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Via het FDF-gezind& dagblad « Le Soir » liet eerste-minister 
Tindemans de goegemeente weten — zonder veel overtuiging 
overigens — dat hij in de herfst wil trachten de dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap weer op gang te brengen. 
Die fameuze dialoog begint zo stilaan op een eigen vader
lands monstertje van Loch Ness te lijl<en... 

De h. Tindemans gelooft in feite niet dat er momenteel enige 
kans op welslagen bestaat. Hij lichtte de politieke partijen 
van zijn voornemen in via een kranten-intervieuw en raad
pleegde kennelijk niet eens zijn eigen partij. Als het hem me
nens was zou hij de zaken wel ernstiger aanpakken. Het is er 
hem blijkbaar alleen om te doen een belofte in te lossen die 
hij aan het Rassemblement Wallen deed tijdens het vliegtui
gendebat. Het viel trouwens op dat het FDF dadelijk op het 
bericht inpikte. 

Het standpunt van de Volksunie is sinds lang gekend : zij 
is principieel voorstander van een ernstig gesprek var ge
meenschap tot gemeenschap, wat hoegenaamd niet betekent 
dat zij bereid is op om het even welke uitnodiging daartoe 
in te gaan, op elk moment en in alle omstandigheden. De 
Volksunie wenst zich niet te laten misbruiken om vanuit de 
oppositie de moeilijkheden van een regering te helpen op
lossen. Die moet de regering maar zelf zien te klaren. 

TINDEMANS DOET 
WAT HET 
RASSEMBLEMENT 
WALLON 
HEM VRAAGT 

De voorwaarden om tot een zinnig gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap te komen zijn hoegenaamd niet vervuld. 
De BSP-ers zijn nog altijd niet te vinden voor enig vooraf
gaandelijk overleg binnen de eigen gemeenschap. Hoe kan 
men tot een werkelijke dialoog tussen de gemeenschappen 
komen als die gemeenschappen niet vooraf hun eigen stand
punt bepalen ? Bovendien is er sinds Steenokkerzeel geen 
enkel nieuw feit. Daar werd een ernstige poging ondernomen, 
maar die strandde op het fanatisme van het FDF. In de hou
ding van die partij is sindsdien geen enkele positieve evo
lutie waar te nemen, wel integendeel. En wat er sinds Steen
okkerzeel op regeringsvlak gebeurde is voor de Vlamingen 
nadelig uitgevallen. Wat voor naïevelingen zouden de Vlamin
gen wel zijn wanneer ze zich bereid zouden verklaren om te 
gaan diskussiëren, laat staan onderhandelen, over de toepas
sing van bestaande taalwetten in en om Brussel, zoals het 
FDF wil ? Bijgevolg. 

Er is maar één doelmatig middel om weg te geraken uit de 
eindeloze verwarring waarin de gewestvorming aan het weg
zinken is : de vorming van een 2/3 meerderheid die de grond
wet kan uitvoeren én wijzigen. Een tweederde meerderheid 
die bereid is om de opgehoopte rommel van al of niet voor
lopige instellingen op te ruimen en die resoluut een defini
tieve, federalistische staatshervorming wil doorvoeren. Die 
bovendien borg staat voor de loyale toepassing van de wet
ten, ook te Brussel. 

Paul Martens 

GETREUZEL VAN REGERrNG 
LOKTE SCHIPPERSSTAKING UIT 
Ue eerste oorzaak van de staking van de binnenvaart In België ligt bij 
de regering. Door haar onverklaarbaar getalm heeft ze aan de schip-
perij geen andere uitweg meer gelaten dan de harde aktie waarvan we 
thans getuige zijn. We behoren tot degenen die, vóór het parlementair 
reces, nog eens bij minister Chabert aangedrongen hebben om in elk 
geval vóór de vakantiemaanden dringende maatregelen te nemen ten 
behoeve van de schippers. We hadden de indruk dat hij eraan dacht 
althans iets te doen zonder verder uitstel. Waarom er niets uit de bus 
is gekomen zal de regering-Tindemans wellicht eens aan het Parlement 
vertellen, ofschoon laattijdige verontschuldigingen niet veel aarde aan 
de dijk kunnen brengen. 

