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In de Kamer werd vorige week een regeringsontwerp goedge-
keurd {door de tradrtionele partijen) dat enkele honderden 
miljoenen staatssteun voorziet ten gerieve van de dagbladpers 
Men wil daarmee vooral de zieltogende socialistische kranten 
van een gewisse ondergang redden. De operatie werd vroom 
betiteld als een maatregel die de opinie-verscheidenheid in 
de pers moet behoeden, want anders, zo zegt men, komt de 
demokratie in gevaar 

De opinieweekbladen — die nochtans evenzeer door de krank
zinnige kostenstijgingen worden getroffen— krijgen geen 
cent ZIJ stellen zich toch maar zelfstandig op of vertolken 
de mening van partijen die met tot de klub van de traditionele 
regeringspartijen behoren, dus Ais de verscheidenheid van 
opinie in de weekbladpers verschraalt is dat blijkbaar niet 
zo erg voor de demokratie 

EEK WURGGREEP 

En terwijl de meerderheid in het parlement met miljoenen 
naar de dagbladen gooit, bereiden de postdiensten zich in op
dracht van de regering voor op de wurggreep van 15 decem
ber Oic dag gaan de po-^ttarieven, voor de zoveelste maal 
tijdens ae jongste jaren, weer drastisch de hoogte in Voor 
heel wat lokale periodieken zal dit misschien de doodsteek 
betekenen Of ze zullen slechts in leven kunnen worden ge
houden mits enorme persoonlijke inspanningen van de uitge
vers, die in vele gevallen zelf voor « fakteur » zullen moeten 
spelen 

Ook dit heeft met de zo geroemde « verscheidenheid van 
opinie • te maken, en veel Het lijkt er zelfs sterk op dat 
men door deze achtereenvolgende verhoging van de post 
tarieven meer speciaal de Volksunie heeft willen treffen 
Tal van VU-afdelmgen geven sinds jaar en dag een gemeen
telijk of gewestelijk informatiekrantje uit, dat vaak huis aan 
huis bedeeld werd om de maand of om de paar maanden 
Welnu, precies deze publikaties die toch overduidelijk opinie-
tijdschriften zijn, worden uitermate zwaar getroffen door de 
onzinnige stijging van de posttarieven 

En dan te weten dat bij de post de miljoenen door deuren 
en vensters werden gesmeten, denken wij maar aan de 
nutteloze komputers, onder de politieke verantwoordelijk 
heid van vertegenwoordigers van de BSP, wiens kranten 
voortaan in leven zullen gehouden worden met ons aller 
staatsmiljoenen ' 

Er IS iets onzedelijks aan het gedrag van de traditionele par
tijen Ze hullen zich vaak in de mooiste principes, maar als 
je hun werkelijke drijfveren nagaat en hun beleid even onder 
de loep neemt dan sta je vaak versteld van hun cynisme 

Door de jongste regeringsmaatregelen wordt de werkelijke 
opinie-verscheidenheid met gediend ' 

Paul l\/lartens 

Het kongres van de Volksunie 
gaat door te Hasselt 
in het Kultureel Centrum 
op zaterdag 1 februari 
en zondag 2 februari 1974. 
Dit kongres vormt één geheel 
met dit van Oostende. 
Houd die data vrij. 

DE IMMORELE WAPENHANDEL 

JAAK YANDEMEULEBROUCKE: 

" V A N ELSLANDE UEGT" 
Op het internationaal forum heeft België geen eigen 
gezicht. Waar andere kleine landen zoals Zwitser
land, Zweden en Nederland een zeker moreel gezag 
wisten te verwerven, door de konsekwente lijn in 
hun buitenlandse politiek, spelen wij liever het mee. 
lopertje dat zich nergens duidelijk over uitspreekt. 
Dat zich stilletjes op de achtergrond houdt, om er 
zijn handeltje in wapens en munitie te kunnen drij
ven... 

Die wapenhandel is belangrijk. Volgens een Zweeds 
rapport staat België in de rij van 's werelds grootste 
wapenleveranciers op de 8e of de 9e plaats. En dat 
betekent heel wat als men weet dat de Belgische 
wapenhandel voornamelijk « klein » oorlogsmateri
aal levert, de zogenaamde « lichte » wapens. 

Niet te verwonderen dus dat wij internationaal over
komen als hypokriete sjacheraars, die in de UNO wel 
eens lippendienst bewijzen aan het zelfbeschikkings
recht van de volkeren maar ondertussen oorlogs-

materieei leveren aan regeringen dit dit zelfbeschik
kingsrecht bestrijden. 
En terwijl idealistische mensen In dit land elk jaar 
elf-elf-elven, neemt deze bedenkelijke vorm van 
« ontwikkelingssamenwerking » voortdurend uitbrei
ding, met de steun van elke regering. Bevolking en 
parlement worden daarover niet ingelicht. Lastige 
vragenstellers worden afgescheept of met een kluit
je m het riet gestuurd. Minister van Buitenlandse 
Zaken Van Elslande, die hetzelfde spelletje wil spe
len als zijn voorgangers, heeft het echter niet ge
troffen. Sinds de jonge VU-volksvertegenwoordiger 
Jaak Vandemeulebroucke (Oostende) zich in deze 
materie heeft vastgebeten, lukt hem dat niet meer 
zo goed. 

Vandemeulebroucke heeft er de minister zopas op 
betrapt te hebben staan liegen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers In een normaal land zou 
dit meteen het ontslag van de betrokken minister 
betekenen... (lees door p. 24). 

DE TAK-BETOGING TE SCHAARBEEK 

KUCHT WEeENS 
IKBIFANAIBIE FDF-NUTAMT 
De « Taktivisten » hebben de hartekreet van vele 
betogers m Halle {« naar Brussel i) met misver
staan, en verleggen hun aktiviteiten systematisch 
naar het Brusselse front 
Vorige zondag bliezen ze met zo'n 250 a 300 man 
verzamelen op de parking achter de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg te Brussel Er waren ditmaal 
ook vier VU-parlementsleden op het appel (Geor 
gette De Kegel, Ludo Sels, Oswald Van Ooteghem 
en Miei Vansteenkiste) en ook Jan De Berlangeer 
VU lid van de Brusselse agglomeratieraad, was er 
bij Tevens — voor het eerst — een flinke dele 
gatie uit Schaarbeek zelf, de gemeente van de be
ruchte Nols, die het objektief van de betoging zou 
worden 

Met een sinterklaas en zwarte piet op kop, en met 
spandoeken (« Nols buiten » « Michel ontslag », 
« Nols inciviek », « Liever Bols dan Nols -] en een 
goed humeur werd dan opgestapt naar Schaarbeek 
via de Kruidtuinlaan en de Koningsstraat De stad 
Brussel en de gemeente St Joost ten Node hadden 
daarvoor schriftelijk toelating gegeven en de poli
tiediensten van die gemeenten regelden hoffelijk 
het verkeer Te Schaarbeek zelf krijgt het « Taal-
aktiekomitee » nooit toelating om te betogen, maar 
dat weerhoudt de Uilenspiegels van Piet De Pauw 
ook nooit ZIJ zijn vaste bezoekers geworden van 
de gemeente waar racist Nols burgemeester is 

(lees door p 3) 
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BEDENKINGEN 

Gelukwensen voor Ray de Bou-
vre en «Wij» voor de objektieve 
en positieve wijze waarmede het 
toneelstuk Verschaeve en de rel
len daaromtrent benaderd wer
den. 
Op een niet verkeerd te verstane 
wijze werden inhoud en bedoe
lingen ervan veroordeeld. 
Zeer terecht echter werd de hou
ding afgekeurd van deze mensen, 
die goed menend misschien, met 
alle, onverdedigbare middelen, de 
vrijheid van meningsuiting wil
len beletten. Op dat ogenblik is 
de VMO niet beter, dan die weer
standsverenigingen die er 30 
jaar na de feiten nog steeds in 
slagen door hun onnoembare het
ze, te beletten dat amnestie zou 
worden verleend. 
Als Ray de Bouvere, als toneel-
kritikus, in Verhoye enige « tech
nische » kwaliteiten meent te 
vinden, is het zijn recht, veel 
meer, zijn plicht, dit te schrijven. 
Dat is objektiviteit. 
De brief van P.T. uit Borgerhout 
over de politiek van mandataris
sen als Schiltz en Nelly Maes 
zou alleen medelijden opwekken 
ware hij niet zo totaal ongeargu
menteerd als laster. Wie alle da
gen in de Volksunie meewerkt en 
oog heeft voor de 1000 proble
men die het Vlaanderen en de 
wereld van vandaag in zich dra
gen, weet hoe bekwaam en in
zettend deze mensen optreden. 
Hugo Schiltz en Nelly Maes wij
zen de juiste weg, waar zij zeg
gen dat niets eeuwig vastligt en 
dat feiten en gebeurtenissen 
moeten beoordeeld worden, los 
van de hypotheken uit het verle
den en vastgespijkerde denkpa
tronen. 

Omdat Nelly Maes ook In een 
Vietnam-betoging heeft meege-, 
stapt met op voorhand medege
deelde, zeer duidelijke argumen
ten, willen sommigen haar blij
ven treffen en hebben haar bij de 
laatste verkiezingen veel kwaad 
gedaan. 
Het zijn die mensen, die omdat 
32 jaar geleden, moedige, idealis
tische Vlamingen in Rusland 
vochten, ALLES bij voorbaat ver
oordelen wat kommunistisch is, 
en elke westelijke aktie ertegen 
principieel goedpraten. Wat Nelly 
Maes deed was veel eerlijker en 
toch oneindig ver van het goed
keuren van kommunistische regi
mes. 
Tot slot twee bedenkingen :' een 
goddank, klein aantal nationalis
ten heeft in politiek de lagere 
school nog niet voleind. Ze den-
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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 klnesiete-
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 

ken op peil te zijn met IJzerbe
devaart en Zangfeest bij te wo
nen, op onze bals ons volkslied 
te zingen en wat te praten over 
Brussel en de Voer. 
Zelfs het partijprogramma, daar
over kennen ze niets. 
Er zijn echter VU-mensen en ve
len die ook alle bovengenoemde 
manifestaties bijwonen, die de 
Vlaamse grond, taal en kuituur 
met de grootste bereidheid ver
dedigen, maar die even vast over
tuigd zijn dat leefmilieu, sociale 
en ekonomische problemen, on
derwijs, buitenlandse politiek en 
ontwikkelling, strijd tegen kor-
ruptie en zoveel meer ook zeer 
belangrijk zijn. Amedée Verbrug
gen heeft bij het Diner 20 jaar 
VU te Antwerpen (en hij was er 
lang en aktief genoeg bij om het 
zeer goed te weten) als hoofd-
tesis van zijn-magistrale rede ge
kozen : de noodlottige verdeeld
heid in de Vlaamse beweging, 
door de tegenstanders ervan 
steeds handig uitgebuit. 
Een aantal nationalisten pogen 
dit ook met de Volksunie te doen. 
Het zijn de volmaakten, de zuive
ren, die het weten doch zelfs 
het partijprogramma niet kennen, 
weinig met en voor de partij 
doen, maar wei altijd klaar staan 
om ze te veroordelen. 
Wij doen daar niet aan mee. De 
Volksunie is een partij om lief 
te hebben. 

En tot de mensen van de VMO 
zou ik het volgende willen zeg
gen. Uw spiegel is TAK. Deze or
ganisatie bereikt met haar Uilen-
spiegelakties grote resultaten, en 
respekt voor haar durf, inspira
tie en sympatic van zeer velen, 
ook buitenstaanders. Weer zelf 
elke vorm van geweld, het over
tuigt niemand, wekt alleen haat 
en tegenaktie. 
Dan kunt U Vlaanderen nog gro
te diensten bewijzen. In het an
dere geval kompromitteert U de 
hele Vlaamse beweging en zijt U 
een schadepost. 

H.V.D.A., Schoonaarde 

NOLS 

Via de radio kwam weer het be
richt dat TAK voor de deur van 
Vlamingenhater Nols te Schaar
beek heeft betoogd. Alle bewon
dering voor de jongens van Piet 
De Pauw, maar ik vrees dat het 
weer eens een maat voor niets 
zal geweest zijn. Nols zal nooit 
toegeven, zolang hij kan rekenen 
op de steun van een regering, die 
haar voeten veegt aan heel het 
geval Schaarbeek. 
Ik herinner mij de uitspraak van 
Leo (Anders) Tindemans, die t i j
dens een TV-konfrontatie kwam 
verklaren, dat de regering nog 
niet eens gesproken had over 

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 

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

Betrekking gezocht voor : 
1. Steno-daktylo, 19 j . 
3. Mannelijke bediende, 4-talig, 
steno-daktylo, met technische en 
administratieve scholing, 22 j . 

4. Technisch ingenieur openbare 
werken, meertalig, 33 j . 
5. Vrouwelijke daktylo-bouwkun-
dig tekenaar, 20 j . 

Voor inl. z.w. sen. O. Van Oote-
ghem. Rode Kruisstr. 7, 9219 
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 

R 172 

Nols en zijn anti-Vlaamse kaprio
len. Hij voegde daaraan toe, dat 
het de zaak van de regering niet 
was, maar wel die van de minis
ter van Binnenlandse Zaken. He
laas moet men vaststellen, dat 
ook die er niets aan doet. 
Persoonlijk ben ik geen revolu
tionair, persoonlijk hou ik niet 
van geweld, maar wanneer men 
alle andere middelen heeft ge
bruikt, moet men zijn toevlucht 
wel nemen tot onwettelijke mid
delen. Zover heeft Nols het nu 
gebracht en met hem degenen, 
die erover moeten waken, dat de 
wet wordt toegepast. 
Vlaanderen moet thans vaststel
len, dat er in Schaarbeek na ja
renlang protest niets verbetert 
ten voordele van de Vlaamse in
woners. 

Intussen vraag ik mij af of be
paalde parlementsleden, die zich 
dag in dag uit inzetten ten voor
dele van verdrukten, ook in 
Schaarbeek niet eens zouden 
gaan optreden. Zij zijn er ten
slotte ook om toe te zien op het 
toepassen van de wet. De Volks
unie heeft talrijke kamerleden en 
senatoren. Wanneer zij in groep 
het gemeentehuis van Schaar
beek zouden bezetten en daar 
niet zouden uitkomen, vooraleer 
er daadwerkelijk iets gedaan 
wordt aan de mistoestanden, dan 
is er beslist een goede kans, dat 
er iets positiefs gebeurt. 

W.S., Molenstede 

DE WAARHEID 

Als « Wij - lezer zie ik mij ver
plicht te reageren op een al te 
grove onwaarheid in uw blad van 
zaterdag 16 november II. onder 
de titel « 24 novemberbetoging te 
Halle » en de ondertitel « Onrust 
in de Federatie ». 

U schrijft over de heer Vergels, 
voorzitter van de federatie Asse 
en burgemeester van Dilbeek het 
volgende : « Reeds meerdere ma
len heeft deze man zich al te 
gemakkelijk aan zijn Vlaamse ver
antwoordelijkheid onttrokken » 
en wat verder ironiserend « De 
CVP is goed gediend met een 
dergelijke « Vlaamsbewuste » 
voorzitter ». 

Al diegenen die Vergels, de 
taalpolitiek van de gemeente Dil
beek en van de federatie Asse 
van dichtbij kennen, moeten toch 
wel even naar adem happen bij 
zulke flagrante leugens en laster. 
Enkele feiten : 
1) Grotendeels dank zij de in
spanningen van Vergels (soms 
tegen de eigen partij in) kwam er 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1970 een Vlaamse eenheids-
lijst (tot spijt van wie 't benijdt) 
te Dilbeek tot stand. Resultaat : 
een prachtige Vlaamse overwin-

— Student geneeskunde, 20 j . , 
zoekt in het Brusselse part-time-
werk op administratief gebied of, 
als dat kan, in een laboratorium 
of dergelijke. 

— Jongeman, 25 j . , diploma schil
derkunst van de Koninklijke Aka-
demie voor Schone Kunsten te 
Gent (spec, grafiek, etsen, moza
ïek, glasbeton en glasraam) zoekt 
aangepaste betrekking. 

Voor inl. zich wenden : dr J. Val
keniers, Stwg naar Ninove 11 te 
Schepdaal, tel. 02/582.32.27. 
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Dame, 41 j . , zoekt werk als be
diende, Hiefst in omgeving van 
Antwerpen. Heeft reeds gewerkt 
bij notaris en op het ministerie. 
Inl. 031/49.43.11. R 174 

Jonge dame, 21 j . , diploma lager 
middelbaar, zoekt betrekking te 
Antwerpen, Mechelen of St-Ni-
klaas. 
Worden gevraagd : twee vrouwe
lijke apotekers voor werk vanaf 
15 augustus 1975. Schrijv. met 
curriculum vitae naar sen. W. Jo-
rissen, Louisastr. 31, Mechelen. 
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ning en een definitieve domper 
op de ambities van de Franstali-
gen. 
2) Onder impuls van Vergels 
spant het gemeentebestuur van 
Dilbeek zich dagelijks in om de 
Franstaligen hun allerlaatste 
greintje hoop te ontnemen. Moei
lijker dan een paar moties is een 
dagelijks, konsekwent Vlaams be
leid. 
3) Het schepenkollege van Dil
beek sloot zich in een motie, die 

• doorgezonden werd aan het agent
schap Belga en aan de inrichters 
van de 24 novemberbetoging te 
Halle, onmiddellijk aan bij de 
doelstellingen van deze betoging. 
4) Vergels richtte als voorzitter 
van de federatie Asse een op
roep tot de andere randfederaties 
om samen in de 24 novemberbe
toging te Halle op te stappen. 
Ik weet dat het gemakkelijker is 
met een paar zinnen iemand dood 
te verven dan de waarheid haar 
rechten te laten. 
Het is alleszins gemakkelijker dan 
door een jarenlange persoonlijke 
inzet een randgemeente van 
16.000 inwoners op 6 km. van de 
Grote Markt van Brussel Vlaams 
trachten te houden en er boven
dien nog in slagen ook. Dit laat
ste is een niet te versmaden ver
dienste van de « Vlaamsbewus
te » Vergels. 

J.D.C., Dilbeek. 

BEDEVAART 

Zondag 24 II. aan de bedevaart te 
Halle deelgenomen. We namen 
kiekjes van de familie en deden 
een heerlijke wandeling. De start, 
met ons busgezelschap, viel wel 
wat tegen. Vertrokken uit Gavere 
en verder over Merelbeke bollend 
hebben we onze wagen maar vol
geladen met de klassieke VI. na
tionale nuttige idioten. De inrich
tende Davidsfondstrijders waren 
toevallig in beslag genomen door 
heilige bezigheden, St.-Cecilia-
souper, St Niklaasfeest, en soort
gelijke deftige aktiviteiten. 't Was 
aigelijk spijtig dat dit geval van 
Halle nu juist op diezelfde dag 
gepland was... De Kulturele Krin
gen waren waarschijnlijk gecho-
keerd dat VI. nationale onverla
ten hun het initiatief afgenomen 
hadden, waar zijn nu juist met 
gereed stonden. Waarvoor we 
ons dan ook verontschuldigen. 
De enthousiast-meedoende en ge
zamenlijk verantwoordelijkheid 
dragende CVP en PVV beschik
ten gelukkig over eigen vervoer, 
hun twee-paardje, zodat die hun 
plan konden trekken. 
De aanwezigheid ter plaatse van 
Marnix Gijsen (de socialist die 
de negen werkjongens van Laken 
« moordenaars » noemde), van 
ex-auditeur Callewaert en van 

Steno-daktylo, 21 j . , 3 j . ervaring 
met diktafoon, zoekt passende 
betrekking in het Antwerpse. Z.w. 
tot gemeenteraadslid Clem De 
Ranter, Steynstr. 85, 2710 Hobo
ken, tel. 031/27.72.78. R 176 

Overname wegens vergroting : 
— Bureel offset « Multil ith », mo
del 85 (1973). 
— « Agfa-Gevaert » Vacuumprint 
(1974). 
— « Agfa-Gevaert » Copyrapid 
040 (1974). 
Aan Spotprijs. Bonus : kilo's inkt 
en 15.000 vel papier. 
Tel. : 02/522.66.28 (na 18 u.). 
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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 

onze oud-onderpastoor, thans se-
kretaris van het Willemsfonds 
(« Wij-ongelovigen » uit het Hu
manistisch TV-Verbond) was ons 
echter een balsem op de wonde. 
Wat is Vlaanderen groot gewor
den, met « Het Volk » op den om
loop I 
Wat is Vlaanderen sterk gewor
den, achter de borsten der fiere 
Sikambers die op zondag aanbid
den wat ze op woensdag hebben 
verbrand. 
Tot binnen vijf jaar te Zichem-
Zussen-Bolder of wordt het 
Smeerebbe-Vloesegem ? 

dr. R.M., Melsen. 

VUILNISBELT 
BACKTEN DE KUPE 

Zondagnamiddag maakte ik met 
mijn gezin gebruik van het mooie 
weer om een ritje te maken van 
Diksmuide naar Nieuwpoort, langs 
de IJzer. Het is een enig mooi 
wegje voor een rustig ritje door 
de Polders. 
Hoe groot was echter mijn ver
bazing toen ik op het grondgebied 
van de gemeente Pervijze eens
klaps een nieuwe vuilnisbelt zag 
oprijzen, rakelings langs de IJzer. 
Ik kon mijn ogen niet geloven en 
bleef een honderdtal meter ver
der, d a n de Schoorbakkebrug, 
staan om inlichtingen te vragen. 
En waarlijk, daar werd mij kond 
gedaan dat de gemeente Wes-
tende daar kwam storten. Verle
den jaar werd daar reeds gestort, 
maar de bewoners van de wijk 
hebben een gezamelijke protest
brief aan de provincie overge
maakt en de stortingen hielden 
op. Nu zijn die opnieuw begon
nen. 
Op mijn vraag hoe zo iets moge
lijk is, antwoorde een oude man : 
« Je zie gie zeker van de streke 
nie - Ge zijt zeker van langs hier 
niet, anders zoudt ge wei weten 
hoe onze gemeenten hier be
stuurd worden. We zitten hier 
bachten de kupé en ze doen hier 
alles wat ze willen met ons. Als 
meneer de sekretaris van de ge
meente " ja " zegt, knikken ze 
allemaal. En dat is hier overal 
zo. » Blijkbaar is de beschaving 
daar nog niet doorgedrongen en 
leven ze daar nog in de middel
eeuwen. 
Zouden de mannen van de Volks
unie daar niet een onderzoekje 
kunnen instellen. De mensen van 
de streek moeten hun natuur
schoon niet laten om zeep hel
pen door een paar ondemokra-
tische politiekers. Het wordt t i jd 
dat die zo brave mensen bach
ten de kupe beginnen dul te wor
den en van zich afbijten. Weert 
u maar, jongens ! 

NK, Kortrijk 
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KUCHT WEGENS MOORDPOGING 
TEGBI FANATIEKE FDT - MUTANT 
(Vervolg van blz 1) 

Aan de g e m e e n t e g r e n s van 
Schaarbeek stond de hoofdkom-
missaris van politie ditmaal de 
betogers op te wachten met de 
mededeling dat « de betoging 
door het gemeentebestuur van
daag zou geduld worden ». Daar
op trok de stoet Schaarbeek bin
nen. 

Er passeerden enkele FDF-aan-
hangers op moto's die strooi-
briefjes wierpen, maar verder ge
beurde er niets tot aan het Le-
monpleln. Daar gebeurde het in
cident dat zeer zware gevolgen 
had kunnen hebben, en dat aan
leiding IS geworden van klachten 
wegens « poging tot doodslag » 
vanwege volksvertegenwoordiger 
De Kegel, van de h. Babyion uit 
Ledeberg en van Piet De Pauw, 

^voorzitter van het TAK. 

Wij laten de h. De Pauw zelf aan 
het woord. 

« Op verzoek van de politie hiel
den wij halt aan het Lemonplem. 
Er stond een Volkswagen 1700 m 
het midden van de rijbaan, en de 
chauffeur wilde blijkbaar geen 
plaats ruimen De wagen stond 
een twintigtal meter vóór de kop 
van de betoging, met de neus 
naar ons gericht. Een politieman 
onderhandelde met de twee in
zittenden, en na enkele minuten 
leek het erop of de wagen opzij 
zou worden gezet. De chauffeur 
reed langzaam schuin achteruit 
als om tussen gestationeerde 
voertuigen plaats te nemen. De 
politie deed teken dat wij verder 
konden opstappen, en toen schoot 
de VW plots vooruit recht op ons 
af. De twee begeleidende politie
agenten konden slechts op het 
nippertje opzij springen. Dat de
den ook de voorste betogers, 
maar in een gesloten groep is 
dat niet zo eenvoudig Het was 
een warboel van wegspringende 
en vallende mensen, maar enke
le koelbloedigen wierpen vlie
gensvlug spandoeken op de auto 
en die stopte. De begeleider werd 
eruit gesleurd door de woedende 
betogers en duchtig «bijgewerkt», 
terwijl de wagen aan diggelen 
werd geslagen. De chauffeur dierf 
er niet uitkomen, tot hij door de 
politie ontzet werd en opgeleid ». 
Verscheidene betogers zagen dat 
er tijdens de herrie een (alarm?)-
pistool uit de auto op straat viel. 
De hele tijd bleef de motor van 
de VW draaien. 

Blijkbaar was het allemaal een 
vooraf beraamd plannetje, want 
tijdens het tumult vielen enkele 
tientallen FDF-ers de betogers 
aan met stenen en stokken en 
trachtten sommigen te isoleren 
van de groep. 

Nadat de FDF-ers verjaagd waren 
trok de betoging verder naar het 
gemeentehuis (Colignon p l e i n ) 
waar een aantal FDF-ers — onder 
het oog van Nols zelf en van de 
politie — met eieren gooiden. 
Ook daar vielen er klappen, maar 
de FDF-ers gingen telkens op de 
loop tot achter de politie, die hen 
dan beschermde In de Gallait-
straat kwam het opnieuw tot een 
handgemeen met FDF-ers, waar
bij een politieagent zijn bril ver
loor. Aan het huis van Nols, aan 
de Van Schoorstraat stond een 
macht van politie en rijkswacht 
opgesteld. Daar hielden de beto
gers dan een zitstaking. 

Tegen het einde van de betoging, 
toen de •• Taktivisten » op het 
punt stonden Schaarbeek te ver
laten, was er plots weer grote 
herrie. In de spoorwegtunnel aan 
de Vooruitgangstraat greep de 
politie onverwacht een betoger 
vast omdat hij de bril van de 
politieman zou gebroken hebben 
in de Gallaitstraat. Er werd daar 
duchtig •• geborsteld « en op een 
bepaald moment kwam de rijks
wacht zelfs opzetten met water
kanonnen en Friese ruiters. Maar 
een politieofficier gaf zijn woord 
dat de « Takker » om kwart over 
twee weer vrij zou zijn, en daar
op trokken de betogers rustig af 
naar hun bussen bij de KVS. 

Om half drie echter was de man 
nog niet terug, en daarop trok 
een delegatie (Georgette De Ke
gel, Piet De Pauw, Miei Vansteen-
kiste) naar het Schaarbeekse ge
meentehuis. Daar werden ze om 
kwart over drie ontvangen door 
een zenuwachtige Nols en door... 
Lagasse, de big boss van het FDF. 
Het werd een bekgevecht dat drie 
kwartier duurde. Toen de « Tak
ker » niet werd vrijgelaten dreig
de De Pauw ermee met zijn man
nen onmiddellijk terug te komen 
naar Schaarbeek, waarop Nols (op 
inspiratie van « peetvader >• La
gasse) een samenscholingsver
bod uitvaardigde over gans fiet 
grondgebied van de gemeente tot 
middernacht. 

Omstreeks 18 u werd de « tak
ker » dan ten slotte toch vrijge
laten. Uit goede bron vernamen 

wij dat de « moordpiloot » van 
de VW (nummerplaat ON076)) ook 
werd vrijgelaten. Dit is niet de 
eerste de beste, zoals uit onze 
inlichtingen blijkt : Louis Pyn-
naert, Paul De Chanellaan, 94, 
Schaarbeek, « administrateur » 
van de Schaarbeekse Kommissie 
van Openbare Onderstand, kandi
daat op de FDF-liberale lijst bij 
de jongste parlementsverkiezin
gen. Zijn bijzitter heet Willy Hau-
thon. Helmetsesteenweg 113, 
Schaarbeek, en hij is voorziter 
van de Schaarbeekse Kommissie 
van Openbare Onderstand. Het is 
duidelijk dat het hier om -twee 
héél goede vriendjes van mijn
heer Nols gaat Ingevolge de drie 
klachten zullen zij zich in elk 
geval te verantwoorden hebben 
voor het gerecht, ook al neemt 
de polTtie van Schaarbeek hun 
" poging tot doodslag » slechts 
lichtjes op. Het had een Vlaming 
moeten zijn ! 

NIEUWE BETOGING 
OP T5 DECEMBER 

Wie denkt dat de « Taktivisten », 
die voorheen tijdens hun talrijke 
uitstappen nog nooit incidenten 
kenden, zich laten afschrikken 
door een stelletje opgetrommel
de FDF-herrieschoppers heeft het 
mis voor. Schaarbeek en Nols zul
len met hen af te rekenen hebben 
tot de toestanden er voor de Vla
mingen genormaliseerd zijn. 

In elk geval betoogt het « Taalak-
tiekomitee » opnieuw te Schaar
beek, met of zonder toelating, op 
zondag 15 december. Het roept bij 
deze gelegenheid alle bewuste 
Vlamingen op om talrijk zijn ran
gen te vervoegen die dag. 

Piet De Pauw zei het zo : « Te 
Halle werd geroepen om een beto
ging in Brussel zelf, welnu wij 
bieden die kans op zondag 15 
december. Wij verwachten allen 
die de daad bij het woord willen 
voegen. 

