatisch 

de huidige samenstelling van de ag
glomeratie-organen. Aan de pariteit 
ten gunste van de franstaligen in de 
regering, moet de pariteit van de Vla
mingen te Brussel beantwoorden. 

5. De nederlandstalige gemeenschap 
te Brussel moet zich autonoom en als 
volwaardige groep ontwikkelen met 
behulp van eigen instellingen. 
Hiertoe is vereist dat de leden van de 
beide kultuurgemeenschappen als zo
danig erkend worden door de passen
de bestuurlijke maatregelen, met alle 
gevolgen op administratief, sociaal, 
rechterlijk of fiskaal gebied, alsook 
inzake onderwijs, gerecht, militie, be
noemingen en verkiezingen. 
De eigen instellingen voor de neder
landstalige gemeenschap te Brussel, 
zoals o.m. de Nederlandse Kuituur-
kommissie, moeten bijvoorbeeld door 
passende betoelaging in staat gesteld 
worden hun taak naar behoren te ver
vullen. 

In de huidige omstandigheden moeten 
aan de Nederlandse Kultuurkommissie 
verder, zoals in de wet mogelijk ge
maakt is, door de overheid opdrachten 
verstrekt worden buiten de strikt kul-
turele en onderwijs-aangelegenheden. 
In de gemeentebesturen moeten de 
nodige onthaal- en begeleidingsorga
nismen voor de nederlandstalige in
woners eïi inwijkelingen opgericht 
worden. 

6. De inspanningen voor de volwaar
dige uitbouw van het nederlandstalig 
onderwijs te Brussel, zowel voor het 
gewoon onüerwijs als voor de bij
schoolse inrichtingen, moeten opge
dreven worden. Dit houdt onder meer 
in, de instelling van een spoedproce
dure voor de uitbouw van de peuter
tuinen en de versnelde oprichting van 
een voldoende aantal kinderdagver
blijven. Een einde moet gesteld wor
den aan elke achteruitstelling van het 
Nederlands onderwijs, onder meer in
zake lokalen. De direkties van de Ne
derlandse scholen moeten behoorlijke 
werkingsmogelijkheden krijgen. 
Er moeten voor deze Brusselse scho
len specifieke normen vastgesteld 
worden. 

7. De effektieve dekoncentratie door 
dekongestie van Brussel (aan de hand 
van decentraliserende en dekoncentre-
rende maatregelen) en de doeltreffen
de strijd tegen asociale pendelarbeid 
dienen vastberaden aangevat te wor
den. Dit onder meer door de wette
lijke verplichting de zetels en de ad
ministratieve diensten van de bedrij
ven te vestigen op de plaats waar het 
bedrijf wordt uitgeoefend, zoals dit 
reeds in 1952 door de Waal Phillip-
part werd voorgesteld. 

Verder moet de pendelarbeid efficiënt 
verholpen worden door het stelselma
tig verwijderen of weren uit de agglo
meratie van de vervuilende zware nij
verheid, alsmede van een aantal be
drijven van de sekondaire en zelfs van 
de tertiaire sektor, alsmede door een 
efficiënte administratieve decentrali
satie. Vanzelfsprekend zonder aantas
ting van de werkgelegenheid van de 
in het hoofdstedelijk gebied wonende 
bevolking (cfr. Advies van de Ekono-
mische Raad voor Vlaanderen). 

Deze voorstellen inzake Brussel zul
len verder worden uitgewerkt door 
het Kongres van de Brusselse Vla
mingen dat in het voorjaar zal gehou
den worden. 

3. EEN PASSEND STATUUT 
EN EEN EERLIJKE 
HERVORMING 

1. Het gewest Brussel moet onverbid
delijk beperkt worden tot de huidige 
grens van het bestuurlijk arrondisse
ment Brussel-Hoofdstad (19 gemeen
ten). Om dwingende redenen van kul-
turele, sociale, ekonomische en poli
tieke aard behoren alle Vlaams-Bra
bantse gemeenten bij het gewest 
Vlaanderen. Op geen enkele, ook niet 
indirekte, wijze mag van deze regel 
afgeweken worden. 

2. Een gewestvorming waarbij aan hel 
gewest Brussel dezelfde bevoegdhe
den worden verleend als aan de ge
westen Vlaanderen en Wallonië en 
waarbij Brussel tot een afgezonderde 
en geïsoleerde entiteit wordt uitge
bouwd, dient radikaal afgewezen te 
worden. 
Het Brussels hoofdstedelijk gebied is 
een gemeenschappelijk gebied van de 
beide grote kultuurgemeenschappen, 
die er zich volwaardig moeten kunnen 
ontwikkelen ; als zodanig dient Brus
sel een bijzonder statuut te bekomen 
waardoor zijn passende ontwikkeling 
en de harmonische integratie in de 
beide grote gemeenschappen en in 
het landsgeheel verzekerd worden. 
In geen geval mogen de Brusselse 
Vlamingen afgesneden worden van het 
geheel van de Vlaamse gemeenschap. 

3. Op het sociale, ekonomische en be
stuurlijke vlak kan het gewest Brussel 
niet worden gelijkgesteld met de ge
westen Vlaanderen en Wallonië ; het 
is een louter stedelijk gebied ; zijn 
aktiviteit situeert zich hoofdzakelijk 
in de tertiaire sektor en is nauw ver
bonden met deze van de andere ge
westen. 
Aan dit gewest moeten alle bevoegd
heden verleend worden voor alle ei
gen behoeften. Deze bevoegdheden 
zijn echter uiteraard beperkter dan de 
bevoegdheden te verlenen aan de ge
westen Vlaanderen en Wallonië. 
Als stelregel kan gelden dat de be
voegdheid voor de aan de ruimte ge
bonden en lokaliseerbare aangelegen
heden toekomt aan het gewest Brus
sel, terwijl de inwoners van de agglo
meratie voor de domeinen die hen als 
persoon aanbelangen en personali-
seerbaar zijn, ook op sociaal en eko-
nomisch gebied ressorteren onder de 
respektievelijke Vlaamse en Waalse 
gewestraden, net zoals dit thans reeds 
gebeurt met de kultuurraden inzake 
(culturele aangelegenheden. 

4. Een einde moet dan ook gesteld 
worden aan de gevaarlijke evolutie 
naar een drieledige struktuur die in de 

•huidige wet op de voorlopige en voor
bereidende gewesvorming zichtbaar 
werd. Aldus dient artikel 4 van deze 
wet gewijzigd te worden : 
Aan de Vlaamse en Waalse geweste
lijke instanties dient het recht toe
gekend te worden binnen het hoofd
stedelijk gebied initiatieven te nemen 
en aktiviteiten te ontplooien op sociaal 
en ekonomisch vlak ten bate van de 
leden van hun kultuurgemeenschap 
gevestigd in de agglomeratie Brussel. 
De parlementsleden van de beide taal
rollen uit Brussel dienen deel uit te 
maken van respektievelijk de Vlaamse 
en Waalse gewestraden. De wet op 
de voorbereidende en voorlopige ge
westvorming bevat ook nog andere 
betwistbare bepalingen ; zij kan on
mogelijk model staan voor de defini
tieve gewestvorming. 

5. Een vereenvoudiging van de struk-
turen voor het hoofdstedelijk gebied 
dient doorgevoerd te worden ; de ge
westelijke bevoegdheden — en ge-
beurlijk ook deze van de agglomeratie-
raad — zouden opgedragen kunnen 
worden aan de Provincieraad die, in
gevolge de splitsing van de provincie 
Brabant, voor Brussel zal moeten voor
zien worden. De waarborgen geëist 
voor de agglomeratieraad zullen ook 
voor deze Provincieraad moeten gel
den. 

(Volgende week brengen wij het ge
deelte over grondbeleid en leefmilieu) 
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SUPER ANTI-INFLATIE CAMPAGNE 
BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 

• KOOP PRIJSBEWUST — LEER «SUCCES KLEDING» KENNEN 

• ENORME PRIJSDALINGEN A A N AL ONZE AFDELINGEN 

• PROFITEER VAN DEZE UITZONDERLIJKE ANTI-INFLATIE VERKOOP 

U MOET NU NAAR NIEL 
LUXE WINTER OVERJASSEN 
• honderden herenmodellen 
• gewaarborgd zuiver scheerwol 
• in alle denkbare maten 

ESKAMPRIJS :>{< l i / Ö U y " ! 

1.995rF- 2.500,-F 

5000 LUXE HERENKOSTUUMS 
• nieuwste stofdessins 
• luxe afwerl<ing 
• 15 verschillende maten, dus ook 

de uwe _ * * # i # i ^ 
ESKAA/VPRIJS >K Z i U U U | ' ' r 

2.500,-F - 2.995rF 

1D0D LUXE BLASERS 
• herenmodellen 
• zuiver scheerwol 
• beige, bruine of blauwe peigné 

gabardine • alle denkbare maten 

ESKAMPRIJS^ 1 i D U U | ~ r 

I.TSOrF- 1.995rF 

AAN ONZE AFDELING HERENKLEDING: 

X _l 

< -... 

'1 " S S i 

o 11 _ o o 
'-' o c c ra Q) 

.= c — > - c : 0 - o o 
o :— «, aJ c o 0) c 

JAGERSLODEN 
• voor dames en heren 
• zuiver wol 
• origineel Oostenrijks 

ESKAMPRUS * 

1500 SPORTVESTONS 
• voor heren 
• zuiver scheerwol 
• ook hyper moderne modellen 

I voor de jeugd 
ESKAMPRUS * 

1.850rF 
1000 LUXE WINTERVESTEN 

• voor heren 
• in waterdichte stof 
• met borg gedubbeld 

ESKAMPRIJS ^ 

1.500rF -1.995rF 

1.500rF 

1000 KWALiTElTSBROEKEN 
• voor heren 
• diolen - wol of trevira-wol 
• 6 nieuwe modekleuren 
• alle hiaten beschikbaar 

ESKAMPRIJS >^ 

595,-F 
ALLE KOSTUUMS DIE U IN 

DEZE AANKONDIGING 

AANGEBODEN WORDEN ZIJN 

MINSTENS 1000,- F 

MEER WAARD! 

JEANS BROEKEN 
• voor de jeugd 
• stevige velours kwaliteit 
• talrijke modekleuren 

ESKAMPRIJS * 

550,-F 

ESKAMPRIJS ^ 
betekent de uiterste 

minimumprijs waarop voor 
I niemand nog enige korting kan , 

toegestaan worden. 

DIT IS DE MACHTIGSTE ANTI-INFLATIE VER
KOOP VAN DAMES- EN HERENKLEDING DIE U 
OOIT GEZIEN HEBT. 
VOOR HET JAAREINDE WILLEN WU NOG RUIM lOXXX) KLEDING
STUKKEN VAN DE BESTE KWALTTEIT TEGEN ANTl-INFLATIEPRU-
ZEN DE DEUR UIT! 

WEES ER BIJ! KOM NIET TC LAAT! 

PRACHTIGE DAMESMANTELS 
• zuiver wollen Shetland 
• in beige en kameelhaar 
• volgens allerlaatste mode 

3.750 fr. PRIJSDALING 20 % 

ESKAMPRIJS ïf: « • ü ü ü j " ! 

DAMESKLEEDJES 
• beste kwaliteit 
• talrijke nieuwe modellen 
• in alle modekleuren 

850 fr. PRIJSDALING 10 % 

ESKAMPRIJS >{< 765,-F 

EXTRA GESCHENK 
voor de lezers van Wij - Vlaams - Nationaal | 
knip deze bon uit en geef hem af aan onze 
bar ^ 1e verdieping - en u bekomt volledig 
gratis 

2 k o f f l e ' s o f 2 S t e l l a ' s 

DAMESOVERGOOIERS 
• moderne afwerking 
• zes modekleuren 
• alle maten beschikbaar 

795 fr. PRIJSDALING 10 % 

ESKAMPRIJS >|< 7 1 U j " r 

AAN ONZE AFDELING DAMESKLEDING: 
DAMESREGENMANTELS 
• tal van modellen 
• verschillende modekleuren 
• alle maten 

PRIJZEN VANAF: 

IMITATIE BONTVESTEN 
• namaak « wildieder» 
• stevige kwaliteit 
• verschillende maten 

1.500,-F 
ESKAMPRIJS ^ 

PARKA VESTEN 
• voor dames en meisjes 
• zuiver scheerwol 
• in marine blauw 

ANTI-INFLATIEPRIJS 

1.990,-F 1.500,-F 

7/8 SPORTWINTERMINTELS 
• voor dames en jeugd 
• met of zonder kap 
• stevige kwaliteit 

2.750 fr. PRIJSDALING 20 o/o 

2.200rF 

IMITATIELEDER 

MANTELS MET PELSKRAAG 

ESKAMPRIJS VANAF 

2.000,-F 

DtMESROKKEN 
• moderne snit 
• honderden modellen 
• alle modekleuren 

VANAF: CCH C 
ESKAMPRIJS * O 0 ü f " r 

v> f^ 
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uj ^ S 
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ELK YU-KADERLID WERFT 
NOG DEZE MAAND 
EEN NIEUWE ABONNEE 

COP-20 
1. Mia Geens ( Kapelle-o/d-Bos) 

2. Eugeen Franco (Oostende) 

3. Jan Caudron (Aalst) 

4. Jan Roux (Genk) 

5. Herman De Kegel (Pollare) 

6. Wilfried Willockx (Antwerpen) 

7. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 
Elsie De Raedt (Oud-Heverlee) 
Noël Lecompte (Wervik) 
Jozef Van Ossel ( N.-over-Heembeek) 
Fons Van Raemdonck (Kruibeke) 
Valeer Vierstraete (Zedelgem) 

12. Karel Rigo (Gent) 

13. Theo Beenders (Zaventem) 
Fons Brat (Merksem) 
Vik De Winne (Dilbeek) 
Mevr. Impens-De Cock (Borgerhout) 
Paul Peeters ( Kapelle-o/d-Bos) 
Georges Raes ( Ledegem) 
Irma Raeymaekers ( Keerbergen) 
Elza Teirlinck (Wijnegem) 
Jozef Vandenpias (Oudergem) 
Raoul Vercauteren (Gentbrugge) 

380 

327 

84 

72 

60 

48 

36 
36 
36 
36 
36 
36 

30 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

Onze abonnementen-werfkampanje 
komt dit jaar moeilijk op gang. 
Kaderieden, doe daar wat aan, nu 
dadelijk. De financiële situatie 
van ons blad is momenteel niet 
gunstig : de enorme stijging van 
de papicrprijs ( + 70%), van de 
loonkosten, en straks weer de 
posttarieven, zijn slagen die hard 
aankomen. 

Er is al dikwijls gepraat over de 
onontbeerlijkheid van eigen pers. 
Vandaag moeten wij met z'n allen 
daar dringend iets voor DOEN, of 
wij dreigen te verliezen wat wij 
hebben. De toestand wordt zeer 
ernstig als dit jaar bovendien de 
gewone werfkampanje zou mis
lukken. 

Daar is geen gevaar voor wanneer 
ieder zijn plicht begrijpt : als ELK 
KADERÜD van de partij MIN
STENS EEN NIEUWE ABONNEE 
werft, raken wij met onze koeien 
wel van het ijs. Wie zich enga
geert voor meer nieuwe abonnees 
bewijst de partij een grote dienst. 
Voorbeelden trekken ! 

Stortingsbulletins en de brochu
re met richtlijnen worden u, op 
eenvoudige aanvraag, graag toe
gestuurd door ons algemeen se-
kretariaat, Voldersstraat 71, 1000 
Brussel. Tel. 02/512.51.60. 

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 ) . 

«u*»* 

WORDT 1975 VOOR " WIJ 9» 

HET JAAR VAN DE VROUW ? 
De vrouwen zijn overal in het offensief. Zij komen steeds zelfbewuster 
op voor wat zij als hun onvervreemdbare rechten beschouwen. Zij wil
len er niet alleen bij zijn, maar er ook bij horen, bij alle vormen van 
menselijke aktiviteit, als werkelijke gelijke van de mannen. Ook in de 
politiek, zelfs in de politiek. 
In het politieke leven zijn de vrouwen, zoals op tal van andere tradi
tioneel « mannelijke » terreinen, nog schromelijk ondervertegenwoor
digd. Maar het is aan het veranderen, en zo hoort het ook. Alle poli
tieke partijen worden momenteel de stuwing gewaar van de feminis
tische voorhoede, stellen een groeiende aanwezigheid vast van aktieve 
vrouwen in alle sektoren van het politieke bedrijf. 
Ook in de Volksunie, die geruime tijd doorging voor een typische « man
nenpartij » en die dit ook in niet-geringe mate was, komt er steeds 
meer vrouwelijk leven. Steeds meer vrouwen zijn in en om de partij 
bedrijvig, en heus niet om koffie te serveren aan vergaderende man-
nenbroeders. Aan ons teergeliefd weekblad bijvoorbeld, dat ons mo
menteel bloed en tranen kost, werken verscheidene Eva's geregeld mee 
en uit de jongste enquête blijkt bovendien dat de lezers hun bijdragen 
op prijs stellen. 
En wat stellen wij nu vast : dat ook in de abonnementenslag meer 
vrouwen erbij willen zijn. De « top-20 » zegt nog niet veel — de kam
panje moet nog werkelijk op gang komen — maar toch vinden wij er 
al de namen bij van 5 vrouwen. De « pioniersters » van de vorige jaren 
zijn kennelijk school aan het maken. En dat verheugt ons in hoge mate. 
Want een werfkampanje waarvoor vele vrouwen zich aktief inzetten 
moet slagen : overtuigingskracht én charme, wie is daartegen bestand? 
Lieve Eva's, wi j hebben u nodig. Spring dit jaar eens ekstra bij — rond 
nieuwjaar zijn er gelegenheden te over om uw « slag » te slaan. En 
maak van 1975 ook op dat terrein eens een « jaar van de vrouw ». 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. DANSFEEST 

Enkele afdelingen rekenden de 
door hun bestuursleden verkochte 
arr. balkaarten (in globaal) voor 
onze «Nacht van de Vriendschap» 
van zaterdag 7 december e.k. nog 
niet af aan arr. penningm. A. Van 
der Borght. Die enkele achterblij
vers maken dit verzuim goed en 
storten heden nog het totale be
drag van deze kaartenverkoop op 
bankrek. nr 550-3053400-27 van 
Volksunie arr. Antwerpen. Zon
der uitstel. Onmiddellijke rege
ling I 
HERNIEUWING LIDGELDEN 1975 

Al onze afdelingen zijn bij vol
le inzet met de hernieuwing-lid
gelden 1975. Ook alle afdelingen 
houden zich aan de gedane af-
srpaak en door het arr. sekr. gege
ven onderrichtigen, zodat vóór 31 
december '74 alle lidgelden-afreke
ningen 1975 volledig tot het ver
leden behoren. Mocht u enige 
bijkomende administratieve inlich
ting wensen, of een moeilijkheid 
hebben, raadpleeg onmiddellijk 
arr. sekr. Wim Claessens. 

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. 
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. 

BORGERHOUT 
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. 

BROECHEM 
MARSEPEIN 

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

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

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

DEURNE 
JONGERENWERKING 

Wie wil aansluiten bij onze jon
gerenwerking wendt 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. 

EDEGEM 
LIDMAATSCHAP 1975 

In de loop van volgende weken 
zal uw wijkmeester bij u komen 
aankloppen voor de hernieuwing 
van het lidmaatschap 1975. Leg uw 
lidgeld (hoofdlid 100 fr., bijleden 
50 fr.) reeds klaar, daarvoor hebt 
u nu reeds onze beste dank. 
VNSE 

De Vlaams Nationale Stichting 
Edegem — een vereniging zonder 
winstgevend doel — werft leden 
aan. Het lidgeld voor een gans 
jaar bedraagt slechts 50 fr. Uw 
naam opgeven in Drie Eiken vol
staat. Personen die meer wensen 
te vernemen over de werking in 
en rond de Drie Eiken kunnen gra
tis het Eikeblad aanvragen bij Pol 
Wijns, Te Nljverdoncklaan 51. 

EKEREN 
ABONNEMENTEN 

Wij verwachten verschillende 
nieuwe abonnementen. Abonne
mentsprijs tot einde 1975 : 450 fr. 
Als wekelijkse «Wij»-lezer kunt u 
best volgen in het volledig « be-
weglngsleven » op nationaal en 
plaatselijk vlak, en blijft u op de 
hoogte van de kernachtige « par-
lementswerking » onzer manda
tarissen 
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. 