Het is opvallend dat de schipperij 
thans nogmaals zeer slechte er
varingen opdoet bij haar onder
handelingen met een regering. In 
mei 1973 hebben de schippers 
een aktie gevoerd die vergelijk
baar is met de huidige staking. 
Ook in 1972 ging het initiatief uit 
van de schippersbond « Ons 
Recht » en de <• Bond Eigen Sctiip-
pers », gesteund en begeleid door 
het •< Kartel van de Onafhankelij
ke Sindikaten van België ». Ook 
toen was de onderhandelende mi
nister — Anseele — er niet toe 
te halen met bekwame spoed op
lossingen te zoeken en maatrege
len te nemen. De onbeweeglijke 
Anseele werd dan bij de onder
handelingen vervangen door eer
ste-minister Leburton die het dos
sier naar zich toehaalde en be
loften deed, maar ze nadien niet 
inloste. 

SCHIPPERS ZIJN GEEN 
HERRIESCHOPPERS 

Tot zover een stukje voorgeschie
denis van de huidige sociale ak
tie van de schippers. De huidige 
inzet is de noodtoestand van de 
kleine schippers, meestal eige
naar van één schip dat ze zelf 
bemannen en bewonen, geholpen 
door hun vrouw die volwaardig 
aan het bedrijf deelneemt tot in 
zijn meest technische kanten. 
Hieruit mag niet afgeleid worden 
dat de binnenvaartreders die vlo
ten met meerdere eenheden uit
baten (zowat 15% van de Belgi
sche binnenvaart) het niet even
eens zeer moeilijk hebben. Heel 
de Belgische binnenvaart vecht 
voor haar overlevingskansen, 
maar bij de kleine zelfstandige 
gaat het over een levenskwestie 
in de meest elementaire zin van 
het woord. 

Ergerlijk is vooral dat de rege
ring, indien ze tijdig opgetreden 
was, de huidige harde aktie over

bodig had kunnen maken. Schip-
oers zijn geen herrieschoppers, 
sn komen maar in aktie in uiter
ste nood. 
Veel zou er anders uitgezien heb
ben, indien de Belgische regering 
een sloopvergoeding ingevoerd 
had, zoals in de naburige landen 
al geruime tijd bestaat Door het 
verschroten van een deel van de 
binnenvaart die verouderd is, door 
de toekenning van een premie 
hiervoor, en de uitkering van een 
uittredingsvergoedirvg ten behoe
ve van schippersgezinnen die zich 
in hun levensavond uit het be
drijf willen terugtrekken, zou de 
toestand er thans minder kritiek 
uitzien. Dan zou de inzinking van 
de konjunktuur en de kosteninfla-
tie, nog heel wat vraagstukken 
stellen aan onze binnenvaart, 
maar in navolging van de nabuur
landen zou althans gewerkt zijn 
aan de verbetering van struktuur-
en kapaciteitsverhoudingen van 
de binnenvaart en van de vrach-
tenmarkt. 
Waarom, in dezelfde orde van 
gedachten, niet al lang een wet
telijk statuut van volwaardig be
manningslid toegekend is aan de 
schippersvrouwen, is nóg een van 
die vragen waarop regeringskrin
gen het antwoord schuldig blij
ven. Indien er één bedrijvigheid 
is waarin de vrouw een volwaar
dige rol speelt naast de man, is 
het in de binnenvaart. De sta
kers en hun vertegenwoordigers 
« Ons Recht » en de Brugse 
« Bond Eigen Schippers » heb
ben gelijk dat ze de desbetref
fende eis krachtdadig voordra
gen. 
De verhouding tussen de vrach
ten en de exploitatiekosten heeft 
zich sedert maanden drastisch 
verslechterd. De stijging van de 
prijzen van de gasolie heeft de 
zaken op de spits gedreven. We 
blijven betreuren dat de rege
ring Tindemans niet geluisterd 

heeft naar hen die een overheids
tussenkomst vroegen onder vorm 
van een premie in de aard van 
die welke is toegekend aan de 
tuinbouw onder glas. 