De betogers verzamelen die dag 
te 11 u op de parking achter de 
Brusselse KVS, aan de Arduinkaai. 

9 Na een kort onderzoek door de regering en de bankkom-
missie gaven beiden hun fiat tot de fusie van de Bank Lam-
bert en de Bank van Brussel, waardoor deze nieuwe bank dicht 
de kapaciteit van de machtigste Belgische bank, de Generale 
Bankmaatschappij benadert. Het onderzoek in de wisselfraude 
bij de Bank van Brussel is nog niet beëindigd. Wel staat nu 
vast dat leden van de direktie erbij betrokken waren. 
• Het BSP-bureau verklaart het incident Simonet-Claes-Cools 
voor gesloten. Deze drie gewezen ministers van Ekonomische 
Zaken werden door de « Standaard » vernoemd in verband 
met het aangaan van verbintenissen tegenover de privé-sek-
tor, waarbij de vraag rijst of ze daartoe als leden van een 
ontslagnemende regering nog gemachtigd waren. Simonet 
betoogt dat zijn handtekening op een brief van zijn kabinet, 
waarbij hij de huur van twee torens van het World Trade Cen
ter in uitzicht stelt, vervalst is. Een gerechterlijk onderzoek 
zal moeten uitvissen, hoe de vork in de steel zit. 
• De « Standaard » — die de zaak uitbracht — citeert een 
advies van de Rijksinspektie van Financiën over de door oud-
minister Willy Claes (BSP) toegekende subsidie van 45 mil
joen aan de FN (voor het opmaken van een marktstudie). Dit 
advies luidt dat de subsidie in kwestie juridisch niet verant
woord is. 
• De Nationale Bank van België acht de stabiliteit in de 
wereldekonomie grotendeels zoek en waarschuwt voor een 
op handen zijnde zware ekonomische krisis. 
• Ongelijke verhoging van de benzineprijs ingevolge mening
verschillen onder de oliemaatschappijen. Er bestaat dus kans 
op een tijdelijke prijskonkurrentie. De toegestane verhoging 
bedraagt 28 centiem (14,10 fr.) voor de super benzine aan de 
pomp en 23 centiem (13,67 fr.) voor de gewone benzine. 
9 Tot 4 december presteerden soldaten 61.177 werkdagen 
in het kader van de hulp aan de landbouw. Deze week werden 
nog 1.000 man uit West-Duitsland voor de hulpaktie inge
schakeld. 
• De studenten technisch ingenieur gaan in staking. Ze eisen 
de invoering van een enige en ondubbelzinnige titel van indus
trieel ingenieur en een eenvormig leerplan. 
• FDF-senator Spaak (dochter van wijlen P.H. Spaak) vroeg 
Van Elslande (Buit. Zaken) waarom tijdens de reis van Boude-
wijn en Fabiola in Indonesië niet de Brabanconne maar de 
Vlaamse Leeuw werd gespeeld. En ook : waarom geen Waals 
lied. Op de eerste vraag antwoordde Van ELs[ande, dat de 
Indonesiërs zelf het programma opstelden. De^vtr^ede vraag 
lief hij biauw-blauw. Wij draaien de vraag om : welk Waals 
lied, mevrouw ?... 
• De Europese Kommissie stelt voor, de landbouwprijzen 
in de Benelux met 2,75 t.h. minder te verhogen dan eerst (na 
de massale Europese boerenbetogingen) voorzien. 

Onder leiding van Sinterklaas stapt de TAK-betoging Schaarbeek binnen. 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 
Wij schrijven vandaag al 7 december 
en nog altijd is de vijfde oorlog in het 
M-0 niet uitgebroken die pessimisten 
ons tegen 30 november jl. hadden be
loofd. Hetgeen niet impliceert dat al 
een uitweg gevonden is voor de im
passe, waarin de Israëlisch-Arabische 
konfliktsituatie is terechtgekomen. Sy
rië, Israël en de Veiligheidsraad heb
ben weliswaar het mandaat van de 
VN-troepen verlengd maar aan weers
zijden van de barrikade werken krach
tige faktoren tegen het status-quo. 
De Syriërs gingen destijds op een 
troepenscheiding in omdat ze vast ge
loofden dat later opnieuw over de 
Golan-hoogten zou onderhandeld wor
den. Die gebeurlijkheid is nu naar 
juttemis verschoven daar de groten 
vandaag gewoon naar de konferentie 
van Geneve over het M-0 verwijzen 
en verder de zaak ongemoeid laten. 
Inmiddels is het die Syriërs ook dui
delijk geworden dat ze bij nieuwe vij

andelijkheden niet veel op Egyptische 
hulp moeten rekenen omdat Kaïro 
in tegenstelling met de tendentieuze 
berichten tijdens de jongste maanden, 
niet met Sovjetrussische wapenleve-
ranciers overstelpt werd. De Israëli
sche tegenspeler staat eigenlijk nog 
onder sterkere druk. Vandaag besef
fen de Israëli's dat de tijd tegen hen 
werkt, dat de Arabische macht onder 
toevloed van oliemiljarden nog zal toe
nemen en dat de afhankelijkheid van 
het Westen ten aanzien van de Ara
bische olie de nu al zieltogende sim-
patieën voor Israël nog verder zal af
zwakken. Als de Israëli's niet dieper 
in de afzonderirtg willen wegzinken 
zouden ze nog vóór de zomer van 
1975 een « preventieve » oorlog moe
ten ontketenen die bv. voor Syrië har
der zou aankomen dan de konfronta-
tie van oktober jl. In verband met die 
mogelijkheid rijst dan de vraag of 
Moskou lijdzaam getuige zou zijn van 

een Syrische nederlaag. Een bijko
mende vraag of hieruit een eerste 
konfrontatie tussen de groten zou vol
gen kan zo maar niet ontkennend be
antwoord worden. 

Misschien sluimert een oplossing naar 
vrede en verstandhouding alleen nog 
hierin dat Russen en Amerikanen zich 
gemeenschappelijk voor de beveili
ging van de Israëlische grenzen uit
spreken — waarbij Israël dan uiter
aard een aanzienlijk maar niet levens
gevaarlijk deel van de in 1967 vero
verde gebieden zou prijsgeven. Hier
bij zou het bestaan van Israël natuur
lijk afhangen van het belang dat de 
Sovjets hechten aan een duurzame ko-
existentie met de VSA — en zeker 
zou Moskou gezichtsverlies lijden in 
de Arabische wereld — maar die te
genslag zou ruim gekompenseerd wor
den door een stabiele relatie met 
Washington. In de rand van zo'n over
eenkomst zou de SU dan verder onge
stoord haar propagandamateriaal over 
Arable kunnen uitstorten. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat Ford en Brezjnev 

te Vladivostok die mogelijkheid heb
ben overwogen. 
Gezien de geladen achtergrond van 
de Arabisch-lsraëlische grenskwestie 
is het wel vreemd dat Westeuropese 
landen zich in de VN-assenblee ont
houden bij een resolutie over Palesti
na, die opzettelijk de Israëlische aan
spraken op veilige grenzen weglaat. 
Men zou vanwege de West-Europese 
staatslieden meer staatsmanszin mogen 
verwachten. West-Europa kan het prin
cipe van internationaal gewaarborgde 
grenzen best bijtreden want morgen 
kunnen ook Westeuropese landen in 
die multikolore VN-assemblee (waar 
van langsom meer vanuit emoties en 
minder vanuit staatsraison gereageerd 
wordt) een minder gelukkige beurt 
krijgen. Als West-Europa (what's in a 
word !) model wil staan voor een on
ontbeerlijke morele herwaardering 
moet het nodig gaan beseffen dat het 
beveiligen van vrede en verstandhou
ding in de wereld nog altijd belang
rijker is dan het waarborgen van zijn 
normale oliebevoorrading. 

A .Van Duyn 
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NEDERLANDSE 
KULTUURRAAD 
BROODROOF... 
De jongste vergadering (vorige dinsdag) van de Kultuurraad 
was rustig. Ze duurde slechts 40 minuten .. omdat er geen 
werk meer was. Bepaald lachwekkend wanneer men zich 
herinnert dat de CVP-pers bij herhaling schreef dat het een 
schande was dat de Kultuurraad door de voortdurende inci
denten rond de afdanking van een personeelslid niet kon 
werken en dat er toch zoveel werk te wachten lag I Het is 
duidelijk dat dit huichelachtig proza geïnspireerd werd door 
de CVP die verveeld zat met het feit dat haar vertegenwoor
digers, er de oorzaak van waren dat de boel op stelten stond. 
Het was inderdaad onder leiding van senator Leo Van 
Ackere dat een uitstekende bediende eruit werd gegooid. 
Als illustratie van broodroof door de sindikalisten van het 
ACV kan hef^rdoor. 
In arrenmoede verklaarde de CVP dan dat haar beslissing 
« met definitief » was. Doch de jonge vrouw die eruit werd 
gegooid trekt thans geen cent meer. Geen wachtgeld. Zij 
mag op de krib bijten. VJéi een verschil met de heer Baudrin, 
die na meer dan één jaar nog steeds op halve wedde wacht
geld staat I 

... EN WILLEKEUR 
Bij het personeel van de Kultuurraad heerst onbehagen, on
rust en stille woede. Van normale werkuren is er geen 
sprake. Herhaaldelijk en zonder noodzaak dient er gebleven 
tot 20 uur, 22 uur en zelfs later. 
Inspraak is er een onbekend woord, verantwoordelijkheid 
voor onderdelen van het werk evenmin. De top van de orga
nisatie wil de kleinste bijzonderheden zelf regelen, ook din
gen waarvan men niets kent, en zo loopt alles in het honderd 
De personeelstoestanden die er heersen zijn in geen enkel 
privé-bedrijf denkbaar. Er heerst een ziekelijke mentaliteit 
van willekeur en verdachtmaking, zelfs in de 19de eeuw 
nauwelijks voorstelbaar. De CVP dekt echter alle onnozel-
heden, onrechtvaardigheden en machtsmisbruik van haar ver
trouweling. 
Nieuwe konflikten hangen dan ook bestendig in de lucht. Het 
is thans wachten op het nieuwe personeelsstatuut. Klandes-
tien IS al met de steun van de CVP een ontwerp klaar, 
waarbij nauwkeurig en cynisch werd uitgerekend hoe men 
elk personeelslid afzonderlijk het meest kan de duivel aan 
doen. 
Onvoorstelbaar maar waar. Het zal nog dikwijls stuiven in 
de Kultuurraad waar bepaalde machtswellustelingen alles 
voor het zeggen willen hebben. Zielig hoe die instelling 
zichzelf ten gronde richt. 
Een instelling, hoe weinig ze ook betekent, waar de Volks
unie veruit de meeste prestaties op haar aktief heeft. Is het 
daarom dat de CVP er de zaken in het honderd stuurt 

DOSFELINSTITUUT 

AANWERVING 
Het Dosfelinstituut werft 2 steno-daktilo's (A6-A2) aan. Mak-
simum leeftijd : 25 jaar. Inlichtingen : nr 02/219.12.02, vragen 
naar Walter Augusteynen. 

KURSUS * 
« POLITIEK OPBOUWWERK » 
ARRONDISSEMENT OOSTENDE : 
9 december « Het programma van de Volksunie » 
12 december : « Het huidig Belgisch politiek bestel » 
inleider : volksvertegenwoordiger Frans Baert 
16 december : « Strategie van een politieke partij » 
inleidster : volksvertegenwoordiger Nellie Maes 
19 december ; « De werking van de partij intern » (struk-
tuur - organen - problemen ..) 
inleider : senator Maurits Coppieters. 
plaats • Oostende, Hotel Melinda, Mercatorlaan 21 

KURSUS : 

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN '76 » 
Het programma bevat vier delen : 
ARRONDISSEMENTEN HASSELT EN TONGEREN-MAASEIK : 

14 -15 december 
plaats Zaal Centrum, Hollandsveld 32, Hasselt, 
inschrijvingen : 
— prov. verantw. Dl-Limburg : Jaak Cuppens, Zandberger
straat 22, 3670 Neeroeteren. 
— Jaak Indekeu, Grotstraat 18, 3570 Peer. 
— Renaat Vanheusden, Zavelvennestraat 32, 3500 Hasselt, 
middagmalen : 100 fr. storten op rekening nr 430-0835551-81 
van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 

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

DE KANEII 
Vorige week waren de VU-parlementsleden, zowel 
de Kamer als in de Senaat, biezonder aktief. Vooral 
de interpellaties van kamerlid Jaak Vandemeule-
boucke (over de Belgische wapen- en munitiehan-
del), van senator Rik Vahdekerókhove (tegen de 
numerus clausus voor medische studenten) en van 

senator Van In (over de fluor-vergiftiging door een 
Bayerbedrijf in het Brugse) maakten door hun de
gelijkheid een sterke indruk. Wij geven hieronder 
het voornaamste weer uit de diverse VU-tussen-
komsten, terwijl wij voor de interpellatie van Van-
demeulebroucke verwijzen naar pagina 24. 

DUBBELZINNIGHEID TROEF 

Tijdens de openbare Kamerzitting 
van dinsdagnamiddag meldde de 
voorzitter dat VU-kamerlid Paul 
Peeters de minister van Justitie 
zal interpelleren over « het uit
reiken door politie- en rijkswacht 
van eentalig Franse « avis de 
constatation » en bulletins van 
« perception immediate » binnen 
het gebied van de Brusselse ag
glomeratie ». 

Tijdens dezelfde 
zitting moest er 
gestemd wor
den over de mo
ties als besluit 
van de interpel
laties van VU-
k a m e rlid Vfk 
Anciaux en van 

de FDF-er Clerfayt over de ver
klaringen van minister Michel be
treffende het taalgebruik in de 
V l a a m s e randfederaties rond 
Brussel. Het werd een stemming 
in volle onduidelijkheid. In de mo
tie van de meerderheidspartijen 
(die voorrang verkreeg) staat en
kel dat de Kamer « vertrouwen 
schenkt aan de regering voor de 
strikte toepassing van de taal
wetten en van de wetgeving op 
de agglomeraties en de federa
ties ». De vraag blijft dus open 

of de regering nu achter de in
terpretatie staat van minister 
Michel (PSC) in de Kamer, of 
achter die van minister De Ba
cker (CVP) in de Nederlandse 
Kultuurraad De VU kloeg deze 
« vlucht voor verantwoordelijk
heid » scherp aan bij de stem
ming, maar onthield zich om te 
onderstrepen dat zij het houdt bij 
de interpretatie-De Backer waar
bij de eerste-minister aansloot in 
zijn antwoord. 
In de namiddagzitting van dins
dag werd er ook gestemd over 
de moties tot besluit van de in
terpellatie van Jef Valkeniers 
over het beheer en het niet-toe-
passen van de taalwetten door 
de Brusselse Interkommunale Wa
termaatschappij. De h. Valkeniers 
verklaarde namens de VU geen 
vertrouwen terzake te kunnen 
stellen in minister van Volksge
zondheid De Saeger (CVP) aan
gezien hij geen rekening wil hou
den met het advies van de Raad 
van State, dat zegt dat de taal
wetten moeten toegepast wor
den. 
Tot slot interpelleerde Vik An
ciaux, na zijn interpellatie die 
gericht was tot de eerste-minis
ter, op zijn beurt de verantwoor

delijke minister van Binnenlandse 
Zaken, Michel over de " nood
zakelijke instrukties die inzake 
taalgebruik moeten gegeven wor
den aan de randfederaties en ge
meenten ». Hij betoogde dat Mi
chel zich nu moet schikken naar 
de interpretaties van de eerste-
minister en dat aan de federaties 
duidelijk moet gezegd worden dat 
ZIJ zich slechts tot de inwoners 
mogen richten via de gemeente
besturen en uitsluitend in het 
Nederlands. De plaatselijke dien
sten van de 6 faciliteitengemeen
ten moeten van hun kant weten 
dat ze de vertaalkosten kunnen 
terugvorderen van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 
Minister Michel (PSC) maakte er 
zich in zijn antwoord met enkele 
beschamende vaagheden en pseu-
do-geestigheidjes vanaf. Aan de 
h. Anciaux zegde hij alleen « dat 
richtlijnen zullen gegeven wor
den, maar slechts na grondig be
raad... ». De verwarring over het 
taalgebruik door de federaties 
blijft aldus bestaan. De VU-inter-
pellant verweet de CVP (die dat 
duldt) dan ook haar houding : in 
Halle mee betogen, maar haar 
beleid valt niet samen met haar 
woorden I 

MILJOENEN VOOR DE DAGBLADEN 
GEEN CENT VOOR OPINIEWEEKBLADEN 
Vorige week woensdagvoormid
dag besprak de Kamer het rege
ringsontwerp dat rechtstreekse 
financiële steun aan de dagblad
pers voorziet. « Deze tegemoet
koming » aldus de verslaggever 
« beoogt de handhaving van de 
verscheidenheid der kranten mei 
behoud van hun onafhankelijk
heid ». Het werd een dringende 
aangelegenheid, gezien de enor
me kostenstijgingen van de jong
ste t i jd, waardoor het bestaan 
van verschillende kranten in ge
vaar komt Het is een regeling 
die niemand volledig bevredigt, 
en de mogelijkheid voor andere 
oplossingen blijft open. Het gaat 
nu om een overgangswet. 
Namens de VU kwamen de ka
merleden Miei Vansteenkiste en 
Jo Belmans tijdens de bespre
king op de tribune. 
M/e/ Vansteenkiste merkte op dat 
de drie traditionele partijen het 
kennelijk eens zijn over dit 
« voorlopig » ontwerp dat nie
mand bevredigt. De waarheid is 
dat er een reddingsboei wordt 

uitgeworpen naar de socialis
tische dagbladen, die moeizaam 
hun bestaan trachten te rekken. 
Men heeft het steeds over de zo 
demokratische waaier van opi
nies, die kost wat kost moet blij
ven bestaan, maar men vraagt 
zich hier niet af waarom zelfs 
socialisten de eigen partijkranten 
niet meer lezen Voor objektieve 
informatie moeten ze immers el
ders gaan zoeken . 

Het verdwijnen van een krant be
tekent op zichzelf nog niet direkt 
dat de demokratische opinievor
ming in gevaar is. De krant moet 
in de eerste plaats, door een ade-
kwaat beleid en een goede jour
nalistiek, zelf voor de eigen leef
baarheid instaan. Rijkshulp moet 
niet a priori verworpen worden, 
maar er moeten toch voldoende 
waarborgen zijn dat het gemeen
schapsgeld goed en doelmatig zal 
worden besteed. 

Jo Belmans van zijn kant, wees 
op de tegenstrijdigheid in de hou
ding van de regering : op het 

moment dat zij de burgers op
roept tot meer soberheid, steunt 
zij met honderden miljoenen niet 
enkel vakbonden en politieke par
tijen, maar nu ook de dagblad
pers. Die laatste steunverlening 
wordt verantwoord met een 
schijnheilige motivering. Het heet 
te gaan om het instandhouden — 
terwille van onze demokratie — 
van de verscheidenheid in de opi-
niepers. Goed, maar de « opinie-
pers » beperkt zich niet tot de 
dagbladpers alleen. De niet-dag-
bladen blijven echter verstoken 
van enige financiële hulp. En dit 
wetsontwerp wordt besproken op 
een ogenblik bovendien dat de 
regering, door de vernietigende 
verhoging der posttarieven, tal 
van periodieken in de grond boort. 
De vlag van dit wetsontwerp 
dekt de lading niet, dat is klaar. 
Andere motieven spelen mee : 
dwingende verbintenissen tussen 
regeringspartijen, uit het verle
den, of verstandhouding tussen 
partijen, met regeringsperspektie-
ven voor de toekomst. 

REGERING PREDIKT SOBERHEID, 
MAAR GOOIT ZELF MET MILJARDEN 

Tijdens de namiddagvergadering 
verweet VÜ-kamerlid l-lugo Sctiiltz 
de regering een zwaar inflatoire 
begroting in te dienen, terwijl ze 
naar buiten een soberheidspoli-
tiek predikt, en bezig te zijn de 
hele staatshervorming grondig te 
verknoeien. 

In zijn inleiding wees de VU-
woordvoerder erop dat bepaalde 
procedees die worden toegepast 
de parlementaire werkzaamheden 
verder uithollen, en dat de rege

ring van haar meerderheid mis
bruik maakt om het parlement 
machteloos te maken. Het parle
ment verzaakt mede daardoor 
steeds meer zijn taak als kontro-
lemacht Wie gelooft dat het 
RTT-schandaal een alleenstaand 
geval is ' 
Wat de inflatoire begroting betreft 
(met het grootste stijgingsper
centage van de jongste 10 jaar i) 
trok de h. Schiltz vooral het be
weerde spaarsaldo in twij fel. Het 
werd bereikt met kunstgrepen zo

als de versnelde inning van de 
belastingen. De regering breekt 
bovendien haar woord t.o.v. de 
bevolking en het parlement, want 
de terugbetaling van de BTW op 
de stocks wordt nogmaals uitge
steld. Ze wentelt een gedeelte 
van haar financiële moeilijkhe
den af op de ondergeschikte be
sturen, en vertrekt inzake de 
werkloosheid van een betwistba
re berekeningsbasis : 135.000 
werklozen, terwijl iedereen er in 
1975 veel méér verwacht. 
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De spontane bereidheid van de 
bevolking om haar deel te dra
gen tot de financiële inspannin
gen die vereist wordt erg op de 
proef gesteld, aldus de h. Schiltz, 
als men ziet hoe ministers soms 
omspringen met de geldmiddelen 
van de gemeenschap. 

De inflatie zelf noemde hij een 
ziekteverschijnsel. De materiële 
lotsverbetering is het hoogste 

doel geworden en overwoekert 
alle waarden. De massa probeert 
steeds meer te gelijken op de 
kleine groep die zich op een 
overdreven manier heeft verrijkt. 
De regeringsoproep tot meer so
berheid klinkt onoprecht. De be
volking voelt het als een kaak
slag aan dat er voortdurend 
méér geld gevraagd wordt voor 
diensten waar miljarden verspild 
of verduisterd worden. 

Bovendien verzet de regering 
zich al te zwakjes tegen de di
verse pressiegroepen. Met haar 
huidige politiek kan geen volle
dige tewerkstelling gewaarborgd 
worden. Het enige middel daar
toe is : lonen én prijzen blokke
ren. De gevolgen van een on
vermijdelijke werkloosheid moe
ten echter door alle kategorieën 
van de bevolking gedragen wor
den. 

GEWESTVORMING : SLECHTS SCHIJN 
In het tweede deel van zijn be
toog had de h. Schiltz het over 
de staatshervorming, die op een 
schabouwelijke manier verknoeid 
wordt door deze regering. De 
grondwetsherziening leidde aldus 
niet tot een werkelijke herverde
ling van de machten, maar slechts 
to t wat schijnhervormingen. De 
centrale en unitaire regering 
blijft alles domineren. De Ant
werpse burgemeester Craeybeckx 
had hfet onlangs in dat verband 
over • fepadewetten ». Wij moé
ten vandaag de schande beleven 
dat Brussel, eens onze stad, nu 
een (voorlopige) gewestraad 
heeft waarvan een notoire Vla
mingenhater de voorzitter is. En 
de Vlaamse « gewestraad » moet 
wegkrimpen in Mechelen. 
Hij herinnerde eraan dat de VU 

een grote inspanning heeft gele
verd om tot een goede gewest
vorming te komen, maar haar 
redelijkheid werd niet beant
woord. Welnu, wat gisteren nog 
mogelijk was is het vandaag niet 
meer ! Men moet niet meer re
kenen op enige inschikkelijkheid 
van onzentwege. De betoging te 
Halle heeft het voor iedereen dui
delijk gemaakt welke de ge
moedsgesteltenis is van het be
wuste Vlaanderen op dit ogen
blik. 

Tot slot zei de h. Schiltz dat het 
ronduit vernederend is wat zich 
te Brussel en te Mechelen af
speelt .De regering dwingt de 
Vlaamse jeugd verder te werken 
aan het lichten van zware hypo-
teken. Ze heeft die jeugd een 

zeer slechte dienst bewezen door 
haar de staatsstrukturen te ont
zeggen, waarin zij tot normale 
ontplooiing had kunnen komen. 
Stippen wij ten slotte voor de 
Kamer nog de tussenkomst aan 
van VU-kamerlid Paul Peeters bij 
de bespreking van de Rijksmid
delenbegroting. Hij trok vooral 
van leer tegen de al te drastische 
prijsstijgingen van vitale produk-
ten, waardoor hele groepen van 
de middenklasse zwaar worden 
getroffen. Nelly Maes en Geor
gette De Kegel stelden de don
derdagnamiddag nog mondelinge 
vragen, respektievelijk over de 
luchtverontreiniging door het Ar-
gex-bedrijf in Kruibeke en over 
een studentenverzoek om ge
schikte legerkledij voor de hulp 
aan de landbouwers. 

DE FLUORVERGIFTIGING IN HET BRUGSE 
EEN ERGERLIJKE ZAAK 
De Senaat hoorde vorige week 
enkele merkwaardig goed gedo-
kumenteerde VU-interpellaties. 

Tijdens de open
bare vergade
ring van de vas
te afdeling voor 
de sociale aan
gelegenheden 
was er voor
eerst de inter-
pellatie van se

nator Guido Van In (Brugge), 
vooral gericht to t minister De 
Saeger van Volksgezondheid, over 
de fluorvergiftiging in het Brugse 
door een Bayerbedrijf. De h. Van 
In begon met erop te wijzen dat 
de fluorvergiftiging vorig jaar in 
de streek van Oostende-Zand-
voorde méér is dan een lokale 
aangelegenheid. « De gevolgen 
van die vergiftiging » aldus de 
VU-senator « kunnen ook voor de 
anonieme verbruiker belangrijk 
zijn, daar een graansilo van de 
Belgische Boerenbond zich naast 
het vervuilend bedrijf bevindt en 
lucht aanzuigt uit de richting van 
voornoemd bedrijf ». 

(Red.) Dat de h. Van In over
schot van gelijk had met deze 
vaststelling, bewijzen inmid
dels de feiten. Precies één 
week na zijn interpellatie 
blokletterden de dagbladen 
met grote koppen dat het par
ket aan de Boerenbond verbod 
heeft opgelegd nog iets te 
verkopen van de 12 miljoen kg 
graan die in de besproken silo 
liggen opgestapeld. Men on
derzoekt momenteel of dat 
graan door de fluor is besmet. 

Senator Van In schetste dan het 
verloop van de gebeurtenissen in 
de omgeving van het betrokken 
Bayerbedrijf, dat de fluor-emissie 
tot een haast krankzinnige hoog
te heeft opgedreven. Naast de 
vaststellingen die men gedaan 
heeft bij dieren, vroeg de inter-
pellant zich af in hoeverre de 
fluor ook op het gestel van men
sen uit de omgeving en meer 
speciaal op hun beendermetabo-
lisme heeft ingewerkt. (Red. Op 
dit terrein lopen er momenteel 
ook geruchten als zou het parket 
opdracht hebben gegeven bepaal

de recent overleden personen te 
laten ontgraven, ten einde na te 
gaan of een overdosis aan fluor 
misschien mede de oorzaak was 
van hun overlijden). 
De h. Van In kloeg het feit aan 
dat de verantwoordelijke ministe
riële diensten in deze aangele
genheid te laat in beweging zijn 
gekomen, waardoor het niet over
dreven IS te beweren dat de be
scherming van de bevolking op 
dit terrein totaal onvoldoende is. 
Begin november kwam men met 
de vervuiler tot een akkoord, 
waarbij de fluor-emissie tot een 
bepaalde graad wordt herleid. De 
interpellant eiste tot slot van zijn 
betoog dat de onrust bij de om
wonende bevolking en bij de 
werknemers van het bedrijf totaal 
zou weggenomen worden. Men 
moet terdege nagaan of iedere 
vorm van vergiftiging voortaan 
uitgesloten is. De getroffen be
volking moet bovendien begeleid 
worden bij haar eisen tot schade
loosstelling. En er moeten einde
lijk eens uitvoeringsbesluiten ko
men bij de wet op de luchtver
ontreiniging, die al van 1964 da
teert I 

EEN NUMERUS CLAUSUS VOOR 
MEDISCHE STUDENTEN LOST NIETS OP 

mm 

Senator Rik Vandekerckhove (VU-
Hasselt) hield vorige woensdag 
in de Senaat een merkwaardige 
redevoering — die nadien in « De 
Standaard •> ruime aandacht kreeg 

waarin hij met een reeks ge
fundeerde argu
menten van leer 
trok tegen de 
« numerus clau-

^ ^ sus » die staats-
^ ^ WÊ sekretaris 
^ H k '"'JM Geens wil In-

WÊÊÊÊkMnÊÊKÊÊ medische stu
denten. De regering wil m.a.w. 
het aantal medische studenten 
beneden een bepaald aantal be
perken. 
Een opsomming van al de argu
menten van de h. Vandekerckho
ve zou ons hier te ver leiden 

(geïnteresseerde lezers verwij
zen wij hiervoor naar het Beknopt 
Verslag van de Senaat d.d. 27.11. 
74. Wij hebben aan de interpel
lant overigens gevraagd op deze 
kwestie eerlang in ons blad te
rug te komen. 

Een pareltje uit zijn betoog halen 
wij er toch uit, omdat het een 
idee geeft van de verspillingen 
die de regering duldt in sommige 
universitaire sektoren. 

De leerlingen politieke, sociale en 
ekonomische wetenschappen aan 
de « Université de l'Etat » te 
Mons (Henegouwen) worden for
faitair gesubsidieerd voor 400 
studenten. Welnu, er zijn daar 
slechts 3 studenten ingeschre
ven ! Dat brengt die 'Université' 
10 miljoen frank per student op 

aan werkingskosten. In dezelfde 
sektor is het aan de • Facultés 
universitaires catholique • in dat
zelfde Mons is het al niet beter : 
er zijn 9 studenten en de wer
kingskosten worden forfaitair uit
betaald voor 400 studenten ! En 
nog klagen de Walen... 