HOVE 
LEDEN KAARTEN 1975 

Een groot deel werd reeds her
nieuwd. Nog enkele bezoeken en 
wij zijn klaar ! Dank voor de 
vriendelijke ontvangst. We hebben 
dus nog wat ti jd voor werving 
nieuwe leden. U kunt ons helpen, 
geef een seintje aan onze be
stuursleden, of in ons lok. Rey-
naert, van personen die in aan
merking komen voor lidmaatschap 
of abonnement « Wij ». Draag uw 
steentje bij, de Vlaamse strijd is 
nog hoog nodig, zelf nog na de 
reuze-betoging van zondag II. te 
Halle ! De reeds aangeworven 
nieuwe leden ontvangen hun lid-
kaart begin januari '75. 
HALLE 

Hove was flink vertegenwoor
digd ! Tientallen en tientallen 
Hovenaars hielden de naam onzer 

gemeente hoog... en daar mogen 
wij fier op zijn I 

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG - WIJ » 

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

MERKSEIVI 
LIDKAARTEN 1975 

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

De Vk Groeninghe verzoekt ons 
al de vrienden van VU-Merksem 
en daarbuiten te bedanken voor 
hun talrijke aanwezigheid op het 
Groeninghebal op 16 november. 
De aanwezigheid van de vele 
vrienden heeft er machtig toe bij
gedragen dat ook dit jaar het bal 
een waar sukses is geworden. Ook 
Jef Colombier moet bedankt wor
den voor de mooie liedjes die hij 
met orkestbegeleiding ten beste 
gaf. -
MARSEPEIN 

Het is nog enkele dagen tijd om 
te profiteren van de goedkope 
marsepein voor de Sinterklaas, 
voor de kerst- en nieuwjaarsda
gen. Te bestellen In den TIjl, ver
pakt In halve kilo 85 fr., 1 kilo 
160 fr. 

Vergeet niet uw Inschrijvings
briefje voor het Driekoningenfeest 
in te vullen en tijdig te bezorgen. 

MORTSEL 
IN MEMORIAM 
Op woensdag 20 november werd, 
als onwrikbaar Vlaming en zeer 
geacht Mortselenaar, de heer Re
ne De Groot ten grave gedragen. 
De talrijke aanwezigheid getuigde 
van de verworven vriendschap en 
waardering. VU-Mortsel, gemeen-
teraadsfraktie en bestuur betui
gen hierbij hun oprechte deelne
ming aan de zeer geachte families 
De Groot, Van den Haute, Aarts 
en Smets. 
FANTASIA 

Het 7de koncert, gebracht op 
23 november door de Mortselse 
kulturele kring « Fantasia » is 
uitgegroeid tot een kunstvol en 
levendig hoogtepunt. Als slot 
bracht voorzitter-dirigent J. Gij
sels met zijn knappe muzikanten 
hulde aan onze dit jaar bij zijn 
70e verjaardag gehuldigde Vlaam
se en volkse toondichter Armand 
Preud'homme, waarbij de over-
proppensvolle zaal Luyt het prach
tig uitgevoerde •• Op de Purp'ren 
Heide » uit volle borst mee zong. 
Wij zetten een « grote duim » op 
voor « Fantasia » in zijn geheel, 
en In 't blezonder voor mevr. en 
voorzitter-dirigent J. Gijsels. 
HALLE-ECHO 

Vier grote touring-cars bleken 
niet voldoende om onze Mortsel
se Vlaams-Brabant-betogers te 
vervoeren. Tientallen personen
wagens volgden dezelfde weg. De 
sterke Mortselse aanwezigheid, 
voorafgegaan door onze flink ge
ïnspireerde Vujo-groep met hun 
« Koninklijke boodschap » Is ze
ker niet onopgemerkt gebleven. 
Aan allen, voor hun Inzet en aan-

HflL^nDCR 
NOVEMBER 
30. Broechem : Viering 10 jaar Volksunie. Van 19 tot 20 u. : 

receptie voor iedereen. Om 20 u. Amerikaans buffet in 
zaal Frankenheim, Dorpsplaats. Inkom 20 fr. Leden en 
bijleden 100 fr. Inschr. bij bestuursleden of storten op 
rek. VU-Broechem, Kredietbank nr 403-8010501-23. 
Kontich : Vlaamse' Kring. Bal. Zaal Pronkenberg (Kon
tich Kazerne). 
Mortsel : VU-afdelingsbal in St-Lodewijk-Centrum (Die-
seghem) te 20 u. 30. Toegangskaarten bij alle bestuurs
leden. 
Edegem : Bloemenbal. Zaal Elzenhof. Inkomkaarten bij 
bestuursleden en in gemeenschapscentrum Drie Eiken. 

30. Mol : Vergadering van 14 tot 18 u. in het Kontaktcen-
centrum van de Abdij van Postel. Dagorde : voorberei
ding gemeenteraadsverkiezingen. 

DECEMBER 
1. Herenthout : Sinterklaasfeest in zaal Lux, Markt, vanaf 

15 u. Alle leden en hun vrienden zijn van harte welkom. 
Kruibeke : Sinterklaasfeest in Schelderust om 15 u 
Nonkel Ward zijn poppenkast brengt ons de avonturen 
van Tijl Uilenspiegel. Koffiekoeken met kofftie. Prijs : 
30 fr. 
Arr. bestuur. 
Minderhout : Afdelingsbestuur Hoogstraten in café Wel. 
kom. 
Turnhout : Arr. bestuur bij prov. raadslid Van Rooy. 
Boechout : Vlaamse Kring. Herdenking Eugene De Rid
der. Diasonorama « Een avond bij Armadn Preud'hom
me » In de feestzaal van het gemeentehuis om 20 u. 30 
(Heuvelstr. 91). 
Burcht : Algemene ledenvergadering om 20 u. 30. Lok. 
De Ster. Gastspreker : Hugo Schiltz. 

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. 

Borgerhout : Sinterklaasfeest om 15 u. in zaal Pax, Ster-
llngerstr. Inkom 25 fr. Poppenkast en grote tekenwed
strijd. Inschr. bij mevr. Van Geert, Lt Lippenslaan 22 
(36.68.29), mevr. Vervloet, Bakkerstr. 60 (36.35.25) en 
mevr. De Coninck, Cardinsplein 7 (22.08.06). 
Kruibeke : Afdelingsbal in zaal St-Cecilia, Langestr. 16. 
Inkom 50 fr. Orkest The Communities. 
Mechelen : Gezellige avond vanaf 16 u. in Vlaams Huis 
Brigand, Hoogstr. 57. Alle Vlamingen welkom I Gratis 
brood met preskop of kaas, verminderde prijzen op 
dranken. 
St-Katelijne-Waver : Sinterklaasfeest VU-SKW en -OLVW 
ingericht door VUVA. 
Koningshooikt : Vlaams dansfeest in de parochiezaal 
met André Romano en de Sioux. Eerste dans : 20 u. 30. 

9. Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
12. Merkplas : kantons Turnhout-Hoogstraten in Breugelhof. 
13. Antwerpen : Arr. raad om 20 u .30 in lok. Trefpunt te 

Deurne. 
Noorderwijk : Biljartwedstrijd. 

14. Hoboken : Afdelingsbal om 20 u. in zaal Macadammeke. 
Tisselt : Dansfeest in zaal Molensteen. 
Mariekerke : Dansfeest. 

20. Arr. raad Mechelen. 
21. Boolschot : Ledenfeest. 
22. Broechem : Kerstfeest in zaal Luyckx, Station. Poppen-

Hoboken : Werftocht wijk Moretusburg. Samenkomst 
om 10 u., Vlaams Nationaal Centrum, Steynstr. 85. 
kast, koffie, koeken en het optreden van een echte 
goochelaar, de heer Robathi. 

29. Deurne : Kinderfeest om 14 u. in lok. Trefpunt. 

wezigheid geen dank voor uw 
plichtsbesef, wel een grote duim I 

GEMEENTERAAD 

Belangstellenden dienen aanwe
zig te zijn, op maandag 9 decem
ber e.k. te 20 u. in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Uw aan
wezigheid is een aanmoediging 
voor onze VU-mandatarissen. 

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. 

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 

EET UW BUIKJE ROND-
ZOVEEL ETEN ALS U MAAR WIL 

^__^ Dat kunt u van ons "luilekkerlandbuffet". 
L 3 Met het hele gezin, iedere week van vrijdagavond tot 
^ ^ F zondagavond. Smakelijk smullen met hors-d'oeuvre, 
I^L . warm gerecht, kaassoorten, dessert, 1/2 liter wijn, 

koffie. 350 F (BTW en dienst inclusief). 

Uitgebreide menu-keuze en a la carte tot middernacht. 

NOVOTEL Antwerpen Noord 
over Ahlersbuilding 
Luithagen 6, 2030 Antwerpen 
Tel. 031/42.03.20 
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NIEL 
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. 
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 Gaetho-
ven van 10 tot 11 u. 

4de zaterdag : Herman Gools 
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. 

WILRIJK 

GESLAAGDE KOFFIE BEJAARDEN 

Op 19 november had eindelijk 
de kofietafel plaats, waarmee on
ze VVK-vrouwtjes al zolang de be
jaarden wilden vergasten. Er was 
veel volk, de wafels smaakten 
heerlijk en naar nog en... er was 

stemming. Dit laatste kon je mer
ken aan het feit dat er rond 19 u. 
30 nog steeds mensen aan tafel 
zaten. Sus Pelgrims en de vere
nigde wafelenbakkende VVK-da-
mes verdienen een pluim voor 
deze verwezenlijking I 
DE SCHEPEN GAF VERSTEK 

Niettegenstaande wij hem een 
sportieve gedachtenwisseiing had
den gewaarborgd is schepen van 
kuituur, Boeye ,te elfder ure toch 
afwezig gebleven. Onze eerste 
Dosfelavond is uitgegroeid tot 
een interessante gedachtenwisse

iing omtrent de kern van een 
eigentijds gemeentelijk kultuurbe-
leid. De schepen had er echt wat 
kunnen bij opsteken... 

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. 

oon 
Volksvert. A. DE BEUL 
A N T W E R P E N : VU-sekrefariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetst r . 12, te l . 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
K O N T I C H : n Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum a Nele », An t -
werpsestr. 378 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. „ Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Caté n Parking », hoek Weni 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 . 
Café a Riviera »-Jos. 
3de maandag van 18u30 to t 19u30 . 
BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
W E S T M A L L E : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
W I J N E G E M : <i V leminckhof », Mark tp le in 8 
(tel. 53.89.26). 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K. Alber ts t r . 6 2 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86 , te l . 3 9 . 0 2 . 3 0 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wi lgenstr . 4 , te l . : 6 4 . 5 5 . 9 3 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : café < Vogelzang », Mikse-
baan. 
1ste en 3de donderdag van 21 to t 22 u. 

K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jet Bos
mens, Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 t o t 2 2 u. 
SCHOTEN : café « T i j l », Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 to t 20u : De 4 
wegen, Klein Vorst . 
VEERLE van 2 0 u l 5 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u to t 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 2 0 u l 5 to t 20u45 ; 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 21u30 : Kempen-
land, Stat ieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 to t 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 2 0 u l 5 Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21 u t o t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u 1 5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
v ie rde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19u30 to t 20u : Volkslust , 
Tongerlo-Dorp. 
A R E N D O N K van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 9 2 . 
M O L van 21 u to t 21u30 : De Valk , Hoek 
Corbiestraat Rondpiein. 
MEERHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : •: We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 21u30 : Bi j 
Van Hauwe, Kerkple in . 
Vierde maandag van de maand 

VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in. 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hotel Sportwa-
rande. Mark t . 

Senator W. JORISSEN 
Derde maandag van de maand 
VORSELAAR van 17u45 to t 1 8 u l 5 : Bierhuis» 
Kerkstraat. 
HERENTALS van 18u15 to t 18u45 : De 
Zalm, Grote Mark t . 
NOORDERWIJK van 19u t o l 18u45 : b i j 
Mertens, de Ghelüncklaan 14. 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
queviüestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van lOu to t l l u : de Bro-
quevil iestraat 5. 
Eerste vri jdag van de maand 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bi j de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 
HESSIE van 19u45 to t 20u15 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 
MOL-ACHTERBOS van 2 0 u l 5 to t 20u45 : 
We lkom, Achterbos 80 . 
MOL-SLUIS van 20u45 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T van 20u to t 20u30 : Café 
Wi l laer ts , Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 t o t 19u45 : 
De W i t t e , Ginderbui ten 2 1 3 . 
M O L - R A U W van 19u45 to t 2 0 u l 5 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 2 0 u 1 5 to t 20u45 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
M O L - M I L L E G E M van 19u30 to t 20u : Mast, 
Mi lostraat 66 . 
Derde dinsdag van de maand 

MEERHOUT van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
E INDHOUT van 20u to t 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 

VEERLE van 20u45 to t 21 u i 5 : De W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Bij de Koe-
rel , Meistraat. 
TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 24 . 
VOSSELAAR van 20u45 to t 21 u i 5 : De 
Ster, Releinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19u15 to t 19u45 : De 
Druif , Mark t . 
OLEN van 20u to t 20u30 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 20u45 lo t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t H u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
N iJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in. 
Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van I S u l S to t 1 9 u l 5 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 7 2 . 
H INGENE van 2 0 u l 5 l o t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
L IER van 10u30 to t H u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in. 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 to t 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20u15 to t 20u45 : 
Galgestraat 106. 
W A L E M van 21 u to t 21u30 : Oude Baan 66 . 

BRABANT 

VOLKSUNIE 

AH 

TIE 
Het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde voert een kampanje met amnestie-
affichen (zie foto : witte achtergrond ; « De Volksunie-Amestie » : 
zwart ; « Eist » en hart : oranje). Arrondissementen, kantons, afdelin
gen kunnen zich deze geslaagde affiche aanschaffen aan 3 fr. het stuk. 
Deze affiche is biezonder geschikt voor de komende kerstperiode. Zij 
kan nu en in de toekomst uw amnestieakties ondersteunen ! Bestellen 
op het arr. sekretariaat, Kongresstr. 53, 1000 Brussel. Tel. 02/217.92.18. 

BUIZINGEN 
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 

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. 

GROOT-BIJGAARDEN 
MEDELEVEN 

Op 23 november werd dhr Frans 
De Ridder ter aarde besteld, hij 
was de vader van onze afd. sekr. 
dhr Remi De Ridder. Onze innige 
deelneming aan de beproefde fa
milie. 

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). 

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 

NOVEMBER 

30. Leuven : Broederband-Leuven : Kameraadschapsavond 
om 19 u. in Parkrust, Abdijpark Heverlee. Inkom : 200 fr. 
Wyndaele, Lievenslaan 14, 3030 Heverlee (016/22.96.53). 

Grimbergen : Afdelingsbal. 

DECEMBER 

2. Leuven : Arr. bestuur. 

Sint Niklaasfeest, om 15 u., in zaal « Bow-7. 

14. 

16. 

20. 

20. 

Merchtem 

ling-Cap ». 

Diest : Afdelingsbal in Hallezaal, orkest Eddie Smets. 

Leuven : Arr. bestuur. 

Leuven^: Arr. raad. 
Merchtem : Gezellig samenzijn met eetmaal, om 20 u., 
in zaal « Bowling-Cap ». 

gratis. Inschr. bij André Van Hoof, 
Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo, 
tel. 25.20.14. 

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. 

SCHEPDAAL 

MEDELEVEN 

Het bestuur en VU-afd. Schep-
daal - St-Martens-Lennik . Wam-
beek bieden aan mevr. en dr Jef 
Valkeniers en hun familie hun blij
ken van medeleven bij het over
lijden van de vader van mevr. 
Valkeniers. 

ZELLIK 

DROEVIGE VERJAARDAG 

Vierde droevige en pijnlijke ver
jaardag van het ongeval waarbij 
ons onze jonge en beloftevolle 
vriend, Erik Beeckman aan onze 
liefde ontnomen werd. Wij ge
denken hem nog liefdevol in de 
h. mis, die tot zijn gedachtenis 
opgedragen wordt morgen zondag 
1 december om 11 uur, in de kerk 
van de heilige Familie. 

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. 
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Enkele maanden nadat hij de toen nog voorlopige VU-voorzitter Frans 
Van der Eist en de toenmalige redaktiesekretaris van het veertiendaagse 
tijdschrift « De Volksunie » op bezoek gekregen had met de vraag ol 
hij de VU-werking in het arrondissement Dendermonde op gang wou 
brengen, zat dokter Jules Van Boxelaer op een vergadering te Aalst. 
Dat gebeurde allemaal in '56, al had de gezamelijke lijst van de Vlaamse 
Koncentratie en de Kristelijke Volksbeweging met 6.586 stemmen in '49 
en de Kristelijke Vlaamse Volksunie met 2.108 stemmen in '54 het 
sluimerende Vlaams-nationale bewustzijn reeds voor het eerst na de 
repressie wakkergeschud. Op die Aalsterse bijeenkomst zat ook de 
vroegere VNV-raadgever Nest Van den Berghe en als die Boxelaers' 
voornemen hoorde, schrok hij eerst wat, maar zei dan heel bemoedi
gend dat het arrondissement Dendermonde één van de moeilijkst te 
veroveren arrondissementen van Vlaanderen was. Toen hij pas in '65 
het eerste VU-mandaat van het arr. Dendermonde in de wacht sleepte, 
heeft dr Van Boxelaer nog aan die misschien wel pijnlijke woorden 
teruggedacht. Zoeken naar de redenen waarom het arr. Dendermonde 
niet zo door het Vlaams-nationale vuur begeesterd werd, leidt voor
eerst tot de vaststelling dat het arrondissement Dendermonde zeker 
geen verstedelijkt gebied is — de stad Dendermonde zelf is maar een 
gefusioneerd provincienestje van zo'n drieëntwintigduizend man — 
en nu is het zo dat de VU haar stemmen vooral in verstedelijkte ker
nen boekte. Daarbij komt het feit dat Dendermonde over geen politie-
kers van formaat beschikte, over mensen die over een overdonderende 
spreekkracht, over een meeslepend charisma en staatszin beschikten. 
De VU moest hier meestal vechten tegen een sterk ACV. De CVP heeft 
momenteel twee van de vier kamerzetels. En het arrondissement Den
dermonde heeft een doorsnee laag inkomen, dagelijks rijden tientallen 
pendeltreinen naar Brussel, al eiste de Volksunie al heel vroeg werk 
in eigen streek I 

gen die je gezondheid ten goede 
komen, kon kopen. Daartegenover 
vond je de eigenlijke huiskamer, 
die tot in de nok opgefleurd werd 
door leeuwevlagjes en alle denk
bare Vlaams-nationale kentekens. 
In dat kader werd er vergaderd 
en werden de akties gekoördi-
neerd. Akties moesten er al heel 
snel komen, want op 1 juni '58 
kon men alweer naar de stembus. 
Drie jaar later kon men dan nog 
eens gaan stemmen. Zowel in '58 
als in '61 voerde dr Van Boxelaer 
de kamerlijst aan en zijn lijst 
haalde bij de eerste verkiezing 
2,5% van de arrondissementele 
•s'emmen en de tweede keer was 

Dr Van Boxelaer zocht in die woe
lige vijftiger jaren kontakt met 
een formidabel duo, de gebroe
ders Buggenhout. Frans Buggen-
hout deed het denkwerk, Paul was 
een kloeke figuur en stak de han
den, soms ook de vuisten, uit de 
mouwen Ze woonden In één van 
die ouwe, naar heimatliteratuur 
ruikende hulzetjes in Hamme. Er 
waren daar in feite maar twee ka
mertjes Links lag het gezellige 
winkeltje waar je drank, rookge-
rlef en snoep en nog andere din-

dit al tot 6,3% opgelopen. Die 
verkiezingsstrijden waren nog 
eens avonturen. Met precies ge
teld drie auto's en één moto ging 
men plakken en in '61 gebeurde 
het dat de Volksunie bij een plak-
aktie in Zele geverbaliseerd werd. 
Toen deze zaak in Zele voorkwam 
stuurde de VU haar kat met zwar
te klauwen en toen de zaak dan 
naar de korrektionele rechtbank 
van Dendermonde doorgestuurd 
werd, vroeg de prokureur zelf daar 
de vrijspraak. Die werd dan ook 
bekomen. Belangrijk voor de door
braak van de VU waren de Sinter
klaasfeesten in die pioniersjaren. 
Paul Buggenhout vermomde zich 
toen in de goede sint en z'n nicht
je kreeg in die kille decemberda-
gen zwarte piet-allures. De sint 
gaf toen de mensen vermaningen, 
omdat ze niet naar de VU-vergade-
ring gekomen waren of omdat ze 
na de VU-vergadering te lang blij
ven plakken waren. [Plakken zon
der lijm en affiches wel te ver
staan) • 

En de sint schonk toen leeuwe
vlagjes en ook wel snoep voor 
wie braaf was, maar anders de 
roe. 
De eerste Volksunie-kern kwam in 
Hamme van de grond, maar toch 
werden daar weinig stemmen ge
haald, omdat Hamme steeds een 
erg arme streek was en het pa
tronaat dus liberaal stemde en de 
arbeiders eerst BSP en later ACV-
CVP. In de tweede VU-kern was 
de stemmenwinst gunstiger, om
dat lijstaanvoerder Van Boxelaer 
daar heel goed gekend was en 
omdat men tegenover de zeer 
verwarde W/etterse politiek klare 
vierkante taal kon plaatsen. Men 
schrok er in de verkiezingsmee-
tings niet voor terug de repressie 
heel scherp aan te klagen en de 
BOB nodigde men uit alles heel 
nauwkeurig te noteren. De VU-
meetings genoten overigens de 
hoogste publieke belangstelling. 
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MET DANK 
AAN DE PIONIERS 

De kiesstrijden voor de parle
mentsverkiezingen van '58 en '61 
werden gevoerd met een kloek 
ploegje van zo'n vijftien man met 
dr Van Boxelaer en de gebroeders 
Van Buggenhout op kop. Een 
greep uit de zeer onvolledige li jst 
van die eerste Dendermondse 
leeuwen. 