OUD EISENPAKKET 

Zo zouden we kunnen verder 
gaan met de opsomming van de 
verloren kansen en van de onbe
grijpelijke aarzelingen van de re
gering Tindemans. Sommige 
maatregelen hadden ze al lang 
kunnen treffen. Andere hadden 
ten minste in hun voorbereiden
de fase of ter studie moeten zijn. 
De staking van de Nederlandse 
schippers naar aanleiding van de 
voorgenomen afschaffing van de 
Evenredige Vrachtverdeling toont 
aan dat de Belgische regering 
niet het monopolie heeft van het 
onpsychologische optreden. In 
België werkt een vergelijkbaar 
stelsel onder de verantwoorde
lijkheid van de « Dienst Rege
ling Binnenvaart », die op de 
schippersbeurzen de vrachten 
verdeelt volgens een beurtrol. 
Over dit stelsel werd in lengte 
van jaren zo stilaan een hele bi
bliotheek bijeengeschreven, met 
juridische en sociaal-ekonomische 
beschouwingen. Hoeveel betogen 
zijn er niet gehouden over de 
wenselijkheid dat de internatio
nale vrachten ergens eveneens 
een plaats op de beurtrol zouden 
gaan innemen, en dat het eigen 
vervoer mer gehuurde schepen 
en de vervoerkontrakten op lan
ge termijn (die thans buiten de 
beurs blijven en meestal buiten 
het bereik van de individuele 
schipper liggen), zouden inge
schakeld worden in het geheel 
van een vrachtenbeleid ? 
In vele gevallen is het oud zeer, 
met als bijkomende verwikkeling 
dat de EEG, telkens ze zich ge
waagd heeft aan een poging van 
een binnenvaartbeleid, weinig vat 
gekregen heeft op de werkelijk
heid. 

Hoe is het mogelijk dat de rege
ring Tindemans al die dringende 
noden en die lijvige dossiers zo 
lang genegeerd heeft, zodat al
leen nog een wanhoopsaktie van 
de schippers zelf de zaken in be
weging kon brengen ? 

senator Hektor DE BRUYNE 
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Wacht niet tot het koud wordt 
Want dan is het met 
deze prii'zen voorbif!!! 

DEZE PRIJZEN CELDEN ENKEL ZOLANG HET STIL
LE SEIZOEN DUURT. W i j houden ons het recht voor 
deze rekiameprijzen stop te zetten ! ! 

DUS : niet wachten maar direct van profiteren. Het is 
enkel omdat het nog stil seizoen is en we graag steeds 
veel klanten in huis hebben dat we speciaal voor U 
deze PROMOTIEVERKOOP organiseren. Maak er dus 
gebruik van. 

GELDIG TOT 1 OKTOBER 1975 

MEEBRENGEN A.U.B. 

KOSTUUM BON V A N 1000 F of 20 % KORTING 

Geldig op alle herenkostumen behalve Mister M en 

Mister M de luxe. 

1000 F 

Naam : 

Straat : ., 

Plaats : 

S kaart kort ing natuurl i jk niet geldig ! ! ! 
Extra Kado - WIJ - retouche GRATIS ! 