Stippen wij ten slotte aan dat de 
Senaat aan de bespreking begon 
van de « wet tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar perso
neel ». Bij die gelegenheid trok 
VU-senator Wim Jorissen zwaar 
van leer tegen dit ondemokra-
tische ontwerp, evenals senator 
Rob Vandezande. 
Wij komen op dit ingrijpend wets
ontwerp uitgebreid terug volgen
de week. 

VRAGEN & ANTWOORDEN 

TWEE MATEN TWEE GEWICHTEN 

In een vraag aan de ministers van Financiën en Ekonomische 
Zaken vroeg VU-senator Van Haegendoren waarom er in het 
kader van de regeringskampanje tegen de inflatie betaalde 
advertenties werden geplaatst in een blad, waarvan de partij 
geen enkele vertegenwoordiger in Vlaanderen heeft (« De 
Rode Vaan », nvdr) en niets in het blad van een partij met 
38 parlementsleden (« Wij », nvdr) ! 

MIRAGES VOOR EN NA 

VU-kamerlid Luk Vansteenkiste kwam met een hele reeks 
parlementaire vragen voor de pinnen in verband met de 
Mirage-affaire. Hij herinnerde minister Vanden Boeynants 
er aan, dat twee jaar geleden door Dassault omgekochte 
Zwitserse militairen zwaar gestraft werden, wat niet belet 
dat Dassault onlangs via de Franse regering opnieuw Mirage
vliegtuigen te koop aanbood aan de Zwitserse regering. Ons 
kamerlid wou graag weten, hoeveel vliegtuigen van het type 
Mirage V door België werden gekocht en wanneer de vlieg
tuigen werden geleverd. 
In een tweede vraag informeert Luk Vansteenkiste naar een 
mogelijk onderzoek in het doorspelen door een Belgisch 
hoger officier aan Dassault van de zgn. Stehlin-nota (waarin 
deze bekende expert een negatief advies over de nieuwste 
Mirages uitbrengt). In een derde vraag informeert hij naar 
de samenstelling van het militair advieskomitee ter zake. 
Verwezen wordt naar het negatief advies Stehlin en het 
eveneens negatief advies Van Eisen (dat voor de NATO werd 
opgesteld en opteert voor de US-modellen). Daar de NV 
Philips mede geïnteresseerd is in de zgn kompensatieproble-
men verzocht de vragensteller de minister hem mede te 
delen wanneer deze officieel als beheerder van deze firma 
ontslag heeft genomen en of hij nadien op enigerlei wijze 
in een bezoldigde funktie voor de firme in kwestie is opge
treden. 
Daarmee is onze man nog niet uitgevraagd. In een vierde 
vraag, deze keer gericht tot de minister van Financiën, vraagt 
het kamerlid wat de minister zinnens is inzake belastings
ontduiking, mede in het licht van de geruchten over pogingen 
tot omkoperij door Dassault hier en elders. « Het lijkt toch 
elementair, aldus de slotbedenking, dat de overheid het be
wijs levert dat er — zoals het er de schijn kan van hebben 
— geen korruptie en a fortion belastingsontduiking op grote 
schaal gebeurt bij de meest kontroversiële openbare bestel
lingen ». 
Een vijfde vraag is opnieuw gericht tot min. VdB. Inleidend 
herinnert de vragensteller aan het bestaan van het « Office 
frangais d'exportation de materiel électronique » (OFEMA) 
waarop Dassault voor haar zaken in Benelux een beroep doet 
en dat geleid wordt door twee ex-ambtenaren, die gekom-
promitteerd waren in de Van der Putten-zwendel (bedriegelij-
ke leveringen aan het Nederlandse leger). Ook dit aspekt 
wijst naar de sfeer van korruptie waarin de Dassault-voor-
stellen gebeuren De vraag luidt of het departement of het 
ministerieel kabinet enig kontakt heeft met OFEMA, of er 
bestellingen werden geplaatst, zoniet met welke organen en 
preciese gevolmachtigderf van Dassault werd onderhandeld 
inzonderheid in 1967-68 en thans in 1974. 
Zijn naamgenoot, het Oostendse VU-kamerlid Emiel Vansteen
kiste stelde in dit verband eveneens vragen aan betrokken 
ministers. O.a. of andere konstrukteurs dan Dassault even
eens inzicht biedende nota's van de regering ontvingen, of 
de zaak van de nota Stehlin in zijn Belgische uitloper werd 
onderzocht, hoe men het met mekaar rijmt dat enerzijds 
« intentieloze » brieven aan Dassault gericht worden, die 
deze firma halvelings als bestelling interpreteert en ander
zijds dat de gepastheid van het vliegtuigtype FI/M53 schrif
telijk wordt erkend, nota bene voor een type waarmee nog 
geen enkele praktische tekst werd gedaan. 

KORT EN BONDIG 
Het aantal VU-vragen aan ministers is zo groot, dat we on
mogelijk op alles uitgebreid kunnen ingaan. Toch graag even 
attentie voor volgende vragen van onze mannen in het par
lement. 
In een vraag aan de min. Ned. Kuituur verwonderde L. Van
steenkiste zich over de uiterste diskretie in de BRT-nieuws-
dienst betreffende het proces Baudrin « in tegenstelling met 
de kolossale berichtgeving over de geldspekulatie in de 
Bank van Brussel ». VU-senator De Facq vroeg de min. van 
Justitie wat hij denkt te doen aan de taaldiskriminatie van 
de Nederlandstaligen in de strafinrichting te Oudenaarde 
(bibliotekaris en hulpbibliotekaris eentalig Frans !). Dezelfde 
senator wou van de min. van Binnenlandse Zaken weten, wat 
hij dacht te doen om een einde te maken aan de incivieke 
houding van de burgemeester van Schaarbeek (overtreding 
taalwetten). Een derde vraag van E. De Facq was bestemd 
voor de min. Buitenlandse Zaken : als kamerlid had De Facq 
op de begroting BZ een amendement ingediend ten einde 
fondsen te voorzien voor de Univ. Inst. Antwerpen ter ge
deeltelijke financiering van de nieuwe rechtsfakulteit te Bu-
tara (Rwanda). Dit amendement werd door regering en meer
derheid verworpen. Kort nadien werd echter aan het Be-
schermkomitee Ontwikkelingssamenwerking van de instelling 
voornoemd een bedrag buiten de begroting toegekend ! De 
ene keer kan dit niet, de andere keer wel 
VU-kamerlid W. Kuijpers maakte Vanden Boeynants er op 
attent, dat te Zeebrugge Nederlandsonkundige militairen voor 
bewaking van munitie ingezet worden, wat reeds tot een 
incident aanleiding gaf, dat zware gevolgen had kunnen heb
ben. Welke maatregelen werden getroffen om in de toekomst 
uit taaimisverstanden voortvloeiende schietpartijen te voor
komen ? 

In een volgende rubriek gaan we nader In op andere vragen, 
ook van andere VU-vragenstellers. 
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(jeeveedee) Zoals de energiekrisis van een jaar geleden nog 
steeds als kapstok wordt gebruikt om alle onheil in het eko-
nomisch en maatschappelijk leven aan op te hangen, hanteert 
men in Nederland de als gevolg van die krisis getroffen 
maatregelen om aan te tonen hoe goed men het wel gedaan 
heeft. Het sterk tot de verbeelding sprekend getal van de 
verkeersslachtoffers is daarvan een duidelijk voorbeeld. Her-

DE VOETGANGER TELT 

NOG ALTIJD NIET MEE 

haaldelijk zijn door de overheid cijfers gepubliceerd die moes
ten « bewijzen » hoe als gevolg van de invoering van 
maximum snelheden (100 km per uur op de autowegen) het 
het ongelukkental terugliep. Dat gebeurde de afgelopen week 
opnieuw door de hoge ambtenaren van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, en inderdaad, de cijfers liegen er 
niet om. 
Maar terwijl er in de ongelukken waarbij uitsluitend of hoofd
zakelijk auto's betrokken zijn, duidelijk een dalende lijn zit, 
geldt dit allerminst voor de ongevallen waarbij voetgangers 
en fietsers in het geding zijn. Vooral de slachting die het 
verkeer aanricht onder kinderen en ouderen, blijft een zwarte 
plek in het Nederlandse verkeer, dat is zojuist met harde 
cijfers naar bulten gebracht. Het is de twintig jaar bestaande 
Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers (VBV) die 
na een onderzoek in alle 865 gemeenten van het land moest 
konstateren : 
• Van alle voetgangers-verkeersslachtoffers van de laatste 
jaren was 41 procent jonger dan tien jaar ; 
• De kinderen zijn het meest kwetsbaar in de kleine plaat
sen. De kans om bij een voetgangersongeval te worden 
gedood is in de dorpen en gehuchten viermaal zo groot als 
in de grootste steden ; 
• De doden bij voetgangersongevallen vallen relatief meer 
buiten dan binnen de woonkernen. 
Om deze puntjes nog sprekender te maken voegen we eraan 
toe dat de afgelopen tien jaar bijna 41 duizend kinderen tot 
en met veertien jaar bij ongelukken werden gedood of zwaar 
gekwetst, en dat in 1972 bij botsingen tussen voertuigen en 
voetgangers 577 voetgangers het leven lieten en slechts 
vier bestuurders van auto's. 
Wat nu het meest triest is bij de slag die dagelijks aan 
gezinnen wordt toegebracht, is het feit dat er in brede kring 
verzet rijst zodra een organisatie als de VBV maatregelen 
voorstelt om de kwetsbare weggebruikers — dat zijn naast 
de kinderen de bejaarden en invaliden — beter te bescher
men. Er komen onmiddellijk bezwaren wanneer voorgesteld 
wordt om de straten tussen huis en school te beveiligen en 
zoveel mogelijk autovrij te maken. Er wordt volop gerekla-
meerd wanneer nieuwe oversteekpaden (zebra's) worden 
gepland of wanneer in woonwijken speciale speelstraten 
voor de jeugd worden aangewezen. En aan deze « diskrimi-
natie » tegenover de zwaksten doet menigmaal ook de over
heid mee. 
De VBV-voorzitster, mevrouw Van der Does, onthulde zopas 
dat de afdeling Verkeersveiligheid van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat stelselmatig tegenwerkt wanneer het 
om de belangen van de voetgangers in hel verkeer gaat. Toen 
de regering aan de VBV een subsidie had verstrekt, kreeg 
deze organisatie de volgende mededeling van de afdeling 
Verkeersveiligheid : « Uw subsidie is nu wel aangenomen 
door de Kamer, maar daarom hoeft de minister u deze nog 
niet te geven. Daar moet u rekening mee houden ». Mevrouw 
Van der Does vertelde ook dat de genoemde departements
afdeling de VBV met een kluitje in het riet pleegt te sturen 
wanneer men geld vraagt zoals voor de verspreiding op 
scholen van een brochure over verkeersveiligheid. De ene 
keer zeggen de Haagse heren : « De minister moet het nog 
goed vinden », de volgende keer : « Ja, maar het ministerie 
van Financiën moet het nog goedvinden », en tenslotte : 
• Ja, maar waar vind ik het geld ? ». 
En terwijl men er zo in Den Haag blijk van geeft hoe weinig 
zorgen men zich maakt om de positie van de voetganger in 
het verkeer, vallen gemiddeld per dag 22 lopende of spelen
de kinderen en overstekende ouderen als verkeersslacht
offer, zij het niet allen dodelijk. En nog dit : Vóór de laatste 
parlementsverkiezingen werd aan alle van de tientallen poli
tieke partijen gevraagd : « Wat gaat u'aan de dood en de 
verminking op onze wegen doen ? ». Slechts vier partijen 
gaven een antwoord.. 
Het is goed mogelijk dat het in dit opzicht in andere landen 
niet veel beter is. En ongetwijfeld speelt in Nederland in de 
houding tegenover de VBV mee dat de veel oudere nationale 
Vereniging Veilig Verkeer wel eens in een beter blaadje 
blijkt te staan. Dat neemt niet weg dat bij alles wat de ver
keersveiligheid betreft, de nadruk wel erg eenzijdig op de 
belangen van de autobestuurders wordt gelegd. Dat er — 
gelukkig ! — dagelijks ook nog miljoenen mensen gewoon 
lopen, schijnt niet mee te tellen. Daarom is het goed dat 
deze dagen, in de euforie van de verminderde auto-ongeluk
ken, ook eens de aandacht op de zwakste kategorie van de 
verkeersdeelnemers wordt gevestigd. 

KOORDDANSER IN SAIGON 
(AVD) President Nguyen Van 
Thieu van Zuld-Vletnam maakt 
weer een lastige periode door : 
entoeslaste medewerkers willen 
hem in de steek laten, getrouwen 
nemen een afwachtende houding 
aan en de oppositie zelf laat 
niets onverlet om hem uit het 
zadel te lichten. Gelukkig voor 
hem treedt die oppositie erg ver
deeld op : de katolieken staan 
achter Tran Hoe Thanh met zijn 
anti-korruptie beweging, terwijl 
de boeddhisten onder senator 
Maoe een beweging van natio
nale verzoening willen tot stand 
brengen. 

In de strijd tegen Thieu staat die 
Tran Hoe Thanh beslist vooraan. 
Hij was het die de manifestaties 
van 21 nov. j l . organiseerde tegen 
een beslissing van Thieu om drie 
oppositiebladen « wegens ontoe
laatbare vrijpostigheden » voor 
de rechter te dagen. Ondanks het 
verbod van,de regering... en on
danks het feit dat het aangekon
digde proces in extremis werd 

uitgesteld, gingen de felle beto
gingen waarbij een zestigtal deel
nemers gewond geraakte toch 
door. Dat de Zuidvietnamese re
gering, blijkbaar beducht voor 
heftige reakties, een proces ver
daagt, hoort zeker niet tot de ge-
plogendheden van het Thieu-re-
giem. Men kan er dan ook de 
verzwakte positie van de beruch
te autokraat uit afleiden. Van uit 
zijn isolatie op binnenlands vlak 
heeft de president dan ook be
loofd een oplossing te zoeken die 
tegemoet komt aan de door de 
boeddhisten geambieerde natio
nale verzoening. 

Het opportunistische « vredesini
tiatief » van Thieu werd inmid
dels al verworpen door de GRP 
(voorlopige revolutionaire rege
ring van Zuid-Vietnam) die alle 
initiatieven van Thieu naast zich 
neerlegt en zowel Thanh als 
Maoe afschrijft als « marionetten 
van Washington ». Washington 
heeft echter al zijn instemming 
betuigd met de beloften van 

Thieu. Hiermee heeft de Ameri
kaanse regering dan eens te meer 
bewezen dat ze de allesbehalve 
populaire president van Zuid-
Vietnam blijft steunen. Een bijko
mend bewijs van die Amerikaan
se pro Saigon-houding leverde on
langs de Amerikaanse minister 
van defensie Schlesinger toen hij 
verklaarde, dat de beslissing van 
zijn regering om de militaire 
hulp aan Saigon tot 700 miljoen 
dollar te beperken nog altijd kon 
ingetrokken worden. 
Dank zij Washington en de steun 
van zijn eigen Zuidvietnamees le
ger, zal Thieu zich dus ongestoord 
kunnen handhaven tot de verkie
zingen van okt. 1976. Wat dan zal 
gebeuren staat voorlopig niet in 
de sterren geschreven. Hierbij 
zal veel afhangen van de Ameri
kaanse houding en van de oppo
sitie zelf die in Zuid-Vietnam 
deels uit vrees voor reakties van 
een door Thieu gemaneuvreerd 
leger en deels uit wederzijds wan
trouwen nog altijd niet aan eens
gezinde strategie toe is. 

ROEMEENS 

MIRAKEL 
(AVD) De Roemeense kommunis-
ten waren vorige week te Boeka
rest aan hun elfde partijkongres 
toe. Zoals in het verleden zijn 
daar ook dit keer erg kontradik-
torische reakties losgekomen. Die 
dubbelzinnigheid vloeit voort uit 
de omstandigheid dat Roemenië 
een onafhankelijke positie tegen
over de SU nastreeft, terwijl het 
land tegelijk een strak georgani
seerde KP heeft. Van liberalise
ring is daar weinig sprake. Presi
dent en partijleider Ceaucescu 
houdt er een politieke stijl op na 
die aardig op personenkultus ge
lijkt. Hoe dan ook in Roemenië is 
tijdens het laatste decennium een 
kommunistische partij gegroeid 
die de politiek-strategische posi
tie van heel Zuid-Oost Europa 
grondig beïnvloed heeft. Men kan 
bijna van een Roemeens wonder 
spreken, want het is die Roe
meense partijleiding gelukt, haar 
scheepjes tussen de gevaarlij'kste 
klippen heen te loodsen. Ceauces
cu heeft zich zelfs kunnen hand
haven toen de Sovjets in aug. 
1968 de Tsjechoslovaakse hoofd
stad binnenrukten. Dat de Roe
meense partijleider toen niet 
meteen door de Sovjets werd 
weggeveegd, mag gewoon een 
politiek wonder heten... tenzij 
men aanneemt dat hij ideologisch 
niets gemeen had met de libera
liserende Alexander Dubcek. Die 
veronderstelling werd trouwens 
bevestigd toen de Roemeense 
partijleider in die jaren de leni-
nistisch-marxistische trend van 
zijn KP begon te beklemtonen. In 

ruil voor zoveel trouw op ideolo
gisch vlak mocht hij dan van 
Moskou een « eigen buitenland
se » toer opgaan... 
Maar vandaag weet niemand nog 
precies te zeggen waar in Roe
menië de overtuiging begint en 
de taktiek ophoudt. De taktische 
maneuvers van Ceaucescu vol
trokken zich in diverse stadia : 
eerst tegenover de Sovjetunie en 
dan, met wisselende kansen, te
genover de Amerikanen, de Chi
nezen, West-Europa en Joegosla
vië. De hele opzet is zo typisch 
Roemeens, dat men er haast een 
soort nationale psychologie kan 
uit afleiden... een Ingesteldheid 
die zich voor en tijdens WO II 
evenmin onbetuigd liet... M.a.w. 
als Ceaucescu vandaag de roem
loze ondergang van het kapitalis
me voorspelt en zoals op zijn 

elfde partijkongres de onstuitba
re opvlucht van het wereldkom-
munisme aankondigt, komen ook 
die uitspraken vrij dubbelzinnig 
over. Men moet immers beden
ken dat de Sovjetunie niet in 
lengte van dagen genoegen kan 
nemen met de onafhankelijke 
buitenlandse koers van Boekarest. 
Er is nl. niet veel verbeelding 
nodig om te beseffen dat Mos
kou niet gediend is met een gren
del die van de Adriatische zee 
over Albanië, Joegoslavië en 
Roemenië tot de Zwarte Zee 
reikt ! Maar voor het Westen 
lijkt het in afwachting van ver
dere ontwikkelingen (en verwik
kelingen !) toch voordeliger dat 
te Boekarest een onafhankelijke 
kommunist aan het roer staat... 
dat een agressieve Sovjetgene-
raal I 

Bondskanselier Kurt Schmidt reisde op de vooravond van de Eurotop 
naar Wilson en Giscard. Wijst dit op een bekering van Schmidt, van 
wie rnen zegt dat hij niet overloopt van overdreven Eurosimpatie ? 

NA 

VLADIVOSTOK 

(AVD) Na de topontmoeting Ford-
Brezjnev te Vladivostok, waar al
le geschillen over de beperking 
van het aantal aanvalswapens 
werden uitgeveegd, moesten de 
Chinezen van Mao wel twijfels 
gaan koesteren aangaande de 
voordelen, die de door Kissinger 
gepatroneerde driehoeksdiploma-
tie voor hen nog kan inhouden. 
Kompleet normaal dus dat de 
Amerikaanse minister van buiten
landse Zaken onmiddellijk na Vla
divostok naar Peking is doorge
vlogen om « het derde been van 
de driehoek » uit zijn scheve 
stand te redden. Inmiddels heeft 
Brezjnev al zelf de kaart van Vla

divostok uitgespeeld, toen hij vo
rige week te Oeian Bator (hoofd
stad van Mongolië) een Chinese 
oproep voor ontspanning in het 
omstreden grensgebied ietwat 
bruusk van de hand wees. 
Kissinger heeft geprobeerd de in
druk uit te wissen dat Moskou 
en Washington zouden terugge
keerd zijn tot de zgn politiek van 
het kondominium waarin andere 
staten (ze mogen dan nog zo 
groot zijn als China !) niets meer 
dan een tweederangsrol zouden 
toebedeeld krijgen. Die Kissinger 
is weliswaar verwend door suk-
sessen (op het M-O na, ofschoon 
hij ook daar nog lang zijn laatste 
zet niet heeft gespeeld) maar te 
R^ing heeft hij toch het Chinees 
wantrouwen niet kompleet kun
nen uitvlakken. Vladivostok blijft 
voor de Chinezen een moeilijk te 
verteren schotel. Zij blijven bij 
hun mening dat het « sukses » 
van Vladivostok over SALT en 
aanverwante door Washington be
taald werd met toegevingen aan 

de Sovjetunie inzake het Midden-
Oosten en met het toestaan van 
meer Russische invloed in heel 
Azië. Daarom trouwens pakt 
China vandaag weer uit met kri
tiek op de Amerikaanse gedragin
gen in Taiwan, Kambodja en Zuid-
Korea. Toch gaat Peking hierbij 
omzichtig te werk. Voorzeker zal 
het een heftige konfrontatie met 
Washington willen vermijden en 
als tegengewicht voor het ge
wraakte Amerikaans-Russisch kon
dominium proberen zijn betrek
kingen met Japan en met de 
derde wereld verder uit te bou
wen. Na Vladivostok is de Chi
nese volksrepubliek aangewezen 
op zelfvertrouwen. Ook tegen
over de jongste fase in de Sovjet-
russisch-Amerikaanse betrekkin
gen kan China alleen met dit 
wapen reageren. De Chinezen 
zijn nu eenmaal het wankele been 
van het fameuze driehoeksspel 
— een spel dat voor een groot 
deel berust op de tegenstellin
gen tussen Moskou en Peking. 
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DE CVP DOET GESCHEN
KEN MAAR EIST NIETS 
TERUG 

« Liever geen gewestvorming 
dan een sleclite gewestvor-
ming » zong nachtegaal-loloro-
gel Tindemans. 
Om de CVP toe te laten triomf 
te kraaien in Wallonië deed de 
CVP hem de voorlopige gewest
vorming kadeau. Het is een 
slechte gewestvorming omdat 
Brussel gelijke rechten krijgt als 
Dritte im Bünde, omdat het 
Vlaamse gebied niet beschermd 
wordt, omdat de Vlamingen in 
Brussel onbeschermd blijven. 
Wat heeft de CVP als tegen
prestatie geëist van de heren 
Perin en van de Frankofonen ? 
Niets ! 
De CVP heeft zoals altijd gra
tis toegegeven. 
Wie van de CVP-ers die in Halle 
opstapten zal één van de eisen 
van het Overlegcentrum durven 
afdwingen ? Afdwingen wil zeg
gen er het bestaan van een re
gering voor op het spel zetten. 
Niemand. Voor de CVP blijft 
Vlaanderen niet de eisende 
maar de steeds gevende partij. 

CVP-MANIEREN 

Aan kamerlid De Vlies komt de 
verdienste toe tijdens de zittijd 
1968-1971 als eerste een voor
stel tot splitsing provincie Bra
bant te hebben ingediend. Na 
de verkiezingen van 1971 werd 
De Vlies (niet herkozen) geko-
opteerd senator, en dus sterk 
afhankelijk van de CVP-partlj-
apparatuur. 
Vandezande paste de tekst aan 
van het voorstel-De Vlies maar 
uit parlementaire fair-play dien
de hijzelf het voorstel niet in. 
Na ertoe aangespoord geweest 
te zijn kon De Vlies niet anders 
dan zijn kind getrouw blijven. 
Ditmaal werd het voorstel mede 
ondertekend door Vandezande, 
Van Haegendoren, Vanderpoor 
ten en Bascour. 
In een persmededeling o.m. in 
de « Standaard » gepubliceerd 
beweert De Vlies nu dat Van 
IHtiegendoren zich zou verge
noegen met de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel. Hij 
baseert zich daartoe op het 
mede-ondertekenen van Van 
Haegendoren van zulk voorstel 
in de periode 68-71 op een ogen
blik dat men de splitsing van de 
provincie nog mocht verwach
ten in het kader van de grond
wetsherziening. Van Haegendo
ren publiceerde bijgaande recht
zetting. 

LOÖENSTRAFFING 

« In antwoord op een Belga-be-
richt van kamerlid De Vlies, 
logenstraft senator Van Haegen
doren dat hij door het mede 
ondertekenen van een minima
listisch voorstel tot splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel, de oprichting van een 
provincie Vlaams Brabant niet 
als enig valabele oplossing zou 
beschouwen. 
Hij herinnert kollega De Vlies 
eraan hoe deze, na de verkie
zingen 1971 diende aangepord 
te worden om zijn voorstel tot 
splitsing van de provincie Bra
bant, door senator Vandezande 
op punt gesteld, opnieuw in te-
dienen met mede ondertekening 
van de senatoren Vandezande, 
Van Haegendoren, Vanderpoor-
ten en Bascour ». 

/ / 

" i P 
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Hulp » aan de landbouw... 

\^Q^m mr 

Wij hebben de laatste dagen, de dagen na Halle en Meche-
len, steeds maar moeten denken aan Frans Van Cauwelaert. 
Misschien omdat het weer zo treiterig blijft, misschien om
dat wij met de Vlaamse Beweging bezig zijn op te stappen 
naar een soort Verdronken Land van Saeftinge. 
Frans Van Cauwelaert was een der esthetische steunpilaren 
van de Belgische politiek, een die de gefrustreerde Vlamingen 
voedde en heropvoedde en hen met tederheid leerde leven 
in het weeshuis België, waarin zij terechtkwamen nadat het 
Koninkrijk der Nederlanden ter ziele was gegaan. Frans Van 
Cauwelaert is steeds pleegvader-voor-het-leven geweest, een 
pleegvader die niet kon aanvaarden dat ook verweesde kin
deren op een dag meerderjarig worden en van die dag at 
zelfstandig willen handelen en denken en vrijelijk willen 
beslissen of zij in het weeshuis blijven of zullen terugkeren 
naar het vaderhuis dat zij in beroerde dagen moesten ver
laten. 

Pleegvader Van Cauwelaert heeft Vlaamse wetten laten 
maken zoals Bismarck destijds zijn sociale wetten liet maken: 
om het volk vóór te zijn, om de eerste te zijn bij het opbod. 
En verder gaf hij steeds iets minder dan zijn pleegkinderen 
nodig hadden en iets méér dan de toeziende voogden wil
den toestaan. Zodoende was hij door allen aanvaard en ge
vreesd tegelijk en hijzelf moest alleen God vrezen in wiens 
naam hij een eeuw lang de skepter zwaaide, in de pluchen 
zetels van de staatsinstellingen, op de geschulpte katheders 
en op de gladde baan van de partijpolitiek. 
Toch hebben zijn pleegkinderen hem tenminste een paar 
keer doen struikelen. Bijvoorbeeld toen hij aan de IJzer de 
beslijkte soldaten al te doorzichtige beloften deed en dus 
de Frontbeweging op zijn hoofd kreeg. En vijftien jaar latei 
opnieuw, toen de felle Hector Plancquaert hem van zijn 
katheder wegdebatteerde in een te Aalst gehouden voor
dracht over de vernederlandsing-met-faciliteiten van de 
Gentse universiteit. Plancquaert was het wonderkind ondei 
Van Cauwelaerts pleegkinderen, hij was de felste onder de 
Daensisten en de Cicero van de Vlaamse Beweging, maar 
hij kende op het politieke vlak zoveel tegenslagen als hij 
talenten van hart en geest bezat. 

Toen ik zondag als één van de vijftigduizend Vlaamse zonne-
kinderen door de verwonderde straten van Halle opstapte, 
heb ik met een kramp omheen mijn hart — o, onwaardige in 
dit grote uur van Vlaams België ! — aan ons beroemd pleeg
gezin onder de hoede van Frans Van Cauwelaert gedacht. 
De twee grote figuren uit dat gezin hadden het moeten mee
beleven. De barse Plancquaert om zich een breuk te ergeren, 
de honingtong Van Cauwelaert — met de baard van Ernest 
Claes — om de mooiste dag van zijn leven mee te maken... 

FRANS-JOS VERDOODT 

N.B. Na de vrouwendag te Gent zit het erin dat voortaan de 
moeren en de wieldoppen op auto's niet meer zo vast 
aangeschroefd worden. Want de mannen deden dat 
tot hiertoe alleen maar om hun superioriteit op de 
vrouwen te tonen. 

LIBRE-INFORMATIE 

Dinsdag kwam « La Libre Bel-
gique » nog eens terug op de 
incidenten met het FDF ert TAK 
te Schaarbeek. Inleidend schreef 
het blad : « de minimis non cu
rat preator » (met futiliteiten 
houdt de preator (hoofd van de 
wacht, nvdr) zich niet bezig). 
Dat de « Libre » zich toch met 
futil iteiten inlaat schrijft ze toe 
aan het feit, dat er gewonden 
waren. En nu komt het : « on
der die gewonden bevonden 
zich een FDF-militant en een 
half dozijn politie-agenten ». 
Geen woord over de gekwetsten 
bij TAK. Geen woord over de 
oorzaak van de TAK-betogingen: 
de duidelijke verkrachting van 
de taalwetten te Schaarbeek 
door FDF-diktator Nols. De « Li
bre » schrijft zelfs letterlijk : 
<c Dat TAK aan de burgemees
ter van Schaarbeek de toepas
sing van de taalwetten vraagt 
heeft voor ons geen belang ». 
Kostbare bekentenis ! 