Paul Vandermarliere 
(Dendermonde) 
Edgard De Moor (Hamme) 
Mare Pelgrims (Dendermonde) 
Jozef Uyttersprot (Denderbelle) 
Vervliet (Denderbelle) 
Theo De Kegel (Kalken) 
Gebr. De Martelaere (Overmere) 
O. De Pus (Oudegem) 
Guido De Leenheer (Zele) 
Alfred Maes (Oudegem) 
Vermelr (Wetteren) 
Amedé De Meyer (Wetteren) 
Rafael Matheys (Denderbelle) 
Maurice Van Alboom (Wetteren) 
Leo De Sutter (Laarne) 
Oktaaf De Beule (Zele) 
Renaat IJsewIjn (Waasmunster) 
Ward Buyst (Dendermonde) 
Karel Tas (Wichelen) 

Oktober '61 en '62 waren de 
zwaar geladen maanden van de 
marsen op Brussel en het arr. 
Dendermonde betoogde mee. 
« Dendermonde zonder burge
meester » las men op één van 
de spandoeken. Burgemeesters 

vloeiden voort uit de gemeente
raadsverkiezingen van oktober '64 
en verschillende gemeenten boek
ten mooie resultaten. In Lebbeke 
bijvoorbeeld, waar Verhulst het 
offensief geblazen had en een 
lijst Volksbelangen had neerge
legd, haalde de VU 15,70% van 
de stemmen. Ook Dendermonde, 
Grembergen en nog andere ge
meenten deden het heel goed, ter
wijl de indertijd schitterende VU-
afdeling van Kalken van een kale 
reis thuiskwam. Opnieuw parle
mentsverkiezingen in mei '65. Dr 
Virgile Decommer voert de ka
merlijst aan en kijkt tevreden op 
de uitslag van 11.335 stemmen of 
11,35% van de arondissementele 

stemmen. De VU-vreugdevuren 
worden ontstoken. Carlos Vergae-
len richt' een langgerekte autoka
ravaan In, Raymond Mestagh or
ganiseert een denderend bal en 
in aanwezigheid van Frans Van 
der Eist wordt het eerste arron
dissementeel sekretariaat op de 
Dendermondse Werf ingehuldigd. 
Dr Van Boxelaer en de leraar ger-
maanse talen Paul De Visscher 
leidden de vergaderingen voor de 
verkiezingen '65, terwij l Emiel 
Verbeeren tot koördinator van de 
verklezingswerkzaamheden werd 
aangesteld. Hij is het die erop 
aandringt om de arrondissemen
tele struktuur op poten te zetten 
en op 9 oktober '65 wordt het eer
ste arrondissementele bestuur ge. 
installeerd. Emiel Verbeeren uit 
Lebbeke wordt voorzitter, Jaak 
Lammens uit Wetteren staat in 
voor het sekretariaatswerk en het 
sociaal dienstbetoon, Guido Pau
wels uit Waasmunster is verant
woordelijk voor de propaganda en 
voorlichting, dr Decommer uit 
Grembergen is de man van de 
vorming en Jozef Bracke uit Kal
ken wordt penningmeester. Dit 
arrondissementeel bestuur gaat 
de kantonale hoofdplaatsen uit
bouwen. In Wetteren gaat dat 
vlot, terwijl Hamme met een on-

Hef /7u/d;5( arr. bestuur : v.l.n.r. - zittend . Ach. Segers, Rob De Leenheer, Maurits Coppieters, Lut. De 
Beule, Rik Smekens en Agnes Vandersteen. Staande : Ed. Van den Bogaert, Remi Vonck en dr. Cornelis 
W. Ontbreken op de foto : R. IJsewijn. Meester A. Keldermans en dr. Van Boxelaer Jules. 
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volledige kern blijft zitten. Dr 
Werner Cornelis wordt de voor
zitter van de afdeling Dendermon-
de en is dat vandaag de dag nog. 
Mensen als Ward Buyst en Rik 
Smekens doen de Dendermondse 
afdeling op volle toeren draaien. 
Was er te Zele minder efficl-
enty, dan was het entoesiasme 
des te groter bij vader en zoon 
De Bruyne, Rik De Meester en 
Jaak Van der Eecken. Ook in de 
andere gemeenten worden afde
lingen opgericht en gaat men kol-
porteren. Maurits Coppieters 
komt met zijn stralend redenaars
talent regelmatig naar Dender-
monde en doet dat momenteel, nu 
hij senator voor Dendermonde-St-
Niklaas is, nog. Opmerkelijk is 
wel dat het Waasland Dendermon-
de nu af en toe moet bijspringen 
terwijl dr Van Boxelaer op het 
einde van de vijftigerjaren als 
promotor van de Dendermondse 
VU-werking ook voor het arron
dissement St-Niklaas instond. On
der het voorzitterschap van Emiel 
Verbeeren wordt de periodiek 
« Spits » gepubliceerd en het t i jd. 
schrift « De Uil » uit Kalken 
wordt een waar begrip. Onder im
puls van Piet Van Biezen, die 
tientallen abonnementen boekte, 
rukt Dendermonde op naar de 
derde plaats van de nationale 
ranglijst voor de abonnementen
slag voor het VU-weekblad. 

Als dr Virgile Decommer op 3 juni 
1967 tot voorzitter van het twee
de arrondissementele bestuur ge
kozen wordt, schrijft hijzelf dat 
« onze nieuwe ploeg de diepere 
penetratie van de Volksunie in 
het politieke leven van ons arron
dissement tot hoofdtaak krijgt ». 
Paul De Visscher neemt het se-
kretariaat van dit bestuur waar, 
dr Cornelis staat in voor de pro
paganda, O. De Pus en J. Bracke 
voor de financiën, R. Meert voor 
het dienstbetoon en J. Van Boxe
laer staat eveneens in voor het 
dienstbetoon. Nog geen jaar la
ter staan er al parlementsverkie
zingen voor de deur. Het sukses 
is groot. Dr Decommer gaat naar 

de Kamer, O. De Pus uit Oudegem 
en Th. Kegel uit Kalken, beiden uit 
het distrikt Dendermonde-Wette-
ren, zetelen in de provincieraad. 
De verkiezing van de arrondisse
mentele voorzitter en penning
meester tot mandatarissen brengt 
mee dat er een nieuw arrondisse
menteel bestuur gekozen wordt. 
Paul De Visscher blijft sekretaris, 
Herman Van Wichelen wordt voor
zitter, W. Braeckman ondervoor
zitter, dr Van Boxelaer sociaal 
dienstbetoon, dr Cornelis propa
ganda, Bracke penningmeester en 
De Greef organisatie. Het is in 
ditzelfde 1968 dat tienduizenden 
studenten en scholieren manifes
teerden om hun eisen in verband 
met de vervlaamsing van de Leu
vense universiteit kracht bij te 
zetten. Ook Dendermonde krijgt 
een enorme Leuven-Vlaams-beto
ging en het was de man die de 
betogingen in Dendermonde leid
de, namelijk Ferdy Willems, die 
in deze nogal hitsige periode het 
initiatief nam voor de VUJO-stich-
ting en tot '72 de spil zou worden. 
De VUJO deed aan specifiek jon
gerenwerking, dit ondermeer via 
de gemeentelijke en stedelijke 
jeugdraden, en organiseerde aller
lei vormingsinitiatieven, waarin 
de binnen- en buitenlandse aktuali-
teiten centraal stonden. Eenzelfde 
taak werd het Dosfelinstituut, ge
noemd naar een geboren Dender-
mondenaar, toebedacht. In ons 
arrondissement werden cycli inge. 
richt rond tema's als inspraak- en 
adviesorganen bij het gemeente
beleid, de gemeentewetgeving, 
voorbereiding van de gemeente
raadsverkiezingen '76 — vier les
sen met gemiddeld vijftig aanwe
zigen — en programmeert het 
arrondissementele Dosfelinstituut 
op 25 november een spreekbeurt 
over het anti-mflatiebeleid door 
prof. J. Maton en nog later een 
bespreking van het gewestplan-
Dendermonde. Het arrondisse
menteel bestuur onder voorzitter
schap van Herman Van Wichelen 
had het niet onder de markt. Af
delingen werden opgericht, terwij l 
andere — soms door onhandige 
ingrepen van het nationale be
stuur — verdwenen. Als men op 
7 november 1971 opnieuw naar 
de stembus trekt, haalt de VU zijn 
totnogtoe beste uitslag in het ar
rondissement. Burgemeester Avil 
Geerinck voert de kamerlijst aan 
en haalt 20% van de stemmen. 

Hamme-Zele haalt voor het eerst 
een zetel in de Oostvlaamse pro
vincieraad. 
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Eind '73 wordt Rik Smekens uit 
Dendermonde de opvolger van 
Herman Van Wichelen als arron
dissementele voorzitter. Het was 
zijn bedoeling de verdwenen afde
lingen terug op te richten en alle 
afdelingen te herbronnen. Pas wa
ren de nieuwe bestuursverkiezin-
gen achter de rug of men stelde 
het arrondissementeel bestuur 
voor nieuwe verkiezingen. Dr Wer
ner Cornelis is andermaal propa
gandaleider en met een werkelij
ke eensgezinde samenwerking 
tussen de nog bestaande afdelin
gen werd de kiesstrijd aangevan
gen. Volksvertegenwoordiger 
Aviel Geerinck haalt 5.638 voor
keurstemmen, maar dit kon niet 
beletten dat zijn kamerzetel door 
het spel der apparantering naar 
Aalst verhuisde. Dit niettegen
staande het feit dat Dendermon
de 17,2% der stemmen behaalde, 
terwijl Aalst met 15,5% en Gent-
Eeklo met 15% ieder twee zetels 
halen. Dit verlies trof het ganse 
arrondissement, zeker financieel 
en ook bij de koöptatie van sena
toren geraakte Dendermonde in 
de vergeetboek. 

inmiddels zijn de grote afdelingen 
aan de herbronning begonnen. Het 
zorgenkind Lebbeke ging met een 
honderdtal leden opnieuw van 
start. Het voorlopig bestuur o.l.v. 
Julien Dubois en M. Van Wese-
mael samen met J. Aeyels, L. 
Lallaert, W. De Lathouwer, R. 
Goossens en G. Keppens doet het 
goed. KOO-voorzitter en provinci-
agj raadslid Walter Braeckman 
werd te Wetteren door Pol Leliè-
vre als voorzitter opgevolgd. De 
afdelingen Dendermonde, Buggen-
hout, Denderbelle, Grembergen, 
Schoonaarde, Waasmunster, Wi
chelen en Zele gaat het voor de 
wind. Te Hamme gebeurde de af
lossing van de wacht en een ver
ruimde en verjongde ploeg onder 
het voorzitterschap van Gust Hey-
vaert zet zich samen met het uit
tredend bestuur als één man ach
ter hun schepen J. De Clercq. In 

het vooruitzicht van mogelijke fu
sies wordt onderzocht, nog ver
schillende kernen op te richten. 
De arrondissementele ploeg werd 
onlangs uitgebreid en bestaat mo
menteel uit voorzitter Rik Sme
kens, ondervoorzitster en Dosfel
werking Lutgart De Beule, maat
schappelijk werk Achiel Segers, 
organisatie E. Van den Bogaert, 
propaganda R. IJsewijn, penning
meester R. Vonck, sekretaresse 

\ 

Agnes Vandersteen, VVM-voorzit-
ter Antoon Keldermans en de kan
tonnaal gevolmachtigden dr Wer
ner Cornelis (Dendermonde), J. 
Van Boxelaer (Wichelen), R. De 
Leenheer (Zele) en de provincie
raadsleden W. Braeckman en 
Herman Burghgraeve. 
Moge deze bijdrage het startsein 
zijn van het grote weerzien. 

PAUL VAN DEN EEDE 
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GENERIEK VAN EEN VUJO-AFDELING 

Toen in het woelige '68 tienduizenden studenten en sctiolie-
ren manifesteerden om fiun eisen i.v.m. de vervlaamsing van 
de Leuvense universiteit kracht bij te zetten, werden ook 
in Dendermonde enkele jongelui door het Vlaams-nationale 
beestje gebeten en evolueerde hun aktie in de stichting van 
een VUJO-kern, die binnen de Volksunie een specifieke 
jongerenwerking wou ontwikkelen. Het was de man die de 
Leuven-Vlaams-betogingen in Dendermonde leidde, namelijk 
Ferdy Willems, die in die nogal hitsige periode het initiatief 
nam voor de VUJO-stichting en tot '72 de spil zou worden, 
waarrond VUJO draaide. De toenmalige VUJO-kern ging er
van uit dat politieke vorming een noodzakelijke stap was om 
aan politieke aktie te kunnen doen en daarom ging VUJO het 
publiek informeren. In de periode '70-71 werd met deze infor
merende bedoeling een tijdschrift uitgegeven, « VUJO-
Flash », dat als een Knaptand-avant-la-lettre de lokale en 
nationale politieke aktualiteit kritisch en toch opbouwend 
benaderde. Met dezelfde informatie-taak voor ogen organi
seerde VUJO in oktober en november '72 twee voorlichtings
avonden, waarop eerst gemeenteraadslid Ward Buyst en 
later de provincieraadsleden Herman Berghgraeve en Antoon 
Keldermans de taak en werking van de gemeente- en provin
cieraad omschreven. VUJO stelde het door haar gehuldigde 
bevrijdingsnationalisme en het integraal federalisme in een 
internationaal perspektief en organiseerde daarom info-
avonden over en voerde akties rond Palestina, Vietnam, ont-
wikkelingsprofekten en dies meer. 

De huidige VUJO-kern stelt zich nog steeds ditzelfde doel. 
Volksunie- jongeren » houdt uiteraard in dat er standpunten 
ingenomen worden in verband met jongerenproblemen. Dat 
deed VUJO bijvoorbeeld door een aktie rond het beroeps-
legerplan van hun twijfelachtige vriend Paul Vanden Boey-
nants (info-avond op 7 december '73). En er werd gewerkt 
binnen de stedelijke jeugdraad. Daar voerde VUJO steeds 
een opgemerkte oppositie : Ferdy Willems wou indertijd de 
subsidies voor VUJO aan een ontwikkelingsprojekt geven, 
VUJO stelde samen met ruim twintig andere jeugdverenigin
gen een ontwerp van statuten op voor de stedelijke jeugd
raad en hekelde de CVP-meerderheid scherp toen ze deze 
demokratisch opgestelde statuten door een eigen autoritair 
brouwsel verwierp, de VUJO stelde voor om in het kader 
van de week van de jeugd een jeugdmarkt in te richten en 
pakte toen uit met een bepaald schitterende stand. En deze 
generiek wordt eerdaags vast nog aangevuld. 

'-i^Sh.'SiSltmSirJuMliM 
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DKnSCB€COOn 
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 fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , b i j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12 . 

PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
to t 20u , b i 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 t o t 22u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 to t 20u30 , b i j Math i lde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21u , in Teirlinci<pl. (met fed . sche
pene F. Adang) . 

ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het 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 2 0 u 3 0 to t 
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163. 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 2 2 u , bi j 
Alex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 to t 
20u , b i j Er ik Clerckx, Heldenplein 2 2 . 
KAPELLEN o /d BOS : elke dinsdag, van 
18u30 to t 2 0 u , elke zaterdag van 11 to t 
12u, ten huize van P. Peeters, Mechelse-
steenweg 6 2 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 
20u , in St. Jozef. 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi j Guy Smet. 
WOLVERTEM : 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 11u 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. Bi j 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 Teralfene. 
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 to t 2 0 u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borcht lom-
beek. Café « Bi j Monsken », Kerkple in , 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u to t 2 0 u 3 0 . 
SINT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Uilenspiegel », Kerk
straat te 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 ï), 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 to t 20u , b i j M , Penis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 tot 21u30 , 
in De Zwaan. 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
t o t 12u, bi j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u t o 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 
2 0 u , ten huize van Bob Maes, Parklaan 14 . 

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

LIMBURG 
AS 
AFDELINGSBAL 

Dit eerste VU-bal te As mag 
wel een groot sukses genoemd 
worden. Na een gunstige voor
verkoop van toegangskaarten was 
de belangstelling op zaterdag 16 
november zeer groot. Het ope
ningswoord werd uitgesproken 
door voorz. Hubert Verheyen. Hij 
verwelkomde de simpatisanten 
van de verschillende afdelingen 
alsmede sen. dr Vandekerkhove, 
volksvert. Jef Olaerts, prov. raads
leden Renaat Van Heusden, Door 
Van Deuren, Jaak Gabriels en ge
meenteraadslid mevr. Seurs-Stre-
vens. Aan allen die dit eerste bal 
tot een sukses maakten door hun 
aktieve voorbereiding en door hun 
aanwezigheid, van harte dank. 
SOC. DIENSTBETOON 

Jos Truyen, Bilzerweg 50, As 
tel. 011/65.74.32 : elke dinsdag 
van 18 tot 19 u. 

BILZEN 
UITGEBREIDE 
BESTUURSVERGADERING 

Het uitgebreid bestuur van de 
afdeling vergaderde op maandag 
18 november in de Pabilolokalen. 
Niet minder dan 19 personen na
men deel aan deze vergadering 
onder wie volksvert. Raskin. Door 
onze mandatarissen werd verslag 
gegeven over de gemeenteraads
werking (J. Rubens] en over de 
KOO-werking (T. Benats). 

Verder werd het gewestplan 
besproken. Door volksvert. Ras
kin werd een uiteenzetting gege
ven over de fusieprolbematiek. 
Nadien werden de kandidaten aan
geduid voor de kant. raad. Tot 
slot werd de volgende uitgave 
voorbereid van het afdelingsblad. 

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 IJ. Tel. 011/ 
46.23.72. 
ZIJ OOK I 

Door een vergetelheid werden 
bij het verslag van de kantonale 
in Opitter volgende aanwezigen 
niet vermeld : gemeenteraadslid 
mevr. Jacobs-Colemont uit Berin
gen, arr. ondervoorz. Jaak Cup
pens en arr. sekr. Jaak Indekeu. 
INSTALLATIE KANT. RAAD 

Krachtens het arr. huishoude
lijk reglement, had op woensdag 
de kant. raad, onder voorzitter-
13 november II. de installatie van 
schap van arr. sekr. Jaak Indekeu, 
plaats. Onder de verdere aanwe
zigen vermelden we o.m. prov. 
raadslid Jaak Gabriels en gemeen
teraadslid Jaak Dreezen. Verder de 
afgevaardigden van de verschillen
de afdelingen. Bij stemming werd 
volgend kant. bestuur samenge
steld : voorz. Jaak Geussens, on
dervoorz. Jean Stinckens, sekr. 
Leo Moonen en penningm. Leo 
Clijsters. 

Hierna werd nog de verdere 

VUJO-NATIONAAL 

VORMINGSWEEKEND 

Op zaterdag 7 en zondag 8 december a.s. organiseert VUJO-
nationaal een vormingsweekend te Heusden (Limburg) in het 
ontmoetingscentrum van de Bouworde. 

Tema : « Het machteloze individu in de samenleving ». 
De tematiek hebben wij reeds doorgelicht in Cadzand. Nu 
wordt er konkreet aan verder gewerkt in voorbereiding op het 
VUJO-kongres. 

Inschrijven : door storting van 200 fr. op rekening nummer 
061-7607090-39 van Johan Beke, IVIariakerke (Gent) met ver
melding « VUJO-weekend ». 

Het weekend begint op 7 december om 14 uur en eindigt op 
8 december om 18 uur (na het avondmaal). 

HOE IN HEUSDEN GERAKEN ? 

Trein of bus tot Hasselt, in Hasselt bus naar Beringen tot 
Heusden. 

werking besproken. In verschillen
de afdelingen zal een begin ge
maakt worden met de voorberei
ding van de gemeenteraadsverkie
zingen. 

BOCHOLT 
NIEUWE AFDELINGSSEKRETARIS 

Leo Moonen, Dorpstr. 16, werd 
aangesteld als nieuwe afd. sekr., 
in opvolging van Mathieu Voets, 
die wegens zijn studie deze taak 
moet opgeven. We danken Ma
thieu voor zijn inzet en wensen 
hem veel sukses in zijn studie. 
Leo wensen we een vruchtbaar 
mandaat toe. 

DILSEN 
BAL 

Op zaterdag 16 november II. 
had in dancing Welkom te Rotem 
het jaarlijks afdelingsbal plaats. 
Onder de aanwezigen o.m. sen. 
Vandekerckhove, volksvert. Ras
kin, prov. raadslid Gabriels, arr. 
ondervoorz. Cuppens, arr. sekr. 
Indekeu, gemeenteraadsleden Cor-
nelissen en Pieters uit Maaseik. 
Wat later op de avond mochten 
we ook nog ons oud-prov. raads
lid Adam Deckers Sr. en zijn echt-
genotebegroeten. Aan onze be
stuursleden en vooral aan Guldo 
Dillen, Jan Awouters, Adam Dec
kers Jr en Erik Van Mulders har
telijk dank voor het geleverde 
werk. 

BETERSCHAP 
Ons bestuurslid Adam Deckers 

Junior werd in een voetbalwed
strijd met Standaard Elen ge
kwetst. We wensen hem een 
spoedige genezing toe zodat Stan
daard weer spoedig op hem be
roep zal kunnen doen. 