SUPERAANBIEDING HERENKOSTUUM 
1000 stuks in 60 maten in voorraad 

3995 F — 1000 F Bon = 2995 F 

5000 HERENOVERHEMDEN waarde 495 F NU 299 F 
3 voor 600 F 

2000 MISTER M KOSTUMEN a 2500 F 
ESKAM PRIJS en retouche GRATIS ! ! 

OOSTENRIJKSE JAGERSLODEN 
voor DAMES - HEREN en KINDEREN 
luxe afwerking - gewaarborgd originele Tyroler loden 
Al le maten : 

HEREN : 1850 F 
DAMES : 1850 F 
KINDEREN vanaf 1000 F 

Partij TUNIEKEN en BLOEZEN voor DAMES 
vroeger 299 - 350 - 395 en 499 F — NU 299 F ' ' 

SPECIALE AANBIEDING 
1000 SPORTVESTONS HEREN aan 1500 en 1995 F 

LUXE DAMESMANTELS in zuiver wollen SHETLAND 
Alle maten NU 2680 en 3000 F 
Seizoenprijs : 3500 en 3995 F 
Meer dan 5000 MANTELS in voorraad !! ! 

DUIZEND HERENBROEKEN 
Ook grote maten - Modern en klassiek 
Model : 695 of 2 voor 1100 F ESKAM. 

ENKEL VOOR ' WIJ "-LEZERS 
100 F KADO + 2 0 % KORTING 
+ retouche GRATIS ! 
5000 DAMESMANTELS zijn NU 
in voorraad ! ! 

Aanbieding geldig tot 1 oktober '75 

DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL 

OPEN AUE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR • ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR • MAANDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

WIJ 1 
NU MOET U U W WINTERMANTEL KIEZEN ! 
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lEUGDWERKLOOSHBO: BIGER DAN MEN DENKT 
De openbare mening is in beroering gekomen door de aangroei van de 
werkloosheid — vooral in Vlaanderen, en vooral bij de jeugd. De toe
stand is echter nog ernstiger dan men denkt. Wi] baseren ons op de 
statistieken van de werkloosheid op 31 juli. Wat meer bepaald de werk
loosheid van de jeugd betreft, zal men nog enkele maanden moeten 
wachten alvorens met zekerheid te weten hoe diep de kwaal al zit. 
Statistisch worden een aantal pas afgestudeerden en schoolverlaters 
immers slechts na 75 dagen zichtbaar in het rekenwerk van de Rijks
dienst voor Arbeidsbemiddeling. Het valt te vrezen dat over een paar 
maanden de totale werkloosheid zal gestegen zijn, en dat het betrekke
lijk aandeel van de jeugd in dit verschijnsel nog veel sneller zal zijn 
aangegroeid. 

De ontwikkeling van het full-em
ployment beleid in de westerse 
industriële maatschappij heeft er 
feitelijk toe geleid dat de over
heid in de huidige omstandighe
den biezonder slecht te werk 
gaat om de jeugdwerkloosheid 
op te vangen. Meestal spannen 
de regeringen zich vooral in om 
het afdanken tegen te gaan van 
werkkrachten die in het produktle. 
proces ingeschakeld zijn. 
Het is een begrijpelijke bekom
mernis, die we delen. Voor som
mige schadelijke nevenverschijn
selen hiervan kan men echter niet 
blind blijven. De werkgevers wor
den er door allerlei overheids
maatregelen toe gebracht, het 
ontslaan van personeelsleden zo
lang mogelijk uit te stellen. Dit 
verklaart o.m. dat in deze maan
den, globaal gezien, het volume 
van de produktie sneller afneemt 
dan het aantal tewerkgestelden, 
waardoor de arbeidsproduktivi-
teit daalt. 