De oude matante hoopt tot 
slot « dat men maatregelen 
zou treffen op 15 december 
(nieuwe TAK-betoging) om de 
woelgeesten te beletten nieu
we incidenten uit te lokken ». 
Intussen hebben enkele « woei-
makers » (o.w. ons kamerlid 
Georgette De Kegel) klacht in
gediend tegen de FDF-fanatieke-
ling, die zondag met zijn wagen 
pardoes op de TAK-betogers en 
de politie inreed en verscheide
ne mensen verwondde. Uiting 
van blinde rassen- en taalhaat, 
die de « Libre » niet gezien 
heeft... 

STUDENTEN TECHNISCH INGENIEUR 

IN STAKING 

Vorige week begonnen de stu
denten technisch ingenieur een 
hernieuwde aktie voor de her
waardering van hun studies. 

We ontmoetten ze tijdens een 
« radio-aktie » voor de gebou
wen van BRT 2 te Gent. Na heel 
wat goedgemutst aandringen 
(het lijken allen aardige jongens, 
meisjes zie je er, helaas, niet 
veel tussen), slaagden ze erin 
hun voornaamste eisen voor de 
mikro te krijgen. 

De aktie voor herwaardering 
van hun studies en diploma Is 
niet nieuw, maar de opeenvol
gende regeringen bleven doof 
voor hun logische vragen. 
De geestdriftige studenten ver
klaarden : 

« Alle studenten van het « tech
nisch » hoger en ook van het 
« agrarisch » hoger onderwijs 
staken ». 

« We zullen de aktie volhouden 
tot wanneer we krijgen wat we 
willen n. 

« Ook de afgestudeerden ver
klaren zich solidair met de sta
kende studenten ». 

« Tijdens de staking helpen we 
de boeren op het land ! We ma
ken er niet zomaar een ekstra-
vakantie van ». 

« We hopen op een Sinterklaas
geschenk ». 

WAAROVER GAAT HET 
PRECIES ? 
Een wet van 1970 bepaalt dat 
K alle instellingen van hoger 
niet-universitair onderwijs inge
deeld zijn in het technisch, eko-
nomisch, agrarisch, parame
disch, sociaal, artistiek of pe
dagogisch hoger onderwijs ». 
Elk van bovenstaande studie
richtingen omvat opleidingsvor
men van het zogezegde «korte» 
en van het « lange » type. Da 
« korte » studierichtingen om
vatten één cyklus van twee jaar 
studie na het middelbaar onder
wijs, de « lange » hebben een 
eerste cyklus van twee jaar en 
een tweede van minstens nog
maals twee jaar, dat is vier jaar 
studeren, even lang als aan de 
universiteit, zodat dit onderwijs 
dan van « universitair » niveau 
heet. 
Tussen het « korte » en het 
« lange » type zweven echter 
de ingenieursstudies in verschil
lende specialiteiten, die of drie 
of vier jaar studeren beslaan. 
We vinden de meest verschil
lende beroepen-in-spe, « voor
lopig » behouden bij de tweede 
graad van het Hoger Technisch 
Onderwijs : elektrochemie, in
dustriële scheikunde, en noem 
maar op. 
De technische ingenieurs willen 
een einde zien aan de dubbel

zinnigheid in hun studies en di
ploma en ze hebben een eisen
programma geformuleerd. 
Het VSTI (Vlaamse Studenten 
Technisch ingenieur) verspreid
de volgend eisenprogramma : 
— een rangschikking van de 
technische hogere studies voor 
ingenieurs bij het hoger onder
wijs van het lange type. 
— een eenvormigheid op het 
vlak van de toelatingsvoorwaar
den en van de leerplannen ge
spreid over vier studiejaren, 
teneinde aan de Europese nor
men op gebied van de rang
schikking van de ingenieurs te 
beantwoorden. 
— de invoering van een enige 
en ondubbelzinnige ingenieurs
t i tel. 
De eisen krijgen de leuze « Nu 
of nooit ! » mee, wat op een 
vastberaden aktie wijst. Het on
derwijs in dit land is — zo we
ten we stilaan — een beslist 
vreemde zaak : het zo belang
rijke technisch onderwijs is 
steeds Assepoes van de bent 
studierichtingen geweest. Wie 
haalt ze uit d'r as ? 
Tachtig jaar geleden wees Lode-
wijk De Raedt op het belang, 
van een flink uitgebouwd tech
nisch onderwijs voor de ekono-
mische ontvoogding van de 
Vlaamse gemeenschap. 

HUGUETTE DE BLEECKER 
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SUPER ANTI-INFLATIE CAMPAGNE 
BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 

• KOOP PRIJSBEWUST — LEER «SUCCES KLEDING» KENNEN 
• ENORME PRIJSDALINGEN AAN 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 

5000 LUXE HERENKOSTUUMS 
• nieuwste stofdessins 
• luxe afwerking 
• 15 verschillende maten, dus ook 

de uwe 

ESKAMPRIJS >K l i 7 5 U | " r ^^Ê ESKAMPRUS ^ Z i O U U y " r 

1.995rF- 2.500rFH 2.500rF- 2.995rF 

1000 LUXE BLASERS 
• herenmodellen 
• zuiver scheerwol 
• beige, bruine of blauwe peigné 

gabardine • alle denkbare maten 

ESKAMPRÜS>K 1 i 5 0 0 y - F 

1.750rF- 1.995rF 

A A N ONZE AFDELING HERENKLEDING: 
JAGERSLODEN 

• voor dames en heren 
• zuiver wol 
• origineel Oostenrijks 

ESKAMPRUS * 

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

, voor de jeugd 
ESKAMPRUS * 

1.850,-F f 

1000 LUXE WINTERVESTEN 
• voor heren 
• in waterdichte stof 
• met borg gedubbeld 

ESKAMPRUS ^ 

1.500rF -1.995rF 

1.500r 

1000 KWALITEITSBROEKEN 
• voor heren 
• diolen - wol of trevira-wol 
• 6 nieuwe modekleuren 
• alle Aiaten beschikbaar 

ESKAMPRUS ^ 

595.-F 
ALLE KOSTUUMS DIE U IN 

DEZE AANKONDIGING 

AANGEBODEN WORDEN ZIJN 

MINSTENS lOOOr F 

MEERWAARD! 

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

ESKAMPRUS ^ 

550rF 

ESKAMPRUS % 
betekent de uiterste 

minimumprijs waarop voor 
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 10.000 KLEDING
STUKKEN VAN DE BESTE KWALITEIT TEGEN ANTIINFLATIEPRU-
ZEN DE DEUR UIT! 

WEES ER B I J ! KOM NIET TE L M T ! 

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

3.750 fr. PRIJSDALING 20 % 

ESKAMPRUS :^ W i U U U y ~ r 

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

850 fr. PRIJSDALING 10 % 

ESKAMPRUS ^ 765rF 

EXTRA GESCHENK 
voor de lezers van Wij - Vlaams - Nationaal] 
knip deze bon uit en geef hem af aan onze 
bar - Ie verdieping - en u bekomt volledig 
gratis ,-

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

DAMESOVERGOOiERS 
• moderne afwerking 
• zes modekleuren 
• alle maten beschikbaar 

795 fr. PRIJSDALING 10 % 

ESKAMPRUS * 7 1 b j " r 

A A N ONZE AFDELING DAMESKLEDING 
DAMESREGENMANTELS 
• tal van modellen 
• verschillende modekleuren 
• alle maten 

PRUZEN VANAF: 

IMITATIE ^ONTVESTEN 
• namaak « wildieder» 
• stevige kwaliteit 

\ • verschillende maten 

1.500rF 
ESKAMPRUS ^ 

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

A N T M N F L A T I E P R U S : 

1.990rF 1.500,-F 

1/8 SPORTWINTERMANTELS 
• voor dames en jeugd 
• met of zonder kap 
• stevige kwaliteit 

2.750 fr. PRIJSDALING 20 % 

IMITATIELEDER 

MANTELS MET PELSKRAAG 

ESKAMPRUS VANAF 

2.200rF 2.000rF 

DAMESROKKEN 
• moderne snit 
• honderden modellen 
• alle modekleuren 

VANAF: CCn C 
ESKAMPRUS * b b ü j " ! 

: 3 ^ c — c 
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HET ZIJN BARRE TIJDEN VOOR HEEL DE PERS 

DE REGERING SPRINGT DE DAGBLADEN BIJ MET MIUOENEN 
DE OPINIEBLADEN MOETEN ZICHZELF MAAR REDDEN 

« WIJ » REKENT MEER DAN OOIT 
OP DE AKTIEVE INZET VAN U ALLEN I 

WERF NU EEN 
NIEUWE ABUNNEE! 

OPROEP VAN DE VOORZITTER TOT ALLE VRIENDEN VAN DE PARTIJ 

A A T S B N 

SM ^ V / I V V ^ 
J ^ ^ 

DAAR ZIJN 
DE VROUWEN ! 

Onze oproep van vorifle weak is 
niet in dovemansoren gevallen. 
Wie de « top-20 » even nagaat 
kan met ons vaststellen dat er nu 
reeds ACHT vrouwen op het ere
lijstje voorkomen, waarvan twee 
bij de eerste drie En naar men 
ons van verscheidene zijden ver
zekert maken andere dames zich 
klaar om met allure hun intrede 
te maken in het gezelschap van 
de top-twintigers. Leve de vrou
wen I 

OP ONS EREWOORD 

De werfkampanje voor « Wij » 
komt op dreef, wij voelen het 

* aan alles Zo stuurden verschel^ 

dene afdelingen ons spontaan een 
soort ere-verbintenis toe waarbij 
ZIJ zich sterk maken zus of zo
veel nieuwe abonnementen te 
maken dit jaar Een prachtig ge
schenk aan de twintigjarige 
•< Wij » en aan de partij. 
De Kamerfraktie volgde direkt 
dat goede voorbeeld en verbond 
er zich toe dit jaar in te staan 
voor 300 (driehonderd !) nieuwe 
abonnees* 

En bij het ter perse gaan verne
men WIJ nog dat de topwervers 
Jan Caudron (Aalst), Jaklien De 
Caster (Ledeberg) en Noel Le-
compte (Wervik) zich ertoe ver
binden minstens 25 nieuwe abon
nees aan te brengen Maar alle 
rekords slaat IVIia Geens uit 
Kapelle o/d Bos, die zich sterk 
maakt er voor 1975 met mirwJer 
dan 150 bij te werven ' Wie volgt 
deze goede voorbeelden ? 

D 
1 . Mia Geens (Kapelle o / Bos) 380 
2. Eugeen Franco (Oostende) 339 
3. Lieve Jaspers (Hombeek) 132 
4. Karel Rigo (Gent) 126 
5. Jan Caudron (Aalst) 84 
6. Jaklien De Caster ( Ledeberg) 72 

Jan Roux (Genk) 72 
8. Herman De Kegel ( Pollare) 60 

Joris Depré (Tervuren ) 60 
10. Frans Van Dessel (N i j len) 48 

Jozef Van Ossel (1120 Brussel) 48 
Wiifr ied Willockx (Antwerpen) 48 

13. Ferre De Beuckelaer ( Kontich ) 36 
Elsie De Raedt (Oud Heverlee) 36 
Julia Huyck (Londerzeel) 36 
Noël Lecompte (Werv ik ) 36 
Fons Van Raemdonck ( Kruibeke) 36 
Valeer Vierstraete (Zedelgem) 36 

19. Theo Beenders (Zaventem ) 24 
Al f ons Brat (Merksem ) 24 
Vik De Winne (Di lbeek) 24 
Mevr. Impens-De Cock ( Borgerhout) 24 
Jozef Labaere ( Kortri jk) 24 
Wil ly Lagae (Izegem) 24 
Paul Peeters (Kapelle o / d Bos) 24 
Georges Raes (Ledeberg) 24 
Irma Raeymaekers ( Keerbergen ) 24 
Elza Teirlinck (Wi jnegem) 24 
Jozef Vandenpias (1160 Brussel) 24 
Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 24 
Raoul Vercauteren (Gentbrugge) 24 

7 DECEMBER 1974 WIJ 9 



WIJ in De K)LK9ÜI1I€ 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
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
spraak en door het arr. sekr. gege
ven onderrichtingen, zodat vóór 31 
december '74 alle lidgelden-afreke
ningen 1975 volledig tot het ver
leden behoren. IVIocht u enige 
bijkomende administratieve inlich
ting wensen, of een moeilijkheid 
hebben, raadpleeg onmiddellijk 
arr. sekr. Wim Claessens. 
AFSPRAAK 

Heden avond, te 21 u., ontmoe
ten wij elkaar in het Alpheusdal, 
F. Wllllotstr. te Berchem, waar 
wij samen onze « Nacht van de 
Vriendschap » beleven, als slot 
van ons « 20 jaar VU-arr. Ant
werpen ». 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Dag mevrouw I Dag mijnheer I 
Kunnen we u helpen ? De klas
sieke vraag van onze volksverte
genwoordiger, senator of provin
cieraadslid, op ons dienstbetoon 
in de Wetstr. 12, telkens op maan
dag van 16 tot 19 u. Iedereen 
welkom. Geen verplichtingen. 
KOO 

Onze afgevaardigde bij de KOO 
te Antwerpen, De Laet Fr. en dr 
De Boel L. staan u graag te 
woord. Tel. repektievelijk nrs 
38.66.92 en 33.97.90. 
PAMFLETTEN 

We bussen weeral. Dit keer 
op het Kiel met een speciaal 
pamflet over VU en « Wij ». 
LIDKAARTEN 1975 

Bestuursleden en propagandis
ten zijn op ronde en bieden bij 
de leden thuis de lidkarrt van 
1975 aan. Geef ze ruim baan. 
Geen borrel. Denk er aan dat ze 
noq iets zinnigs kunnen vertel
len op hun verdere ronde. 
KONTAKTBLAD 

Het nummer van december 
wordt weer aan alle leden en 
simpatisanten verstuurd. Verder 
wordt er gebust op Luchtbal, 
Schoonbroek, Hagelkruis en Roze. 
maai. Is het ijdel te beweren dat 
het daardoor luchtiger leven zal 
zijn GD Luchtbal, schoner op 
Schoonbroek, zoet als hagelslag 
op Hagelkruis en als rozegeur op 
Rozemaai ? 
MAANDELIJKSE STEUN 

Sinds we het ellelange bank
rekeningnummer gekregen heb
ben : 404-3036801-74 bij de KB, 
Carnotstr., klagen onze maande
lijkse storters over krampen in 
de vingers. Men kan natuurlijk 
ook eens langs het sekretariaat 
lopen in de Wetstr. 12, maar... 
niet met de auto komen I 
KWIS 

Hoe vind ik met de wagen de 
juiste rijrichting naar de Wetstr.? 
Indien ik het toch zou vinden, 
waar kan Ik parkeren ? 
INFLATIE 

Een toelichting op het VU-infla-
tie-standpunt wordt in de loop 
van december in alle bussen van 
de stad verspreid. Nadien kan op 
aanvraag de brochure op het se
kretariaat verkregen worden. Voor 
zogezegde kortzichtigen en hard-
horigen eens te meer een bewijs 
dat de VU nog wel wat anders 
is dan een taaipartij I 

Herdenkingsboek 
« WIM MAES » 

Gebonden, in 
190 bladzijden 
22 foto's. 
Te bestellen 
l/ing van 220 
Kredietbank 
van Walter M 
genstraat 12, 

luxe-uitvoering, 
en verlucht met 

door overschrij-
fr. op rekening 

412-9093591-16 
aes. Drie Konin-

2600 Berchem. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Voortaan slechts dienstbetoon 
op de derde donderdag van de 
maand, dus de eerste valt weg. 
Maar we volgen een nieuw sis-
teem. 

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 Nijverdoncklaan 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-
wegingsleven » 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. 

EMBLEM 
OFFICIËLE STICHTING 

Na reeds een half jaar officieu
ze start (21 juni '74) en statu
taire aanvarding onzer Emblemse 
VU-afdeling, zijn alle voorberei
dingen voor onze « officiële stich
ting » afgerond en kondigen u 
hierbij deze « feestelijke avond » 
aan voor zaterdag 21 december 
e.k. in het Chiroheem te Emblem. 
(20 u.). Wij hebben gedurende 
de korte en welgevulde tijdspan
ne van juni tot op heden, de 
vriendschap, kameraadschap en 
vlotte samenwerking van onze 
VU-zusterafdelingen mogen er
varen, en nodigen deze dan ook 
zeer vriendelijk uit onze Emblem
se oficiële start met hun aanwe
zigheid te willen vereren. U, 
«Wij»-lezer of simpatisant, en 
voorzeker onze leden op de eer
ste plaats, uw Emblems afdelings
bestuur verwacht u allen, zonder 
uitzondering. Deze gebeurtenis 
moeten wij samen beleven ! 

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 
LEDENKAARTEN 1975 

Een groot deel werd reeds her
nieuwd. Nog enkele bezoeken en 

wi j zijn klaar I 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 I De reeds aangeworven 
nieuwe leden ontvangen hun lld-
kaart begin januari '75. 

BREUGHELIAANSE 

PENSENAVOND 

Het ging er niet zo zeer voor 
de pensen, wel voor de mensen I 
Er was dan ook een gezellige 
sfeer met de zingende trekzak 
troubadour Pol v.d. Voorde, die 
ons vergastte op mooie Vlaamse 
liedjes van vroeger en nu. Spon
taan werd er meegezongen. Echt 
gezellig. Als ere-genodigde had
den wij het genoegen volksvert. 
Reimond Mattheijssens te mogen 
begroeten. 

VLAAMS HUIS « BRIGAND » 
HOOGSTRAAT 57, 
2800 MECHELEN 

1 december 1974 namen wij 
de teugels in handen. Voor 
nadere kennismaking : gezel
lige avond, vandaag 7 decem
ber 1974. Verminderde prijzen 
op alle dranken, gratis brood 
met preskop of kaas. 
Aanvang : 16 u. tot ...? ? ? 
Alle Vlamingen welkom I 

Mia en Jos Peeters 

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG « WIJ » 

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

ZIEKENFONDS-NIEUWS 
Het schijnt nog altijd niet tot 

onze mensen doorgedrongen te 
zijn, want de helft van de VU-
kaderleden van het arr. Meche-
len is nog altijd lid van een kleur-
ziekenfonds. Beseft iedereen wel 
dat die 250 mensen alleen in 1974 
meer dan 250.000 fr. aan wer
kingskosten weggeven aan hun 
politieke tegenstrevers. 

Daarom deze oproep : schrijf 
een briefje of telefoneer naar 
één van de onderstaande verant
woordelijken in ons arr. Zij zul
len u vrijblijvend alle inlichtingen 
verstrekken ! 

Gewest Lier : Lode Van Des-
sel, Zandvekevelden 8, Nijlen, 
tel. 031/81.82.76. 

Gewest Klein-Brabant : Staf 
Auwers, Kraanweg 21, Bornem, 
tel. 031/86.16.19. 

Willebroek en randgemeenten: 
W. Leemans, Kerkstr. 10, Wille
broek, tel. 031/86.74.06 of A. Suy-
kens, Vinkstr. 23, Willebroek, tel. 
031/86.86.48. 

Gemeente Itegem : Van Hout 
Alfons, Kleine Hooiweg 4, Itegem, 
tel. 015/24.64.86. 

De rest van het arr. : E. Van-
langendonck, Clemenceaustr. 59, 
SKW, tel. 015/21.66.12. 

L< IIIL^^ 

DECEMBER 

7. 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-
lingerstr. 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 Huls 
Brigand, Hoogstr. 57. Alle Vlamingen welkom I Gratis 
brood met preskop of kaas, verminderde prijzen op 
dranken. 
St-Katelljne-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. 
iVlerksem : Sinterklaas te gast bij VUJO In onze ge
meente. Ouders die de Sint ten huize willen ontvangen 
verwittigen L. Kalingart, Pastoor Bampsstr. 18 (031/ 
45.85.19). Prijs : 100 fr. 

8. Herentals : Sinterklaasfeest in cafetaria « Schippers-
instituut » vanaf 15 u. Alle leden en hun vrienden wor
den er verwacht. 
iVlerksem : Bezoek Sinterklaas in het Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 298. 

9. Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
12. iVlerkplas : 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. 

15. Antwerpen : Gezellig samenzijn met taart en koffie 
voor onze VU-leden op gepensionneerde leeftijd. 

20. Arr. raad Mechelen. 
Duffel : Arr. raad in zaal Gildenhuis, Stationsstr., Duffel. 
Hemiksem : VUJO-kerstfeest om 19 u. in zaal « Blauwe 
Kuip », Edward Claessensl. te Niel. Warme maaltijd 
voor 100 fr. Inschr. bij R. Dejeusch, D. Van Overbeke, 
R. Marcus en E. Suykcns. 
Niel : VUJO-kerstfeest in zaal « Blauwe Kuip ». 

21. Emblem : Officiële stichting VU-afd. Emblem om 20 u. 
in het Chiroheem, Kloosterstr. 
Booischot : Ledenfeest. 

KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 
MERKSEM 
Vakante plaats voor VERPLEEGASSISTENT(E), waarvoor te
vens een werfreserve wordt aangelegd. 
Aanvragen dienen uiterlijk op 23.12.74 ingediend. 
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van 
de KOO, Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem. 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

UERELST & DUCKAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

MEIR2 (HOEK WIEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31 

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

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

koffie. 350 F (BTW en dienst inclusiefl 

Uitgebreide menu-lceuze en S la carte tot middernacht 

NOVOTEL Antwerpen Noord 
over Ahlersbuilding 
Luithagen 6, 2030 Antwerpen 
Tel. 031/42.03.20 

WIJ lO 
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MECHELEN 
LEDEN 1975 

Koningshooikt is de eerste af
deling die haar ledenhernieuwing 
1975 volledig afrekende. Wij ver
wachten dat de meeste afdelin
gen zullen afrekenen op de arr. 
raad van vrijdag 20 december. In 
eik geval : elke afdeling rekent 
ten laatste af op 29 december 
bij de arr. sekr. : Emiel Vanlan-
gendonck, Clemenceaustr. 59, 
2580 SKW. Tel. 015/21.66.12. 

Nieuwe leden werden reeds 
binnengebracht door Booischot, 
Heist, Koningshookt, Lier, Nijlen, 
St-Kat.-Waver, Mechelen, Wille-
broek en Bevel. Waar blijven de 
andere 13 afdelingen ? Tegen 
eind december moeten we een 
300-tal nieuwe leden tellen. De 
helft daarvan bereiken we nu bij
na. Wie zorgt voor de rest ? 

« WIJ «-ABONNEMENTEN 
Iedereen weet het reeds. Er 

moet dit jaar een grote inspan
ning gedaan worden om ons blad 
financieel gezond te houden. Dit 
kan slechts gebeuren als ieder 
van u, elk kaderlid, een inspan
ning levert. En die inspanning 
moet niet groot zijn als iedereen 
van ons één nieuw abonnement 
maakt. Wanneer je nu iemand 
abonneert betaalt hij (of zij) 450 
fr. en krijgt het blad tot einde 
1975. Van die 450 fr. stort je 405 
fr. naar Brussel en 45 fr. is voor 
je afdelingskas. Meer inlichtin
gen en overschrijvingsformulie
ren kun je krijgen bij F.J. Smits, 
Zwartzustersvest 28/C-4, 2800 
Mechelen. Tel. 015/21.27.11. 

Denk erom : de weekbladpers 
krijgt geen subsidies. Laat ons 
ze dus zelf bij mekaar halen ! 

MERKSEM 
LIDKAARTEN 1975 

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

Namens het bestuur danken 
wij alle nationalisten van Merk-
sem die zo trouw gevolg hebben 
gegeven aan onze dringende op
roep, en met ons aanwezig wa
ren te Halle. 
DRIEKONINGEN 

Vergeet niet uw deelnemings
formulier voor het Driekoningen
feest in te sturen. 

MORTSEL 
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. 
ROUW 

VU-afdeling en bestuur Mortsel 
betuigen hun diep medevoelen 
aan ons zeer geacht medelid, de 
heer Edward Hermans, bij het 
overlijden (25.11.74) van zijn ge
liefde echtgenote mevr. Hermans-
De Koek R. Onze innige deelne
ming eveneens aan de achtbare 
kinderen en de families Fr. Her
mans-Van Gelder, W. Hermans-
Pelgrims en B. Peeters-Hermans. 

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 
bjj Luc Deheusch, Aug. Vermey-
lenstr. 5. 

NIJLEN 
DIENSTBETOON 

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

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

5de zaterdag : Van Tendeloo 
van 10 tot 11 u. en de andere NiJ-
lense mandatarissen van 11 tot 12 
uur. 
MOTIE VOORSTREEK 

Tijdens de arr. raad van 15 no
vember werd op initiatief van de 
afdeling Nijlen volgende motie 
eenparig aangenomen : « Gezien 
het voornemen van onze parle
mentsleden terug een harde koers 
te gaan varen en terug een aktie-
ve Vlaamsnationale strijdpartij te 
zijn, gezien de uitslagen van de 
laatste parlementsverkiezingen 
en de misnoegdheid van de VU-
militanten over de lakse houding 
van zowel de partijleiding als de 
parlementairen, wenst de VU-arr. 
Mechelen dat het dossier Voer

streek met de grootste vastbe
radenheid heropend wordt, daar 
waar iedereen zich bij de verder-
schrijdende verfransing schijnt 
neer te leggen. Het betreft hier 
één van de meest dringende pro
blemen. In de Voerstreek speelt 
de tijd nu in het voordeel van de 
verfransers. Daarom vragen wij 
de partijraad en het partijbestuur 
zéér dringend de kamer- en se-
naatsfraktie te verzoeken in het 
parlement terug het probleem 
Voer te stellen en door akties 
aan de publieke opinie duidelijk 
te maken dat de huidige toestand 
in de Voerstreek onaanvaardbaar 
is. De Voer is en blijft Vlaams ». 

REET 
OFFICIËLE STICHTING 

Vrijdag 29 november '74 heer
ste er feestvreugde te Reet. 
Twee klauwende leeuwen ver
sierden de masten, geplaatst voor 
het lokaal « Sportvriend » in de 
Molenstr. (.. onze welgemeende 
dank hiervoor aan het Reetse 
gemeentebestuur). De officiële 
stichting van VU-afd. Reet nam 
aanvang te 20 u. 30 om ^eer laat 
en vreugdevol te eindigen. Wij 
noteerden de aanwezigheid van 
sen. H. De Bruyne, arr. voorz. O. 
Meyntjens, arr. sekr. W. Claes
sens, arr. prop. verantw. A. Crick 
en de kant. gevolm. Luk Sermeus 
en Luc Deheusch. Volksvert. A. 
De Beul en H. Goemans dienden 
zich te verontschuldigen. De uit
gesproken feestrede door sen. 
H. De Bruyne was betekenisvol 
bij deze « blijde gebeurtenis ». 
De voorstelling van het nieuw af
delingsbestuur bracht voor elk 
bestuurslid een golf van toejui
chingen, waarna arr. voorz. Meynt
jens het « welkom » in ons flink 
georganiseerd VU-arr., uitsprak, 
en waarbij onze geachte vriend 
en arr. raadslid Juul Cautreels 
een biezonder lofwoord mocht 
aanhoren voor zijn basiswerk bij 
deze afdelingsstichting. Als laat
ste in de sprekersrij, dankte afd. 
voorz. W. Caytan alle aanwezige 
leden van Reet, alsmede meerde
re afdelingsbestuursafvaardigin
gen hier aanwezig, gekomen om 
de kant. samenwerking van bij 
deze hoopvolle start te bevesti
gen. Gezelligheid en sfeer, een 
reuze tombola en een overvloed 
aan smakelijke belegde broodjes 
waren er de zeer aangename 
oorzaak van dat deze blijde stich
tingsavond veel te snel een ein
de nam I Proficiat Reet I Maak 
van uw jonge afdeling een ster
ke schakel in onze groeiende 
arr. afdelingenketen ! 

WILRIJK 
SUKSES 

Dat de betoging van 24 novem
ber in haar geheel een sukses 
geweest is, hoeven we hier nau
welijks te onderlijnen. Maar ook 
voor onze afdeling was zondag 
voor 14 dagen een fijne dag : 
een volle bus en nog een aantal 
leden met de eigen wagen ; onze 
volksvertegenwoordiger opnieuw 
gezond en wel in ons midden en 
dan dat overheerlijk najaarsweer. 
Na de middag was er dan dat in
teressant en leerrijk bezoek aan 
de brouwerij Eylenbosch (dit is 
gratis reklame, dokter I), wat 
toch niet belette dat iedereen in 
de beste sfeer en op tijd thuis 
kwam. Nog van dat ! 

WOMMELGEM 
LIMBURG Ml LAND 

Vorige zondag 1 december ver
broederde Wommelgem al smul
lend met Limburg. Wat onze ka
derleden aan inspanning dit jaar
eind reeds opbrachten om onze 
schatbewaarder gelukkig te ma
ken, IS echt « kaderleden-werk ». 
NAKLANK HALLE 

De betoging was massaal I 
Het koördinatiekomitee Broe-
chem-Ranst-Wommelgem, dat de 
verplaatsing per autocar organi

seerde dankt alle betogers-mede
reizigers. Wommelgem als groot
ste gemeente heeft blijkbaar wei
nig betogersbloed. Ook dat kan 
veranderen I Als de afwezigen 
meedoen ! 

ZWIJNDRECHT 

DIENSTBETOON 

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

Vlaggen - Wimpels van 
alle landen - Vlaamse 
leeuwen - Kleur en pu-
bliciteitsvlaggen - Fa-
nions voor sport en 
kui tuur, per stuk 80 f r . 
Herdenkingslintjes voor 

Petjes V .U . - Koorden van 
met tweekleurige wimpels 

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

V R A A G T PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

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

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziektevergoeding voor 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 
ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatseltj'lce afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfond». 

Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 031/32.73.05 (21.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02 /19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

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

Volksvert. A. DE BEUL 
A N T W E R P E N : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetst r . 12, te l . 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », A n t -
werpsestr. 3 7 8 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 t o t 21 u. 