EIGENBILZEN 
ZILVEREN HUWELIJKSFEEST 

De heer Clement Keppers, se
dert jaren bestuurslid van de 
plaatselijke afdeling, vierde on
langs zijn zilveren huwelijksfeest. 
Een hartelijk proficiat aan Cle
ment, echtgenote en kinderen. 

GENK 
IN MEMORIAM IVO JORISSEN 

Op woensdag 20 november werd 
Ivo Jorissen, het jongste bestuurs. 
lid van de VU-afd. Genk, ten gra
ve gedragen. 24 jaar — in de vol
le ontplooiing van zijn bijzonder 
dinamisch en optimistisch leven 
— werd hij door een verkeers
ongeval uit ons midden wegge
rukt. Nadat René Olaerts, ex-be-
stuurslid, enkele maanden geleden 
even onverwacht van ons is heen
gegaan, worden wi j nu opnieuw 
getroffen door het verlies van een 
uitmuntende vriend en trouwe 
medewerker. Wij zullen van Ivo 
vooral een beeld van ongekompll-
ceerde vrolijkheid, van levenslust 
en jeugdig dinamisme bewaren, 
bieden wi j onz eoprechte gevoe-

DKnscBCcoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
2 december 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 1 . 
7 december 
KAULILLE van 9u30 to t lOu : G. Vossen, Kleine Fonteinstraat 14 . 
ST.-HUIBRECHTS-LILLE van 10u30 to t 11u : H. Lipkens, Venderstr. 5. 
PEER van 11 u30 to t 12u : J. Plas, Collegelaan 5. 
BREE van 12u30 to t 13u : Café W i t Paard, Nieuwstad 28 . 

Senator J. VANDEKERCKHOVE 
2 december 
ZELEM van 18u to t 19u : Provincieraadslid I. Decap, Stationsstraat 79 . 
ST. TRUIDEN van 19u to t 20u : b i j Urbaan Dr i l jeux, Verbiest 25a. 
6 december 
GENK van 18u to t I 9 u Schaapsdries 29 . 

flLCnDCR 
DECEMBER 
8. 

11. 
13. 

17. 

20. 

31. 

Dilsen : Bestuursvergadering om 10 u. in café Metropole. 
Tongeren-Maaseik (arr.) : Arr. bestuur om 20 u. 
Hoeselt : Afdelingsfeest. 
Dilsen : Ledenvergadering om 20 u. in café Metropole, 
Rijksweg 406. Sprekers : volksvert. E. Raskin en sen. 
R. Vandekerckhove. 
Maaseik : Vergadering in aanwezigheid van volksvert. 
E. Raskin. 
Eigenbilzen : Bestuursvergadering. Afrekening van de 
lidkaarten. 
Dilsen : Algemene ledenvergadering. 

lens van erkentelijkheid en deel
neming aan. 

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. 

HOESELT 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur vergaderde onder 
voorzitterschap van W. Ramaekers 
op donderdag 14 november. Be
sloten werd de winterwe/king on
middellijk in te zetten. 

HOUTHALEN 
KAARTNAMIDDAG 

Zondagnamiddag 17 november 
11. had in Casambya te Houthalen-
Oost een kaartnamiddag plaats. 
In een boeiende sfeer, met 40 
deelnemers en ettelijke toeschou
wers, w.o. arr. sekr. Jaak Indekeu 
was het een geslaagd Initiatief. 

Dank aan de medewerkers, 
waarbij René Mattheus Toon Di-
rix en Damien Leppens wel een 
bijzondere vermelding verdienen. 

MAASEIK-KINROOI 
DRUKKE AKTIVITEITEN 

De VU-afd. Maaseik-Kinrooi is 
de laatste tijd weer zeer aktief. 
Op donderdag 10 oktober verga
derden ze bij de voorzitter. Vele 
positieve punten kwamen uit de 
bus, o.a. : volledig meewerken 
met de kaartenverkoop voor ons 
arr. bal, voorlichtingsvergadering 
voor de landbouwers te Tonger
io. Talrijke deelname aan de vie
ring 20 jaar VU te Gent. 

Kanton, vergadering te Neeroe-
teren op 15 oktober. Daar werd 

de samenstelling besproken van 
de kant. raad alsook de fusiepro
blemen. Ledenvergadering op 22 
oktober. 

De bestuursafdeling Maaseik-
Neeroeteren belegde een leden
vergadering op 20 oktober in zaal 
de Leeuwerik te Aldeneik. Deze 
zou handelen over de voorgestel
de fusies. De vergadering was in-
struktief en verrijkend. Meerdere 
aanwezigen vonden het jammer 
dat er in het verleden niet meer 
dergelijke vergaderingen werden 
belegd. Misschien is dit een sug
gestie voor de toekomst. 

Donderdag 14 november uitge
breide bestuursvergadering, waar 
ook de dertien kandidaten van de 
lijst op werden uitgenodigd. Op 
deze vergadering werd gesproken 
over de fusiemogelijkheden en 
het bal 1974. 

Op donderdag 21.11.74 vond de 
kant. vergadering plaats bij M. 
Smits. 

RIEMST 
NUMMER 4 VAN « 'T LEEUWKE 

Op hun eerste pagina geven de 
verantwoordelijken op een sublie
me manier verantwoording van 
het feit dat ze een tijd lang niet 
zijn verschenen. Op hun verdere 
paginas wordt uitvoerig aandacht 
besteed aan het nu en doel van 
de Volksunie en « of we ze nog 
nodiq hebben ». Dat er iets roert 
in het zuiden, is wel aan deze 
uitgave te merken. 

ST-TRUIDEN 
DIENSTBETOON 

Urbaan Driljeux ontvangt elke 
avond aan huis van 19 tot 20 u., 
Terbiestwg 25A. 
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DE VOLKSUNIE IN DE LIMBURGSE PROVINCIERAAD ( 2 . ) 
Uit de rede van VU-prov. raadslid 
J. Gabriels (zie vorig nr) publice
ren we hierna de slotbeschouwin
gen. 
Op de post van het onderwijs 
dient er echter onverwijld ge
snoeid ; wij hebben enkele sug
gesties gedaan bij de bespreking 
van dat hoofdstuk en zijn ervan 
overtuigd dat hierdoor heel wat 
bespaard kan worden. Indien men 
daar niet op ingaat moet men ons 
niet komen verwijten dat we geen 
alternatief voorgesteld hebben. Op 
deze post alleen zijn miljoenen te 
besparen zonder dat het perso
neel, de leerlingen en de direktie 
schade ondervinden ». 
« Samengevat kan men dus stel
len dat er enerzijds kan gespaard 
worden op de uitgaven, en dat 
anderzijds dit een vermindering 
van de inkomsten kan meebren
gen waardoor de steeds voort
hollende belastingsdruk zou kun
nen ingedijkt worden. 
In een derde deel willen we even 
onze blik richten op de toekomst. 
« In zijn zeer gewaardeerde ope
ningsrede heeft de heer gouver
neur aandacht besteed aan de in-
frastruktuur en de ekonomische 
aspekten. Op vele punten kunnen 

we het ermee eens zijn ; heel 
zijn ruime visie was gericht op 
het Limburg van morgen ; een 
Limburg dat ongetwijfeld minder 
kinderrijk zal zijn dan voorheen, 
maar dat anderzijds meer bejaar
den zal teilen (aangezien de ou-
derdomsgrens steeds wordt op
gedreven door de sterk evolue
rende gezondheidsorganen). 
Ook in de toekomst zal veel aan
dacht moeten besteed worden aan 
de mens in opleiding (welke som
mige politici reeds zeer vroeg op 
de schoolbanken willen plaatsen) 
en de mens in produktie (vooral 
in onze provincie zeer sterk aan
wezig). In meerdere mate zal ech
ter ook onze aandacht moeten 
uitgaan naar de mens op pensioen. 
Ook moet er in de toekomst met 
man en macht gestreefd worden 
naar meer gelijkheid : de klasse 
van meiden en knechten hoort on
getwijfeld tot het verleden. Nie
mand kan echter ontkennen dat 
er nog heel wat ongelijkheid be
staat in ons land dat zich tot de 
tien rijkste landen ter wereld re
kent. Deze ongelijkheid dient 
vooral door de overheid bestre
den te worden ; zo o.m. zou men 
via het onderwijs strukturen kun

nen opbouwen die voor alles het 
sociaal kontakt bevorderen. Hope
lijk wordt de omvorming van ons 
lager onderwijs en deze van ons 
sekundair onderwijs een eerste 
stap in de goede richting. Onge
lijkheid is vaak aangeboren, van
daar dat de overheid daar zeer 
vroeg moet ingrijpen. 

Op wetenschappelijk gebied zal 
men in een tijd terechtkomen 
van steeds verder gaande specia
lisatie. Dit leidt ongetwijfeld tot 
hogere bekwaamheid. Deze be
kwaamheid moet echter ten dien
ste staan van het individu. In af
wachting dat ons onderwijs in die 
fundamentele richting wordt om
gebogen kan de overheid nu reeds 
dokteren aan de ongelijkheden in 
de wereld van de volwassenen : 
de laagste inkomens moeten 
steeds meer vrijgesteld worden 
van belastingen terwijl de over
heid (ook de provinciale) steeds 
meer voordelen kan toekennen 
aan de meest behoeftigen. 

Ernstige vragen kan men zich 
stellen i.v.m. de gunstige progno
se die steeds voorop werd ge
steld ; wij willen hier onze grote 
bekommernis uitdrukken omtrent 

de komende evolutie. Gaat het 
groot aanbod van jonge werkkrach
ten in onze provincie opgevangen 
kunnen worden door de dalende 
ekonomische groei ? Gaat er vol
doende werkgelegenheid zijn ? 
Gaan de afgestudeerden niet zon
der werk vallen ? Wij hebben zo
veel gedaan voor de uitbouw van 
het universitair onderwijs in on
ze provincie : kunnen we die af
gestudeerden garanties bieden ? 
Indien die gunstige prognoses 
toch aanhouden wat wij verhopen 
stelt zich ook sterk het probleem 
van de vrije tijd ; reeds nu voor
ziet men één maand vakantie, 4 
dagen werkweek, verlaging van 
de pensioenleeftijd, enz. Ook onze 
Limburgse mens moet geleerd 
worden deze vrije ti jd goed te 
benutten. Daarvoor dienen door 
de overheid allerlei kollektieve 
voorzieningen voorzien op het 
vlak van de sport, de kuituur, enz. 
In dit verband weze gezegd dat 
de gemeenschap beter gediend is 
met gemeenschapshuizen waar 
de drempelvrees makkelijk wordt 
overwonnen dan met kultuurpalei-
zen die een voorrecht worden 
voor een kleine groep « geïnteres
seerden » en die bovendien voor 

de gemeenschap kostelijk uitval
len. Bovendien heeft het geen zin 
bouwwerken op te richten die de 
eeuwen trotseren, wie weet im
mers wat de behoefden zijn van 
de mens in de 21e eeuw ? 

Indien de gunstige voorspellingen 
aanhouden zal Limburg van mor
gen ook meer materiële welvaart 
kennen ; zoals reeds herhaalde 
malen aangehaald dient de over
heid erover te waken dat deze 
welvaart gelijk verspreid wordt. 
Die welvaart mag bovendien niet 
ten koste van het welzijn verlo
pen. Een ekonomische groei die 
dat welzijn aantast dient verme
den. Ongebreidelde en onnodige 
inplanting van infrastruktuurwer-
ken dient kost wat kost verme
den. Hierbij willen we opmerken 
dat momenteel reeds 30% van 
Vlaanderen toebebouwd is. Dit 
kan niet in hetzelfde tempo blij
ven verder gaan ; we kunnen onze 
kinderen toch niet achterlaten in 
een wereld van asfalt en beton ? 
Wij opteren voor maximale benut
ting van de reeds bestaande in-
frastruktuur en eens die volledig 
bezet kan aan verdere uitbreiding 
gedacht worden... ». 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
VENSTER-AFFICHES 

In ansluiting met de oproep van 
vorige week aan de bezitters van 
borden, willen we vandaag dezelf
de oproep richten tot alle lezers 
die bereid zijn een aanplakbrief 
voor hun raam te hangen, telkens 
er een aanplakbrief verspreid 
mogelijk te laten verlopen, verzoe-
wordt. Om de begeleiding zo snel 
ken wij deze mensen hun naam 
en adres op te geven aan een 
bestuurslid van hun afdeling, aan 
het arr. sekretariaat (p/a Het Gul
den Vlies, Esplanade te Aalst) of 
aan Jos Verdoodt, Leuvestr. 29b, 
9440 Erembodegem (tel. 053/ 
21.68.26). Telkens een nieuwe 
affiche verspreid wordt, krijgen 
deze mensen die dan per post 
toegestuurd Met onze dank voor 
uw medewerking. 
BAL 

De kaartenverkoop voor het arr. 
bal komt in alle afdelingen stilaan 
goed op dreef. Wij rekenen hier
voor op de medewerking van alle 
bestuursleden. Wij herhalen even
eens de oproep van voor enkele 
weken : wie prijzen ter beschik
king heeft voor de grote tom
bola op het bal, stelt zich in ver
binding met Staf Scheerlinck, Bert-
str. 1b, 9405 Nederhasselt. Tel. 
054/33.43.41. Dank bij voorbaat 
voor de medewerking. 

BOTTELARE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke laatste zaterdag 
van de maand van 16 tot 17 u. 
ten huize van 1. De Geyter, Kon. 
Astridlaan 19 (091/62.64.07). 

DENDERLEEUW 
IN MEMORIAM 

GUSTAAF VAN DEN BRANDE 
Op 20 november overleed onze 
vriend Gustaaf Van Den Brande, 
Van bij de stichting was hij lid 
van de Volksunie. In de zestiger 
jaren maakte hij deel uit van de 
befaamde arrondissementele kol-
portageploeg. Van Jan Caudron 
werd gezegd dat hij het blad aan 
alle nonnetjes kon verkopen en 
van Staaf getuigde men dat hij 
het blad aan de kommunisten ver
kocht. Met de klak schuins op het 
hoofd hield hij er van het Volks
unieblad in de « rode burchten » 
te kolporteren. Kortom, hij bracht 
de Volksunie bij de gewone man. 
Verleden week kwam hij zijn ab-
bonnementsgeld en lidmaatchap 
voor 1975 betalen. Een paar da
gen later vonden buren hem dood 
in zijn woning waar hij alleen 
woonde. Vriend Gustaaf, rust in 
vrede en verkoop aan Sinte-Pie-
ter af en toe een « Wij ». 

DENDERBELLE 
19 NOVEMBER 

In De Vlasbloem te Denderbelle 
sprak sen. W. Persijn over het VU-
landbouwprogramma. 

DRONGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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 Tijl, klinkouterstr. 
7Q, St-Amandsberg (Gent). 

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

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

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

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

MELLE 
ZITDAGEN 

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

KOO-afgev. Godelieve Van Loc: 
Driesstr. 61 te Melle-Centrum 
ontvangt alle dagen. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
BEDANKING 

Het bestuur van onze afdeling 
en san. Coppieters danken op
recht alle middenstanders om de 
schenking van de mooie en talrij
ke prijzen voor onze tombola die 

tijdens ons jaarlijks bal doorging 
en dat weer een geweldig sukses 
ksncis 
SINTERKLAASFEEST 

Zoals de laatste jaren komt ook 
dit jaar de goede VU-Sint en 
Zwarte Piet bij onze kleintjes op 
bezoek, gratis voor onze leden. 
Zij die de Sint thuis wensen te 
ontvangen gelieve aanstonds één 
van onze bestuursleden te ver
wittigen. Niet-leden die de VU-
Sint willen ontvangen hoeven 
slechts lid te worden van onze 
afdeling en betalen 100 fr. lidgeld. 

ST-GILLIS 
ARR. RAAD 25-11-74 

Aanwezig : Dendermonde, Ze-
le, Hamme, Wetteren, Waasmun
ster, Lebbeke, Buggenhout, Den
derbelle, Schoonaarde, Grember-
gen. Sen. Coppieters verontschul
digd (buitenland). 

Besproken : Vrouwendag Gent, 
fusieplannen arr., gewestplan, 
kandidaatstelling vervanging Hen
drik Ballet in partijraad, koöpta-
tiestelling Werner Cornells. 
Afdelingsbals Wichelen (kende 
een geweldig sukses), Hamme, 
Zele, Waasmunster. 

ZOMERGEM 
HULP AAN DE BOEREN 

Onder impuls van de Vujo aan
gevoerd door voorz. Mare De Jae
ger en met volle medewerking 
van de VU-afd. werd de hulp aan 
de landbouwers op gang ge
bracht ; hetgeen, niettegenstaan
de de bedekte en openlijke tegen
werking van onze burgemeester 
een groot sukses is geworden. 
Tot op heden werden er ruim 500 
uren nuttig werk door de studen
ten geleverd te bate van « Boe
ren in nood ». 

ZOTTEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

MEDEGEDEELD 
BERTEN FERMONT-
HERDENKING 

Naar aanleiding van de verjaar
dag van het overlijden van dp 
Vlaamse dienstweigeraar om ge
wetensbezwaren Berten Ferment 
(30.1.1911-22.10.1933) : eucharis
tieviering met homilie door e.p. 
A. Bouquillon, O.P., morgen zon
dag 1 december te 11 u. in de 
kerk der Witte Paters, Keizerstr., 
Antwerpen. 

Het Arthur Verhoeven-koor van 
Brasschaat zal de plechtigheid op
luisteren. 

Vooraf zullen bloemen worden 
neergelegd aan het grafmonument 

KflLCnDCR 
NOVEMBER 
30 Burst : Negende Joeldansfeest in zaal Perfa om 21 u. 30. 

Orkest : The Musical Friends met zanger Geo Camp. 
Prijs : 60 fr. 
Ertvelde : Bal met orkest De Bartels in zaal Atlantis. 
Waasmunster : 4de Volksuniebal in de Gulden Schaduw, 
zaal Bowling, Heide, om 20 u. Inkom : 70 fr. Zijn van de 
partij : The Strangers, het MIdnight-orkest met zanger 
John Felix. 

Zandbergen-Grimminge-ldegem : Bal in Denderhof, Dorp, 
DECEMBER 

Lede : Mosselfestijn voor leden en hun familie en vrien
den om 20 u. in lok. Reinaert, Dreef. Gratis. 
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 Aktiekomitee voor 
Oost-Europa om 20 u. in Hof ten Dale. 

8. Gent : Sinterklaasfeest in Vlaams Huis Roeland om 
15 u. Ingericht door VU-Gent « Wij Vrouwen » en VNJ. 
Gent - Muide : Vergadering wijkkomitee, Schouls, Meu-
lestedestwg 330. 

10. Merelbeke : Sinterklaasfeest voor de gepensioneerden. 
Attraktie : André Baert (zang-musikus). Om 15 u. in zaal 
Rola, Roskam. 

11. Dendermonde : Manifestatie aan het stadhuis met prof. 
Maton en de VU-voorstellen terzake over inflatie. 

14. Aalst 
Tura. 

Arr. bal om 21 u. 30 in Keizershallen met Will 

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

van Berten Fermont op 't Schoon-
selhof door een afvaardiging van 
het Berten Fermont-Herdenkings-
komitee. 

Wie niet aanwezig zou kunnen 
zijn, kan een bijdrage storten op 
postrek. nr. 4332.54 van het Ber
ten Fermont-Herdenkingskomitee, 

vzw, Mortsel, voor onderhoud van 
het graf en bloemenhulde. 

De brochure « Berten Fermont -
Vlaams-nationaal geweten tegen 
geweld » is nog verkrijgbaar mits 
storting van 50 fr. -f- 10 fr. ver
zendingskosten op voormelde 
postrekening. 

OPROEP 
Morgen 1 december 1974 : 

NATIONALE TAK-BETOGING TE SCHAARBEEK 
Verzamelen : Brussel, aan de Koninklijke Vlaamse Schouw

burg, Arduinkaai om stipt 11 uur. 
Slogans : 

«NOLS BUITEN ! » - - « NOLS - PAS DE WET TOE ! » 
« MICHEL : ONTSLAG ! » 

« FDF - PSC - CVP = ANTI-VLAAMS ! » 
De Vlaamse gemeenschap moet de straat op : Schaarbeek is 
een duidelijke « test-case » ! 
Het is niet voldoende eens rustig te gaan wandelen te Halle. 
Het is verdomde plicht ook op de « heetste » plaatsen aan
wezig te zijn ! 

BUSSEN : 
ANTWERPEN : t. (031)571734 BRABANT : t. (02)3584635 
LIMBURG : t. (011)411002 ST. NIKLAAS : t. (052)478416 
MECHELEN : t. (031)891577 AALST : t. (053)700141 
GENT : t. (091)213206 OOSTENDE : t. (059)706116 
ROESELARE - KORTRIJK : De vrienden uit W.-Vlaanderen rij
den mee met de bus(sen) uit GENT (8.50 uur). 