VERSTARRING IN VERGRIJZING 

In de Belgische nijverheid is dit 
verschijnsel op dit ogenblik nog 
niet zo algemeen zichtbaar, maar 
bv. in de Britse sociale statistiek 
valt het reeds duidelijk op. Bel
gië zal wel dezelfde weg opgaan. 
Er zijn nog andere bedenkelijke 
nevenverschijnselen. Indien het 
sociaal-ekonomisch beleid van de 
regering er toe leidt dat de af
danking van personeelsleden ver
hinderd of verschoven wordt (op 
zich zelf vanzelfsprekend wense
lijk] stelt men tevens vast dat 
geen nieuwe arbeidsplaatsen ge
schapen worden. 
Het opvangen van jonge werk
krachten, afgestudeerden, school
verlaters, afgezwaaide soldaten, 

enz. moet echter in de eerste 
plaats geschieden door het voor
handen zijn van nieuwe arbeids
plaatsen. De Keynesiaanse werk-
verschaffingspolitiek heeft feite
lijk geleid tot de verstarring van 
de bedrijfsstruktuur. Er worden 
dan te weinig nieuwe produktie-
cellen geschapen. Het bestaande 
wordt slechts behouden, zelfs als 
het verstard is en onrendabel. 
De jeugdwerkloosheid in België 
die we thans waarnemen wordt 
hierdoor beïnvloed. Het zit trou
wens allemaal nog veel dieper, 
en de verstarring vreet de indus
triële maatschappij nog verder 
aan. Werknemers die in tijden 
van opgaande konjunktuur bereid 
waren hun arbeidsplaats te ver
laten en elders werk te zoeken in 
een nieuwe meer dinamische kon-
stellatie, hebben hiervoor thans 
de gelegenheid niet, gedeeltelijk 
omdat er geen nieuwe arbeids
plaatsen te vinden zijn, gedeelte
lijk omdat ze blij zijn dat ze er
gens werk hebben en geborgen 
zijn. De verminderde beweeglijk
heid is geen voordeel en werkt in 
langer perspektief ook alweer 
verstarrend. 

Slechts schijnbaar zijn dit ab-
strakt-wetenschappelijke beschou
wingen. 
Ze voeren ons naar goed voelba
re knelpunten van deze t i jd. , 

/ 

JONGE MARGINALEN ? 

De pas-afgestudeerden, school
verlaters enz. maken momenteel 
kennis met de arbeidsmarkt in 
een sfeer die hun vertrouwen in 
het sociaal-ekonomisch beleid op 
de proef moet stellen. Voor zo
ver de verstarring van die markt 
te wijten zou zijn aan het voor
heen gevolgde beleid van de re

geringen en van de sociale part
ners — vakbonden inbegrepen — 
kan men de « schuld » hiervan 
niet op de schouders schuiven 
van jonge mensen die er geen in
vloed op gehad hebben. Die moe
ten thans de indruk krijgen dat 
ze eens ze de schoolbanken ver
laten, de marginalen van het maat
schappelijke en politieke leven 
worden Indien enkele tiendui
zenden jonge mensen geen stu
dies gedaan hadden, of ze vroe
ger onderbroken hadden, zouden 
ze thans misschien wel aan het 
werk zijn. Ze zouden dan enkele 
jaren geleden terecht zijn geko
men op een arbeidsmarkt die veel 
vrije plaatsen aanbood. 

VOLKSUNIE 
HAD GEWAARSCHUWD 

In dergelijke overwegingen schuilt 
ook een flinke dosis subjektieve 
frustratie- en spijtgevoelens. De 
jeugd bestaat echter niet uit ro
botten en hun brein is geen ma-
tematisch-wetenschappelijk rede
nerende komputer. De politiek-
verantwoordelijken moeten zich 
inwerken in de problemen van de 
nieuwe generatie. Zij mogen niet 
vergeten dat ze veel te lang heb
ben doorgewerkt op post-Keyne-
siaanse modellen. 