Volksvert. R. MAHHEYSSENS 
BROECHEM : lok. , Frankenheem », Dorps
ple in. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café « Parking j , tioek Weni 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 . 
Café « Riviera » - Jos Reusenslej, 17 . 
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 t o 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. 

San. H. DE BRUYNE 
W I J N E G E M : « Vleminckhof », Mark tp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. 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 . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : café a Vogelzang >, Miksa-
baan. 
1ste en 3de donderdag van 21 to t 2 2 u. 

K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u 
SCHOTEN : café « T i j l », Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 t o 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 t o 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 r Duiven-
lokaal , Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 2 0 u l 5 to t 2 0 u 4 5 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 21u30 : Kempen-
land, Statieplein. 
HERENTHOUT van 2 1 u 4 5 to t 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 2 0 u l 5 : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21 u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 2 1 u 4 5 to t 22u15 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19u30 to t 20u : Volkslust , 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 20u15 to t 20u45 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 92 . ..— 
M O L van 21 u to t 21u30 : De Valk, Hoek 
Corbiestraat Rondplein. ^ 

MEERHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : « We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

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

VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in . 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hote l 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 1 8 u l 5 to t 18u45 : De 
Zalm, Grote Mark t . 

NOORDERWIJK van 19u to l 18u45 : b i j 
Mertens, de Ghell incklaan 14 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 

MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van lOu to t 11u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Eerste vri jdag van de maand 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bi j de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 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 laerts, Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 1 9 u l 5 to t 19u45: 
De Wi t te , Ginderbuiten 213 . 
M O L - R A U W van 19u45 to t 2au15 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 20u15 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 19u15 to t 19u45 : Bi j de Koe-
rel, Meistraat. 
TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic i t ia 
Grote Mark t 24 . 
VOSSELAAR van 20u45 to t 21 u i 5 • De 
Ster, Reiéinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van r 9 u 1 5 to t 19u45 • De 
Druif, Mark t . 
OLEN van 20u to t 20u30 : In de oude Pot 
WESTERLO van 20u45 to t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , tel • 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t l l u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 to t 19u15: 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 . 
H INGENE van 20u15 l o t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
L IER van 10u30 to t l l 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 
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ARR. ST.NIKLAAS 

Tijdens de eerste Jaren van haar bestaan kende de Volksunie ook in 
het Waasland de moeilijkheden die zIJ elders ondervond : het tastend 
xoeken naar nieuwe Ideeèn voor een Jonge partij samen met de zéér 
voorzichtige simpatie van mensen die zich de na-oorlogse repressie 
maar al te levendig herinnerden. De Volksunie was de opvolgster van 
de Vlaamse Koncentratle, die met Boerenfronters en enkele afgescheur-
den van de Christelijke Vlaamse Volksunie, In 1954 naar de verkiezin
gen gegaan was. 

HET EERSTE UUR 

Op het ogenblik was er in het 
Waasland nog heel wat durf no
dig om met Vlaamsgezinde publi-
katies te gaan kolporteren. En 
kolporteren hebben ze gedaan, 
de mannen van het eerste uur, 
met alleen in de eigen gemeen
ten, maar in het hele Waasland. 
De leiding van het arrondisse
ment berustte in die periode bij 
dr. Van Boxelaer, uit Wichelen. 
Het arrondissementeel voorzitter
schap werd daarna overgenomen 
door Frans Wymeersch. 
Albert Aendenboom, Jef Van Lier-
de en, last but not least, Leo 
Verbeeck : dank zij hen kreeg 
de VU ook organisatorisch ge
stalte in de « tuin van Belgié ». 
Andere werkers van het eerste 
uur waren R. Vaerewyck, F. 
D'Hollander, A. Braam, F. Bos
man, A. IVIees, C. Van Herck, K. 
Cantyn, A. Suanet, F. Verstrae-
ten en Staf Bruwée. 
Na de schoolstrijdverkiezingen, 
waarm de Volksunie tegenge
werkt werd door een bepaalde 
niet-politieke en u allen welbe
kende instelhng, volgde een kal
me periode. 

Bij 4e verkiezingen van 1961 was 
mr. Jan Verniers, nu VU-gemeen-
teraadslid te Sint-Niklaas, lijst
trekker. Deze verkiezingen lever
den nog geen VU-verkozene op 
voor het Waasland, maar gaven 
wel nieuwe moed voor de komen
de jaren aan arrondissementeel 
voorzitter A. Heyse en zijn mede
werkers : het stemmenaantal 
van de VU was immers met een 
flinke ruk de hoogte ingegaan 
Intussen werden de reeds be
staande afdelingen (Stekene, 
Kallo, De Klinge, Melsele, Beve-
ren) vooral gestimuleerd vanuit 
Sint-Nikiaas 
De periode 1964-1968 was er een 
waarin de Volksunie gonsde van 
aktiviteit, een aantal populaire 
persoonlijkheden aantrok en haar 
eerste verkozene behaalde 
Zo kwam de vlaamsgezinde en 
populaire chirurg uit Beveren, dr 
Gerard De Paep, zich bij de' VU 
voegen. Zijn zoon Guldo liet zich 
evenmin onbetuigd en werd ar
rondissementeel voorzitter 
Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1964 kreeg de VU haar 
eerste mandatarissen 3 raads
leden te Sint-Niklaas, 2 te Beve
ren en een uitgesproken sukses 

te Stekene. Zo kon de VU al in 
een paar lokaliteiten elke gele
genheid te baat nemen om on
gelijk te krijgen van de traditio
nele partijen en vooral om haar 
bestaan duidelijk te affirmeren. 
Kende de partijpolitieke werking 
soms nog hoogten en laagten, het 
was de VU die elke uiting van 
Vlaamse Beweging mee stimu
leerde : VU-mensen koliekteerden 
geld voor het IJzerbedevaartko-
mitee, waren aktief in het ANZ 
(o.a. Van Lierde en Alderweireldt) 
en sleepten hele families mee 
naar de marsen op Brussel ™ 

TIEN JAAR LATER 

In 1965 werd J.P. Maes definitief 
als opvolger van Leo Verbeke, 
aangesteld tot arrond. sekretaris. 
Menigvuldige aktiviteiten begon
nen ook stilaan belangrijke resul
taten te geven. In 1965, een vol
gend verkiezingsjaar, kenden de 
VU-meetings met M. Coppieters 
en dr. De Paep in het Waasland 
een daverend sukses met een 
onmiskenbaar resultaat : het 
stemmenaantal op de VU-lijsten 
verdubbelde, en M. Coppieters 
en Gerard De Paep gingen de 
Vlaams-nationalisten in het par
lement versterken. De VU kreeg 
eveneens drie provinciale raads
leden : Baeyens, Jegers en Se-
ghers. Zelfs op het o zo ernstige 
kollege (ofte Sint-Jozef-Klein-Se-
minarie) te Sint-Niklaas, waar 
steller dezes op dat ogenblik zijn 
broeken aan het verslijten was, 
werd de vooruitgang van de VU 
met veel aandacht door de leer
lingen gevolgd, wat het impakt 
van de jonge partij op de jonge 
mensen bewees. 

« PROVU » 

Intussen richtten Wim Geerinck, 
Fernand Vael en Leo Van Hoey-
landt de Wase VUJO, op met het 
tijdschriftje «PROVU». Zij gingen 
meer ludiek te werk (het was 
met voor niets de tijd van de 
provo's), deden aan groenakties 
en gingen kransen neerleggen 
voor de slachtoffers van de Bel
gische wapenproduktie Als 
moderator op een gespreksavond 
werd een zekere Nelly Maes uit
genodigd Deze weigerde echter 
omdat een moderator veronder
steld wordt zo weinig mogelijk 
te zeggen Deze weigering was 
echter wel de aanloop van een 
voortdurende aktiviteit in de VU 
Rond 1965-1966 gingen Leo Ver
beke, Fons Van Raemdonck, Staf 
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Ghijs en Walter Ciaessens aan 
de slag in de Scheldekant. Zij 
zorgden er voor dat geen enkele 
min of meer Vlaamsgezinde in
woner van Kruibeke, Bazel, Ru-
pelmonde, Temse of « grote om
streken » nog kon beweren nooit 
van de VU gehoord te hebben. 
Het resultaat liet niet op zich 
wachten : in twee jaar tijd wa
ren er 5 goed-samenwerkerfde af
delingen met samen meer dan 
vijfhonderd leden in vrij kleine 
gemeenten. 

In 1968 struikelde de hele rege
ring Van den Boeynants over een 
paar kasseistenen die door 
Vlaamse studenten in de Naamse 
straat te Leuven opgebroken wa
ren. De Volksunie, die al bij het 
eerste mandement van de bis
schoppen de splitsing van de 
KUL geëist had, kon ook in het 
Waasland haar stemmenaantal 
vergroten, maar lukte er niet in 
een vertegenwoordiger méér naar 
het parlement te sturen. 
1970 betekende de doorbraak van 
de VU in de gemeenteraden : 
men ging naar een veertigtal 
raadsleden (Melsele kreeg zelfs 
een VU-schepen) en een behoor
lijk aantal KOO-leden. In Sint-
Niklaas hadden de gemeente
raadsverkiezingen aanleiding ge
geven tot heel wat strubbelingen. 
De twee « Vlaamse » CVP-kandi-
daten, De Bondt en l\/lelis, hadden 
in ruil voor een mondelinge belof
te van CVP-VU-koalitievorming, 
een onofficiële vergadering be
legd met een aantal VU-mensen. 
Bij die gelegenheid werd ge
vraagd, dat de VU-kiezers flink 
zouden panacheren : 25 VU-«bol-
lekes» en 2 CVP-«bollekes», en 
werden de loze beloften nog eens 
herhaald. 

Een aantal argeloze mensen heb
ben zich laten vangen zodat de 
VU 3/27en van een stem te wei
nig had om een vierde zetel te 
behalen. 
Treffender illustratie van het oud 
Vlaams speekwoord « als de CVP 
de verzoening preekt, VU-er pas 
op uw stem » is waarschijnlijk 
ver te zoeken. 

NELLY OF POL ? 

Bij de parlementsverkiezingen in 
1971 zaten alle Waaslanders vol 
aandacht aan hun kijkkast ge
kluisterd, en niet omdat er toe
vallig een voetbalmatch was op 
Nederland ! Nee, ze keken zelfs 
naar de BRT-verkiezingsultzendin-
gen. Tot de laatste minuut werd 
de spanning erin gehouden : zou 
CVP-er Paul De Vidts het halen, 
of onze eigen Nelly Maes ? Eerst 
was het Nelly, daarna Pol, dan 
weer Nelly, maar uiteindelijk 
bleek de voorkeur van de kompu-
ter toch te gaan naar de CVP. 
M. Coppieters en Gerard De Paep 
bleven rechtstreeks verkozen. De 
aanduiding van M. Coppieters als 
provinciaal senator bracht ech
ter mee dat Nelly Maes haar eer
ste mandaat als volksvertegen
woordiger kon aanvatten. In de 
provincieraad werd het • lasti
ge » Waasland (de Waaslanders 
hebben de eerder vervelende nei
ging geen blad voor de mond te 
nemen) vertegenwoordigd door 
Fons Claes, Leo Van Hoeylandt 
en Etienne Audenaert. Het zo
veelste overwinningsbal kon ge
vierd worden I 

Tussen 1971 en 1974 werd de 
bond van de Vlaamse gepensio
neerden gesticht, werden de A. 
Verbruggenkringen uitgebouwd 
tot méér dan behoorlijk werken
de^ kulturele verenigingen en 
hield de VU-Waasland, onder lei
ding van de dinamische arrondis
sementsvoorzitter Roger Van 
Ranst (een alternatieve davids-
fondser I) een arrondissementeel 
kongres over de samenvoegingen 
van gemeenten in het Waasland 
en de havenuitbreiding op de 
Linker-Scheldeoever. Ter gelegen
heid van de doortocht van de 
Ronde van Frankrijk in 1973 werd 
het hele parcours beschilderd 
met « Federalisme nu », zodat de 
renners ook onderweg iets te 
lezen kregen. Alleen de BRT had 
niets gehoord of gezien. Met de reuzeballons op de jaarlijkse mternationale ballonwedstrijden op de grote markt 

vlogen wel eens « amnestieballonnetjes » mee... 
van St.-Niklaas 

Af en toe bleek een meer ludieke 
aktie noodzakelijk. Zo werden bij 
de Open-deur-dag in de Wase 
Polders (Ingericht door de arme-
Belgische-Boeren-bond) een dui
zendtal zakjes rasechte polder-
klei uitgedeeld, met bijhorend 
pamflet, tegen de slecht geplan
de uitbreiding van het industrie
terrein op de linkeroever. De eni
ge bezoeker die dit gebaar hele
maal niet bleek te kunnen appre
ciëren, was een GVP-senator die 
nochtans altijd beweert de be
langen van de landbouwers te 
verdedigen. 
De onverhoedse verkiezingen van 
10 maart 74 maakten één van de 
jonge VU-leden uit het arrondis
sement zo enthousiast dat hij 
zich spontaan aanbood voor een 
of ander bescheiden plaatsje op 
een of andere lijst. Jammer ge
noeg zou hij nog niet eens de 
kans gehad hebben voor zichzelf 
te stemmen : voor de officiële 
kiezerslijsten had hij de stemge
rechtigde leeftijd nog niet be
reikt. Het feit dat dr. Gerard De 
Paep zich uit de politiek terug
trok, betekende een zware klap 
voor de VU in Beveren en de 
omliggende gemeenten, waar heel 
wat « paepisten » woonden. Het 
Waasland behield echter zijn twee 
verkozenen, Nelly en Maurits, die 
met hun voorkeurstemmen zelfs 
de populairste CVP-ers naar de 
kroon staken. 

De VU bleef de tweede partij in 
het Waasland. En in plaats van 
wonden te likken, verzamelt zij 
oud papier om de financiële ver-
kiezingsput te vullen.. 

ARR. VOORZITTERS 1954-1974 

Van Boxelaere 

Frans Van der Eist na een mee
ting in de Wase hoofdstad. 

Wymeersch 
Heyse 
De Paep 
Alderweireldt 
De Paep 
Van Ranst 

WAT EEN MILITANT LIJDEN KAN OF... 
DE PERIKELEN VAN « DE FONS » 

«De Fons » was er op uit getrokken om te gaan plakken toen 
hij, aan een boerderij, een droom van een gevel bemerkte, 
net wat hij nodig had om de Volksunie aan de overwinning 
te helpen. Er moest alleen een vergelijk gevonden worden 
met de bewoner van het huis. De Fons kreeg inderdaad de 
toestemming om te plakken, op voorwaarde dat hij in zijn 
wagen een kalf meenam naar een naburige gemeente. Het 
kalf in kwestie werd dus in de koffer van de wagen gestopt 
en de Fons reed naar bedoelde gemeente. 
Alleen had het kalf zelf het initiatief genomen onderweg uit 
te stappen, zodat de Fons op zijn stappen moest terugkeren 
en het beestje dat vredig stond te grazen aan de kant van de 
weg, pas na veel zoeken op zijn bestemming kon afleveren. 
Dezelfde Fons was, helemaal alleen, met de geluidswagen 
op ronde. Hij slaagde er niet alleen in zijn toehoorders te 
overtuigen, maar werd zelf zo door zijn speech meegesleept 
dat zijn stem begaf. Van overtuigen gesproken ! 

Een heel bijzonder « dank je » gaat naar de arrondissemenie. 
Ie sekretaris, Jan-Pieter Maes, en zijn altijd optimistische echt
genote Laura, die altijd klaar staan om een of andere afdeling 
uit de (administratieve) nood te helpen. 

PUBLIKATIES UITGEGEVEN DOOR 
HET ARRONDISSEMENT 

• Verleden en toekomst van de E3 en de Scheldeoverver-
binding — 21 maart 1964. 

• Onrust en verwachtingen van de Wase VU-mandatarissen 
25 februari 1967. 

• Witboek van de VU over Verbreyt — 1 mei 1969. 
• Leefbaar wonen in het Waasland — 17 februari 1970. 
• VU-plan voor een groen Waasland — 24 mei 1971. 
• Landbouwnota — 6 november 1972. 
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VIJF JAAR VOLKSUNIE MOLENSTEDE 

BRABANT 
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). 

TEENENTANDER 
Teksten voor het afdelingsblad 

dat tussen kerstmis en nieuwjaar 
verschijnt, moeten binnen zijn 
vóór 15 december 1974. 

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). 

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

JEHE 
DIENSTBETOON 

Aggl. en gemeenteraadslid Jan 
De Berlangeer is elke zaterdag 
van 10 tot 12 u. te bereiken in 
het dienstbetoonkantoor, Jetse-
stwg 548. 

LEUVEN 

VLAAMS VERBOND VOOR 

GEPENSIONEERDEN 

Op zondag 8 december te 14 u 
In zaal Takenhof te Heverlee gaat 
ons kerstfeest door Programma : 
optreden van het Leuvens meis
jeskoor onder leiding van de heer 
Synoens ; gezellige maaltijd met 
nagerecht ; korte toespraak. Prijs 
voor de maaltijd : 75 fr Drank 
gratis. 

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. 

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, 
"•el. 269.27.68. Toegang gratis. 

BAR RESTAURANT 

®e tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in : Jul ia van Mieghem-Van Cappel len. 

KflLiriDIR 
DECEMBER 

7. Kapelle-op-den-Bos-Nieuwenrode-Ramsdonk Jaarlijks 
bal om 20 u. 30 in zaal Flandria, Molenstr. 95, Nieuwen
rode. Prijs : 50 fr. 
Merchtem : Sint Niklaasfeest, om 15 u., in zaal « Bow-
ling-Cap ». 

13 Budingen : Boerenmeeting. 
14. Buizingen : Pensenkermis, vanaf 18 u. in Don Bosco-

kelder, Stwg naar Alsemberg. 
Diest : Afdeiingsbal in Hallezaal, orkest Eddie Smets. 

15 Buizingen : Pensenkermis, vanaf 12 u. in Don Bosco-
kelder, Stwg naar Alsemberg. 

16. Leuven : Arr. bestuur. 
20 Leuven : Arr. raad. 
20. Merchtem : Gezellig samenzijn met eetmaal, om 20 u., 

in zaal « Bowling-Cap ». 
25. Leuven : Het arr. bestuur wenst langs deze weg alle 

VU-leden en militanten van het arr. Leuven een zeer 
gezellig kerstfeest. 

27. Leuven : Vergadering agglomeratie Leuven. 

LEUVEN (Arr). 

AKTIE « WERK IN EIGEN STREEK » 

Het arr Leuven is gestart met zijn aktie « Werk in eigen streek ». De 
affiches zijn in handen van de plakkers en volgende motie werd aan 
de pers vrijgegeven : 
B De arr. raad van de VU-Leuven, in vergadering op 15 november : 
• verbaast zich erover dat op de betoging van 9-11 te Diest, georga
niseerd tegen de voortdurende fabriekssluiting en werkloosheid, de 
verantwoordelijke mandatarissen uit de CVP, BSP en PVV met hun 
respektievelijke vakbonden, zich beklagen over de huidige toestand, 
dan wanneer : 

1) de VU sinds jaren in parlement en provincieraad aangedrongen 
heeft de industrie in deze streek extra te stimuleren en ook voorstel
len in die zin heeft ingediend ; 

2) de bovenvermelde partijen, CVP, BSP en PVV, deze raadgevingen 
toen in de wind geslagen hebben en zelfs belachelijk vonden. 
# legt de nadruk erop dat de VU steeds met woord en daad op de 
bres heeft gestaan wanneer het de ekonomische achteruitstelling van 
het Hageland wilde wegwerken ». 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylal 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

De viering van het vijfjarig bestaan van de Volksunie-afdeling Molen-
stede startte met een ontvangst door het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen. Tijdens de receptie op het gemeentehuis beklemtoon
den zowel burgemeester Celis als schepen Wellens de goede samen
werking binnen de meerderheidsgroep en vooral binnen het Schepen-
kollege. Zij drukten daarbij de wens uit dat deze samenwerking ook in 
de toekomst, onder welke vorm dan ook, zou mogen verder gezet 
worden. 
Daarna werden de genodigden door het afdelingsbestuur ontvangen 
ten huize van schepen Van de Weyer, waar benevens de voorzitter van 
het VU-partijbestuur, mr. Hugo Schiltz, ook de senatoren Van Haegen-
doren en Vandezande werden verwelkomd. 
Omstreeks 20 u. begon dan in het enig mooie kader van het Berkenhof 
het grote feest in een familiale sfeer. Benevens de genodigden namen 
meer dan 200 Molenstedenaars nog deel aan deze grandioze viering. 
In zijn welkomwoord schetste medestichter Willy Somers het ont
staan van de afdeling. Spreker bracht op een ontroerende wijze hulde 
aan de veel te vroeg overleden eerste voorzitter Dirk Van de Weyer sr. 
Daarna werden gele rozen overhandigd aan de weduwe van deze 
vastberaden man. 
Na een fijn Breugeliaans feestmaal, dankte schepen Van de Weyer jr 
mede in naam van zijn kollega-gemeenteraadslid Van Compel en van 
het afdelingsbestuur mr Hugo Schiltz en alle anderen voor de massa
le opkomst. Hij beklemtoonde even wat er voor Vlaanderen en voor de 
Volksunie nog te doen staat. Vechten en strijden, zonder verpozen en 
zonder verzwakken voor het federalisme. Daardoor alleen kan het 
Vlaamse volk tot volledige ontplooiing komen, aldus spreker. 
Hierop werd dan in een zee van licht en tijdens het spelen van het 
Beiaardlied, het nieuwe afdelingsvaandel binnengedragen. Terwijl op 
de achtergrond «Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief »werd gezongen, 
werd dit prachtig vaandel door Hugo Schiltz aan afdelingsvoorzitter 
André Peeters overhandigd. Deze laatste mocht op zijn beurt een 
herinneringsgeschenk overhandigen aan het 150ste VU-lid in de ge
meente. (Zie de foto). 
In zijn feestrede zei mr Hugo Schiltz, dat de Vlamingen Pieter Breugel 
dienen na te volgen en hun volk moeten leren bekijken langs een 
artistieke bril. Hij beklemtoonde dat elke Vlaming, tot welke geledingen 
van de maatschappij hij ook behoort of over welke middelen hij ook 
beschikt, in de eerste plaats niet mag vervreemden van het Vlaamse 
volk. Hij drukte'de wens uit dat de Volksunie Molenstede het eigen 
sukses verder zou uitdragen in alle andere gemeenten van het gewest, 
dat niet het gemakkelijkste is om te bewerken. Hugo Schiltz kreeg een 
ware ovatie, waarna spontaan een denderende « Vlaamse Leeuw » het 
Berkenhof op zijn grondvesten deed daveren. 
In zijn slotwoord zei schepen Van de Weyer dat de afdeling Molenstede 
de uitdaging van Schiltz aanvaardt en ervoor zou zorgen dat de Volks
unie in heel het gewest even sterk zou worden als te Molenstede. 
Nadien werd het feest verder gezet met een echt gezellig samenzijn, 
's Anderendaags moesten velen paraat zijn voor Halle. 
NB : Tijdens het feest werd verder nog de aanwezigheid opgemerkt 
van verschillende leden van het arr. bestuur, o.l.v. voorz. Joris Depré, 
alsmede van de prov. raadsleden Erik Van Besien en Roger overloop. 
Talrijke genodigden uit de buurtafdelingen en uit het Vlaamse bewe-
gingsleven hadden er tevens aan gehouden deze viering mee te maken. 
Volksvert. Willy Kuijpers kon er niet bij zijn, wegens onvoorziene om
standigheden, terwijl de ere-voorzitter Sebastiaan Wellens eveneens 
verontschuldigd was wegens gezondheidsredenen. 

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, o£ het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene IV\. De Broyer. 
MACKELEN : 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 43 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 tot 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 2 2 u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30 , bi j Math i lde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Tei r l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang) . 

ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21u , Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u , met fed. raadslid De Schrijver. 

Volksvert. Paul PEETERS 
EPPEGEM : I e maandag, van 20u30 to t 
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163. 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 2 2 u , bi j 
A lex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 t o t 
20u , b i j Er ik Clerckx, Heldenplein 2 2 . 
KAPELLEN o /d BOS : elke dinsdag, van 
18u30 to t 20u , elke zaterdag van 11 to t 
12u, ten huize van P, Peeters, Mechelse-
steenweg 62 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 
20u , in St. Jozef. 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi j Guy Smet. 
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 19u30 to t 
20u , in St. Mart inus. 

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

Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Te l . : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u to t 2 0 u . 
Elke donderdag van l l u to t 12u . 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en VoUezele, 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, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Herne. Bi j Wever(jergh 
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 tot 2 0 u 3 0 . 

LIEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 t o 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 X, Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u tot 
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 , bi j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 20u . 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 21u30 , 
in De Zwaan. 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u, bi j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Th iebaut ) . 
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 to t 
20u , in Café Alcazar, Gi l l i jnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag, van 19u30 to t 
20u , ten huize van Bob Maes, Parklaan 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u , ten huize van Bob Maes, Parklaan 14 . 

Senator Rob VANDEZANDE 
Elke vierde maandag 
OUD-HEVERLEE : café 
t ionstraat 1 . 

De Luchtbode, Sta-
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LIMBURG 
BERINGEN 
HUWELIJK 

Vrijdag 29 november was het 
Thierbrauhof te Beringen veel te 
klein voor voor alle vrienden die 
onze simpatieke K/oorzifter Al
bert Jacobs en zijn echtgenote 
gemeenteraadslid Maria Jacobs-
Colemont kwamen gelukwensen 
bij gelegenheid van het huwelijk 
van hun dochter Leen met de 
heer Jan Van Brackel. De Volks
unie wenst het jonge paar alle 
heil ! 

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

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

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

Gemeenteraadslid A. 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 ü. Tel. 011/ 
46.23.72. 

GENK 
DIENSTBETOON 

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

HASSELT 
GEMEENTERAAD 

De interpellatie van gemeente
raadslid Renaat Vanheusden te 
Hasselt over de verboden Deu-
mens-herdenking in het Kultureei 
Centrum, heeft sterke indruk ge
maakt. Waar het « Belang van 
Limburg » sprak van een « serene 
atmosfeer », had het « Nieuws
blad » het over de Ijzige stilte 
waarin het antwoord van burge
meester Meyers klonk. Ook « Het 
Laatste Nieuws » en « Het Volk » 
brachten een goede kommentaar. 

HERK DE STAD 
VUJO-AVOND 

Het komt welliciit wat laat, 
maar we wensen hier toch het 
VUJO-bestuur van het kant. Herk 
de Stad even in de kijker te zet
ten. Na de Taalgrensavond te 
Linkhout in samenwerking met 
TAK, verzorgde VUJO een schit
terende Miei Cools-avond op don
derdag 14 november j l . Haast 300 
jongeren én ouderen die jong 
van hart gebleven zijn, vulden de 
grote Arca-zaal, waar Miei Cools, 
geboren en getogen op nog geen 
vijftig meter van deze zaal, een 
van zijn beste avonden bracht. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Op dinsdag 3 december had In 
café Eden te Helchteren een be
stuursvergadering plaats. Volgen
de agendapunten werden onder
meer besproken : afrekening le
denhernieuwing. Deze is volledig 
klaar en wordt overgemaakt aan 
het arr. sekretariaat. Verder aan 
de orde, redaktie « Vrij-Uit » en 
resultaten Sinterklaasfeest voor 
de kinderen. 
SINTERKLAASFEEST 

Op zaterdag 30 november orga
niseerde de afd. Houthalen-Helch-
teren voor de eerste maal hun 
Sinterklaasfeest voor kinderen in 
de zaal café Gasambya. Ruim 90 
kinderen van de VU-mensen heb
ben van dit feest een enig fes
tijn gemaakt. Aan het einde van 
de tekenwedstrijd oogstte de pop. 
penkast heel veel sukses. Tussen
door werden de kleinsten vergast 
op een gebakje en een drankje. 
Tot slot kreeg ieder kind nog 
een rijkgevuld snoepzakje. Vele 
ouders hielden eraan aanwezig 
te zijn op het feest van hun kin
deren. Een speciaal woord van 
dank dient wel gericht aan de 
zoon en dochter van ons be
stuurslid R. Hermans, welke op 
een voortreffelijke manier pop
penkast speelden. Tevens ver
melden wij eveneens speciaal J. 
Verspeelt die ervoor zorgde dat 
elk kind een prachtig zelfgemaakt 
gebakje ten geschenke kreeg. Tot 

slot beloofde de Sint volgend 
jaar terug te komen. 

LUMMEN 
OVERLIJDEN , 

De Volksunie betuigt hierbij 
haar deelneming aan de familie 
Louis Briers-Kenens bij het over
lijden van mevr. Julia Briers-Ke
nens in de leeftijd van 78 jaar. 
Zij heeft haar schoon gezin van 
elf kinderen samen met haar man 
mee helpen opvoeden tot over
tuigde Vlamingen, die ook nu nog 
overal haar voorbeeld trouw blij
ven. De zieledienst en teraarde-
bestelling had plaats op zaterdag 
30 november. 

MAASEIK-NEEROETEREN-
DILSEN 
NAKLANK 

De bestuursleden \/an deze af
deling vergaderden op donder
dag 21 november. Een flinke af
vaardiging van bestuursleden en 
simpatisanten trokken zondag 24 
november naar Halle. Tussen jong 
en oud heerste een entoesiasme 
van belang. Speciaal danken we 
de h. P. Pieters die de organisa
tie had en alles tot in de puntjes 
verzorgde. We stellen het bizon-
der op prijs dat ons prov. raads
lid T. Schoofs met ons mee 
« buste ». Moge dit in het ver
volg tot voorbeeld dienen. Aan 
alle betogers die deze inspanning 
en onkosten er voor over hadden 
nogmaals dank. 