(medegedeeld) 
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WIJ iri D€ KXKSume 
VU-MOTIE OVER BRABANT 
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, 
# stelt vast dat Vlaams-Brabant, alhoewel het behoort tot het territo
rium van de Kultuurraad, de Gewestelijke Ekonomische Raad en de 
Gewestraad voor Vlaanderen, nog steeds ressorteert onder de huidige 
provincie Brabant, die met een eentalig Nederlands, een eentalig Frans 
en een tweetalig hoofdstedelijk gebied moeilijk bestuurbaar is ; 
# dat zulks voor een behoorlijk funktioneren van de nieuwe geweste
lijke strukturen uiterst hinderlijk is ; 
# dringt derhalve bij de wetgever aan om aan deze anomalie ten spoe
digste te verhelpen. 

IN DE OOSTVLAANSE 

PROVINCIERAAD 
Voor deze eerste gewone zittijd 
van de Oosivlaamse provincieraad, 
na de verkiezingen van 10 maart 
1974, kwamen heel wat nieuwe 
mandatarissen in het halfrond. 

Tijdens de openbare vergadering 
begon men eerst de bespreking 
van de punten bulten de begro
ting. Als antwoord op een vraag 
van Huguette De Bleecker verze

kerde deputee Van Steenbergen 
opgewonden dat het geplande du
re monument aan het kruispunt 
tussen E-3 en E-5 (kosten geraamd 
op vijftig miljoen) er zeker niet 
komt. 
Leo Van Hoeylandt sprak namens 
de fraktie n.a.v. de algemene be
spreking over het begrotingsont-
werp 1975. Hij wees op de groei
ende werkloosheid in onze pro
vincie, over de lage inkomens in 
het arr. St-Niklaas, en het pro
bleem van de linker Schelde-oe-
ver. Hij vreesde een vestiging van 
kapitaalsintensieve maar weinig 
arbeidsverstrekkende en natuur-
vervuilende bedrijven. Hij bepleit
te een beter beheer voor ontslui
ting van de streek en één grote 
Schelde-federatie als volwaardige 
tegenspeler van Antwerpen. 
De vergadering van 17 oktober 
kenmerkte zich door een merk
waardig, welhaast uniek feit : 
gouverneur De Kinder, kwam zelf 

op de tribune om zijn beleid in 
post-koloniale zaken (ontwikke
lingshulp is dat bezwaarlijk...) te 
verdedigen, dit ais antwoord op 
verschillende interpellaties, o.m. 
van onze vriend Vermeulen. 
Onze raadsleden Stals en De Cre-
mer kwamen de volgende dag 
tussen nopens de werkingstoela
gen van de vzw « Federatie voor 
Toerisme In Oost-Vlaanderen » 
Mark Stals eiste een rechtzetting 
op een zin uit een ambtelijke brief 
van het toeristische bureau waar
bij het aanklagen van de VU tegen 
wezenlijke geldtekorten in die 
ambtenarijen, vergeleken werd 
aan «vooroorlogse handelingen ». 
Mark Stals kreeg nogal venijnige 
reakties, naast de kwestie. 
Fons Van Holderbeke verdedigde 
in beeldrijke taal verschillende 
voorstellen toegankelijk-maken 
van provinciale gebouwen voor 
gehandikapten, en verbod- tot ku-
muleren van beheersmandaten in 

huisvestingsmaatschappijen. Hij 
en Pons Claes handelden tevens 
over het Leen als provincaial do
mein, met een stevige diskussie 
tot gevolg. Fons Claes vroeg hoe
veel de provinciale jachtpartijen 
aan de provinciale kas kostten, 
waarbij De Cuyper verzekerde dat 
de groene esbattementen de goe
gemeente « Nul frank en nul cen
tiem » kostten... 
Walter Braeckman hield 'n merk
waardige tussenkomst over de 
franskiljons op het slot van Laar-
ne, Leo Van Hoeylandt sprak over 
sport en het provinciaal instituut 
Heynsdaele, Jo De Gaster over 
administratieve traagheid in ver
band met vergoedingsuitkeringen. 
Bij het einde van de zittijd droeg 
de Volksunie een motie voor, die 
algemeen werd goedgekeurd, min 
de socialisten, die wel wilden 
maar niet konden voor-stemmen 
uit hoofde van hun zo unitaire 
partijstruktuur. H.D.B. 

il 

DKnscB€coon 
Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dhr. Kelder-
mans, Kasteelstraat 186. 
LEBBEKE op telefonische afspraak 
21 .38 .89 . 
W I E Z E -̂ OENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u Vlaams Huls 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café Mikene. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 
Derde zaterdag van de maand 
HAfkIME om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHELLEBELLE - WICHELEN : om 15u. 

De 

SCHOONAARDE om ISu : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Senator Oswald VAN OOTEGEIVI 
Zaterdag 30 november 
ZAFFELARE van H u tot 12u : in restaurant 
De Beurs, Dam 5. 
MELLE van 14u30 tot 15u : bij V. Allaert, 
G. Gezellestraat 5. 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in 
café Vier Wegen, Hundelgemse stweg 84. 
BOTTELARE van 16u30 tot 17u : Koningin 
Astridlaan 19 
OOSTERVELDE van 17u tot 17u30 : Mark 
Parewiick, Dorp 8. 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : bii 
Freddy Van Ghijsegem, Kerkstraat 83 . 

Volksvert. G. DE KEGEL-IMARTENS 
Iedere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 
Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 tot H u : Zaal Rio, Kou-
terbaan. 

MEERBEKE van H u tot 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u tot 14u : Jan 
Willems, Stw ĝ op Ninove 54. 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clercq, 
Aardeweg 70 . 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u tot 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140. 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 tot 11u30 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddaa 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café De 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van lOu tot 11u : Gemeentehuis. 
EEKLO van H u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 

Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T van gu tot 10u : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot 11u : bIJ D. Coppa-
jans. 
ERTVELDE van 11u tot 12u : Emilc Htilla-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 3u tot lOu : bij D. Notta-
boom, Stationstraat. 
SLEIDINGEN van lOu tot 11u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van I 1 u tot 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u tot 12u : bij Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van- de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bij Jules 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Ri f i , 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulle-
broekstraat 14. 
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 

WEST-VLAANDEREN 
ROESELARE-TIELT (Arr.) 

PERSMEDEDELING 

Het Arrondissementeel Bestuur van de Volksunie, in vergadering bij
eengekomen op 23 november il., onderzocht de toestand na de over
stromingen die de laatste weken het arrondissement hebben geteisterd. 
Het spreekt er zijn voldoening over uit dat zijn afdelingen de oproep 
tot hulp aan de getroffenen massaal hebben beantwoord. 
De aandacht ging meer speciaal naar de problemen van de landbou
wers die slechts moeizaam hun oogst kunnen binnenhalen. Teneinde 
te redden wat er te redden valt roept het arrondissementeel bestuur 
al zijn Jeden en simpatisanten op om zich spontaan aan te bieden bij 
landbouwers in nood. Deze uitnodiging wordt tevens gericht aan alle 
leden van de Volksuniejongeren (VUJO). 
Het Arrondissementeel Bestuur geeft opdracht aan zijn mandatarissen 
om langs de geëigende weg te eisen dat de hulp die door miliciens 
aan de landbouwers wordt bewezen geen bijkomende kosten zou mee
brengen voor deze toch al verllBsllIdende mensen. 

Het Arrondissementeel Bestuur 

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-lld, 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 de 
feestzaal Het Witte Paard, Lange-
str. Benevens een demokratisch 
feestmaal zal de vedette van Nek. 
ka '74, Wim De Croene, er optre
den. Het dansorkest Freddy's 
Combo en Dorina 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. 

WAKKEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Het aantal aangeslotenen bij 
het Vlaams Ziekenfonds groeit 

KflL€nD€R 
NOVEMBER 

30. I Kortrijk : Arr. bal in Thier Braühof te Hulste. Aanvang 
I 20 u. Deelname : 60 fr. 

DECEMBER 

13. 

Diksmuide : Afdelingsbal. 
Poperinge : Afdelingsbal in 't Belfort. 
Blankenberge : Arr. viering 20 jaar VU, om 20 u. 30 in 
Het Witte Paard, Langestr. Inschr. : 100 fr. bij de be
stuursleden. Gastsprekers : Fr. Van der Eist en Wim 
Jorissen. 

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

WERVIK 
SOC. DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-

restr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenlaan 108. 
VLAAMS ZIEKENFONDS WEST-
FLANDRIA 

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

Geluveld en Zandvoorde : zater
dag 16 november van 9 tot 10 u., 
bij Verbeke Wilfried, Zandvoorde-
dorp 22. 

DKnSCBCCDOn 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D IKSMUIDE - OOSTENDE: 
Vlaamse soldatendienst « Ik dien », Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t. 
problemen bii het leger, militie enz ) . 
Elke maandag op afspraak. 
( 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D IKSMUIDE 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, bij 
Mevr. L. Dekeyser. 
Derde zaterdag van de maand 
WESTENDE om 9u : Casino, Essex Scottish-
laan. 
MIPDELKERKE om 10u : Were Di, de Smet 
de Nayerlaan. 
EERNEGEM om H u : Riva Venus, Aartrijke-
straat. 

DE H A A N om H u 3 0 : De Torre Gasthof, 
Mevr. Irma Vanhaecke. 
VLISSEGEM om 12u ; bij Irena Vanhaecke, 
Kerkstraat (dorp) . 
BREDENE om 12u30 : Driftweg 59, bij Kam. 
Haeck. 
OOSTENDE (Vuurtoren) om 13u : Romy, 
Voorhavelaan 2 0 . 

Volksvert. Luk VANSTEENKISTE 
30 november 
DEERLIJK van 16u tot 17u ; c Bloemen-
hof », Tulpenlaan. 
V ICHTE van 17u15 tot 17u45 : Harelbeke-
straat 35. 
HARELBEKE-STASEGEM van 18u tot 19u : 
a De Zwaan », Plaats. 
2 december 
LENDELEDE van 11u30 tot 13u : « De 
Handboog », Plaats. 
KORTRIJK van 17u30 tot 19u : . 1302 • , 
Burg. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM van 20u tot 21 u : Vredestr. 10 . 
4 december 
MENEN van 18u tot 19u : c De Beiaard », 
Kortrijkstraat. 
6 december 
BISSEGEM van 20u tot 21u : < Leopold >, 
Stationstraat 3. 
9 december 

KORTRIJK van 17u30 tot 19u : « 1302 >, 
B. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM van 20u tot 21 u : Vredestr. 10 . 

Senator VAN IN 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 

Senator Frans BLANOUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 tot 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen lOu en H u . 
2 december 
KORTRIJK van 18u30 tot 20u : c 1302 >, 
Burg. Aug. Reynaertstraat 9 . 
KUURNE van 20u30 tot -22u : . De Cirkel >, 
Harelbekestraat 4 0 . 
5 december 
Z W E V E G E M van 19u tot 20u : • Sportwe
reld », Otegemstraat 158 . 
9 december 
KORTRIJK van 18u30 tot 20u : « 1 3 0 2 >, 
Burg. Aug. Reynaertstraat 9 . 
KUURNE van 20u30 tot 22u : < De Cirkel », 
Harelbeeksestraat 4 0 . 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr. 3 2 . 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
tishlaan. 
M IDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di, De 
Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N om 12u15 : « De Torre », Tram
halte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D IKSMUIDE om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
M E R K E M - W O U M E N om H u : Nieuw Wou-
men. Dorp 77 , Woumen. 
KORTEMARK om 12u : De Speie, Staatsbaan 
7 1 . 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
ICHTEGEM om 12u30 : De Engel. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
tionstraat 2A. 
Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u ; Wil ly Devriendt, Re-
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om lOu : 't Viierhof, Dorp-
plaats. 
LO om 11 u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om H u 4 5 : Drie Ridders, 
Weegschede 1 , Leisele. 
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ALLEEN DE 
BOERENBOND ? 

VU-kamerlid Jaak Vandemeulebroucke stel
de na aandachtige lezing van het konink
lijk besluit van 23 augustus jl. (versche
nen in het Staatsblad van 4 september jl.) 
over de kriteria, waaraan instellingen tot 
scholing in de landbouw moeten beant
woorden, een gedetailleerde vraag tot 
nadere verduidelijking. IMeer bepaald 
vroeg hij de heer Lavens, minister van 
Landbouw, om een lijst van de nationale 
en gewestelijke centra die op het depar
tement bekend zijn en die in het kader 
van voornoemd koninklijk besluit in aan
merking voor erkenning komen. 
Deze voorwaarden zijn inderdaad tamelijk 
streng. De scholing van de personen in 
de landbouw moet in de statuten inge
schreven zijn (wat maar normaal is) doch 
de scholingsaktiviteiten moeten zich min
stens over vier provincies uitstrekken. 
De centra moeten een regionale struk-
tuur vertonen en over een centrale dienst 
beschikken bestaande uit minstens drie 
voltijdse personeelsleden met een vol
doende technisch-ekonomische beroeps-

kwalifikatie waarvan minstens één houder 
moet zijn van een universitair diploma. 
Behalve een efficient sekretariaat mogen 
de centra geen winstgevende doeleinden 
nastreven en moeten ze de administratie
ve en financiële staatskontrole aanvaar
den. 

Dit zijn de voorwaarden op nationaal vlak. 
Op gewestelijk vlak zijn de voorwaarden 
ongeveer dezelfde. 
Om als inrichters van voordrachten er
kend te worden moeten provinciale of 
nationale liefhebbersverenigingen even
eens aan bepaalde voorwaarden voldoen, 
doch ze mogen in geen geval scholings-
kursussen organiseren. 
De erkenning geschiedt door de minister 
op overlegging van de stukken waaruit 
blijkt of ze al naargelang het geval aan de 
voorwaarden van art. 8, 9 of 10 van het 
kb voldoen. 

Artikel 12 schrijft de voorwaarden inzake 
personeel, plaatselijke verantwoordelij
ken, lesgevers enz. voor. Aan de minister 
worden ruime bevoegdheden toegekend 
i.z. erkenning van inrichtingen, van les-
of voordrachtgever, van de inrichtingen, 
enz. 

De indruk is ontstaan, dat deze voorwaar
den nogal sterk de Belgische Boerenbond 
op het lijf geschreven zijn. Uit het ant
woord van Lavens zal blijken of die in
druk gewettigd is of niet, en of er dus al 
dan niet van diskriminatie zal kunnen ge
sproken worden... 

VRIJE TRIBUNE 

WAAROM GAAT 
DE INFLATIE 
NU GEPAARD 
MET 
WERKLOOSHEID ? 

De inflatie zoals wij die nu doormaken is 
een typisch verschijnsel in de kapitalis
tische wereld, waaraan elk land op een 
eigen wijze tracht te verhelpen. 
Wat zien wil bij ons ? 
De regering werpt het op de burgers zon
der zelf ook maar iets te doen om te 
besparen. Denk maar aan de bijkomende 
uitgaven die nu voor de eerste maal ge
beuren; vergoedingen aan parlementai
ren, 270.000 fr. per parlementair, 50 mil
joen aan de vakbonden (erkende natuur
lijk) enz... 
De minister van Ekonomische Zaken 
richt zich tot de huisvrouwen om prijs
bewust te kopen, dit met een voorlich-
tingskampagne die maar liefst 40 miljoen 
zal kosten. 
De inflatie zoals zij zich nu voordoet 
stemt werkelijk tot nadenken. 
Voorheer^ hebben wij moeten vaststellen 
dat snelle prijsstijgingen gebeuren in pe
rioden van hoge tewerkstelling, dus wei
nig werkloosheid. 
In de jaren 1958-60 was de werkloosheid 
zeer hoog. Anderzijds Waren de prijzen 
en eventuele prijsverhogingen zwak. 
Dit veranderde tussen 1964-66, jaren die 
gekenmerkt zijn door zeer snelle prijs-

O 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

SLOOPTOELAGE 

V/02 1 

O 
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Eigenaars van een zgn. ongezonde woning kunnen, 
voor het slopen van deze woning, vanwege het l\^i-
nisterie van het Gezin en van de Huisvesting een 
slooptoelage krijgen. We vatten de voornaamste 
bepalingen van de reglementering hieromtrent sa
men. 
Voorwaarden : 

1. De betrokken woning moet ongezond verklaard 
worden door de Minister tot wiens bevoegdheid 
de huisvesting behoort. Dit gebeurt op grond van 
een advies van de burgemeester. 

2. De eigenaar of de mede-eigenaar met het groots
te aandeel moet een natuurlijke persoon zijn. 
Dus : geen rechtspersoon, vereniging, enz. 

3. De woning moet ten minste zes maanden be
woond zijn geweest tijdens de periode van drie 
jaar die de datum van de aanvraag voorafgaat. 
Deze termijn van zes maand moet niet ononder
broken zijn geweest. Dit wordt bewezen door 
een attest van de burgemeester. 

4. De verkoopwaarde van het onroerend geheel 
(grond + woning) mag niet meer bedragen dan 
400.000 Fr. De verkoopwaarde van de grond al
leen (na sloping) mag niet meer bedragen dan 
200.000 Fr. Noteer evenwel dat voor landbouw
bedrijven hiervoor slechts maksimum 6 a in re
kening wordt gebracht. 

5. De woning mag niet aangekocht zijn tijdens de 
periode van drie jaar vóór de datum van de aan
vraag. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt 
indien ter plaatse een nieuwe woning wordt op
gericht waarvoor een staatspremie verkregen 
wordt of een lening met staatswaarborg. 

6. De woning moet laatst uitsluitend als woonge
legenheid gebruikt zijn. Dit wordt bewezen door 
een attest van de burgemeester. 

Noteer ook 

De slopingswerken mogen niet aangevat worden 
vooraleer de toelage werd toegezegd, zoniet wordt 
de aanvraag ambtshalve afgewezen. Op deze regel 
bestaat nochtans een uitzondering : Wanneer de 
burgemeester de sloping heeft bevolen wegens ge
vaar voor de openbare veiligheid. Een premie-toe-
zegging is geldig voor twee jaar. 

Bedrag en aanvraag 

De slooppremie bedraagt maksimum 30.000 fr. 
De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op het 
gemeentehuis. De aanvraag moet gericht worden 
aan volgend adres : Bestuur voor de Huisvesting, 
Oratoriënberg 20, 1010 Brussel. 

Cw. 

stijgingen. Tevens was het een periode 
van weinig werkloosheid (50.000 in 1964). 
Hieruit mag men afleiden of liever mocht 
men afleiden dat prijsverhogingen ge
paard gaan met hoge produktie. Dit is 
begrijpelijk, gezien in tijden van hoge 
werkloosheid de werknemers weinig ei
sen zullen stellen en reeds zeer tevreden 
zijn een betrekking te hebben. Trouwens 
hebben werkgevers op die ogenblikken 
geen moeilijkheden om werkkrachten te 
putten uit de reserves werklozen. Al wor
den zij dan nog onderbetaald. 
Het tegenovergestelde doet zich voor in 
tijden van hoge produktie en weinig 
werkloosheid. De werkgevers zullen bete
re lonen uitbetalen om aldus personeel 
aan te trekken. Ook zullen de werkgevers 
hogere eisen stellen. Dit kan dan met 
zich hogere produktiekosten brengen en 
prijsverhogingen voor gevolg hebben. 
In alles is een minimum en een maximum. 
Indien nu bepaalde sektoren aan hun 
maximum van produktiekapaciteit zijn en 
de kopers talrijker dan de produktie, stij
gen de prijzen. Het tegenovergestelde 
zou zich normaal ook moeten voordoen. 
Als de afzet daalt zouden de prijzen moe
ten verlagen om aldus kopers te stimule
ren. Een beste voorbeeld is de prijs van 
het staal. 

Wanneer nu een bepaalde firma zeker is 
geen konkurrentie te hebben of in goede 
verstandhouding leeft met eventuele ri
valen, kunnen zij profiteren van een snelle 
expansie om hun prijzen te verhogen. 
Maar willen daarom van geen prijsver
minderingen weten. Hierdoor worden zij 
in staat gesteld de vernieuwing van het 
materiaal te financieren. Op die wijze 
zijn zij ook in staat een machtspositie te 
verwerven. 
Een beste voorbeeld hiervan is de petro
leum, waar men duidelijk ziet dat de 
prijsverhogingen alleen gericht zijn op de 
expansie ven welvaart en deze van de 
zeer machtige firma's te financieren. In 
feite zijn het kapitalen die de verbruiker 
worden afhandig gemaakt en waarmede 
de multinationals zich beter kunnen be
schermen door aankoop en opslorping 
van allerlei andere bedrijven zoals steen
koolmijnen, verpakkingsfirma door Conti-
mental Oil, tot zelfs een cirkus, wat het 
geval is met Gulf Oil of hotelketen door 
Esso. 
Komen wij dan onvermijdelijk bij de multi
nationals, waar wel de grootste oorzaak 
van de inflatie is gelegen. 
Het is een feit dat de multinationals 3/4 
kontroleren van de produkten in de kapi
talistische wereld. Van hun monopolis
tische positie weten zij winst en prijs
stijgingen af te dwingen. De bedrijfs-
struktuur weten zij te ondergraven door 
de geweldige prijsverhogingen. Doelbe
wust wordt de inflatie aangewakkerd door 
de multinationals om de door hun ge
dane investeringen door de inflatie te 
laten betalen. Door de prijzen op te jagen 
komen zij ertoe zelfs hun toekomstige 
investeringen te financieren. 
Men ziet de multinationals hun investe
ringen in West-Europa financieren door 
leningen bij de Europese Bank. Daarna 
verwekken zij een inflatie aan hoog ritme 
om gediend te worden door de munterosie 
bij de aflossing van hun leningen. 
De vlottende wisselkoersen spelen in de 
kaart van de multinationals die langs mo
netaire weg een gastland weten onder 
druk te zetten en de munt ervan onder
graven door kapitaalsbewegingen en in
vesteringen door te drukken met goed
koop geld. Zelfs de grondstoffen weten 
de multinationals door te drukken, want 
ook die worden door hen beheerd. 
Het kapitalisme van vandaag is met voor
bedachtheid zeer grote investeringen te 
financieren op de rug van de verbruiker. 