De Volksunie staat afwijzend te
genover een tewerkstellingsbe
leid waarin jonge mensen en jon
ge gezinsgemeenschappen geen 
evenredige plaats innemen. Wie 
de internationale ekonomische li
teratuur in deze dagen volgt, weet 
dat we met deze ideeën aanslui
ten bij wat er in bevoegde krin
gen leeft in alle westerse landen. 
Hoe lang zal de Belgische rege
ring zich kunnen afsluiten voor 
die aktuele bekommernissen, en 
waarop wachten de partijen om 
hun verantwoordelijkheden ter za
ke te nemen ? Van de Volksunie 
kan men niet zeggen dat ze ten 
achter is gebleven. Een jaar gele
den werd in het anti-inflatiepro
gramma van de VU gewaarschuwd 
tegen de verschijnselen inzake 
jeugdwerkloosheid die thans dui
delijk zichtbaar zijn ! 

Hektor DE BRUYNE 
Senator 

VU-DIALOOGDAG OVER 
HET KULTUURBELEID 
Na een eerste Dialoogdag in het voorjaar '75 (Oudenaarde) houdt de 
VU in september haar tweede Dialoogdag. Twee tema's zullen op deze 
dag centraal staan : moet ons volk verzuilen ?, en Kultuurbeleid met 
of tegen elkaar. 
Op deze dialoogdag wordt daarover een algemene konfrontatie be
doeld met alle betrokken en geïnteresseerden in het kultuurbeleid. 
De Volksunie, open en pluralistische partij, wil daarover uw stem 
horen en er rekening mee houden bij het formuleren van haar stand
punt. 

PROGRAMMA 

lOu : verwelkoming en overzicht van de werkzaamheden 
voorzitter : P. Rock, direkteur-generaal ministerie van 
Kuituur 

10u15 : Toelichting bij de — inleiding en de rapporten 
Rapport I . Pluralisme in het Kultuurbeleid ? 

Senator M. Van Haegendoren, 
ondervoorzitter Kultuurraad 

Rapport II : Is het kultuurpakt 
een waarborg voor het pluralisme ? 
Senator G. Van In, lid Kultuurraad 

10u45 : Informatieve vragen 
11u15 : indeling in werkgroepen en pauze 

— infrastruktuur : voorzitter A Herrebout 
— gemeentelijk kultuurbeleid : voorzitter W. Decoene 
— sociaal-kultureel werk : voorzitter L. de Beul 
— kunst : voorzitter E. van Itterbeek 
— internationale aspekten van het kultuurbeleid 

voorzitter : J. De Deurwaerder 
11u45 - 13u : eerste deel werkgroepen 
13u : lunchtijd 
14u35 - 15u : werkgroepen 
15u : koffiepauze en rapporten 
15u30 - 17u : voorleggen van de Inzichten en dialoog met het paneel : 

J. Das (direkteur CSKW), J Deleu (Hoofdredakteur Tijd
schriften « Ons erfdeel » en « Septentrion »j, J. d'Haese 
(Journalist en kunstknticus), L De Vuyst (Ondervoor
zitter Humanistisch Verbond), H Ongena (Voorzitter 
Bond van Vormings- en ontwikkelingsorganisaties), N 
Van Bruggen (Auteur) en een vertegenwoordiger van 
het Vermeylenfonds 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
« Huis der Vlaamse Leergangen », Boekhandelstraat, Leuven (gchter 
stadhuls). Zondag 28 september 1975 te 10 uur Middagmaal : 150 fr. 
inklusief 1 konsumptie. 
Inschrijvingen naar het alg. VU-sekretariaat, Voldersstraat 71, 1000 
Brussel, waar men ook de tekst van de rapporten kan ontvangen en 
inschrijven voor het middagmaal door een overschrijving op post-
glro 000-0147697-63 van Volksunie v z w , Brussel. 