Als het om verzekeringen gaat 
denk aan : 

REIMOND AERTS 
OPLABBEEK 

Erkend makelaar 
die partij kiest voor z'n klant 

Tel. 011/85.44.58 
Rozenstraat 9 
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ST-TRUIDEN 
DIENSTBETOON 

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

DECEMBER 
8. 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 «en. 
R. Vandekerckhove. 
Maaseik : Vergadering In aanwezigheid van volksvert. 
E. Raskin. 
Eigenbilzen : Bestuursvergadering. Afrekening van de 
lidkaarten. 
Dilsen : Algemene ledenvergadering. 

11. 
13. 

17. 

20. 

31. 

OVERPELT van 9u30 to t l O u 
LOMMEL van 10u30 to t 11 u 
HELCHTEREN van 
16 december 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21u 

VUJO-NATIONAAL 

VORMINGSWEEKEND 

Vandaag 7 en morgen zondag 8 december organiseert VUJO-
nationaal een vormingsweekend te Heusden (Limburg) in het 
ontmoetingscentrum van de Bouworde. 

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

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. 

DienscBccoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

7 december 
KAULILLE van 9u30 t o t l O u : G. Vossen, Kleine Fonteinstraat 14 . 
ST.-HUIBRECHTS-LILLE van 10u30 to t 11u : H. Lipkens, Venderstr. 5. 
PEER van 11u30 to t 12u : J. Plas, Collegelaan 5. 
BREE van 12u30 to t 13u : Café W i t Paard, Nieuvrstad 2 8 . 
9 december 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 1 . 
14 december 

R. Geusens, Dorpsstraat 4 5 . 
Mevr. De Rao, Beemdstraat 9 2 . 

11u30 to t 12u : Café Eden, Houthalenscstwg 3 1 . 

Ursulastraat 1 . 

OOST-VLAANDEREN 
BOTTELARE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

DENDERMONDE (Arr.) 
WIJ EN DE INFLATIE 

Het Dosfelinstituut organiseert 
een informatie- en gespreksavond 
rond het tema « Inflatie ». Inlei
der is prof. Jef Maton. Een aktu-
ele maar moeilijke ekonomische 
problematiek wordt u op een be
vattelijke wijze overgemaakt. Wij 
hebben het verder over het VU-
anti-inflatleplan. Dit gaat door op 
11 december in het stadhuis te 
Dendermonde om 20 u. 30. Alle 
belangstellenden zijn welkom. 

DENDERMONDE-WEnEREN-
ZELE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA - VL. 
ZIEKENFONDS SCHELDE-DENDER-
DURME 

Bij de jaarwisseling beschikt 
het arr. Dendermonde over een 
eigen ziekenfonds. Administratief 
samenwerkend, voorlopig, met 
Flandria treden we naar buiten 
onder de naam Vlaams Zieken
fonds Schelde-Dender-Durme. 
anagesloten bij de Vereniging 
van VI. Ziekenfondsen. Aan het 
bestuur : dr Van Boxelaer (Wi
chelen), burgemeester Geurinck 
(Zele), advokaat Keldermans (Bug-
genhout), dhr De Bruycker (Wet-
teren-ten-Ede), dhr Goubert (St-
Gillis). 

Die mensen staan open voor 
alle suggesties. Oude koeien ia-

ten we best in de gracht, maar 
jonge vaarzen worden verwacht. 
We krijgen bredere armslag en 
grotere mogelijkheden. Aan ons 
te bewijzen dat we het aankun
nen. 

DRONGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

GENT 
BOERENHULP 

Men roept alle leden en sim
patisanten op om heden zaterdag 
7 december mee te helpen bij 
de oogst. We zullen om half ne
gen vertrekken aan Vlaams Huis 
Roeland. Hoogst waarschijnlijk 
rijden we naar Zomergem. We 
brengen knapzak mee. Wie van 
's morgens niet kan komen, mag 
ook 's middags, maar dan op 
eigen krachten, narijden. We zul
len een inlichtingenbriefje ach
terlaten. Op deze wijze geeft 
Volksunie-Gent gevolg aan de op
roep van het partijbestuur. 

LEDEBERG 
SINTERKLAASFEEST 

Voor de derde maal reeds heeft 
de VU-Ledeberg de Sint Niklaas 
en Zwarte Piet uitgenodigd voor 
huisbezoeken aan leden en sim
patisanten van de afdeling. Zove
le aanvragen kwamen op het se
kretariaat toe (voor 194 kinde
ren) dat er 2 zaterdagen en 2 
zondagen nodig zijn om aan elk 
verzpek te kunnen voldoen. Elk 
kind kreeg van de lieve Sint en 

Piet een zak snoep aangeboden 
ter waarde van 40 fr. + een ge-
schenkje. Ook de moeders wer
den hierbij bedacht want deze 
mochten elk een 1/4 kg koffie 
ontvangen. 

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

SCHOONAARDE 
KUNSTMANIFESTATIE 

Beeldhouwer Daniel Janssens, 
VU-lid, één der meest beloftevol
le kunstenaars uit Vlaanderen, 

DECEMBER 

7. Denderleeuw : Jaarlijks ledenfeest In zaal Elckerlick, 
NIeuwstr. 33, om 20 u. 
Mere : Spreekbeurt door het Vlaams Aktiekomitee voor 
Oost-Europa om 20 u. in Hof ten Dale. 
Melsele : Jaarlijks Klaaskensbal om 20 u. in zaal Astrid 
Grote Baan. Orkest : De Nachtvlinders. Inkom : 50 fr. 

7. Erondegem : Dansavond in zaal « Claudia » op het dorp. 
Aanvang om 19 u. 30. Toegang : 50 fr. 

7. Ertvelde : Sinterklaasfeest, Vlaams Huis, om 15 u. 
8. Gent : Sinterklaasfeest in Vlaams Huis Roeland om 

15 u. Ingericht door VU-Gent « Wij Vrouwen » en VNJ. 
8. Moorsel : Kolportage van de arr. propaganda-ploeg. Sa

menkomst om 10 u. in het Gulden Vlies, Esplanadeplein 
te Aalst ; om 10 u. 30 in café bij De Boeck op het Dorp 
te Moorsel. 

9. 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 stadhuls met prof. 
Maton en de VU-voorsteilen terzake over inflatie. 

14. Aalst 
Tura. 

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

19. Gent : Wijkkomitees « Wij-vrouwen », gespreksavond 
over werkloosheid onder leiding van het Dosfelinsti
tuut. Inleider : Walter Ronsse. 

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

hield voor het Davidsfonds een 
door 75 aanwezigen bijgewoonde 
voordracht over kunsthistorie en 
sociale problemen van de begin
nende kunstenaar. Deze voor
dracht 'werd 'opgeluisterd mart 
talrijke zeer belangrijke kunst
voorwerpen als voorbeeld. Daniel 
Janssens die een zeer kundig 
spreker is, oogstte zeer veel bij

val en dit voor de 2de maal in 
2 maanden. 

ZOTTEGEM 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dhr. Kelder-
mans, Kasteelstraat 186. 
LEBBEKE 
21 38 .89 . 
WIEZE - DENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 

op telefonische afspraak 

DENDERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café Mikene. 
OVERMERE om 16u : café Den ffoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u . Sekretariaat. 

WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 

Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHELLEBELLE - WICHELEN : om 15u . 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u ; Post
koets, Markt. 
Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 t o t 11u : Zaal Rio, Kou-
terbaan. 

MEERBEKE van 11u tot 12u : Frans Tielt-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u to t 14u : Jan 
Wil lems, Stwg op Ninove 54 . 

ERTVELDE van 18u to t 19u : bij F. Dele-
marre, Hoogstraat 14A. 
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 zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café D« 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van lOu tot 11u : Gemeentehuis. 
EEKLO van 11u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 

Tweede zaterdag van d * maand 
WATERVLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot 11u : blJ D. Coppa-
jans. 
ERTVELDE van 11u tot 12u : EmIU Htill»-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. Nott*-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot 11u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van 11u tot 12u : café Diadarlka, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van 11u tot 12u : bl] Mark 
Herreman, isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bl] Julat 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van da maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café RItz, 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emila Hulla-
broekstraat 14. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

Op 13 december 1974 viert de 
Volksunie, arrondissementeel 
haar 20-jarig bestaan te Blanken
berge. Deze viering met spreek
beurt door Fr. Van der Eist en 
W. Jorissen wordt gevolgd door 
een feestmaal, dans en gratis 
tombola. Dit alles gaat door op 
13.12.1974 om 20 u. 30 in de zaal 
« 't Witte Paard », Langestr. te 
Blankenberge. Voor de aanvang 
van het werkelijke feest, organi
seert de plaatselijke VU-afdeling 
een receptie, aangeboden aan de 
algemene voorzitter Fr. Van der 
Eist, algem. sekretaris W. Joris
sen en aan alle senatoren en 
volksvertegenwoordigers van 
West-Vlaanderen in restaurant 
« De Reiziger », Kerkstr. 139 en 
dit om 19 u. 30 (Stationsplein). 

IZEGEM 
^GELUKWENSEN 

Op zaterdag 30 november tra
den Jan Bogaert en Katleen Am-
poorter in het huwelijk. Het af
delingsbestuur en mandatarissen 

van de VU-lzegem wensen het 
jonge paar van harte geluk en 
zeggen goede vaart. Jan en Kat
leen zijn lid van de afdeling. 
PAPIERSLAG 

Langs deze weg dankt het VU-
bestuur van Izegem alle mensen 
die mede gewerkt hebben aan 
de papierslag Ook nog dank aan 
diegene die een bestelwagen ter 
beschikking stelden, en degene 
die mee gingen om het papier 
op te halen. 
DE VOLGENDE PAPIERSLAG 

Het dagelijks bestuur van de 
afdeling Izegem heeft besloten 
het papier om de 6 of 8 weken 
af te halen. Dus, beste leden en 
abonnees, jullie mogen ons rond 
half december verwachten. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
« WEST-FLANDRIA » 

Uw vertegenwoordiger voor 
Izegem : mevr. L. Decoopman-
Vanasche. Bureel : Gentsestr. 18, 
Izegem, tel. 051/333.37. Alle 
werkdagen open van 14 tot 17 u. 
Vlamingen sluit massaal aan bij 
het Vlaamse ziekenfonds. 

KORTRIJK 
KOOKAVOND 

Op 19 november ging de ge
slaagde kookavond door in het 
lokaal 1302. Onder de deskundige 
leiding van Francine Vandewatty-
ne hebben 35 VU-vrouwen zich 
bekwaamd in het bereiden van 
enkele Chinese gerechten. De 
mannen mochten ook medeproe-
ven van de Chinese soep, mos
selen en varkensgebraad. Tussen
door kregen ze bezoek van Sin
terklaas en Zwarte Piet die op 
avondronde waren met Denise 
De Schaepmeester. De brave 
Sint deelde snoep uit aan alle 
aanwezigen. Het was weer een 
geslaagd en lekker initiatief van 
onze vrouwen-afdeling. 

VARSENARE 
« DE KOERIER » 

Dit blad wordt vijf maal per 
jaar gratis gebust in alle huizen 
van de geme^ente, ook de verst 
afgelegene. Straks begint de 4de 
jaargang en ons blad is ondertus
sen gen begrip geworden dat uit 
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7. 

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. 

onze gemeente niet meer weg 
te denken is. We zouden wel 
maandelijks willen verschijnen 
maar het gezond beleid van onze 
penningmeester, die verder kijkt 
dan zijn neus lang is, laat dit 
niet toe. 
DAG LID 

Om toch ten minste onze leden 
meer informatie te geven zal 
tussendoor een ledenblad « Dag 
Lid » uitgegeven wodren. Het 
eerste nummer is verschenen in 
november. Het bevat een kalen
der van aktiviteiten en program
ma-, stand, en aktiepunten van 
de partij. 
LEDENVERGADERINGEN 

Om ook de persoonlijke kon
takten tussen de leden te bevor

deren zal 'het aantal ledenver
gaderingen (vroeger 1 of 2 per 
jaar) opgedreven worden tot 3 
of 4. 

WAREGEM 

TONEEL . VERSCHAEVE » 

In een schrijven aan het Kol
lege van Burgemeester en Sche
penen van Waregem, protesteert 
de VU-Waregem tegen de opvoe
ring van het zogenaamde toneel
stuk « Verschaeve ». Er wordt 
aangedrongen het kultuurcentrum 
« De Schakel » voor dergelijke 
vertoning te ontzeggen. De ver
toning zou eventueel doorgaan 
op zondag 8 december (morgen) 
om 20 u. 

DiinscBCcoort 
Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D IKSMUIDE - OOSTENDE: 
Vlaamse soldatendienst « Ik dien », Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (al le inl ichtingen m.b.t. 
problemen bi j het leger, mi l i t ie enz ) . 
Elke maandag op afspraak. 
( 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Mark t . 
DIKSMUIDE om l O u : Vlaams Huis, IJzer-
taan 
HOUTHULST om 12u : De Speie-Lusthof, 
Staatsbaan 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, Moerestraat. 
ICHTEGEM om 13u30 : Engeistraat 10, bij 
Mevr L. Dekeyser. 
Derde zaterdag van de maand 
WESTENDE om 9u • Casino, Essex Scottish-
laan. 
MIDDELKERKE om lOu : Were Di, de Smet 
de Nayerlaan. 
EERNEGEM om 11u : Riva Venus, Aar t r i j ke-
straat 
DE H A A N om n u 3 0 : De Torre Gasthof, 
Mevr. Irma Vanhaecke. 
VLISSEGEM om 12u : bij Irena Vanhaecke, 
Kerkstraat (dorp) . 

BREDENE om 12u30 : Dr i f tweg 59 , b i j Kam. 
Haeck. 

'OOSTENDE (Vuur toren) om 13u : Romy, 
Voorhavelaan 20 . 

Volksvert. Luk VANSTEENKISTE 
9 decsmber 
KORTRIJK van 17u30 to t 19u : « 1302 », 
B. Reynaertstraat 9. 

WEVELGEM van 20u to t 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 BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 to t 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen lOu en H u . 
9 december 

KORTRIJK van 18u30 to t 20u : « 1302 », 
Burg. Aug. Reynaertstraat 9. 

KUURNE van 20u30 to t 22u : « De Cirkel », 
Harelbeeksestraat 40 . 

Volksvert. L. VANSTEENKISTE 
16 december 
KORTRIJK van 18u30 tot 20u : « 1302 », 
Burg Aug. Renaertstraat 9 . 

KUURNE van 20u30 tot 22u : « De Cirkel », 

Senator F. BLANCQUAERT 
14 december 
I N G O O I G E M van 16u to t 17u : Zaal « Streu-
vels », St. Antoniusstraat. 
W A R E G E M van 18u30 tot 19u30 : . Sta
dium », Wevelgemstraat. 
16 december 
KORTRIJK van 17u30 to t 19u : « 1302 », 
B Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM van 20u tot 21 u : Vredestr. 10. 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje-
l ierenlaan 25 , 8 4 0 0 Oostende - Tel. : 
(059)80.04.28. 
Eerste maandag van de maand 

SPERMALIE 18u : « Sportvr iend », Diks-
muidestraat 15, Sl i jpe. 

LEFFINGE 18u45 : et Bierhuis », Vaartdijk 
Zu id , 34 . 
ETTELGEM 19u30 : , De Bagge », Dorps
straat 30 . 

Eerste "üaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr. 32 . 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
t ishlaan. 
MIDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di, D« 
Smet De Naeyerlaan. 

DE H A A N om 1 2 u l 5 : « De Torre », Tram
halte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis. IJzer-
laan S3. 

M E R K E M - W O U M E N om 11u : 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-
colleftenstraat 66. 

A L V E R I N G E M om lOu : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 
LO om 11 u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om 11u45 : Drie Ridders, 
Weegschede 1 , Leisele. 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAG£ ST JOZEF 
Assesteenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 

RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

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

0 5 2 / 2 1 5 14 
Kor t r i j k , Gentsestwg 37 . 0 5 6 / 1 2 0 61 
Roeselare, Consiensestr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretarioot (dog- en week-
eindles) - t o t v ier ta l ige steno-dokty lo, 
to t v ier to l ige br iefwissel ing, konverso-
t ie , boekhouden. 
Kinderbi jslag - Plaatsing 

DE OUDE KRING 
Café - VU-iokaai 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan seriefabril<atie, 

en zelfs beter I 

Prijsbestek en studio zijn gratis. 

Keukenbedr i j f R. ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 NIeuwpoorI 

Tel. (058)235.81 

Kwekerijen - Tuincentrum 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

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

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrifk 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

Vervoer . Verhuizingen 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overlfse 
« GROENSPAAN » 

RUSTHUIS 
(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11 
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STANDING GEEFT U I IEDERE AANKOOP 
3 GARANTIE 

Tevens neemt U bij elke aankoop deel aan de 

GRATIS WEDSTRIJD en kunt U TWEE 

AUTO'S winnen en andere prachtprijzen. 

Trekking 8-3-1975 

ar*-'- E N i G I N B E L G I Ë 

ItICmm •'w/-
I Alles kan per stuk bekomen wor-
den aan 1/2 van de prijs + 10% 

JOHN 
HOMO! 

V O O R B E E L D : 2 KOSTUUMS KOPEN • 1 KOSTUUM BETALEN 
2.000 m2 OPPERVLAKTE - KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 

DE GROOTSTE EENMANSZAAK VAN BELGIË 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN DAIM OF LEDER. BROEKEN. SpeciaL TROUWKLEREN 

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing — REiSKOSTEN VERGOED 
Onze referentie : duizenden tevreden klanten. Mevrouv^, Mijnheer, ledere frank telt dubbel 

bij STANDING. 

ALLE ZATERDAGEN DOORLOPENDE MODESHOW - van 15 tot 17 uur 

DENDERMONDSESTEENWEG, / / 6 
V 

Will Tura gekleed bij 
het huis STANDING AALST T E L 053/21.79.73 

John Horton gekleed bi) 
het huis STANDING 

BIJHUIS STANDING : GITSCHOTELLEI 138, BERCHEM - ANTWERPEN 

wA/X^J^ \i"yi"A^^^j^y-

TWINTIG JAAR VOLKSUNIE 
ARR. AALST 

REUZE DANSFEEST met 

WILL TURA 
geMeed U j hef huls STANDINO 
Nu zaterdag 14-12-74 te 21u30 

Keizershallen Keizerlijkplein AALST 

Parking - Geen reserratie 
2000 zitplaatsen - Inkom : 100 F 

7 DECEMBER 1974 
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KRITISCH D6K6K^ri 

BAJ-KLAPHECK-WESTERrK 

Nog gedurende ruim een maand kunt U 
in het Brussels Paleis voor Schone Kun 
sten, werken zien van drie hedendaagse 
figuratieve kunstenaars. Wie een desseri 
of nagerechtje wenst kan nog even aan
lopen in de tentoonstelling « Amerikaan
se fotografie ». 
Co Westerik (In een vorig nummer van 
« Ons Erfdeel » uitvoerig besproken en 
voorgesteld) blijkt een late ontdekking te 
zijn. Hij is vooral tekenaar en is hier 
vertegenwoordigd met 50 tekeningen (pen 
en waterverf). In hoever hier een magisch 
realist aan het woord is, laten we in hel 
midden. In elk geval is Westerik de uit-
beelder van het alledaagse, het « nor
male » in het menselijk bestaan, grafisch 
zeer eenvoudig en spontaan voorgesteld. 
Of hij ook zulk een groot tekenaar is als 
zijn apologeten beweren, betwijfelen we : 
we kennen groter grafisch talent dan 
Westerik, die het meer van de inhoud 
dan van de stijl en de techniek moet 
hebben Nu is het ook zo, dat in een tijd 
van technische onkunde het betere talent 
vlugger op het schild van het meester
lijke geheven wordt dan vroeger. 
Konrad Klapheck (1935, Dusseldorf) schil 
dert sinds zowat 15 jaar allerlei machi 
nes : een koele, soms koude, zielloze 
wereld, antropoïde monsters. Klassieke 
schilderstechniek die de auteur zou toe
laten, ook in een andere richting knap 
werk te maken. Nu lijkt het een eentoni'je 
optocht, waarbij men zich afvraagt : tot 
welk nut en waar is de boodschap ? 
Enrico Baj is zowel kreatief als rekreatief 
Hij interpreteert Picasso, Suerat e.a. door 
komposities van verschillend materiaal : 
stoffen, verf, dekoraties, passements-
werk, linten, gordels, kleren, glas, hout, 
epauletten enz. Op afstand gezien doen 
ze als echte olieschilderijen aan. Deze 
in 1924 te Milaan geboren kunstenaar Is 
een sterk kolorist, met zin voor het mo
numentale en de luxe, ook oog voor de 
politieke inhoud. We denken aan sur
realisme, dada en Kobra. 
Of kortweg aan Spielerei — maar dan 
met een onmiskenbare goede smaak en 
artistieke feeling — wanneer Baj gaat 
spelen met glas en kristal In reuzegrote 
spiegelkomposities. r.c. 

Tot 29 december in het Palels voor Scho
ne Kunsten, Brussel, Koningsstraat of 
Ravenstein. 

EEN HUIS IN DE RIJ 

(people are living there) 
van Athol Fugard 

Als tweede stuk heeft Vertikaal het prach
tige stuk « Een huis in de rij » op de 
affiche genomen. Als ik nou schrijf 
« prachtig », dan bedoel ik vooral de tek
sten die zeer mooi zijn. Op bepaalde mo
menten klinken ze je in de oren als mu
ziek. Wat dan aan de andere kant ergens 
vals gaat klinken als je ze ziet gezegd 
worden door een type van « vrouw uit 
het volk » die de teleurstelling en de 
eenzaamheid van haar leven niet aankan. 
Verlaten en verstoten door een vroegere 
vriend, voelt ze ineens heel scherp dat 
de oude dag in zicht is, wat ze niet aan
vaarden kan. Ze vraagt haar twee pen-
siongasten met haar te willen feesten 
omdat het zogezegd haar verjaardag is. 
Men krijgt daar de meest uiteenlopende 
types bij elkaar, die steeds maar naast 
elkaar heen praten, doen alsof en wan
neer er dan een enkele keer kontakt is, 
mekaar de meest verschrikkelijke waar
heden in het gezicht slingeren. Tot ieder 
voor zichzelf voelt hoe eenzaam hij wel 
is. 
Het stuk heeft weinig teatrale kracht en 
moet het vooral van de zegging hebben. 
Men kan zich hiervoor geen betere regis
seur voorstellen als Roger De Wilde met 
zijn bekende tekstontledingen. De vondst 
om het stadslawaai en de lichten van 
voorbijrijdende wagens naar binnen te 
laten komen, gaf sterk de eenzaamheid 
van de personages aan in hun trieste keu
ken-woonkamer (Waarom dat niet het 
ganse stuk door volgehouden ?). 

De bewoners van « een huis in de rii 

Na een vrij lange aanloop om tot het 
echte drama te komen, kregen we een 
vertolking te zien van de bovenste plank. 
Vooral Nolle Versyp was van bij zijn op
komst in zijn rol (in het tweede deel was 
hij gewoon schitterend) als de vrij « sim
pele » postUbde die, zoals de student 
hem in het gezicht slingert « alleen post
bode kan zijn omdat zijn huidskleur hem 
beschermt, maar verder te dom is om 
straatveger te zijn ». Zowel in de ko
mische als de dramatische scenes heeft 
hij steeds de juiste toon, de juiste be
weging ter onderstreping, werkelijk een 
fantastische akteur die bewijst weer een 
zeer groot talent te hebben waarvoor veel 
beroepsmensen mogen blozen. 
Luce Premer was zeer aangrijpend en 
beheerst in de erg moeilijke rol van Mil-
ly, de verstoten vrouw, die maar niet 
vergeten kan, zo graag zou vergeven, 
maar niet de kans ertoe krijgt het te to
nen en het dan wil redden met feesten 
en bekvechten. In de slotscène, wanneer 
ze gaat begrijpen dat het definitief ge
daan is. Is ze geweldig, zonder woorden. 
Met een schijnïach geeft ze zich gewon
nen. Je krijgt het wel even koud op dat 
moment... 

Bob de Moor, als de student, had een 
verdomd moeilijke rol die echter nooit 
de kans krijgt een goede exposé te ge
ven van zijn personage. Hij wordt trou
wens door de auteur zelf steeds onder
broken. Bob werkte zijn rol af maar gaf 
niet de indruk er erg in te geloven, of 
laat ik mij leiden door de herinnering aan 
de prachtige vertolkingen van hem In 
« De zondagswandeling », « Generaals op 
theevisite », « Een smaak van honig » ? 
Stukken waarin hij bewees een zeer goed 
akteur te zijn. 
De grote verrassing kwam van Lilliane 
De Waegeneer als Sissy, de vrouw van 
Shorty de postbode. Met wat een pre
sence en juiste zegging zij akteerde, be
wijst alleen dat zij nog heel wat in petto 
heeft. Kortom, men moet al iemand zijn 
om als debutante in Vertikaal, met een 
zeer kleine rol een zo grote Indruk ach
ter te laten en dat op een première... 
Het loont echt de moeite naar Vertikaal 
te gaan kijken, zeker voor hen die houden 
van hoogstaand toneel. Het stuk loopt 
tot 11 jan. '75, de voorstellingen zijn 
steeds op woensdag, vrijdag en zaterdag. 

AS. 

« HET GLAPION EFFEKT » 
VAN AUDIBERTI 

Zoals in het tijdschrift « De Korre » ver
meld, nl. « Het publiek dat zichzelf het 
genoegen wil gunnen het Glapion-effekt 
uit te testen In de Korrekelder, dient aan 
één voorwaarde te voldoen : met jas en 
hoed alle realiteitszin achterlaten in de 
vestiaire en aldus zijn bereidheid tot 
glapioneren mee naar binnen dragen. 
Zo moet men inderdaad het stuk op zich 
laten overkomen .. 
We zijn ten huize van dokter Blaise Agri-
chant (specialist reumatoloog) en zijn 
vrouw Monique, te Orleans. Hun eenjarig 
huwelijk wordt gevierd, samen met een 
vriend des huizes : een kapitein van de 
gendarmerie. Monique laat zich tijdens 
een vrij algemene konversatie, drijven 

Bob De Moor, Luce Premer en Nolle Versijp. 

door haar fantasiën en verbeelding en 
« glapioneert » er lustig op los, iedereen 
met zich meeslepend op de grillige pa
den van Audiberti's « parapsychome-
dische vaudeville ». 
Rita Lomée vertolkt Monique op een zo 
grandiose manier dat je je soms afvraagt 
of ze niet echt aan het glapioneren is. 
Van de dame (vrouw van de dokter) over
schakelen naar de maitresse van de offi
cier, dan weer meid, vervolgens de vrien
din van 'n gangster, de assistente enz., 
is voor haar een kleinigheid. Ze doet dit 
op een zo overtuigende manier, dat je Of 
bepaalde momenten niet meer weet wit 
ze nou echt Is. 
Bob Van Der Veken is op sommige 
ogenblikken uniek. Zoals hij de verschil
lende personages met een geloofwaardig
heid en techniek uitbeeldt, zullen er hem 
weinigen nadoen. 
Walter Cornells die zoals steeds zijn rol 
tot in de kleinste details afwerkt, bewijst 
eens te meer over wat een akteertalent 
hij beschikt om een zo moeilijke rol ge
loofwaardig te brengen. Zo fijn ontleed, 
als je luistert hoe hij bv. zegt : • Het 
leven is een opeenvolging van illusies. 
Sommige illusies lukken ; deze vormen 
de werkelijkheid... » gewoon groot. 
Het ganse stuk door voel je een ijzeren 
hand van de regie, soms zo sterk dat je 
het vermoeden hebt dat Raf Reymen zich 
ergens onzichtbaar op de scene bevindt. 
Zelden zagen we zo een homogene opvoe
ring. 
Voor mensen die houden van een avond 
prettig ontspannen toneel kijken, beveel Ik 
een bezoek aan de Korre sterk aan, het 
stuk blijft op het programma tot zaterdag 
28 december in de Korrekelder, Kraan-
plaats 8 te Brugge. 

AS. 