Lode van het AVVS 
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Fragment met handtekening J. Le Mair 

J. LE MAIR 

De te Brugge wonende Nederlandse kunst
schilder J. Le Mair is betrekkelijk weinig 
bekend, ook al behoort zijn werk tot het 
markantste van de zogenaamde animisti
sche school. Hij stelt momenteel ten toon 
in het koninklijk museum te Antwerpen, 
waar op 9 november j l . ere-konservator 
Walter Vanbeselaere (een geboren West
vlaming die als konservator het bezit van 
het Antwerpse museum met een ruime 
kollektie expressionisten verrijkte en er 
voor instond dat Antwerpen meer Ensors 
bezit dan West-Vlaanderen !) de tentoon
stelling inleidde. Van zijn hand verscheen 
trouwens een rijk geïllustreerde monogra
fie over J. Le Mair, geschreven in op
dracht van de Nederlandse gemeente Ven. 
lo. 

Le Mair is een alleenloper, een zwerver 
door de natuur (hij maakt nog steeds 
lange fietstochten doorheen de Brugse 
polder), die tot geen enkel « kapelieke » 
behoort, maar die als kunstenaar respekt 
afdwingt. Dit is volkomen verantwoordt 
door zijn werk, waarvan er thans een 
ruime selektie te Antwerpen te zien is. 
Le Mair is zowel portret- als stilleven- en 
landschapschilder, veelal in een schrille 
belichting, waarbij de dominante kleuren 
rood, wit en zwart of bruin zijn. Zijn 
techniek is aan de droge, spaarzame kant, 
wat aan zijn schilderijen de bekoorlijk
heid verleent van de aanleg en de indruk 
van het spontane versterkt. 
Vooral het stilleven zoals Le Mair het op
vat is boeiend. Niet de klassieke samen
stelling kenmerkt deze stillevens : er 
gaat een irreële sfeer uit van deze schil
derijen, waar de schilder stenen, schel
pen en planten bijeenbrengt, oogst van 
zijn zwerftochten op de buiten (ook in 
Zeeland). De techniek is zodanig dat de 
vegetatieve materie sterk gesuggereerd 
wordt. In zijn landschappen tintelt het 
filterende licht van de Noordzee, in zijn 
portretten beperkt hij zich tot het essenti
ële, steeds een forse en vrije interpreta
tie van het model. 

Bij Le Mair dus geen keukengeheimen, 
geen truuks, maar open schilderkunst a 
la prima (r .c). 

Tot 8 december, dagelijks van 10 tot 15 u. 

PRATEN MET FOLKSINGER : 

TIM HARDIN 

Tijdens zijn driedaagse minitoer door ons 
land dat hij voor de allereerste keer be
zocht, koncerteerde hij te Kortrijk, Gent 
en de Brusselse Beursschouwburg. Even 
voor het optreden ontving hij ons. De 
Amerikaanse Antwerpenaar Derroll Adams 
vulde op zijn eentje rustig zichzelf bege
leidend op 5-stringbanjo het voorprogram
ma met zijn valley-, train-, mountaintype 
en andere countryliedjes van eigen make
lij en vooral uit het repertoire van de 
pioniers Woody Guthrie en moeder May-
belle Carter wiens dochter June met de 
grote Johnny Cash huwde. Zijn optreden 
leek ons iets te rustig en gereserveerd, 
zonder zwier, en zijn nieuwe imago zon
der hoed en met baard doet geen goed 
aan zijn voorkomen. 
De naam Tim Hardin is voor velen mis
schien onbekend, maar hij is de kompo-
nist van wereldhits zoals « If I were a 
carpenter », door tientallen artiesten in 
eigen versie gebracht waarvan de meest 
suksesvolle eerst de onlangs overleden 
Bobby Darin en even later de Four Tops 
gebracht werden. Wie kent niet zijn «Rea
son to believe», een der mooiste num
mers gebracht door Rod Stewart' en zijn 
Faces op het album « Every picture tells 
a story ». Of nog « hang on to a dream » 
met het fijne pianospel van Keith Emer
son en zijn nu ontbonden Nice. 
« Vraag me niet of Ik er zoveel van ge
zien heb », wedervraagt Tim Hardin. « Je 
wordt zo meegesleurd in de businessmo-
len voor je hem door hebt. En inmiddels 
zit je met handen en voeten gebonden, en 
lopen enkele haaien met je zuur verdien
de centen. Daarom heb ik ook de States 
verlaten en ben in Engeland komen wo
nen. Je hebt er ook een veel beter over
zicht omtrent wat je presteert en wat het 
opbrengt. 

Hardin is nu reeds aan zijn twaalfde 
elpee, waarvan vier verzamelplaten in 
stijl van « The Best of... », waar hijzelf 
niet zo gelukkig mee is. « Het publiek 
wordt er steeds weer mee bedrogen. 
Zelfde nummers komen op verscheidene 
platen terug, wat de firma geen frank 
kost, en de artiest geen kans geeft meer 
eigen materiaal naar voren te brengen. 
Ik ben vooral zanger, dan schrijver en 
komponist. Maar alles evolueerde zo dat 
nu producers, managers en promotors de 

bekendheid krijgen die eigenlijk aan de 
artiest toekomt. Als de artiest dan niet 
meer voldoet of in zijn baan wil lopen 
laat men hem zonder vooruitzichten zit
ten ». 
— Voor je bekend was werd je beroeps
militair ? 
« Nee, ik was vrijwilliger toen ik zestien 
was, en diende twee jaar in Zuid-Oost 
Azië. Dan weet je pas wat angst is, man, 
als je de dood zo rond je voelt kruipen. 
Maar gelukkig was dat gauw voorbij, en 
heb geen verdere legerdienst moeten 
doen. Ik wou gewoon van de school af 
en thuis weg. Dat was in Texas, en later 
West-Virginia en Missouri. Eigenlijk ben 
ik afkomstig van dezelfde stad als Der
roll, Portlandtown in Oregon ». 
Hardin startte zijn muzikale loopbaan In 
de New-Yorkse koffiehuizen en Green
wich Village, en leerde er gauw de stiel 
en Bob Dylan, Eric Anderson, Baez en 
andere artiesten kennen. « Hoewel onze 
liedjes niet in zelfde stijl waren, plakte 
men het etiket folksinger ook op mij bij 
de eerste platen, en mensen uit dat mi
lieu zongen mijn liedjes in die sti j l . Ik 
wil echter andere dingen ook doen, alles 
wat ik aankan. Ik speelde er alles op mijn 
elektrische gitaar, en zong, in de stijl die 
ik zelf maakte. Ik had het trouwens van 
huis uit. Mijn moeder was eerste viool 
in een radio-orkest. 
Met « Don't make promises you can't 
keep » zet hij beloftevol in om een uur 
lang verder te evolueren in een jazzy-
bluesstijl van zingen, zichzelf op puike 
manier begeleidend op de gitaar, en even 
later aan de elektrische piano. De vodka 
en de pinten hebben hem duidelijk artis
tiek niet veel goed gedaan te horen aan 
zijn soms wat té langgerokken gepraat 
tussendoor. Wat erg doet denken aan 
Zjef Van Uytsel's optredens tijdens zijn 
legerdienst. Met zijn wat hese stem 
zweeft hij als een treurige en smekende 
altsaxofoon doorheen « Reason to be
lieve », voor een muisstille zaal, die even 
later ontwaakt in een groeiend applaus. 

ERIC CLAPTON 

Morgen zondag, 20.30 u. in het Antwerps 
Sportpaleis, wordt een hoogdag voor vele 
popmuziek-liefhebbers met het lang aan
gekondigde koncert van sedert een vijf
tal jaar dé meest talentvolle gitarist in 
Engeland. Eric Clapton verdiende ruim 
zijn sporen én de bijna legendarische be
kendheid met zijn allereerste « super-
groep » the Cream, samen met bassist 
Jack Bruce en later aangevuld door or
gelist Steve Winwood. 

Sergius. 

< VAK > HERDACHT PUCCINI 

Waarom verhelen, dat Giacomo Puccini 
(samen met Richard Wagner maar dat is 
een andere geschiedenis) zowat onze Me-
velingskomponist Is, een voorkeur die 
overigens gedeeld wordt met drommen 
operabezoekers. 
Het totaal-oeuvre van deze Toskaanse 
komponist omvat slechts twaalf opera
skomposities die zich nog steeds mogen 
verheugen In een grote belangstelling. 
Uitzondering In deze populariteitsrun is 
La Rondine (de Zwaluw] die in ons land 
nog nooit opgevoerd is geworden en die 
thans in Engeland de scènes aan het 
veroveren Is. 
Verdi, die gedurende tientallen jvren de 
toon had aangegeven (overigens niet al
leen muzikaal, want hij speelde ook een 
niet onaanzienlijke rol in de Italiaanse 
eenmakingsstrijd met als uiteindelijke 
bekroning een senatoriaal mandaat, dat 
later ook Puccini te beurt zou vallen) en 
wiens werken zich veelal situeren in het 
pompeuze grand'opera genre vond in 
Puccini een getalenteerd opvolger. Noch
tans met deze belangrijke korrektie, dat 
Puccini als een produkt van zijn ti jd een 
andere oriëntatie schiep voor zijn wer
ken, namelijk het Verisme, een tot het 

uiterst gedreven weergave van de reali
teit. Vrij parallel ontwikkelde deze ten-
denz in de operakunst zich met de litera
tuur (Ibsen, Strindberg, Gogol en in min
dere mate Sardou, die o.m. de stof lever
de voor Tosca). Het Verisme ontleende 
zijn tema's aan de werkelijkheid maar 
kon er niet aan ontsnappen deze nog 
enigszins te larderen met enige roman
tische elementen, overblijfsels van de 
romantische periode die het Verisme 
voorafging. Bekende vertegenwoordigers 
van deze richting zijn Mascagni (Caval-
leria Rusticana), Leoncavallo (Paljas), de 
Fransman Charpentier (Louise) en de 
Duitser d'Albert (Laagland) en uiteraard 
de Verist bi uitstek, Puccini. 
Op initiatief van de VAK (Vlaamse Aktie-
en Kultuurgemeenschap) greep op don
derdag 28 november II. ter herdenking 
van de vijftigste verjaring van Puccini's 
afsterven te Brussel een uniek koncert 
plaats in de Vlaamse Opera te Antwer
pen. Uniek omdat fragmenten ten gehore 
gebracht werden ui l acht verschillende 
opera's, een festijn voor de liefhebbers, 
die overigens hun entousiasme duidelijk 
demonstreerden. Het KVO-orkest dat 
plaatsgenomen had op de scène en daar
mee eens te meer aantoonde over een 
grote muzikaliteit te beschikken, werd ge
leid door Luigi Martelli, de Puccinidirigent 
bij uitstek die tot In de Opera van New 
York toe triomfen oogst. Solistisch wer
den de verschillende partijen verdedigd 
door Erika Pauwels, Marie-Louise Hen-
drickx, Gerda Tilman, Julien de Resky, 
Nick Dumont (wiens interpretaties voort
durend aan kracht winnen) en Jan Joris. 
In aanwezigheid van de konsul van Italië 
en de parlementsleden Hugo Schiltz, Hek
tor de Bruyne, Oswald van Ooteghem en 
André De Beul ontving het gezelschap 
van het talrijke publiek een dankbaar ap
plaus. 

RAY DE BOUVRE Tim Hardin : Ietwat hees en zonder baard 
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G.K. VAN HET REVE 

DE AVONDEN 

De 'dichter Burssens schreef ooit 
dat een mildheid hangt om hem 
die weet / dit is die niet meer 
weet / en alles weet te gissen. 
Hieruit blijkt nog maar eens hoe 
groot het heimwee van de bewus-
te mens wel is, het heimwee naar 
een oertijd, naar de eigen oertijd 
misschien, naar de toestand van 
geluk, gegroeid uit de zekerheid 
dat men weet, dat men geen vra
gen meer hoeft te stellen naar 
het hoe en het waarom van de 
wereld, van zichzelf en van de 
mensen om zich heen. Dat wi l 
niet zeggen dat de mens uit de 
oertijd zich gedwee liet leven en 
leiden door zijn omgeving. Het 
betekende wel dat hij instinktief 
leefde om het zelfbehoud en zich 
intuïtief verzette tegen wat hem 
bedreigde of zich vanzelfsprekend 
omringde met wat hij goed en 
waardig achtte. 
Dergelijke types van « wetende » 
mensen zijn sinds de middeleeu

wen tot heden de desem van on
ze literatuur geweest. Zij waren 
het produkt van een literaire ver
beelding — wat hen niet minder 
geloofwaardig maakte, integen
deel ! — en zij verschaften ons 
de ontroering van hun strijd te
gen de natuur en de medemens. 
Niet steeds wonnen zij die stri jd, 
maar hun handelen en zijn over
schreed de grenzen van het indi
viduele leven van de mens die 
zich vandaag — wel eens door 
het ontbreken van voldoende ver
beeldingskracht laat Insluiten in 
zijn klein-burgerlijk bestaan. Ter
wijl de Zuidnederlandse litera
tuur vooral plaats bleef bieden 
aan de eerstgenoemde « weten
de » mens, schoven schrijvers 
uit de Noordelijke Nederlanden 
— wij denken vooral schrijvers 
als Van het Reve, Hermans, Wol
kers e.a. — meer en meer het 
tweede type van mens naar vo
ren : hij die voortdurend in een 
strijd is gewikkeld met het eigen 
bewust-zijn dat zich steeds ver
ruimt. Zo'n mens bevrijdt zich 
vaak uit zijn onmacht en zijn 
angstdromen door cynisme en 
perversiteit. Hij pijnigt daarenbo
ven graag zichzelf en zijn omge
ving, ontleedt zijn eigen handelen 
en dat van de medemens vaak 'n 
een moordend spelletje van vraag 
en antwoord. 

Men kan het ontbreken van epi 
scha, en lyrische personages 
naast het ontbreken van natuur 
beschrijvingen en verbeelde om
standigheden in dergelijke lite
ratuur betreuren, maar men kan 

een steengoede brok literatuur 
als De Avonden niet zo maar 
naast zich neerleggen. Want Van 
het F^eves hoofdfiguur Frits van 
Egters is het evenbeeld van ve
len onder ons, die vandaag drei
gen te stikken in een milieu waar
in « niets gebeurt », waarin sleur 
en een te diep bewustzijn elke 
positieve levensinstelling vernie
tigt, a Wat zal er nu het eerst 
gezegd worden ? » dacht Frits. 
« Het laat zich niet raden, en toch 
is het niets nieuws ». Allen ble
ven zwijgen. « Bep heeft niets 
gezegd en Jaap eigenlijk ook 
niet », dacht hij. « Zo pas, net 
voordat ik kwam, heeft iemand 
Iets verteld, waar ze nog over 
nadenken. Dat is het ». 
In een dergelijke vorm van lucht
ledigheid, in dergelijke sfeer van 
niets-doen, van zich voortdurend 
vragen stellen en die beantwoor
den voor zichzelf, brengt Frits 
van Egters de dagen tussen kerst
mis en nieuwjaar door. Van het 
Reve registreert dit bijna over
bodige leven nauwkeurig en in 
een feilloze taal. Zodoende heeft 
hij onze literatuur een meester
werk bezorgd. 

Men moet dit uitermate deprime
rend boek durven lezen. Al was 
het slechts om scherper te kun
nen aanvoelen hoe schrijnend 
het gebrek aan vitalisme en ro
mantiek in onze ti jd wel is. 
G.K. Van het Reve, « De Avon
den » ; De Bezige Bi|, Amster
dam 1972, 222 biz ( Ie druk In 
1947). 

FRANS-JOS VERDOODT 

GEORGES LEROY 

DE PEES 

Met « De Pees » brengt Leroy 
een nieuwe roman. Het hoofdper-
sonnage. Katleen Schroyens, is 
een jonge vrouw die door het 
leven hard gemaakt werd : een 
• pees », onbuigzaam, agressief, 
zelfstandig, met wat hoogachten
de geringschatting voor haar we
kere seksegenoten. Liefdeloos ? 
Neen. Want enerzijds is er de 
schipper Jonas, aan wie zij trots 
alles nog emotioneel vasthangt. 
Deze pleegvader van de wees die 
zich onder zijn bescherming 
kwam stellen, doet aan figuren 
uit Claes en Timmermans den
ken. Anderzijds is er de zaken
man Louis de Tière, die haar het 
hof maakt. Aanvankelijk met bij
bedoelingen en zonder sukses. 
Tot zij uiteindelijk zich door zijn 
hardnekkigheid laat vermurwen 
en bezwijkt voor de avances van 
de aanbidder. De harde bolster 
breekt : zij wordt onder de zachte 
aandrang der liefde terug tot 
vrouw, keert naar de essentie 
van haar wezen terug. Het is 
deze evolutie, van « pees » tot 
vrouw, die de basis vormt van 
deze roman. Het verhaal van de 
langzame wedergeboorte, van 
deze ontbolstering der vrouwelijk
heid vanuit de harde laag die het 
leven om haar legde, wordt met 
psychologische invoeling en waar
achtigheid getekend. Het tema 
van de allesoverwinnende vrou
welijkheid, van het doorbreken 
van het natuurlijke wezen der 
vrouw en van haar specifieke ge
aardheid ; de triomf van het 
vrouwelijke wezen over blauw-
kouserij en manwijverij, over al 
wat haar tijdelijk vervreemdt van 
jiaar zelf en haar frustreert en 
vervormt, werd reeds herhaalde
lijk in de literatuur behandeld. 
Hier werd het tema geplaatst in 
een eigen situatie, een eigen fa
bel, een eigen verhaal. 
Jonas vat het proces van deze 
vervreemding van Kate's wezen 
samen : « Tot haar achtste kende 
ze een ellendig bestaan in de 
kroeg, al te veel aan haar lot 
overgelaten. Tot haar veertiende 

verbleef ze in een weeshuis. Ze 
liep er tot driemaal toe weg, recht 
naar deze keet. Toen werd ze te
werkgesteld in een kantoor. Ze 
hield het er één jaar vol. Op een 
nacht kwam ze op mijn deur 
bonzen, helemaal overstuur. Ze 
was het slachtoffer geweest van 
een aanranding. Het was of ze de 
dood had gezien. Laat me muziek 
leren, vroeg ze... ». 
Ze leerde muziek, verdiende de 
kost met lesgeven en spelen in 
een orkestje. Maar dan stelde 
ook Jonas vast : « De laatste we
ken is ze veranderd, de pezigheid 
is eruit, de snee eraf... ze heeft 
een vrijer opgescharreld, die vent 
heeft haar klein gekregen... ». 
Er komen dan nog konflikten. Er 
komt er een zéér scherp zelfs, 
wanneer ze de aanvankelijke be
doelingen van Lode kent en haar 
liefde bedrogen en uitgebuit 
waant. Eeh'konflikt dat dreigt een 
tragische ontknoping te krijgen. 
In dit groeiproces naar zichzelf 
terug vraagt ze : « laat me terug 
vrouw worden, zwak, kwetsbaar, 
gevoelig, mild, ontvankelijk, week 
en kneedbaar als klei... ». Ze is 

zich bewust van de onontkoom
baarheid van haar lot dat door 
haar wezen voorbeschikt is. In de 
ervaring der liefde en in het aan
gezicht van de dood zal zij zich
zelf hervinden. « Ons instinkt 
houdt ons gevangen in de mid
deleeuwen, in het steentijdperk, 
In de oertijd. Er is geen uitweg, 
geen ontkomen aan. Wie zich wil 
emanciperen, moet eerst het ei
gen moederinstinkt te lijf... » 
zegt zij. 
Wij lazen de laatste tijd zelden 
zulk een naar de kern gaande 
beschouwingen over de rol van 
de liefde en het moederschap in 
het leven der vrouw. Alle teo-
rieën en leuzen ten spijt, breekt 
de natuur en het wezen doorheen 
vervorming en vervreemding 
steeds opnieuw door : dat is het 
grote tema van deze zeer lezens
waardige roman, die vlot geschre
ven, ook een groot lezerspubliek 
zal kunnen boeien. 
Georges Leroy : « De Pees ' -
Boekengilde De Clauwaert, Kes-
sel-Lo - 180 bIz. - 175 fr. 