In de kulturele grensgebieden van Nederland en Vlaanderen 
(Duitse grensstreek, Wallonië, Frans-Vlaanderen, Voerstreek, 
enz) wordt er In tal van scholen Nederlands gegeven en 
worden er initiatieven genomen die van aard zijn om er de 
Nederlandse kuituur een ruimere bekendheid te geven. 
Hét grote probleem van de initiatiefnemers en leraren Neder
lands blijft het gebrek aan morele en materiele steun vanuit 
Nederland en Vlaanderen. 
Aan deze toestand wil het Algemeen Nederlands Verbond 
(ANV) verhelpen. In samenwerking met de belangstellenden 
wordt een steunprogramma uitgewerkt. Dit omvat o.a. : het 
zenden van boeken aan schoolbiblioteken en openbare bi-
blioteken ; het bezorgen van didactisch materiaal aan lera
ren Nederlands ; het organiseren van wedstrijden voor leer
lingen die Nederlandse kursussen volgen ; het organiseren 
van studiedagen voor deze leraren, enzomeer. 

STEUN AAN DE 
NEDERLANDSE KULTUUR IN 
ONZE KULTURELE GRENSGEBIEDEN 
Kwalitatief moeten deze projekten aan alle eisen voldoen, 
kwantitatief moeten zij voldoende frekwent voorkomen om 
effekt te kunnen hebben Dit veronderstelt uiteraard belang
rijke financiële investeringen. 

Daarom doet het Algemeen Nederlands Verbond beroep op 
de medewerking van allen die begaan zijn met de positie 
en de toekomst van de Nederlandse kuituur in onze kulturele 
grensgebieden. 

Het ANV doet een oproep om een steunbijdrage voor het 
fonds •< Nederlands in de kulturele grensgebieden ». De na
men van de donatoren worden vermeld in het tijdschrift 
•• Neerlandia », uitgegeven door het Algemeen Nederlands 
Verbond. 

Uw bijdrage kan u storten op bankrekening nr. 408-7012041-73 
van het ANV-Vlaanderen. Gelieve te vermelden : steun-
fonds •• Nederlands in de kulturele grensgebieden •>, alsmede 
uw naam en adres. 
Slechts door een gezamenlijke inspanning van alle Neder
landssprekenden zal de Nederlandse kuituur in deze kulturele 
grensgebieden een volwaardige plaats verwerven. 
Voor bijkomende inlichtingen : Algemeen Nederlands Ver
bond, Jan van Rijswijcklaan 28 - 2000 Antwerpen. 
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(jeeveedee) •• Twee geloven op één kussen, daar slaapt de 
duivel tussen » zegt een oud Nederlands spreekwoord. Dat 
sloeg dan op een zogeheten « gemengd huwelijk », een zaak 
waar tegenwoordig nauwelijks nog iemand over praat. Maar 
het lijkt wel of die zegswijze nu dubbel en dwars geldt voor 
de (trouw-)verbintenis die de kristelijke politieke partijen met 
elkaar hebben aangegaan onder de naam Christen-Demokra-
tisch Appèl (CDA). Want nauwelijks kwamen — enkele da
gen geleden — de drie partijen, waar het hier om gaat, in 
Den Haag voor hun eerste kongres bij elkaar, of de duivel 
van het wantrouwen en de achterdocht bleek zich tussen hen 
in te hebben genesteld. Met als gevolg dat het er op het 
eind van de dag naar uitzag dat ófwel een van de drie met 
het CDA zal gaan breken (een soort echtscheiding dus !) óf
wel dat die ene partij grote ruzie in haar eigen gelederen 
krijgt. 