BELGISCHE PREMIERE 
VOOR ERIC CLAPTON 

Zondag werd het een hoogdag voor de 
rock-en popliefhebbers. Eric Clapton, die 
zich gedurende twee jaar uit de platenwe
reld terugtrok, besloot onlangs opnieuw 
op te treden, na lang aandringen van zijn 
aanhangers, die In hem nog steeds Enge-
lands beste popgitarist zien. Hij gooide 
het gewoon op de kommerciële toer met 
het suksesvolle « I shot the sheriff », 
dat door de puristen met gemengde ge-

ERIC 
LflPTON 

voelens werd onthaald, maar bij het jonge 
publiek zonder problemen insloeg. Clap
ton wordt volgend jaar dertig en is her-
komstig uit Surrey. Met zijn eerste groep 
« The roosters », waarin Paul Jones en 
Tom McGuiness uit de latere Manfred 
Manngroep, en ook Brian Jones speel
den, stapte hij In de blueswereld en 
schakelde na korte tijd over, samen met 
Jimmy Page en gitarist Jeff Beck, op de 
Liverpool-trend. Met deze mensen maak
te hij zijn faam, maar hij verliet ook deze 
groep 18 maand later om opnieuw blues 
te spelen. Hij trad echter pas weer op 
de voorgrond met Jack Bruce en Ginger 
Beker in de legendarisch geworden for
matie « Cream ». 
Muzikale en persoonlijke wrijvingen de
den ook Craem uit elkaar vallen, na acht 
albums en evenveel singels. Met Rick 
Gretch en Stevie Winwood werd meteen 
de nieuwe « supergroep » Blind Faith ge
lanceerd. Deze formatie werd echter een 
miskraam na een paar singels, een voor
treffelijke elpee en een jaar samenspelen. 
Even later trekt Clapton in de States 
rond met Delanney en Bonnie, en neemt 
onder meer deel aan George Marissin's 
koncerten voor Bangia Desh, na de Derek 
en de Dominoes-poging. Op aandringen 
van en met Pete Townshend van de Who 
en enkele vrienden maakte hij vorig jaar 
een geslaagde en langverwachte come
back in de Londense poptempel « Rain
bow », waarmee hij zijn zelfvertrouwen 
terugvond. 
Meteen dook hij de studio's in en met 
zijn pas verschenen album « 461 Ocean 
Boulevard » stormt hij alle hitlijsten irl. 
De singels « Sheriff » en zijn nieuwste 
« Willie and the handjive », nummer van 
Otis, een twintig jaar terug een der beste 
Amerikaanse shows, bevestigen zijn ta
lent voor de nieuwe generatie, die hem 
eigenlijk niet zo goed kent. Deze kommer
ciële koersverandering was voor hem ge
woon broodnodig. Kritiek uit zijn vroeger 
milieu wenste hij met een « live «-kon-
certreeks ongedaan te maken. Na Enge
land en zaterdag Amsterdam was hij zon
dagavond dan in het Antwerpse Sport
paleis voor een koncert in ons land, een 
Llons-Mojo samenwerking. 
Het duurde wel enkele nummers vóór 
deze wat te grote zaal, met vijfduizend 
mensen gevuld, in de sfeer geraakte door 
zuiver technische balansproblemen. Op
vallend geslaagd was het effekt van het 
uitgebreide lichtorgel. Bege!ei4>^oor zan
geres Ivonne Eliman uit de roek-opera 
Jesus Christ Superstar, Dick Sims, Geor
ge Terry, en de sessie muzikanten Carl 
Radie en Jamie Oldaker aan de bas ging 
het zwierig door 16-bar blues, waarin 
Clapton het best overkomt. Zijn elektrisch 
gitaarspel met opvallende drievinger-tech 
niek, waarbij het gebruik van de pink 
wordt verwaarloosd, is nog steeds even 
snel en fijn afgewerkt .Velen vonden het 
ongetwijfeld erg spijtig dat hij geen enkel 
« Cream «-nummer bracht, en tot aan het 
bisnummer toe werd er gehoopt op « sun
shine of your love », of zelfs de versie 
van het Budd Holly-nummer « wel! all 
right ». Maar onverstoorbaar ging de nu 
In melodieuse-stijl evoluerende Clapton 
verder met een nieuw repertoire dat wel-
liswaar in de gitaarsolo's de vroegere 
muzikant weer liet kennen. Zijn vokale 
inbreng is heel degelijk, hoewel wegens 
de balans niet erg verstaanbaar. Zijn 
« Layla » werd van bij de eerste noten op 
gejuich onthaald, en het tweede zange-
resje rondde stemmig af met het mooie 
« in dreams » van de Everly Brothers. 
De singelhit « Willie and the handjive » 
leek ons wat langdradig en Clapton slaag
de er eigenlijk niet in de typische Bo 
Diddley-sound die dit lied omgeeft zeer 
eigen aan de late vijftiger-jaren waar te 
maken. Maar het publiek kwam om de gi
taarvirtuoos aan het werk te zien, en hij 
won met zijn technische bekwaamheid 
en gevoelvolle inzet. 

KONCERTEN 

Volgende week wordt het alvast erg druk 
met van dinsdag (10 dec.) af elke dag 
een koncert van buitenlandse act. De 
reeks start met de nog wat onbekende 
« Queen », momenteel met een elpee en 
singel in de Britse hitlijsten. Woensdag 
is het de beurt aan de « Pretty Things » 
een naam nog uit de Liverpool-sound die 
wist te overleven en nu met vernieuwde 
bezetting in het Schaarbeekse Teater 
140 is. 
Vrijdag is de blues-gitarist Freddie King 
met zijn Band in het Antwerpse Ruca-
Auditorium, en zaterdag de top-glitter-
groep Slade In Vorst-nationaal, terwijl 
King in het VUB-auditorium is te Brussel 
Maandag 13 december is King in de « Wa
rande » te Turnhout, en dinsdag hierop 
is de Britse toprevelatie « Sparks » te 
Vorst. 

Sergius 
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DO€K€M 

de memoires van Valere De Pauw 

UIT ALLE DALEN DER HERINNERING... 
ledereen die enigszins in de 
openbare belangstelling of in het 
publieke leven gestaan heeft 
- van Eddy Merckx tot P.H. 
Spaak - acht zich op een bepaald 
moment van zijn leven geroepen 
om zijn levensloop en zijn bele
venissen te boekstaven voor het 
al dan niet bewonderende nage
slacht, en deze boekstaving al 
dan niet door een ghostwriter 
literair te laten verpakken. Dat 
deze mémoires niet altijd van 
wereldschokkende b e t e k e n i s 
zijn, is begrijpelijk : niet ieder
een die zijn enigszins opge
smukt verleden aan het verdul
dige papier toevertrouwt, heeft 
ook met dat verleden iets te 
vertellen aan het lezerspubliek... 
Iets te vertellen met zijn leven 
en zijn verleden heeft Valere De 
Pauw alleszins. Want het verhaal 
van het leven van de auteur van 
een groot aantal romans en ver
halen, gaande van "Tavi" tot 
geëngageerde l i t e r a t u u r als 
"Breiz Atao" en "Opdracht in 
Guernica" : het is tevens het 
verhaal van een burgerjongen 
die rebelleert tegen zijn frans
kiljons milieu in een taalgrens
stad, en die flamingant wordt en 
nationalist. Het is het verhaal 
van iemand die zich met zijn pen 
soms goed, soms kwaad door 
het leven slaat en doorheen een 
wereld die soms - zelfs dikwijls -
niet erg vriendelijk is voor rebel
len en vrije geesten. Daarmee is 
het levensverhaal van Valere De 
Pauw ook het verhaal van een 
ononderbroken trouw aan het 
eenmaal als waarheid erkende, 
het eenmaal in liefde aanvaarde, 
in een "engagement" dat hem 
soms vreugde en triomf maar 
ook dikwijls leed en nederlaag 
bracht, maar dat volgehouden 
werd met een niet van humor ge
speende verbetenheid. 

LIED VAN MIJN LAND 

Valere De Pauw zond zijn "mé
moires" de wereld in onder de 
titel "Uit alle dalen der herinner
ing", een regel uit een gedicht 
van Anton Van Wiiderode, waar
uit hij ook een vers citeert en 
als motto plaatst vooraan in zijn 
boek "Lied van mjin land, 'k zal 
u altijd horen / uit alle "dalen 
der hermnering...". Een gerecht
vaardigd motto, en een vlag die 
de lading dekt, want het lied van 
Vlaanderen ruist in dit boek : 
rebels en spottend, vertederd of 
bitter, triomfant of kastijdend, 
ironisch of gevoelvol. Maar daar
over seffens meer. Vooreerst 
enkele woorden over de vorm 
en de konstruktie zelf van dit 
merkwaardig herinneringen-boek. 
De meeste mémoires zijn krono-
logisch opgebouwd : zelden vin
den hun auteurs een zo originele 
konstruktie als Ernst von Salo
mon met zijn "Fragebogen" - De 
Pauw wisselt een zeer losse kro-
nologische volgorde -
Jeugd, flamigantisme, schrijvers
loopbaan, repressie, de naoorlog
se aktiviteiten o.m. die als uitge
ver van "gevaarlijke" boeken, de 
kontakten met Basken en Bretoe
nen, de literaire en journalis
tieke loopbaan, of met kortere 
of langere flashbacks, of grijpt 
vooruit in de toekomst. Daaren
boven wordt ook het verhalende 
- het hoofdgedeelte uiteraard -
vaak onderbroken en doorweven 
met korte beschouwingen, ver
klaringen, situering en typering 
van mensen. Wij denken hier 
aan de uitspraken over Borms, 
over Ward Hermans, over de 
Bretoenenleider Mordel, die De 
Pauw - evenals wi j - na de oorlog 
nog mocht ontmoeten en wiens 
vitaliteit en radikalisme door ja
ren ballingschap o n g e b r o k e n 
bleek... Deze werkwijze verschaft 
de verteller de gelegenheid de 

nodige en nuttige, vaak het ver
haal kruidende paranteses te 
maken. Dit is verhaalkunst op 
haar best, ook in de uitweidingen 
beheerst : "in der Beschrankung 
zeigt der Meister". 
Verhaalkunst, ook in de vorm : 
in de stilistische knepen en in 
een door vele jaren oefening 
verworven vloeiende verteltrant. 
Geen magerte tot op het bot, 
geen overdaad des vlezes, maar 
de gespierde kracht van de artis
tieke atletiek, van de woord en 
gebeuren beheersende, de touw
tjes in handen houdende slechts 
schijnbaar lukrake verteller, die 
weet wat boeit en wat verveelt. 
Dat alles in een stijl en een 
vormgeving, die de hele De Pauw 
kenmerkt : de man van "Tavi" 
en die van de "Dood met de ko
gel", de humorist, de ironist, de 
cynikus bijna en de meestal be
heerste en gentlemanlike, maar 
soms uit de volheid van zijn ge
moed uitbarstende, de levensern-
stige en aristokratische De 
Pauw : een mens met zoveel mo
gelijkheden en facetten in één 
boek dat hem tekent, maar ook 
de strijd die hij voerde en de ti jd 
die hij meemaakte. 
Hiermee komen wi j aan de in
houd van verhaal en leven zelf. 
Zoals wij al zegden -: kronolo-
gisch maar niet zonder sprongen 
voorwaarts en terugblik naar het 
verleden soms, wordt hier een 
leven geschetst dat begon als 
dat van een burgerzoontje in een 
omstreden taalgrensstad : Ronse. 
Het begin van het verhaal, de 
inleiding, is in déze ti jd ge
plaatst : de vader tegenover de 
zoon die hem verlaten gaat en 
die zegt : waarom zou je je mé
moires niet schrijven ? 

« is niet alles wat geschreven 
wordt herinnering ? En grijpt een 
schrijver niet steeds terug naar 
eigen belevenissen en ervaringen 
om zijn personnages waarachtig
heid en autenticieit te verle
nen ? » zegt de auteur in het be
gin van het verhaal, dat na een 
in het aktuele geplaatste inlei
ding begint : "In 1922, ik was 10 
jaar, stapte ik voor de eerste 
keer in een politieke manifesta
tie op". Daarna volgt de beschij-
ving van de familiale en rivali
teiten, van de eerste stappen op 
de oneffen weg der politiek, via 
Franstalige opvoeding en onder
wijs die de rebellische instinkten 

wakker riepen. Hij ontplooit zijn 
eerste flamigantische aktlvitelt 
als niet-oud-strijder bij V.O.S. 
Zijn Vlaams en sociaa! bewust
zijn groeit in het bedrijf van zijn 
vader en de vijftienjarige tornt 
vergeefs op tegen de gevestigde 
machten. Via de Vlaamse Studie
kring komt hij in kontakt met Leo 
Vindevogel : het zal uitgroeien 
tot een vriendschap voor het 
leven, tot een trouw over de 
dood heen. De Pauws boek over 
Vindevogel zou trouwens zo niet 
zijn literair sterkste dan toch 
wellicht aangrijpenste boek wor
den : "De dood met de kogel". 
destijds in "Rommelpot" gepubli
ceerd. 

DONKERE TIJDEN 

« Leo heeft mijn chaotisch altru
ïsme werkelijkheidszin en be
stemming gegeven... Leo heeft 
mijn oeverloze liefde voor volk 
en land en taal in een bedding 
geleid, ze gekonkretiseerd tot 
een wezenlijkheid en ze vaardig 
gemaakt... ». Er zijn er, die min
der waardige en betrouwbare 
leidsmannen gehad hebben aan 
het begin van hun leven dan deze 
hoogstaande Vlaming en diepge

lovige katoliek die daarom, en 
om de franskiljonse kaste uit zijn 
stad en streek ter wil le te zijn, 
werd gefusiljeerd... 

Tijdens en na de oorlog werk
zaam bij de uitgeverij Manteau, 
werd De Pauw op zijn werk aan
gehouden, en "deed" de zowat 
klassieke etappen. De schrijver 
heeft lovende woorden voor de 
merkwaardige vrouw, die Angèle 
Manteau is en voor haar houding 
tijdens de repressieperiode. Over 
die periode en de houding van 
sommige auteurs heeft De Pauw 
het ook. Er zijn toen woorden 
gesproken, die nadien betreurd 
werden, er zijn dingen gedaan 
die n a d i e n berouwd werden. 
Maar, en het is met vreugde dat 
de schrijver dit bevestigd : kop
pensnellers in de volle en vuile 
betekenis van het woord zijn er 
onder de Vlaamse schrijvers 
hoogst zeldzaam geweest, al wa
ren er uitingen van ideologische 
ijver of literaire naijver en al 
hadden sommige vooraanstaan
den wel wat meer moed mogen 
betuigen : Felix Timmermans en 
Ernest Van der Hallen waren dan 
geen prooi geworden van een 
vulgaire meute... 

Bij die beschouwing van de 
auteur kunnen wij er nog aan 
toevoegen, dat onder de oorlogs

generatie, de mensen die het be
leefd hebben, géén ideologische 
en kulturele scherprechters en 
en hyenas gevonden werden, die 
zich op geen andere manier kun
nen interessant maken. Zij gelij
ken daarbij wonderwel op de tol 
substituut gepromoveerde mis
lukte advokaatjes direkt. na '45. 
Er is nog veel in dit boek wat tot 
nadenken stemt wat het citeren 
waard is. Naast de ontmoetingen 
met Bretoenen als Olier Mordrel, 
de vergelijking met Ward Her
mans en de lovende woorden aan 
de oude houthakker, zijn er de 
bladzijden gewijd aan Borms, Vin
devogel en Theo Brouns. In hun 
rake formulering leggen zij ge
tuigenis af voor de nationalist De 
Pauw, die zich in moeilijke tijder 
niet aan zijn nationalistische 
plicht onttrok en nee spe metu 
de strijd, de vinnige strijd met 
de pen langs het vlijmscherpe 
« Rommelpot » of via de uitgaven 
van « Den Vaderlandt getrouwe •, 
weer aanving. 

Wij zijn van de lijn van het boek 
afgeweken, om even stil te staan 
bij enkele bladzijden en beschou
wingen, die de nationalist aan 
het woord lieten. Vrees niet, le
zer : ook de auteur, de uitgever, 
de schrijver van humoristische, 
sociaal-geëngageerde, politiek-
geëngageerde, romantische, ak
tuele, historische en amoureuze 
verhalen, de man die begon met 
« Tavi » en wiens « Uit alle da
len... » zijn drieënveertigste boek 
is en die naast zijn eigen naam 
zo wat dertien pseudoniemen ge
bruikte, komt in deze plezierige, 
amusante, ontroerende, humoris
tische, ironische, bittere, strijd
vaardige, algemeen-menselijke en 
met de warmte van het hart en 
de openheid van een vrije geest 
geschreven levensherinneringen 
ook aan het woord.. 
Maar wat wij vooral wilden on
derstrepen is dit : naast een 
boek met een literaire waarde, 
die weinig jongst-gepubliceerde 
mémoires bezitten, is « Uit alle 
dalen der herinnering » een écht 
Vlaams-nationaal boek ; een boek 
dat met een leven getuigt voor 
een gedachte en een man die met 
zijn leven getuigt voor de liefde 
tot zijn volk. . 

J.D. 

Valere De Pauw : « Uit alle da
len der herinnering ' - 220 biz. -
225 fr. - Uitgeverij Orion, Brugge. 

BEN CAMI: DIRK MARTENSPRIJS 1974 
Aalst, 25 november 1974. Stadsmagistraat Jan De Neve (VU), 
die kultuurschepen Van den Eede verving, heeft vanavond 
de Dirk Martensprijs 1974 uitgereikt aan de dichter Ben 
Cami voor de bundel Wat ik wil is gelijk aan nul (uitg. Klaas 
Woudt, Zaandijk 1974, 43 blz.). 
Ben Gami's bundel blijkt naar luidt, van het verslag van jury
voorzitter Willem-M. Roggeman onder de 70 in 1973 en 1974 
gepubliceerde dichtbundels de enige, waarover alle jury
leden van de Dirk Martensprijs (Willem-M. Roggeman, Pieter 
Geert Buckinx, Piet Thomas en Marcel Wauters) gunstig 
adviseerden. — Waarom berichtte de stad enkele weken 
geleden aan de pers dat gekozen werd uit 120 bundels ? Een 
niet onbelangrijk detail omdat de jury slechts 10 bundels 
voor eventuele bekroning kon aanvaarden. 10 van de 70 geeft 
een ander gezicht op de waarde van de huidige Vlaamse 
poësie dan 10 van 120 ! 
Jury-voorzitter Roggeman noemde Ben Cami de dichter van 
de bezinning. Hij bezint zich voortdurend over de menselijke 
situatie, over leven en dood, over de zin van beide. Wat zijn 
we ? Waar gaan wij naartoe ? Hoe kunnen wij de wereld 
beter, menselijker, leefbaarder maken ? Waarom moeten wij 
elkaar altijd pijn doen ? 
Dit zijn de vragen waarop Ben Cami een antwoord zoekt. 
In het antwoord dat hij tracht te formuleren zit daarom flink 
wat maatschappijkritiek, schamper protest en vooral zelf
verdediging van een individu dat zichzelf zeer kwetsbaar 
weet. 
Voor de jury is de bekroning van Cami echter in de eerste 
plaats de vaststelling dat bij die belangrijke dichter de poësie 
uit Wat ik wil is gelijk aan nul het gewonnen heeft van het 
protest. 

Op die laatste vaststelling zal ook de Nederlandse gastspre
ker Gerrit Bergers inspelen. Voor hem is Cami geen agres
sieve dichter, doch iemand die zijn innerlijkheid wil bescher
men, niet vanuit een individualisme, maar vanuit een zorg om 
de wereld waarin het dag voor dag moeilijker leven wordt, 
want één vernedering per dag noem je je brood verdienen 
(Ben Cami). Daarom streeft Cami ernaar, in een grote samen
scholing van beelden (Walraevens), zichzelf te zijn in de 
wereld, waarvan hij niets meer verwacht voor zichzelf, want 
Wat ik wil is gelijk aan nul : 

Over het woud en over het ontbladerd woud 
Vangt de regen aan, de regen in de wolk 
In de lucht in de kruinen in de modder 
en diep in de aarde. 
We hebben de oude vrachtwagen achtergelaten 
Hoe lang geleden stond hij overmoedig 
Zoemend te wachten in de Haven ? 
Deze oude vrachtwagen 
Verzonken in de regen in de modder 
In het ontbladerd woud. 
Minder moeizaam herinner ik mij 
De oude Vietnamees die we zeven dagen 
Aan een koord hebben meegesleurd. 
De oude Vietnamees, met een nekschot 
In het bladerloos woud 
Achtergelaten. 
Wat ik wi l is gelijk aan nul. 

FRANS JOS VERDOODT 
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VIRIJ^ TIJD 

SPORCIUCCK 
DE WELDOENERS 
Alle respekt voor de extra-sportieve firma's, die nooit genoeg geprezen 
waldoeners van de wielersport. Maar wat er de laatste tijd allemaal 
over verschillende onder hen verteld wordt, dat is niet mooi meer. 
Ze zeggen dat ze zeggen dat ze al maanden hun werknemers, de koe-
reurs niet meer hebben betaald. Iets dat niemand kan goedkeuren. 
Zelfs de pastoor, traditioneel ook niet van de rapste als er moet be
taald worden, heeft In zijn boeken ergens staan dat achterhouden van 
loon een wraakroepende zonde is. En hieraan maakt zich nu ook de 
fine fleur onder de extra-sportieven, de onaantastbare, onkreukbare 
en hoog boven de andere verheven firma Molteni schuldig, gedijend 
door de genade van Merckx, het idool der idolen, het voorwerp van 
een godvruchtige verering, en de Ijverige verkondiger van de waarden 
van het kristendom. 
Molteni gaf uitleg. De Italiaanse firma's moeten van de EEG steun 
krijgen, door de « slaptitude » in het bedrijfsleven, maar, om daar 
recht op te hebben, mogen zij niet te veel centen « vergosselen » aan 
zogenaamde publiciteit. Door dit alles is men achterop geraakt met de 
betalingen. Kan best zijn, maar hier dienen toch een paar dwaze vra
gen gesteld. 
Geldt dat ook voor de niet-ltaliaanse firma's ? 
Werd er wel degelijk voor gezorgd dat het de vetbetaalde vedetten 
zijn die men deed wachten, en dat de ekonomisch zwaksten, sportief 
gezegd de knechten en krabbers, het langst en regelmatigst werden 
betaald, zoals de meest elementaire rechtvaardigheid dat vraagt ? 
Is er in de rennerskontrakten, die in de praktijk de firma's toelaten 
loon af te houden voor dit en voor dat, ook iets voorzien dat de koe-
reurs een wapen in de hand geeft ? 
Heeft de wielerbond — officieel werkgever van de koereurs, of niet ? 
— al het mogelijke gedaan ? En de zogezegde rennerssindikaten, met 
aan het hoofd de idolen en vedetten, hebben die voldoende kracht
dadig op tafel geboenkt ? 
Kortom, waakt men erover dat het tijdelijk (af en toe misschien zelfs 
definitief ?) achterhouden van loon niet uitgroeit van een spijtig en 
onmiddellijk te herstellen incident tot een systeem ? 

ANDER ASPEKT 

Dr. Bannister legde te Moskou d« 
nadruk op een aspekt van de do
ping in de sport, dat doorgaans 
niet aan bod komt, en dat noch
tans van belang is. Wanneer top
sport en doping verbonden be
grippen worden, dan sluit men de 
weg naar de top af voor een aan
tal mensen. Niet alleen voor de
genen die weigeren hun gezond
heid op het spel te zetten voor 
wat vluchtige sportglorioi, maar 
ook voor degenen die stomweg 
niet voldoende geld hebben om 
zich het « nodige » spul aan te 
schaffen. Kortom, als men in de 
sport een middel tot sociale pro
motie wil zien, moet men er ook 
voor zorgen dat dit middel niet 
om niet-sportieve redenen aan 
een aantal mensen ontzegd wordt. 

NIET ZO SLECHT 

Wanneer men zo eens de beste 
atletiekprestaties van het afgelo
pen jaar overloopt, dan stelt men 
vast dat er bij de beste tien in 
elke proef precies geteld twee 
Belgen voorkomen : Karel Lis-
mont en Fons Brijdenbach. Mis
schien niet direkt om te gaan 
gillen. Maar als we het dan even 
vergelijken met andere landen 
van ons kaliber, dan vinden wij 
bij voorbeeld geen enkele Neder
lander of geen enkele Zwitser, 
hoogstens een paar Fransen, Fin
nen en Noren. Spijtiger dan het 
feit Jat er niet méér Belgen in 
de top-tien voorkomen, vinden 
wij het feit dat die enkele uit
zonderingen ook in eigen land 
niet geschraagd worden door een 
groter aantal volgelingen. 

SIMPTOOM 

Het gebeurt niet dikwijls, maar 
deze week hadden wij de gele
genheid een paar uren te praten 
met een Vlaams wetenschaps
man die stilaan een wereldfaam 
aan het vergaren is, en die ge
vraagd wordt aan buitenlandse 
universiteiten (en, echt waar, in 

KORT BERICHT 
Tijdens een autowedstrijd t« 
Macao is een renwagen in
gereden op een groep kin-
deren. Er was één dode jon
gen, en een aantal (voorlo
pig) zwaar gekwetste kinde
ren. Het argument voor het 
blijven organiseren van die 
wedstrijden is, zoals men 
weet, dat men In feite de 
veiligheid van de burgar b » 
oogt. Van de kinderen dus 
ook. 

België werkloze is). Hij had het 
ook over de kulturele opgang van 
ons land, en hij was op dat punt 
eerder pessimistisch. Symptoma
tisch voor de traagheid van onze 
vorderingen vond hij o.m. het be
droevend lage peil waarop de 
TV-sportjoernalistiek nu al jaren 
en jaren blijft modderen. Willen 
wij het wat afzwakken, en zeggen 
dat het peil niet in overeenstem
ming is met de tijd die ervoor 
wordt ingeruimd ? 

WEER DEZELFDEN ? 

En hoever staan wij met de voet
balkompetitie ? Erweedeejem 
doet het goed, want het heeft 
vier punten voorsprong. Ander-
lecht is sedert enkele weken aan 
het knoeien dat het lelijk om zien 
is, en gaf te Brugge blijken van 
een dergelijke ploeg onwaardige 
humeurigheid. Klub Brugge komt 
weer opzetten, en hetzelfde kan 
gezegd worden van Standard. Het 
ziet er dus naar uit dat het nog
maals de grote ondernemingen 
zullen zijn die uiteindelijk voor 
de titel zullen strijden. Maar het 
seizoen duurt nog lang, wij zijn 
nog niet eens in de helft. Met 
pronostieken zullen wij dus nog 
maar een poosje wachten. 

BETER STILLEKENS 
VOORTBOEREN 

Enig gejammer gehoord vanwege 
de Belgische voetbaltrainers in 
de TV. Gebrek aan bescherming 
van hun beroep, gebrek aan waar
dering voor hun belangrijk werk, 
ondankbaarheid en zo. Naar onze 
bescheiden mening reklameren 
de heren ten onrechte. Wij vin
den hun, astronomische grote 
pree's, de infantiele bewondering 
voor wat zij zogezegd presteren, 
het belang dat gehecht wordt aan 
hun deskundigheid, hun dure 
reisjes met bijhorigheden, en het 
respekt waarmee hun wijsheden 
aanhoord worden, al ruim vol
doende. Onze samenleving be
taalt op een of andere manier al 
genoeg voor hun in de grond on
benullige tegenprestaties. 

GISCARD 

Wellicht om de belangstelling 
voor hun spektakel in Frankrijk 
wat op te peppen, hebben de in
richters van de tour het plan op
gevat de laatste rit te laten rij
den in Parijs zelf. Het zal maar 
een korte rit zijn, honderdvijftig 
kilometer namelijk. Ook dat het 
in feite een kriterium wordt — 
er dienen vijfentwintig rondjes 
van zes kilometer gereden — is 
wel een beetje eigenaardig voor 
een rittenkoers. Maar men hoopt 
op die manier de belangstelling 
van vele duizenden Parijzenaars 
te winnen. En door de eindstreep 
te kalken voor de deur van pre
sident Giscard d'Estaing draagt 
men er misschien toe bij dat er 
deze keer eens een heuse Frans
man wint. 

VAN DAG... 

MAANDAG 

Morrlske-uit-den-bond werd door 
de vroede vaderen van de BWB 
de laan uitgestuurd, en dat geldt 
ook voor zijn funktie bij de inter
nationale wielerunie, waar hij 
precies schatbewaarder was. Dat 
maakt dat er aldaar een jobke te 
begeven is. Zijn er liefhebbers ? 
Alleen, de algemene vergadering 
van de BWB moet het lot van 
Morris nog bezegelen, 't Is daar 
namelijk ook van « zazi et puis 
ze réflési ». 

DINSDAG 

Bittere klacht gelezen van een 
sportjoernalist die vindt dat hij 
stank voor dank krijgt, na zoveel 
te hebben gedaan voor de sport. 
Onze mening : 't is maar wel be
steed. AsI joernalist moest hij 
niks doen voor de sport, majr 
alles voor zijn lezers, en in de 
eerste plaats objektief en kritisch 
informatie verschaffen. En dan 
was er geen kwestie geweest 
van dank of stank. 

WOENSDAG 

De kogel is door de kerk. De om
loop te Francorchamps zal wor
den gemodernizeerd, aangepast, 
verbeterd en verkort. Zes kilo
meter in plaats van veertien. 
Kostprijs : ongeveer 175 miljoen. 
Naast de verbeteringen aan de 
omloop van Zolder, en naast de 
aanleg van die van Nijvel, een 
eigenaardig voorbeeld van de wij
ze waarop « wij » besparingen 
doen. 

DONDERDAG 

Enkele juffertjes bestormden een 
podium waarop de Rus Alexejev 
te kijk stond, om uiting te gevMi 
van hun anti-russische gevoelens. 
Hun gevoelens daar gelaten, was 
het een komisch spektakel. De 
vfeesberg had nu eens moeten 
niezen of zo, in plaats van Ietwat 
slaperig vanop zijn schavotje zijn 
aanrandsters verwonderd aan te 
gapen. 

VRIJDAG 

De legendarische — in de sport 
is men dat rap — Sir (niet ver
geten) Alf Ramsey, ex-trainer van 
de Britse voetbalinfernationalen, 
zei voor de TV dat Engeland geen 
grote voetballers meer heeft. De
ze verklaring heeft, zo lezen wij, 
veel beroering verwekt. Mis
schien maar best dat de Britten 
zich druk maken over al die on
nozelheid, en er niet aan denken 
dat er nog wel iets anders Is 
waarover zij zich zorgen zouden 
kunnen maken. 

ZATERDAG 7 DEC 
BRT 
14.00 De Normandische eilanden. 
Toeristische film over Jersey, 
Guernsey en Cork. 
14.30 Derwisjen en karava'anlei-
ders. 
Dokumentaire. 
18.55 Natuurfilm. 
Het privéleven van de Atlanti
sche grijze zeerob. 
21.30 Terloops 
Nieuws in de marge. 

ZOI^DAG 8 DEC 
BRT 
18.50 Onbekend Australië. 
Dokumentaire. 
NED 1 
20.20 Een op zondag. 
Programma, waarin verteld wordt 
van menselijke lotgevallen. 
RTB 
20JZ0 Les faucheurs de margue
rites. 
Geromanceerde geschiedenis van 
de luchtvaartpioniers van 1896 
tot 1909. 

ORTF 2 
20.35 Les impresslonistes. 
Paul Gauguin. 
DUITSLAND 
21.45 Wensdromen. 
Is de mens de schepper van de 
mens ? 

MAANDAG 9 DEC 
BRT 
18.30 De kleurrijke Colorado. 
Dokumentaire over een groep ka-
no-vaarders die de Coloradorivier 
afvoeren. 
NED 2 
22.15 Rooilijn 
Informatie over een onderwerp 
in de aktuele sfeer. 