JOS VINKS 

IS JEF GEERAERTS 
WEL GELOOFWAARDIG? 
Het is de tweede maal dat ik de reisverhalen van Jef Gee-
raerts las. Ze werden nu gebundeld en van een korte inlei
ding voorzien. Twee ervan verschenen in het weekblad 
• Knack », namelijk de tocht naar Rusland en Finland, waar 
Geeraerts een internationale bijeenkomst van schrijvers 
bijwoonde, en de reis naar de Mount Everest. Het andere 
verhaal handelt over Cuba. Het plan om voor « Knack » reis
verhalen te schrijven was gerezen tijdens een interview dat 
Frans Verleyen en ik van de schrijver afnamen in 1972. 
Gangreen 2 was toen net verschenen. Geeraerts had op dat 
ogenblik niet zozeer behoefte aan geld, hij bleek vooral zijn 
onrust kwijt te willen. In de inleiding schrijft hij dat « de 
reis op zichzelf niet het belangrijkste was ». Met dat soort 
werk voor de krant heeft hij vooral een andere vorm van 
schrijverschap leren beoefenen : het rechtstreekse schrijven 
over gebeurtenissen en ervaringen op het ogenblik zelf waar
op ze zich voordoen, met het doel binnen een week de tekst 
onder de ogen van tienduizenden lezers te brengen. Gee
raerts noemt dit schrijven een stuk « ultramoderne kommu-
nikatie », die in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met het 
veel tragere traditionele schrijven of het te boek stellen van 
zuivere fiktie : « De enige vorm van fiktie die voor mij 
voorlopig nog zin heeft », schrijft Geeraerts « is het eigen 
Ik plaatsen In werkelijk beleefde situaties, met de bedoeling 
het Ik te volgen in de bewustzijnsgroei ». 
Het is natuurlijk de vraag in hoever het literair-technisch 
mogelijk is die bewustzijnsgroei op het ogenblik zelf van de 
gebeurtenissen te volgen en op te tekenen als een seismo-
graaf. Mijn ervaring is dat de groei van het bewustzijn een 
traag verloop kent en dat het beschrijven van die groei een 
grotere afstand tegenover de dingen vergt. De kennis van 
jezelf is een filosofische aangelegenheid. Van een eigenlijke 
bewustzijnsgroei is er, volgens mij, in het boek weinig te 
merken. Wel staat het ik voortdurend op de voorgrond. 
Geeraerts zelf is de maatstaf waarmee de waarde van de 
dingen afgemeten wordt. Hij ziet met het blote oog, op één 
maand ti jd, wat er mank loopt in de Cubaanse ekonomie, 
hij ziet het regime afglijden naar een bureaukratische dikta-
tuur, hij ontmaskert met wat hij konkreet ziet, de politieke 
slogans, hij legt de zwakke plekken van de Cubaanse samen
leving bloot. Ik ben ervan overtuigd dat Geeraerts met zijn 
oplettende, kritische geest een goede kijk heeft op de toe
standen van de landen de hij bezoekt, maar er is iets onver-
draaglijks in de zelfzekere toon waarmee de schrijver zijn 
alwetendheid en onfeilbaarheid ten toon spreidt. 
In zijn reisverhalen draagt de auteur ook als een blijvende 
last zijn onvrede met Belgische toestanden met zich mee, 
geregeld overvalt hem de behoefte om op zijn eigen land te 
spuwen, het gaat hierbij steeds om dezelfde wrevel : dat 
land ligt onder de plak van de katolieke moraal, de liefde 
is er niet vri j , de echtscheidingsprocedure is enorm inge
wikkeld, het leven is er eng, de moeders zijn er lelijk, het 
werk is afstompend, het drinkwater zit vol chloor, de lucht 
stinkt naar verbrande benzine, iedereen jaagt er op bezit, 
enzovoort. Daartegenover staan de ogenblikken waarop Gee
raerts het leven als een feest ervaart. Dat zegt hij met de 
volgende woorden : « Eigenlijk haat ik mijn beroep, maar ik 
kan er gewoon niet buiten, ik praat veel liever met vrienden, 
eten, drinken, neuken, timmeren, knutselen, hout hakken, 
zwemmen, wandelen, met m'n auto racen, zeilen, hengelen, 
lezen, bioskoopkijken, nadenken, tenslotte alles zo snel mo
gelijk van me af schrijven om de dolle reeks opnieuw te 
beginnen ». 

Er zijn natuurlijk nog andere, meer dichterlijke momenten, die 
Geeraerts stelt tegenover het kunstmatige, leven dodende 
bestaan van de moderne samenleving : het zijn de ogen
blikken waarop er een « werkelijk kontakt » ontstaat met 
« Natuur en kosmos, met vreugde en angst », die Geeraerts 
oerervaringen noemt. Hier raakt hij de fundamentele ver
vreemding aan waaraan de mens uit de technologische 
beschaving lijdt en hoogst waarschijnlijk tenondergaat. 
Waarschijnlijk put Geeraerts zijn gevoel van geestelijke 
superioriteit uit zijn kennis van de natuur, hij heeft een 
instinktief besef van de grenzen tussen dood en leven, hij 
heeft een haast onfeilbaar gevoel van het geheime ritme van 
de natuur. Dat noemt Geeraerts het bewustzijn, in die ruimte 
situeert hij het Ik. Dat Ik konfronteert hij met konkrete 
maatschappelijke toestanden en politieke stelsels. Op grond 
van datzelfde Ik noemt hij bij voorbeeld het kommunisme 
onvrij en verwerpt hij het en leeft hij evenzeer in onmin met 
de westerse maatschappij. Hij vindt alleen rust in de vol
strekte eenzaamheid van de natuur. 
Het grote misverstand omtrent Geeraerts lijkt me te liggen 
in het feit dat het leven dat Geeraerts leidt en blufferig ten 
toon spreidt alleen maar materieel mogelijk is in het type 
van welvaartsmaatschappij dat hij stelselmatig afbreekt. 
Hij leeft eigenlijk in voortdurende tegenspraak met zichzelf. 
Het mytische kosmische oerbestaan dat Geeraerts in een 
soort terugkeer naar de oorspronkelijke zuiverheid, tot in het 
erotische toe, in zijn eigen leven tracht te verwezenlijken, 
is eigenlijk niet zo mytisch. De myten scheppende verbeel
ding van Geeraerts vindt weliswaar haar oorsprong in de 
hele op de rede en het praktische nut steunende moderne 
beschaving. Ze is er een reaktie op. Maar maatschappelijk en 
ekonomisch gezien, is het schrijverschap waarmee Geeraerts 
zich volgens de inleiding volkomen vereenzelvigt, de mate
riële vrucht van onze welvaart. Volgens een marxistische 
visie is de auteur van Gangreen een typisch burgerlijk schrij
ver die in onmin leeft met zijn maatschappij. De burgerlijke 
maatschappij geeft hem de stoffelijke middelen (het geld) 
om op avontuur te te gaan in Nepal, Cuba of Lapland, om 
daarover irriterende verslagen te schrijven voor een kom-
mercieel weekblad en om het geheel enkele maanden later 
in de vorm van een boek opnieuw in de handel te brengen. 

Eugene VAN ITTERBEEK. 
Reizen met Jef Geeraerts, Paris-Manteau, Brussel-Den Haag, 
1974, 206 bIz., 205 F. 
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VERWONDERING 

We schreven hier onlangs dat Ur-
bain Braems uit zijn doppen zal 
moeten gaan kijken, want dat er 
al hier en daar aan getwijfeld 
wordt of hij wel zo'n genie is ais 
verwacht. Wij lezen nu « Urbein 
Braems was heel verwonderd dat 
sommige kranten schreven dat er 
bij Anderlecht een innerlijke kri-
sls zou zijn, en meer bepaald me
ningsverschillen betreffende de 
taktiek en de samenstelling van 
het elftal ». Als wij zo eens heel 
serieus onze mening mogen zeg
gen : wij denken niet dat Urbain, 
die niet op zijn koppeken gevallen 
is, meer verwonderd was dan wij 
zelf, die zo maar eens af en toe 
in Anderlecht komen. 

KINDERAZIE 

Zondagnamiddag hebben wij met 
een lodderig oog zitten kijken 
naar een spektakel dat te Overij-
se opgevoerd werd onder de 
naam « cross ». Het geval werd 
gereden met ploegen : een weg
renner en een veldrijder samen. 
Onze Fred wist wel te vertellen 
dat het allemaal serieus was, en 
zware korvee. De jongen wordt 
ook betaald om dat te zeggen 
Ons leek het eerder een grote 
kinderazie, o.m. met dat gehuup-
pei over de strobalen aan de af
lossing. Maar het dient gezegd • 
er was veel volk op de omloop, 
en vermits dat wellicht de hoofd
bekommernis was, zal het — 
nochtans niet nieuwe — eksperi-
ment wellicht omschreven wor
den als : volkomen geslaagd. 

POSITIEF «--

Naar het schijnt is het eksperi-
ment met de tijdelijke uitsluiting 
van voetballers die er wat al te 
geestdriftig « invliegen », ekspe-
rlment dat op touw werd gezet 
tijdens een jongerentornooi te 
Monako, goed meegevallen. Toch 
schijnt er ook een negatieve kant 
aan vast te zitten : de ploeg die 
met tien man speelt doet al het 
mogelijke om het spel af te rem
men, en dit is precies het tegen
overgestelde van wat men be
oogt . het opdrijven van het rit
me. Wellicht is het nog wat vroeg 
om nu al konklusies te trekken, 
maar is men niet geneigd te stel
len dat wat trager voetbal — 
waar de tegenstrever maar wat 
moet aan doen — te verkiezen is 
boven te ruw voetbal ? 

LANGS DE GROTE POORT 

Miei Puttemans is het atletlek-
wereldje weer langs de grote 
poort binnengestapt. Men weet 
dat hij sedert deze zomer geen 

kompetitie meer betwistte, een 
tijdlang zelfs niet meer trainde. 
Enkele weken geleden heeft hij 
weer de spikes aangebonden, en 
verleden zondag betwistte hij 
weer een wedstrijd. Te Clermont-
Ferrand in Frankrijk namelijk. En 
hij won hem meteen. De gespe-
clalizeerde joernalisten schrijven 
dat het nog niet de grote Putte
mans was, dat Miei opvallend 
voorzichtig liep, en dat zal dan 
ook wel zo zijn. Verheugend is 
alleszins dat hij weer loopt, en 
winnen wi l . 

BRAVO VOOR JACQUES 

Wij zitten Jacques Lecoq hier al 
wel eens in het haar — hoe moei
lijk dat ook is, want de man heeft 
er geen meer — omdat wij het 
niet eens zijn met zijn uiteraard 
kommerciële sportopvattingen. 
Dat belet ons niet om hem hier 
een welgemeend bravo toe te 
roepen. Tijdens het afgelopen 
weekend moest hij de Pappaert-
trofee (langste reeks wedstrijden 
zonder nederlaag) gaan overhan
digen aan Waterschei. Er diende 
daarbij natuurlijk een speechke 
gehouden, en de Jacques deed 
dat in het Nederlands. Heel nor
maal, zal men zeggen, in Limburg. 
Zeker, maar het is lang niet altijd 
het geval geweest . 

SLAP VERTOON 

Verleden zaterdag zijn we nog 
eens naar Anderlecht gaan kijken. 
Meer bepaald om Winterslag be
zig te zien, een ploeg die ons In 
het verleden vaak kon bekoren. 
We waren er aan voor de moeite 
en de centen. Van Anderlecht za
gen we gewoon niks, van Winter
slag een verstandig verweer, en 
een paar — al te schaarse — uit
vallen. Het verdiende nochtans 
volkomen het puntje, en zelfs de 
volle Inzet had het kunnen ver
antwoorden. Ondanks de straf
schop die de Limburgers heftig 
aanvochten — het gebeurde op 
het randje van de strafschopzone 
— maar die naar onze beschei
den mening de juiste beslissing 
was. Het wachten is nu op de 
Brusselse « renaissance ». 

STOP 

De Zwitserse sportgroep Willner 
letg er de riem af. Het was deze 
firma die de meeste Zwitserse 
renners — voor zoveel als er zijn 
— toeliet te rijden In de Zwitser
se koersen — ook voor zoveel 
als er zijn — en daarenboven 
heel Inschikkelijk was, vermits ze 
haar renners toeliet ook nog er
gens anders een kontrakt te on
dertekenen, en dus in het buiten
land voor een andere firma wer-

Jullen Stevens-Gilmore onverwachte overwinnaars van de laatste 
Gentse zesdagen . 

ken. Daarenboven gaat één 
van de weinige Zwitserse be
roepsrenners ook nog de flets 
aan de haak hangen, Erich Spahn 
namelijk. Half in de twintig nog 
maar. Het schijnt dus alles sa
men niet zo goed te gaan met de 
Zwitserse velorijderij. 

TECHNISCH TIJDPERK 

Jef Jurion is niet de eerste om 
het te zeggen, en dus zal het wel 
zo zijn ook : als een trainer naast 
de zijlijn zit heeft hij niet vol
doende overzicht over het veld 

om het allerfijnste snufje van tak-
tische vondsten te bedenken. De 
trainer zou hoog op de tribune 
moeten zitten, en van daaruit zijn 
richtlijnen moeten geven (hoewel 
dat eigenlijk feitelijk niet mag t i j 
dens het spel). Maar dat gaat 
niet. Vooral voor Jef niet, die 
nogal schor is, en misschien niet 
graag met een megafoon rond
loopt. Jef wil het nu met een wal
kie-talkie doen, waarmee hij zijn 
richtlijnen kan doorgeven aan zijn 
assistent, beneden aan de lijn. 
En waarom niet, als het spelpeil 
er maar mee verbetert ? Zoals 
het al jaren aan het verbeteren 

VAN GELD HEBBEN WIJ GEEN VERSTAND 
Mister Allan is, In naam van het organisatiekomitee van de olimpische 
spelen te Montreal, in ons land komen vertellen hoe de Kanadezen het 
aan boord zullen leggen om de show te betalen zonder dat de brave 
burger al te diep in zijn zak moet tasten. 
Hij explikeerde dat er zeven bronnen van inkomsten zijn, te weten : de 
verkoop van entreekaartjes, de olimipische loterij, de olimpische post
zegels, de verkoop van radio- en TV-rechten, de aanbreng van prive-fir-
ma's, de licentierechten (om op allerlei voorwerpen het olimpisch em
bleem aan te brengen), en tenslotte het olimpisch geld. 
Er werden speciale stukken geslagen, die de normale koopwaarde heb
ben, en toch een kleine tien miljard frank winst zullen opleveren. 
Wat dat laatste betreft, daar verstaan wij geen « sjiek » van. Hoe kan 
geld nu winst opleveren ? , . i» 
Moeten wij het zo verstaan dat de staat dat geld slaat en uitgeeft, en 
aan het olimpisch komitee die uitgegeven waarde overhandigt, min de 
onkosten van het slaan ? Maar als het zo is, hoe zit dat dan met de 
dekking, en dus met de waarde van dat geld ? Of is het doodgewoon 
een elegante manier van geld overtappen van staatskas naar olimpi
sche kas, elegant omdat de Kanadezen niet te vinden waren voor de 
gewone, vulgaire manier van subsidies ten koste van de belastingsbe
taler ? 
Welke terzake deskundige lezer kan ons eens duidelijk maken hoe de 
vork precies aan de steel zit ? 

ZATERDAG 30 NOV 

NEDERLAND 2 
20.20 Zaterdagavond Festival. 
Feest der zigeuners, waarin zigeu
ners uit alle windstreken elkaar 
ontmoeten. 
RTB 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
Een Hongaars dokument over de 
manier waarop dieren lopen en 
vliegen. 
22.15 De mémoire d'homme. 
Aan het woord : een 77-jarige 
dorpsdokter uit de vallei van de 
Vesder. 

ZONDAG 1 DEC 

BRT 
17.15 Portret van een dirigent. 
Pierre Boulez. Kennismaking met 

de dirigent, de komponist en de 
muzlek-teorltlkus. 

NEDERLAND 1 
16.20 De laatste reis van de Nieu. 
we Amsterdam. 
De « Grand old lady » is een do-
kumentalre, gewijd aan de glorie 
en de ondergang van het voorma
lige vlaggeschip van de Holland 
Amerika lijn, de • Nieuwe Am
sterdam ». 
20.20 Eén op zondag. 
Gevarieerd magazine over men
selijke lotgevallen. 
DUITSLAND 1 
20.20 Ekspedities in het dierenrijk 
Leven uit de wolken. 

MAANDAG 2 DEC 

BRT 
22.25 Inspraak 74. 
« Zendelingen of koopwaar o i de 
arbeidsmarkt ? ». 
DUITSLAND 1 
21.45 Triumph unr Tragödie. 
Wiston Churchill bij zijn 100ste 
geboortedag. 

DINSDAG 3 DEC 
BRT 
18.30 Tienerklanken. 
Luister naar de fi lm : uitkijken 
naar het jaar 1942. 
21.15 Wetenschappelijk, sociaal 
of gezinsprogramma. 

NEDERLAND 2 
21.00 De republiek is gestorven 
bij Dien Bien Phu. 
Eerste deel van een programma 
opgebouwd uit historisch materi
aal, en verslagen van ooggetui
gen over de strijd In Dien Blen 
Phu. 

WOENSDAG 4 DEC 
BRT 
22.00 Me sem rom. 
(Ik ben een zigeuner). Programma 
met traditionele zigeunermuziek, 
-zang en -dans. 
NEDERLAND 2 
20.21 De tijd stond even stil. 
Zijn Nederlanders Sinterklazerig ? 
Vragen aan bekende Nederlanders. 

DONDERDAG 5 DEC 
BRT 
20.45 De Sint-Jansnacht. 
Een historische dokumentalre over 
de dramatische gebeurtenissen 
die zich in de nacht van 24 juni 
1967 in een dorpje in de Bolivi
aanse provincie Camiri afspeel
den. 
NEDERLAND 2 
22.05 Rooilijn. 
Informatie over één onderwerp in 
de aktuele sfeer. 

DUITSLAND 2 
22.00 Kerameikos. 
Over het werk van het Duitse ar
cheologische instituut In Athene. 

VRIJDAG 6 DEC 
BRT 
21.05 Enquête. 
NEDERLAND 1 
23.00 Martelgang. 
Over de opsluiting van de astro
noom Galileï in 1633. 

VAN DAC... 
MAANDAG 

De malheuren staan niet stil. 
Fraanswoi van den Anderlecht 
heeft een lichte spierverrekking 
opgelopen. Maar de gevolgen zul
len dramatisch zijn. Misschien 
zal hij zondag niet kunnen spelen. 
« Den troep » zal allicht ook van 
zijn diensten moeten afzien de 
eerste weken. En boer Peu ten
slotte, die op Fraanswoi gerekend 
had om zijn patatten te komen 
oprapen, zal zelf aan het werk 
kunnen. 

DINSDAG 
In de zesdaagse van Zurich is een 
bedrag van ongeveer 1,5 miljoen 
frank voorzien voor premies, en 
voor 8 van de vijftien deelnemen, 
de ploegen werd een sponsor ge
vonden. En toch schijnt er geld 
tekort te zijn. Alweer iets waar 
ons boerenverstand niet bij kan. 
Is 50.000 frank niet genoeg voor 
de koereurs om enkele avonden 
plezant te doen ? Of is dat geld 
niet allemaal bestemd voor de 
koereurs ? 

WOENSDAG 
En dan is er die andere zesdaag
se waar dagelijks enkele striptea-
se-nummers worden verkocht. Ons 
laat het koud — wij konden er 
toch niet naartoe — maar enkele 
Jaren geleden schreven wij dat 
het. nog zo ver zou komen dat 
men het show-element in de zes
daagsen tot op die « hoogte » 
zou opvoeren. Het voorzien was 
niet zo moeilijk : het lag in de 
lijn van de sportieve verwachtin
gen. Maar voor de koereurs wordt 
het een straffe konkurrentie. 

DONDERDAG 

Olimpiakos werd gestraft, omdat 
haar supporters zich onbehoorlijk 
hadden gedragen tijdens de wed
strijd tegen Anderlecht. Met de 
ware Belgische sportpers vinden 
wij dat de Grieken bijlange n|et 
zwaar genoeg werden gestrafft. 
Alle ploegen die het « laisser 
jouer Anderlèkt » niet willen toe
passen — en dat geldt in onze 
ogen ook voor inlandse ploegen 
— moeten zwaar gestraft worden. 
Opstandigheid dient met harde 
had de kop ingedrukt. 

VRIJDAG 
Vermits minister Lavens de boe
ren, die zo stillekens-aan mèt hun 
gewassen in alle stilte dreigen 
te verzuipen, blijft overstelpen 
met goede raad, mogen wij ook 
onze duit in het zakje doen. Boe
ren waarvan de traktor niet meer 
kan opgegraven worden, ook niet 
als men de dijken ooit zou her
stellen, kunnen op het « salon 
van het paard » in Parijs altijd 
een « juul » gaan kopen. Iets duur
der, maar geschikter dan maaidor
sers en zo voor de beschermde 
landbouwzones. En ze krijgen te 
Parijs meteen een jumping te 
zien. Mèt vedetten. 

ZATERDAG 
Do/ oude man had geen kaartje 
wifien kopen voor het supporters
bal, ingericht ten voordele van 
de veelbelovende moto-crosser, 
en evenmin een lot van de daar
aan verbonden tombola. Als 't nu 
was voor een mens in mlzerïe, 
zei hij met plezier. Maar ik nu 
iets afgeven van mijn klein pen
sioentje voor een jonge sterke 
kerel die geen tijd heeft om te 
werken, dat kan niet zijn. Snap
pen wij. 