DINSDAG 10 DEC 
BRT 
19.13 De rotsapen van Gibraltar. 
Dokumentaire. 
21.40 Verover de aarde. 
Nobelprijs geneeskunde 1974. Ge
sprek met Robert Claude en 
Christian de Duve over hun we
tenschappelijk werk. 
NED 2 
20.21 De pyramide van Cheops. 
Nieuwe teorieën over de plaats 
van de eventuele « koningska
mer ». 

22.00 Stalin. 
Dokumentaire met historisch 
filmmateriaal. 
RTB 
21.05 Vivre en Wallonië. 
Demografie van 1830 tot op onze 
dagen, gevolgd door debat. 
DUITSLAND 1 
21.00 Badische revolte 1848. 
Friedrich Heckers Traum von der 
roten Republik. 

WOENSDAG 11 DEC 
BRT 
19.25 New Orleans, een stad om 
van te houden. 
Toeristische f i lm. 
20.40 Pano 74. 
21.55 Van pan tot pop. 
Muzikaal programma m. m. v. 
Vlaamse en buitenlandse vedet
ten. 

NED 1 
21.35 Kijken naar kinderen. 
Over de funktie die ruziemaken 
heeft. 

RTB 
20.20 Bastogne. 
Oorlogsfilm over de gebeurtenis
sen in en rond Bastogne. Na de 
film : debat. 

DUITSLAND 3 
21.45 Die jnaschlne. 
De « machine » is een der groot
ste drukmachines en de fi lm trekt 
van leer tegen de bezitters van 
die machine. 

DONDERDAG 12 DEC 
BRT 
20.15 Beschuldigde sta op ! 
De zaak Anne Carolus. 

NED 2 
21.10 Omzien naar morgen. 
Terugkijken naar twintig eeuwen 
Europese geschiedenis. 

RTB 
20.20 Vivre pour vivre. 
Speelfilm van Claude Lelouch. 

VRIJDAG 13 DEC 
BRT 
18.55 De velling. 
Dokumentaire over de openbare 
verkoop van een Stradivarius. 

RTB 
20.15 Transit. 
Reportage over het volksfront 
voor de Bevrijding van Oman en 
de Perzische Golf. 

ZATERDAG 

De bokser Monzon — wereldkam
pioen in een of andere kategorie 
— is hopeloos verliefd geraakt op 
een filmaktrice, en dit tot (kin
derachtig) ongenoegen van zijn 
vrouw. Er zal een scheiding van 
komen, en Monzon zal kunnen 
optrekken met zijn aktrice. Als 
die tenminste nog goesting heeft, 
want hare « vent » zal voor zijn 
ex-vrouw en kinderen maande
lijks 2.000 dollar onderhoudsgeld 
kunnen afdokki^n. In de sport 
doet men royaal. 

ZONDAG 

Wij hebben toch ietwat verbijs
terd zitten kijken naar de beel
den van een autorally. Dat men 
de piloten door al dat slijk en 
modder jaagt, tot daar toe. Zij 
doen aan sport. Maar waarom al 
die mooie auto's zo maar naar de 
bliksem helpen ? Hebben die ook 
behoefte aan sport ? Of hebben 
wij er behoefte aan altijd maar 
geld te verspillen ? 

TOT DAG... 

WIJ l O 
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VINCENT, FRANQOIS, PAUL... 
EN DE ANDEREN-
(Vincent, Frangois, Paul 
et les autres) 

Met « Vincent, Frangois, Paul... 
en de anderen » heeft de Franse 
kineast Claude Sautet niet alleen 
zijn beste f i lm tot nog toe afge
leverd, maar ik durf gerust be
weren ook één der beste Franse 
films der laatste jaren. H^t is 
een erg menselijke fi lm die je als 
kijker raakt, zonder echter een 
beroep te moeten doen op aan
gedikte sentimentaliteit of schok-
effekten. Sautet heeft het in dit 
werk over heel doodgewone, al
ledaagse dingen ; over het leven 
zelf eigenlijk. Als kijker herken 
je dan ook wel een stukje van 
jezelf in de personages, iets van 
eigen tekorten en eigen falen, én 
misschien van eigen levensdesil
lusies. Nochtans tracht Claude 
Sautet zijn personages niet sym-
patieker voor te stellen dan ze 
zijn ; maar hij vraagt wel begrip 
bij de kijker. En begrip opbren
gen voor Vincent, Frangois, Paul 
en de andere vrienden, is met
een wat begrip opbrengen voor 
de mensen rondom ons, in ons 
eigen dagdagelijkse leventje. 
De vriendschap staat als tema-
tiek niet echt centraal in deze 
fi lm, maar is wel het telkens 
terugkerend bindingselement. De 
veertigers Vincent, Frangois en 
Paul zijn sinds hun jeugd dikke 
vrienden en brengen met hun ge
zinnen de week-ends gezamenlijk 
door in het landhuisje van Paul. 
Sautet richt zijn aandacht in de 
eerste plaats op Vincent (Yves 
Montand), leider van een middel
groot bedrijf. Wegens zijn rela
tie met Marie, liet zijn vrouw 
Catherine (Stéphane Audran) hem 
in de steek. Sindsdien ging alles 
bergaf en net op het moment dat 
hij zich verplicht ziet zijn bedrijf 
te verkopen, verlaat ook Marie 
hem. Hij hoopt dat Catherine te
rugkomt, maar daar is het intus
sen te laat voor geworden. 
Toch blijkt in nood juist Cathe
rine zijn grootste vriend(in) te 
zijn. Ook met het huwelijk van 
Frangois (Michel Piccoli) gaat het 
niet zo best. Als jonge dokter 
droomde hij van een polykliniek 
voor de armen, nu financiert hij 
een stadskliniek voor de rijken. 
Zijn vrouw (Marie Dubois) ver
wijt hem nog slechts een geld
machine te zijn en uiteindelijk 
verlaat ze hem voor een jongere 
man. Paul (Serge Reggiani) heeft 
wel een gelukkig huwelijk, maar 
zal als schrijver wellicht nooit 
het boek realiseren waar hij nu 
al zijn hele leven aan zwoegt. En 
dan is er ook nog Jean, de jonge 
vriend van Vincent, die op tijd 
zijn boksersdroom laat varen en 
wellicht zal huwen met het meis

je dat een kind van hem ver
wacht. 
Vincent, Frangois, Paul, Jean : ze 
verkeren allen in een krisissitua-
tie, een konfrontatie met eigen 
falen in het beroeps- en/of privé-
leven. Als vrienden helpen en 
steunen ze soms mekaar, maar 
soms ook niet, zoals vooral Fran
gois ondervindt. En soms zeggen 
ze mekaar ook wat harteloos de 
waarheid, konfronteren ze me
kaar met het ideaalbeeld dat men 
in zijn jeugd van zichzelf had : 
een pijnlijke konfrontatie tussen 
droom en werkelijkheid. Toch is 
deze film uiteindelijk niet echt 
pessimistisch te noemen. Niet al
leen wordt het schrijnende besef 
van menselijk falen sterk gemil
derd door een relativerende, 
warm-menselijke humor, maar de 
eindnoot zelf is deze van een 
vriendschap die ondanks alles 
stand houdt. 

Claude Sautet heeft met alle
daagse maar daarom niet minder 
aangrijpende elementen een fi lm 
gemaakt die gerust het predikaat 
meesterwerk verdient. Voor alles 
laat hij zich kennen als een be
kwame regisseur. Yves Montand, 
Serge Reggiani, Michel Piccoli, 
Marie Dubois, Stéphane Audran, 
en de vele andere akteurs, zijn 
stuk voor stuk talentvolle men 
sen, maar Sautet wist dit talent 
tot het uiterste te benutten, tot 
in de geringste oogopslag toe. Dit 
zonder dat je als kijker echter 
ook maar één moment aanvoelt 
dat hier geakteerd wordt. Je laat 
gewoon een stukje menselijk le
ven aan je voorbijrollen. En het 
is deze autenticiteit die Sautets 
fi lm tot een meesterwerk maakt. 

Hilde Dekeyser 

DE KAAKSLAG 

(La Gifie) 

De 41-jarige Claude Pinoteau 
kwam langs de lange weg van het 
assistentschap tot het zelf regis
seren. Na te hebben samenge
werkt met René Clair, Henri Ver-
neuil en Claude Lelouch bracht 
hij anderhalf jaar geleden zijn eer
ste film uit : « Le Silencieux » 
(« De Zwijger »), een verrassend 
stielvaardig debuut in het spio-
nagegenre. Voor zijn tweede fi lm, 
<• La GifIe », deed Pinoteau op
nieuw een beroep op scenarist en 
dialogist Jean-Loup Debadie én 
op hoofdvertolker Lino Ventura. 
Na « Le Silencieux » is deze 
tweede fi lm echter een grote 
ontgoocheling geworden. 
Reeds in de debuutfilm was het 
te weinig uit de verf komen van 
de menselijke karakters een op
vallende zwakte. Pinoteau liet er 

zich kennen als een talentvol 
kineast op het vlak van de film-
expressie, maar als regisseur 
schoot hij toen reeds duidelijk 
tekort. 
In « De Kaakslag » is dit des te 
opvallender, omdat hier meer op 
de psychologische toer wordt ge
gaan en de karaktertekening dus 
veel belangrijker wordt. Het ver
haal is dat van een generatiekon-
flikt : tussen een opvliegende 
aardrijkskundeleraar (Lino Ventu
ra) en zijn opstandige tiener
dochter (Isabelle Adjani). De 
dochter wil vrijheid, wat bete
kent niet meer studeren en gaan 
samenwonen met een jongen. Het 
konflikt draait uit op een kaak
slag, waarna het meisje troost 
gaat zoeken bij haar moeder 
(Annie Girardot), die reeds ver
scheidene jaren in Australië maar 
op dat moment net. in Engeland 
verblijft. De vader heeft intus
sen zijn eigen liefdesprobleem en 
ook de dochter blijkt in haar keu
ze niet erg standvastig te zijn. 
Na veel heen en weer geloop 
komt alles blijkbaar toch nog op 
zijn pootjes terecht, althans dat 
is wat Pinoteau ons wil doen ge
loven. 

« Vincent, Frangois, Paul en de 
anderen » heeft alles wat -» De 
kaakslag » niet heeft : levens
echtheid, geloofswaardigheid der 
personages, warm-menselijkheid. 
In « De kaakslag » komen de ka
rakters nooit echt uit de verf ; 
de personages blijven schema
tisch getekend, in funktie van de 
moraal die men blijkbaar aan de 
fi lm wilde vasthechten. Er zitten 
wel een aantal goed aangebrach
te humoristische elementen in de 
f i lm. Maar deze zijn helaas niet 
voldoende om het geheel te red
den uit de middelmatigheid van 
de doorsnee kommerciële Franse 
kinema van het ogenblik. Jam
mer, want ik had meer van Pino
teau verwacht. 

Hilde Dekeyser. 

Vlamingen, 
1 ^ . 1 vraag GRATIS 
I v p t l advlat voor uvi/ 
^ ^ ^ ^ hypotheek-lanrngan 
^ ^ ^ ( la «n 2a r.) 

•n uw bouwgrondkradlatan 
aan da 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrifkta Staanwag 304 

9000 GENT - Tal. 09/22.88.39 
van 9 tot 18 u. ('t zat. gatlet.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met on» 

Zaterdag 7 december — RTB 

HELLFIGHTERS (Les feux de l'enfer - Strijders in de hel) (1968) 

Onderhoudend Hollywoods produkt met een boeiend dokumentair ge
deelte, spektakulaire sekwensen en een naief romantisch gedeelte. 
Het verhaal draait rond de gevaren die de bestrijders van branden in 
petroleumputten lopen. Film van Andrew McLaglen, met John Wayne, 
Katharine Ross, Vera Miles, e.a. 

Maandag 9 december — BRT 

SUNDAY IN NEW YORK (Een zondag in New York) (1963) 

Typisch Amerikaanse komedie van Peter Rewksbury. De fi lm stelt de 
vraag of betrekkingen vóór het huwelijk toelaatbaar zijn en of het 
meisje dat hieraan toegeeft meer kans heeft op een huwelijk. De vraag 
wordt echter op luchtige wijze behandeld. Een knappe Jane Fonda 
wordt bijgestaan door Rod Taylor en Cliff Robertson. 

Woensdag 11 december — RTB 

BATTLEGROUND (Bastogne) (1949) 

Indrukwekkende oorlogsfilm van William A. Wellman. Het aksent wordt 
gelegd op de « menselijke » zijde van het oorlogsdrama en er wordt 
hulde gebracht aan de verdedigers van Bastenaken. Met Van Johnson, 
Hodiak en George Murphy. 

Donderdag 12 december — RTB 

VIVRE POUR VIVRE (Leven om te leven) (1967) 

Eigentijdse zedenschets, waarin Claude Lelouch met veel menselijke 
waarachtigheid een huwelijksdrama weet te benaderen. Erg diep gaat 
het allemaal niet, maar het blijft niettiemin gevoelig en juist. Yves 
Montand, Annie Girardot en Candice Bergen zijn uitmuntend. 

flflnB€UOL€n 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

FREETiME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

Laopoldl. 260 • 8430 Middelkerke 
tel. (059)322.60 

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

lefoneer. 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

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

BRANDBESCHERMING 
met aangepast materiaal van • • n 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Ninoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

KOSTUUMS-VESTONS BROEKEN-PARDESSUS 
OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Sleenhouwersvtst, 52 Antwerpen T«l. 03.31.35.83, 

Vincent (Yves Montand) en de vrouw van Frangois (Marie Dubois) na een pijnli jke 
uitbarsting van deze laatste : dingen van het leven. 

GEMEENTE MOL 

DRIE plaatsen van politieagent in vast dienstverband zijn te 
begeven onder volgende voorwaarden : 

1. Leeftijd : minstens 21 jaar en hoogstens 30 jaar oud zijn 
op 1 december 1974. De maximum leeftijdsgrens wordt ver
hoogd met vijf jaar voor de prioriteitsgerechtigden, ingevolge 
de wetten van 3-8-1919 en 27-5-1947. Toepassing van de wet
geving ten gunste van het beroepspersoneel van de kaders 
van Afrika. 
2. Lichamelijk geschikt zijn. Gestalte : minstens 1,70 m. 
3. Houder zijn van het diploma van lager middelbaar onder
wijs of een gelijkwaardig diploma. 
4. Zich onderwerpen aan een geschiktheidsexamen. 
5. De benoeming geschiedt op proef voor één jaar. 
6. De gemeente bewonen drie maanden na de vaste benoe
ming. 
7. Verbod handel te drijven of een andere winstgevende be
drijvigheid of verzekeringen uit te oefenen hetzij persoon
lijk, hetzij door tussenpersonen. 

De aanvragen dienen PER AANGETEKEND schrijven gericht 
aan het kollege van burgemeester en schepenen te Mol, 
uiterlijk op 16 december 1974. 

Volgende stukken dienen bij de aanvraag gevoegd : 

1. Militiegetuigschrift. 

'2. Gewettigd afschrift van diploma. 

3. Gebeurlijk bewijzen van voorkeurrecht. 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden op het gemeen. 
tesekretariaat, afdeling Administratie. 
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KLEURENKALENDERS 
Gedrukt op zeer groot formaat 50 x 40 cm. 
zeer grote indrukwekkende kunstfoto's van Antwerpen - Schelde en 
Provincie. 

de mooiste kalender ooit in VLAANDEREN verschenen met foto's van 
eigen bodem. 

WIJ LEVEREN ZE MET KLEINE OF GROTE HOEVEELHEDEN 

firmanaam op elke bladzijde 

Heeft U belangstelling, vraag ons dan onmiddellijk een proefexemplaar 
PRIJS per stuk F 150 

Vanaf 25 ex. 115 F Drukken van firmanaam op elke bladzijde : + F 1100 
Vanaf 100 ex. F 100 Drukken van firmanaam op elke bladzijde is in de prijs inbegrepen 
Vanaf 500 ex. F 80 Drukken^/an firmanaam op elke bladzijde is in de prijs inbegrepen 

KUNSTUITGEVERIJ 

A. DE BELDER 

Den Leeuwenberghstraat 41 

2520 EDEGEM-ANTWERPEN 

(België) 

Tel. (031)49.86.56 

ANTWERPEN IN BEELD 

VIJFTALIC 

KLEURIG 

VOLLEDIG 

de derde hernieuwde oplage van A. DE BELDER — FOTOALBUM 

440 F 

Groepen en maatschappijen allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

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

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

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11. Tel. 016/22.68 69 -

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

Brussel 
AALST (Klaroen) Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pL 
KONTICH Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT . Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pl. 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 : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18 72. 

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon (031)36.86 62 

V ERENICINC 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U als Vlaming .. sluit zeker aan b l | h«t 
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STRRR 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel (03)89 16 19 
Provincie Arabant • 
ARR LEUVEN - gewest TIENEN .-CENTRALE MUTUALITEIT V A N BRABANT EN L IMBURS 

Leuvenselaan 43 , 3300 Tel (016)834 35 
Provincie Oost-Ylaanderen : 
ARR AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmark t 36, 9300 Aa ls t Te! (053)745 53 
ARR GENT en DENDERMONDE ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelst raat 101 , 9000 Gent Tel (09)23 52 27 
ARR EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA.MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 EekIo Tel (09)77 23 51 
ARR OUDENAARDE , ZIbKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortst raat 34, 9700 Ondenaarde Tel (055)331 15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas T«l (03)75 66 66 
Provincie West-Vloonderen : 
ARR KORTRIJK-IEPER ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

8500 Kor t r i j k Tel ( 0 5 6 ) 2 2 56 98 
ARR OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE • ZIEKENFONDS DE WEST 

Veldstraat 170 8450 Nieuwpoort Te l . ( 0 5 8 ) 2 3 7 15 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

West laan 145, 8800 Roeselare Tel (051)202 08 
V.V.Z-sekretarlaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

% 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken • schommels - kamervertia-

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WIJ u 
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I N F L A T I E ? houd uw geld VAST t 
maar dan NMUR¥AST! 

beleg ui/v geld itt onroeretide kwaliteit 
Bouwen te duur ? geen financiering ? 

DANK ZIJ DE GRATIS VOORSTUDIE VOOR DE KLANT 

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

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

»»^.AR*i»*!«-

1 - - | •—'"»" "»» ^^M«^^i.;^»m«l«)a>l•i^ i'>wm«jiiiiiffl<iiiu^M>.uji|(i, >, 

'It- — • [ * " '* ^ , ' ' • ' " ' \ , ' - T ; I • * • 1̂1 rr T.ii-ii ingiiiifiTi i i . Immnmnimif... 

11.11'myi %jBi.«"mi''' 'v: 

w^gJ!üJ'"'faa>m,mj))auî 3wt!.e^^ 
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ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 
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GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
WIJ » 
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DE IMMORELE WAPENHANDEL 

JAAK VANDEMEULEBROUCKE: 
" MINISTER VAN ELSLANDE LIEGT!" 
Op 25 november j.l. hield Volksunie-
kamerlid Jaak Vandemeulebroucke 
(Oostende) een opgemerkte interpel
latie over het buitenlands beleid van 
de regering en « de Belgische mede
plichtigheid aan internationale konflik-
ten en volkerenmoord door openlijke 
en bedekte wapenhandel en wapenle-
veringen ». Het was een stevig gedo-
kumenteerd betoog dat indruk maakte 
op de parlementaire journalisten en 
waarmee de regering en vooral minis
ter van Buitenlandse Zaken Van Els-
lande (CVP) erg verveeld zaten. 

UITVOER RUIM 6 MIUARD 
PER JAAR I 

Vandemeulebroucke toonde vooreerst 
aan dat de uitvoergegevens die gepu
bliceerd worden in het Statistisch 
Jaarboek met een korreltje zout moe
ten worden genomen. Daarin staat 
bijvoorbeeld voor 1972 een uitvoer aan 
wapens en munitie vermeld ter waar
de van 1 miljard 162 miljoen frank. De 
jaarproduktie aan wapens en munitie 
wordt in hetzelfde Jaarboek voor 1972 
vermeld voor een waarde van 3 mil
jard 860 miljoen. Einde 1968 gaf de 
toenmalige minister van Ekonomische 
Zaken toe dat er voor ruim 5 miljard 
werd uitgevoerd, en Van Elslande zelf 
antwoordde op een parlementaire 
vraag van Vandemeulebroucke in juli 
j . l . nog dat 80 % van de Belgische 
wapen- en munitieproduktie voor de 
uitvoer bestemd is. Welnu, als men 
rekening houdt met de jaarlijkse pro-
duktie van FN te Herstal (3,5 tot 3,8 
miljard per jaar tijdens de jongste 5 
jaar, en waarschijnlijk 4,6 miljard in 
1974J, met de produktie van de « Pou-
dreries Réunies de Belgique » te Ba
len (24.322 ton munitie en springstof
fen in 1973 en 31.983 ton tot 15 no
vember 1974, verscheept enkel via 
Zeebrugge), met het feit dat veel zgn. 
« verouderde » wapens tweedehands 
worden verkocht aan een serie ont-
wikkelmgslanden, dat er soms wapens 
en munitie als « schroot » worden 
verhandeld of gewoon illegaal worden 
uitgevoerd, dan mag je de jaarlijkse 
Belgische wapen- en munitieuitvoer 
gerust op ruim 6 miljard schatten. 
En FN wil nog uitbreiden en zijn wa-
penproduktie ' opdrijven. De socialis
tische ex-minister Willy Claes zorgde 
daarbij voor ruim 45 miljoen rege
ringshulp om dat plan te bestuderen, 
zoals vorige week bleek uit persont
hullingen 

WAPENS ZIJN GEWONE 
KOOPWAAR 

De Amerikaanse auteur John Thayer 
noemt de FN van Herstal <• de meest 
agressieve wapenfabriek ter wereld » 
In zijn gekend werk « The War Busi
ness ». En deze « agressieve wapen
fabriek » heeft in België stiechts af 
te rekenen met een wetgeving die 
een lachertje is : wapens en munitie 
worden ongeveer als gewone koop
waar beschouwd. De licenties voor 
wapenuitvoer worden bij Ekonomische 
Zaken aangevraagd. Het verzoek gaat 
dan voor bindend advies naar Buiten
landse Zaken, waar de direkteur-gene-
raal het onderzoekt in het licht van 
de Belgische buitenlandse politiek. 
« Over de ernst van dit onderzoek 
moeten wij ons niet veel begooche
lingen maken », zo zei Vandemeule
broucke. « Het blijkt dat Buitenlandse 
Zaken o.m. akkoord ging met wapen-
verkopen aan de Braziliaanse gene
raals, de Griekse kolonels, de sjeik 
van Oman en ook nog aan Chili na de 
val van Allende ! ». 

/ 
DE REGERING 
MOEDIGT DE UITVOER 
VAN WAPENS AAN 

Tijdens zijn interpellatie toonde de 
VU-woordvoerder glashelder aan dat 
de regering de wapenuitvoer door di
verse maatregelen aanmoedigt. Zo 
o.m. via het Delcredere Instituut. 
Deze overheidsinstelling fungeert zo
wat als een verzekeringsinstelling 
voor Belgische bedrijven — ook voor 
wapen- en munitiebedrijven — die 
handel drijven met landen waarvan de 
solvabiliteit twijfelachtig is. Zo stelde 
het Delcredere Instituut zich van 1958 
tot 1972 garant voor een totaal bedrag 
van méér dan 2,5 miljard frank ten 
gunste van FN-wapenleveringen aan 
een hele reeks ontwikkelingslanden 
Bovendien zijn er vaak vertegenwoor
digers van de wapen- en munitiefa
brieken bij de officiële Belgische han
delsmissies die er geregeld op uit
trekken onder leiding van Prins Albert 
(nota bene : voorzitter van het Bel
gische Rode Kruis). Dit was bijvoor
beeld het geval met de missie die in 
maart 1974 naar Koeweit en Saoedi-
Arabië vertrok. Was het een toeval dat 
kort daarop twee schepen met wapens 
uit Zeebrugge naar Lybië en de Per
zische Golf vertrokken ? 
Rechtstreekse steun (meer dan 45 mil
joen) verkreeg FN zoals gezegd van 
ex-minister Willy Claes voor een stu
die over de modernisering (dus niet 
de rekonversie) van het bedrijf. 

HET VOLK MAG HET NIET WETEN 

Jaak Vandemeulebroucke kloeg ver
volgens scherp het feit aan dat de 
regering aan het parlement, aan de 
vertegenwoordigers van het volk, elke 
preciese informatie weigert over deze 
immorele handelspraktijken. En dat er 
cynisch komedie wordt gespeeld. 
Hij herinnerde aan het feit dat de 

minister van Buitenlandse Zaken in 
juli 1968 voor het parlement plechtig 
kwam verklaren dat er geen wapens 
werden geleverd aan de strijdende 
partijen in Biafra. Enkele dagen later, 
op 13 juli, stortte in de buurt van 
Lagos een vrachtvliegtuig van de 

Sabena neer met 40 ton wapens en 
munitie aan boord I En er zijn andere 
pertinente gevallen. 
Bij FN kan elke fabrieksarbeider de 
grote borden bekijken waarop de meer 
dan honderd landen staan genoteerd 
die zich Belgische wapens aanschaf
fen. 
Maar de minister van Buitenlandse 
Zaken weigert dezelfde informatie 
aan het parlement zelf : de afnemecs 
van de « koopwaar » willen dat im
mers niet... Preciese vragen die door 
volksvertegenwoordigers worden ge
steld krijgen dikwijls een vaag en ont
wijkend antwoord. Het parlement 
wordt in deze zaak reeds jarenlang 
voor hqt lapje gehouden, het volk mag 
er kennelijk het fijne niet van^weten. 

ONDERDRUKKERS 
KRIJGEN DE WAPENS 

Een biezonder verwerpelijk aspekt van 
de Belgische wapenuitvoer ligt in het 
feit dat alleen licenties voor levering 
aan regeringen worden afgeleverd, 
aldus Vandemeulebroucke. Dit bete
kent meteen dat deze wapens in vele 
gevallen gebruikt worden tegen vol
keren die, op basis van hun recht op 
zelfbeschikking, tegen een verdruk
kend regime in opstand zijn gekomen. 
België maakt zich daardoor medeplich
tig aan bloedige onderdrukking van 
volkeren en minderheidsgroepen op 
vele plaatsen in de wereld. 
Dit is momenteel bijvoorbeeld het ge
val in de strijd tussen de Iraakse re
gering en de opstandige Koerden. In 
de loop van 1974 vertrokken uit Zee
brugge vier schepen met wapens en 
munitie naar Irak. Op 2 oktober 1974 
verklaarde de Koerdische afgevaar
digde Vanly in het Perscentrum te 
Brussel dat dit oorlogsmaterieel dient 
om de Koerden te verdrukken en hun 
akkers te verwoesten. 

DE LEUGENS 
VAN 
EEN MINISTER 

In zijn antwoord op de interpellatie van 
Jaak Vandemeulebroucke zei minister 
Van Elslande o.m. het volgende : « Ik 
beweer met klem dat België geen wa
pens en munities leverde aan Grieken
land tijdens het kolonelsregime, aan 
het vroegere Portugees bewind voor 
het voeren van zijn koloniale strijd en 
aan Chili na de val van president Al
lende ». 
Dat is gelogen, zegt Vandemeulebrou
cke, maar hij drukt het uit in zgn. parle
mentaire taal « deze verklaring strookt 
helemaal niet met de werkelijkheid ». 
En hij toont het aan. 

1. Griekenland : Einde augustus vroeg 
Vandemeulebroucke in een parlemen
taire vraag aan Van Elslande zelf of 
er een embargo was afgekondigd voor 
wapenleveringen aan Griekenland en 
Turkije naar aanleiding van het gewa
pend konflikt op Cyprus. Van Elslande 
antwoordde op 24 september jl. dat er 
geen formeel embargo werd afgekon
digd, maar dat de nodige maatregelen 
werden getroffen « om de leveringen 
op te schorten waarvoor reeds een 
vergunning werd toegekend ». De laat
ste wapenleveringen gebeurden voor 
Griekenland op 28 juni, op basis van 

de in februari hernieuwde vergunnin
gen. 
En wie was dan nog aan het bewind 
in Griekenland ? De kolonels. 

2. Portugal : Hier haalt Vandemeule
broucke drie feiten aan als bewijs. 
Vooreerst het getuigenis van pater 
Nijs die persoonlijk FN-geweren zag 
gebruiken door Portugese militairen in 
Mozambique. Ten tweede kan hij be
wijzen dat via Zeebrugge vertrokken : 
het schip « Deo Gloria » op 13 april 
1973 naar Lissabon, hetzelfde schip 
met dezelfde bestemming op 15 juni 
1973, op 3 augustus de « Amber » naar 
Lissabon en Valparaiso (Chili) en op 
30 maart 1974 opnieuw de « Deo Glo
ria », telkens met wapens en munitie. 
En ten derde is er een brief waarin de 
havenkapitein van Zeebrugge aan de 
Brugse oud-burgemeester Vandamme 
verklaart dat er in 1973 in totaal 425 
ton munitie uit Zeebrugge vertrok met 
bestemming Lissabon. Toen was Caeta-
no er nog aan het bewind. 

3. Chili : Tijdens een TV-interview met 
Maurits De Wilde verklaarde de Zee-
brugse havenkommandant op 5 april jl. 
dat het Cypriotische schip «Bermuda», 
afkomstig uit Bremen, van 7 tot 11 de
cember 1973 onder Panamese vlag aan
legde te Zeebrugge. Daar werden mu
nitie en wapens ingeladen, en het schip 
vertrok — officieel naar Columbia » 
maar via Baranquila over Panama naar 
Chili. Naar aanleiding van dit bericht 
verrichtte de BOB huiszoeking bij le
den van het Zeebrugse Aktiekomitee 
tegen wapentransporten. 
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