ZONDAG 
Wij weten niet wat Fred Debruy-
ne bezielde om van Merckx ab
soluut een intervieuw te willen 
afnemen, omdat hij eens kwam 
kijken naar de cross (nou ja...) 
in Overijse. En nog minder waar
om hij absoluut het dochtertje 
van Merckx wat wou doen zeggen. 
En a propos, verstond dat kind 
hem ? 

TOT DAC... 
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RIMS 

MAHLER 

Ken Russel is geen nieuweling 
meer voor menig cinefiel. Zijn 
vroegere ophefmakende fi lms 
(Women in Love, The iVlusIc Lo
vers, The Devils, The Boy Friend) 
zorgden daar wel voor. Ophefma
kend zijn ze vooral door de in
houd, homosexualiteit, hekserij, 
geweld, godslastering en sexuele 
hysterie zijn onderwerpen waar
voor Ken Russel niet terugdeinst. 
L'Osservatore Romano verwierp 
de fi lm « The Devils » als zijnde 
een « pervers huwelijk tussen 
sex, geweld en godslastering ». 
« The Boy Friend » maakte hierop 
een uitzondering : hier toonde 
Russel zich langs zijn lyrische 
zijde. 
Ook « IVIahler » doet geenszins 
denken aan Russels vroegere voor
liefde voor perversiteit en slecht
heid. Het Is het levensverhaal 
van de komponist Mahler, zoals 
het door hemzelf [Robert Powell) 
en door zijn vrouw Alma (Georgi-
na Hale) beleefd werd. Het zijn 
zijn persoonlijke herinneringen en 
haar vroegere ervaringen met 
hem, die ons samen een « gero
mantiseerd » beeld geven van 
Mahlers leven en persoon. Het 
verleden wordt ons medegedeeld 
door flash-backs van deze twee 
personages gedurende een (laat
ste) treinreis. Tijdens deze reis 
krijgt IVIahler een hartaanval, 
waaraan hij waarschijnlijk zal be
zwijken, zoals we op het einde 
van de f i lm vernemen. Alma 
krijgt de kans om tijdens deze 
reis te vertrekken met een aan
bidder, maar zij verkiest bij Mah
ler te blijven, ondanks zijn ego
centrisme. De twee vrij korte 
plans op het einde van* de f i lm 
(enerzijds een dokter die telefo
nisch op de hoogte wordt ge
bracht van de onvermijdelijke fa
tale afloop van de hartaanval, en 
anderzijds het optimistische hand-
in-hand geloop van Gustav en Al
ma) komen zo kort na elkaar op 
het doek dat dit de gevoelswaar
de ervan nog scherper doet uit
komen. 
Ken Russell heeft verschillende 
elementen prachtig verwerkt in 
zijn f i lm :flash-back, toneel, keu
ze van lens- en kamerastand, spe
ciale montage, en niet in het 
minst de buitengewone aanwen
ding van de muziek. 

Het herhaaldelijk gebruik van 
flash-backs vormt dikwijls een 
gevaar omdat het verveling kan 
brengen. Hiervan is in deze f i lm 
echter geen sprake, omdat de 
overgang van het heden naar het 
verleden filmisch en qua inhoud 
telkens minutieus gepland werd. 
Mahlers bekering tot het Kristen-
tendom toont Russell in een to
neelscène, die veel weg heeft 
van een operastuk dat geïnspi
reerd is op Wagner en diens anti
semitisme, nog onderstreept door 
de mars en de Hitlergroet. Deze 
scène wordt bijna opgevoerd als 
een modern ballet, iets wat niet 
vreemd is aan Russell, vermits hij 
zelf ook danser geweest is. 
Kamerabeweging, montage en 
lensverandering gebruikt Russel 
niet alleen als een hulpmiddel om 
de inhoud van een beeld of een 
scène beter weer te geven, maar 
ook als speels verassingselement. 
In het begin van de fi lm bv. toont 
hij ons Mahler in de trein en 
daarna Alma, beiden in close-up. 
Je krijgt de indruk dat beiden op 
een hele kleine afstand tegenover 
elkaar zitten. Het volgende beeld 
is dan een totaalopname, waar je 
merkt dat ze in feite zeer ver 
van elkaar verwijderd zijn. 
Tenslotte is er nog de muziek, 
natuurlijk van Mahler. Zoals Rus
sell reeds eerder toonde door de 
fi lm « The Music Lovers » (een 
biografie van Tjaikovsky), heeft 
hij een passie voor de klassieke 
muziek. Het is echter niet zo dat 
een muziekliefhebber hier nu eens 
echt aan zijn trekken komt, want 
de muziek van Mahler werd meest
al in funktie van het verhaal aan
gewend. Het zijn echter ook geen 
verminkingen van Mahlers kompo
sities, maar zeer dikwijls worden 
Juist deze delen van een bepaald 
werk gegeven, die door hun typi
sche sonoriteit onmiddellijk in 
verbinding staan met wat op het 
doek getoond wordt. Op een be
paald ogenblik bv. speelt Alma 
met de rammelaar van hun klein
tje. Het geskandeerde rammelen 
zwelt aan en vermengt zich met 
de muziek, die sterker wordt en 
de overhand neemt. « I make a 
happening on the screen between 
music and images » zegt Russel! 
zelf en daarin is hij in deze f i lm 
op een zeer persoonlijke en mees
terlijke wijze geslaagd. 

M. MIGHIELSEN 

IK HEB ER MIJN BUIK VAN VOL 

(La moutarde me monte au nez) 

De Franse kineast Claude Zldl 
deed zich met zijn drie Charlots-
films (« Les Bidasses en folie », 
« Les Fous du stade » en « Le 
grand Bazar ») niet uitblinken 
door originaliteit in het komische 
genre, alhoewel deze films bij het 
publiek toch wel een zeker suk-
ses kenden. De naam van de vier 
Chariots zelf was hier zeker ook 
niet vreemd aan. En gezien deze 
jolige kerels momenteel hun roem 
wat zien dalen, was het voor Zidl 
ti jd om naar iets anders uit te 
kijken. En welke auteur kon hij 
beter aanspreken dan Pierre Ri
chard, dè Franse komiek van het 
ogenblik. Een groot talent is hij 
zeker niet, maar hij stijgt gewoon 
uit boven het hele v:ootje van min
derwaardig komisch talent dat mo
menteel In Frankrijk zo welig tiert. 
Pierre Richard heeft met zijn Ame-
rikaanse kollege Woody Allen — 
die duidelijk over een groter ta

lent beschikt — dit gemeen, dat 
hij als akteur het best presteert 
onder leiding van een andere re
gisseur dan hemzelf. Het perso
nage dat hij kreëert is wel tel
kens hetzelfde en is hem stilaan 
op de huid geschreven : Pierre 
Richard beeldt het type uit van 
de verstrooide, naïeve, schuchte
re, beïnvloedbare, simpatieke 
pechvogel die blindelings van het 
ene ongeluk in het andere loopt. 
Ook in « Ik heb er mijn buik van 
vol » vertolkt hij opnieuw dit per
sonage. 
De fi lm is een aaneenschakeling 
van misverstanden en dolle situ
aties waarin het hoofdpersonna-
ge, ondanks zijn goede wi l , vei^ 
zeild geraakt. Pierre is allerminst 
een gewone wiskundeleraar, want 
zijn leerlingen beleven met hem 
de gekste dingen. Door een sa
menloop van omstandigheden 
wordt hij beschouwd als de ver
loofde van een filmvedette (Jane 
Birkin). Daar zijn vader, die bur
gemeester is van een provincie
stadje, zich op dit ogenblik net 

voorbereidt op de nieuwe verkie
zingen en hierin nogal de morele 
argumenten hanteert, verwekt zijn 
zoon groot schandaal. Pierre zit 
aldus geklemd tussen een char
mante, maar niet poeslieve vedet
te, een niet zo geduldige verloof-
de-turnlerares, een vriend-joerna-
list die voor de schandaaltjes 
zorgt en een vader die slechts 
aan zichzelf denkt. 
De humor is niet altijd even fijn 
en het ritme niet altijd even zwie. 
rig, maar het geheel is een aan
gename ontspanning, zonder dat 
daarbij naar uitbuiting van de ele
menten seks of geweld moet 
worden gegrepen. Claude Zidl 
heeft met Pierre Richard beslist 
een stap gezet in de goede rich
ting. 
Gezien in het geheel van de vele 
minderwaardige of middelmatige 
Franse komische films die ons de 
laatste jaren bereiken is « Ik heb 
er mijn buik van vol » een uit
schieter. En dus aanbevolen ! 

HILDE DEKEYSER 

Zaterdag 30 november — RTB 

L'OURS ET LA POUPEE (De pop en de beer) (1969) 

Bekoorlijke Franse komedie van Michel Deville. Hij — de beer — Is 
een nonchalante natuurmens die immuun lijkt voor de charmes van 
Felicia, de rijke stadspop, wat haar uitermate intrigeert. Wanneer ze 
eindelijk haar verleidingspogingen opgeeft kapituleert hij eveneens : 
de pop en de beer sluiten vrede. Met zijn waterval van geestige en 
frisse gags brengt deze fi lm een niet te versmaden, aangename ont
spanning. In de hoofdrollen Brigitte Bardot en Jean-Pierre Cassel. 

Maandag 2 december — BRT 

WIE IS BANG VOOR VIRGINIA WOOLF ? 
(Who's afraid of Virginia Woolf ?) (1966) 
Echtelijk duel, waarin toneelauteur Albee tegelijk afrekent met het 
Amerikaans welvaartssprookje als met het sprookje van de kompro-
misloze Jeugd. Verbazend trouwe verfilming van Mike Nichols, die 
hiermee een opmerkelijk debuut afleverde. Het schandaalechtpaar 
wordt vertolkt door het stormachtig filmpaar Liz Taylor en Richard 
Burton, terwijl het jonge paar vertolkt wordt door Sandy Dennis en 
George Segal. 

Donderdag 5 december — RTB 

LE SEIGNEUR DE LA GUERRE (THE WAR LORD - De Krijgsheer) (1964) 
Kineast Franklin Schaffner liet de kans voorbijgaan om van dit histo
risch drama een middeleeuws epos te maken. Toch is de fi lm interes
sant omwille van de sfeerschepping, een aantal zeer poëtische dia
loog-passages en bepaalde spektakulaire scènes. Met Charlton Heston, 
Richard Boone, e.a. 

30 NOVEMBER 1974 WIJ I I 



VTB-UITGAVEN 
DOSSIER YOORS 
Dit jaar wordt glazenier Eugeen Yoors 95. De VTB kon dit hieuglijk feit 
niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Jos Boven, uit Meerhout, werd 
bereid gevonden voor de Vlaamse Toeristische Biblioteek de brochure 
met bovenstaande t i tel, nr. 176 in de reeks, te schrijven. 
In een leven van bijna een eeuw heeft deze hoogbegaafde kunstenaar, 
aanvankelijk schilder-tekenaar en sinds 1918 hoofdzakelijk glazenier, 
In binnen- en butienland kerken, kloosters, •< memorials >• e.d. met zijn 
schitterende glasramen versierd. 
Maar ook de zoon Jan (let op de titel van de brochure : Dossier 
Yoors !), die in zijn jeugd gans Europa rondtrok met zigeuners, komt 
aan bod m deze brochure. Hij munt uit In tapijtweefkunst en beeld
houwkunst en verblijft te New York. Zijn boek « Wij, Zigeuners » 
heeft hem insgelijks als zigeunerkenner over de hele wereld roem 
bezorgd. 

ANTON BERGMANN 

Honderd jaar geleden overleed te Lier Anton (Tony) Bergmann, voor
aanstaande figuur in onze Zuidnederlandse literatuur. 
In de brochure met bovenstaande t i tel, nr. 178 van de Vlaamse Toe
ristische Biblioteek, verhaalt Arthur Lens, archivaris van Lier, ons 
alles over de (Duitse) afstamming van deze jonge, schrandere Lierse 
advokaat, die amper 39 jaar oud uit het leven scheidde. Wars van het 
romantisme uit die dagen is zijn werk eerder realistisch. Behalve 
kleine gedichten en bijdragen in tijdschriften heeft zijn « Ernest 
Staas » hem onsterfelijk gemaakt. Dit boek was een mijlpaal in onze 
letterkunde. 

BOECHOUT 
Het oudste autentiek dokument over Boechout dagtekent van 974. 
Deze landelijke gemeente kon haar duizendjarig bestaan niet onge
merkt laten voorbijgaan en de Vlaamse Toeristenbond heeft een -niet 
onaanzienlijk part in de viering gehad. 
Zo heeft hij o.a. een aflevering in de Vlaame Toeristische Biblioteek, 
nr. 177, met bovenstaande t i tel, uitgegeven. 
De heer Jozef Jacobs, historicus van Boechout, zorgde voor de tekst. 
Na de gebruikelijke dorpsgeschiedenis, met haar menige ellendige 
perioden, treedt de auteur in biezonderheden over de kerk, de stenen 
wmdmolen, het jarenland door Jef van Hoof bewoonde Spokenhof, 
enkele merkwaardige historische hoeven en het kasteel van Moretus 
Plantin. 
Een flinke, goed gedokumenteerde brok heemkunde en een voortref
felijke monografie over het geboortedorp van Jan Frans Willems, 
vader der Vlaamse Beweging. 
Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn, zolang de 
voorraad strekt, te koop in al de VTB-boekhandels tegen 25 fr. per 
exemplaar (27 fr. als over de post moet worden toegezonden). Men 
kan daar ook inschrijven op een abonnement voor twaalf achtereen
volgende nummers tegen slechts 250 fr., verzendingskosten inbegre
pen. Zulk abonnement kan op ieder ogenblik ingaan. 

MEDEGEDEELD 

MECHELS 
MINIATUURTEATER 

Alle vrijdagen, zaterdagen en zon
dagen van decenijDer, telkens om 
20 u. 30 in het MMT, Oude Brus-
selsfraat 10. Voorstelling van 
« Francesco Furioso » van Mare 
Alexander in een regie van Eddy 
Van der Auwera. Muziek Raf 
Deckers. 
Dit spel is bedoeld als een feest 
van stemmen, muziek, dans, kleu
ren, trommels en beweging. Maar 
het publiek mag merken dat het 
een spel is en dat is ook onver
mijdelijk door de vele rol- en kos-
tuumwiselingen. De zang en de 
dans in de tijd van Francesco wa
ren geladen en primitief, de uit
voerders hadden weinig of geen 
scholing. 
Francesco de bezetene ! Een fi
guur die door zijn sterkte tijd
loos is geworden. 

(« Leidse courant ») 
Plaatsbespreking : Alle dagen 
van 10 tot 17 u. en één uur voor 
elke voorstelling in het teater-
centrum, Oude Brusselstr. 10, tel. 
015/41.63.63. 
Besproken plaatsen dienen een 
kwartier voor het begin van de 
voorstelling worden afgehaald. 

STUDIEDAG S.L.D.R. 
De Stichting-Lodewijk de Raet or
ganiseert in samenwerking met 
het regionaal komitee Kempen 
van de Stichting, te Hoogstraten 
op zaterdag 14 december a.s. een 
studiedag « Kennismaking met de 
biologische land- en tuinbouw ». 
Programma : 
9U.15 : Onthaal en kennismaking. 
9u.30 : Opening van de studie

dag door L. Pineel, projektverant-
woordelijke van het regionaal ko
mitee Kempen. 
9u 45 : « Kennismaking met de 

biologische land- en tuinbouw », 

het funktioneel kombinatiemeubel in ei^ntüdse^ 
nuttig, esthetische vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonproiiieMi 
gratis op 

Begijnestraat 39-41 
Tumhoutsebaart 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86 

ANTWERPEN - Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24J25.23 

inleiding door L. Chaltin, bio-agro-
noom en medewerker VELT. 
Hu.OO : « Kritische beschouwin
gen bij de biologische land- en 
tuinbouw », inleiding door dr R. 
Thijskens, veearts en medewer
ker Belgische Boerenbond. 
12U.00 : Middagpauze. 
13u.30 ; Paneelgesprek met des
kundigen. 
15U.00 : Koffiepauze. 
15U.30 Groepsbesprekingen. 
16U.30 : Plenum. 

17U.00 : Einde van de studiedag. 
Plaats : school Spijker, Gelmelstr. 
76 te Hoogstraten. 
Bijdrage : 150 fr. ; voor studenten, 
jonge werknemers en landbouw-
jongeren 100 fr. ; voor het mid
dagmaal 50 fr. (dit dient vooraf 
besteld te worden). 
Inschrijving : door storting van 
de bijdrage op prk 000-0181735-54 
van Geert van Autenboer, Wou-
werstr. 3 te 2300 Turnhout, tele
fonisch op het nr 014/41.46.51. 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT — Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

• VERHURING CEREMONIEKLEDiNG 
• MAATKLEDING 
I CONFECTIE 
I CHEMISERIE 

• KOSTUUMS 
• SPORTVES-TEN 
• BROEKEN 
• MANTELS 
• REGENMANTELS 
• PULLS 
• HEMDEN 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

25 ste TRANCHE 

Sinterklaastranche 
H O G E L Q T E N : 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 
3 X een half miljoen 

Trekking op 11 december 
HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN 
WIN 12 miljoan : U ONTVANGT 12 miljotn 

Vergunning nr 1185 Kat. A 

WAT BIEDT DE VTB? 
Een deel van de kulturele manifestaties, die geregeld door de 

VTB ingericht worden, kunt U dagelijks via pers en radio verne
men. Onze zwart-gele zebra-wagentjes van de VAB-pechverhel-
pingsdienst ziet U op alle wegen. 
Doch daarmee is de dienstverlening niet ten einde. Leden ont
vangen om de twee weken een lijvig bondsblad met tal van in
teressante bijdragen over kulturele en technische onderwerpen. 
Fiskale, juridische en technische raadgevers staan voor alle auto
problemen tot hun dienst. Beide verenigingen bezitten ook een 
befaamde reisafdeling. 
Een voorbeeld van wat de VTB-VAB hun leden aanbieden : 

WINTERVAKANTIE AAN DE COSTA BLANCA 
AFVLUCHT ELKE ZONDAG EN DONDERDAG 

Verblijf (volledig pension) te Benidorm in de hotels : 
BENIKATUS • • * • of 

ROSAMAR • • • 

4 d. 
4.335 

5 d. 
4.535 

8 d. 
5.205 

11 d. 
6.245 

12 d. 
6.535 

15 d. 
7.420 

verl. per dag 
290 

Alleen tijdens de Kerstvakantie wordt een toeslag gevraagd. 
Inbegrepen zoals steeds bij een VTB-groepsrels 

• LUCHTHAVENBELASTINGEN 
• VERZEKERINGEN 
• VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING 

Op verzoek zenden wij U graag onze reisbrochure en op ons se-
kretariaat en in onze kantoren zijt U steeds hartelijk welkom. 
Inlichtingen en gratis brochure : 

VTB • ST. JACOBSMARKT 45 - 2000 ANTWERPEN 
Tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tél. (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 

ADVERTEERT 
IN <cWI)» 

10%vr.V.U.l8den 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
StMnhouwcrtvut, 52 Anivnrpcn Td. 03.31.35.83, 

Vlamingen, 
I - ^ 1 vraag GRATIS 
I f l r a l advies voor uw 
^^^0 hypotheek-leningen 
^ " ^ ( I e en 2e r.) 

•n uw bouwgrondkredlaten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijksa Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 
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MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Assesteenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKI 

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

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

Instituut P. VERMEIR 
Aalst, Dirk Marfensstr 58, 053/205.16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

052/215 14 
Kortrijk, Gentsestwg 37, 056/120 61 
Roeselare, Consiensestr 42, 051/237.20 
Bestuurssekretoriaot (dog- en week-
eindles) - tot viertolige steno-daktylo, 
tot viertalige briefwisseling, konversa-
tie, boekhouden. 
Kinderbijslag - Plaatsing 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overlisa 
« CROENSPAAN » 

RUSTHUIS 
(Malelzen) - Tel. (02)653.05.11 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan seriefabrikatie, 

en zelfs beter I 
Prijsbestek en studio zijn gratis 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 NIeuwpoorI 

Tel. (058)235.81 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
teL (059)322.60 

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

lefoneer 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

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

LUSTRERIE 

MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrl]k 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

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

BRANDBESCHERMING 
met aangepast materiaal van aan 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Ninoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

Kwekerijen - Tuincentrum 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebello - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

ZIEKENFONDS 

BRABANTIA 
Voor de Vlamingen in Brusael 

en Vlaams Brabant 

Vlaggen - Wimpels van 
alle landen - Vlaams* 
leeuwen - Kleur en pu-
bliciteitsvlaggen - Fa-
nions voor «port en 
kuituur, per stuk 80 fr. 
Herdenkingslintjes voor 

Petjes V.U. - Koorden van 
met tweekleurige wimpels 

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

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

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

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Otyiai 73 
2600 Barcham-Antwarpan 

Tel. (031)36.10.11 
DeheegKiar Jan 

Ladeganckstraat 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 wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappi jen allerhande ! I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van he t 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op v r i jdag , zaterdag of zondag

avond in een gezell ige sfeer. 
Nad ien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gazalllg fijn, 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 11. Tel. 016/22.68.69 -

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

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesiwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
Wi| zoeken dringend • als medewerkers : Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet . 

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

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Lat op het huisnummer I) 
Telefoon (031)36.86.62 
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ANTWERPEN 
031/31.78.20 

GENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
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