WORDT HET CDA 
EEH MISLUKT HÜWQIIK? 
Waar gaat het om ? Al vele jaren onderhandelden de drie 
grootste kristelijke partijen van Nederland — Katolieke Volks
partij (KVP), Anti-Revolutionaire Partij (ARPj en Christelijk-
Historische Unie (CHU) — met elkaar over een of andere 
vorm van nauwe samenwerking. Veel mensen vonden het 
immers een vreemde geschiedenis dat zowel de katolieke 
partij als de beide protestantse partijen steeds maar be
weerden dat zij politiek bedreven vanuit hun kristelijke op
vattingen (bijbel en evangelie), maar ondanks die gezamen
lijke achtergrond streng gescheiden bleven optrekken. In het 
parlement en in menige regering vonden ze elkaar wel (of
schoon ook weer niet altijd), maar de grote massa's van de 
leden bleven volslagen vreemden voor elkaar, een toestand 
die nog bevorderd werd door eigen vakbonden en een eigen 
pers. Daar moest een eind aan komen, vonden de leiders 
van een jaar of tien terug, zoals de latere protestantse eer-
ste-minlster Biesheuvel en zijn katolieke minister van Buiten
landse Zaken, Schmelzer. Hun opvolgers brachten het toen 
gelegde kontakt verder op gang, moeizaam weliswaar, en 
eindelijk kwam dan in het begin van dit jaar het CDA tot 
stand, voorlopig bedoeld als federatie. Later zou via de weg 
van een gezamenlijke verkiezingslijst dan één grote kriste
lijke partij gevormd moeten worden. 

De sluiting van dit partijenverbond bracht intussen al wat 
konflikten mee. Het meest Geruchtmakende daarvan was het 
weglopen van KVP-voorzitter Dick de Zeeuw. Deze wilde van 
het CDA een <• open » partij maken, toegankelijk voor kris-
tenen en niet-kristenen. Laatstgenoemde kategorie zou het 
CDA ook mogen vertegenwoordigen in het parlement, de pro
vincieraden en de gemeenteraden indien ze althans het 
politieke program van het CDA zouden onderschrijven. Een 
deel van de KVP was het met die opvatting niet eens, en die 
tegenstelling leidde tot het ontslag van De Zeeuw, een eer
lijk bewogen man, maar allerminst beschikkend over politiek 
instinkt. 
Feitelijk is dat meningsverschil over de « openheid » van 
het CDA ook de oorzaak van de breuk die zich op het aller
eerste kongres van de kristelijke driebond openbaarde. Want 
de KVP bleek dan wel teruggekomen van het anti-« open »-
standpunt dat De Zeeuw de kop had gekost, bij de ARP ble
ven de leiders, vol wantrouwen tegenover de « openheid », 
sterk gekant tegen de mogelijkheid dat ooit niet-kristenen 
namens het CDA in vertegenwoordigende lichamen zouden 
zetelen. Woordvoerder van het ARP was vooral Wim Aantjes, 
leider van de Kamerfraktie. Hij eist dat de mensen die als 
afgevaardigden van het CDA gaan optreden, niet alleen het 
program onderschrijven, maar ook in hun persoonlijk leven 
hun politieke inspiratie putten uit de oude kristelijke boeken. 
Met andere woorden : niet-kristenen mogen best lid van het 
CDA worden, maar de weg naar een Kamerzetel of een 
plaats in een lager vertegenwoordigend lichaam moet voor 
hen afgesloten blijven. 
Al geruime tijd vóór het kongres had Aantjes herhaaldelijk 
in het publiek zijn strenge opvatting uitgesproken. Daaren
tegen tilde Frans Andriessen, leider van de KVP-Kamerfraktie, 
niet zo zwaar aan de zaak (hij zei in een interview zelfs 
eens dat het CDA helemaal geen kristelijke partij hoefde te 
zijn !) en ook bij de CHU leven mildere gedachten over de 

. •• openheid » van het CDA. Dit laatste is minder verwonder
lijk als men weet dat de ARP vooral leden telt uit de Gere
formeerde protestantse kerk die veel ernstiger in de kriste
lijke leer zijn dan de mensen van de Hervormde protestantse 
kerk waaruit de CHU in hoofdzaak bestaat. 
Om kort te zijn : op het Haagse kongres verloor de opvat-
ting-Aantjes het met groot verschil van de anderen. Het CDA 
— onder voorzitterschap van de Eindhovense katolieke prof. 
Piet Steenkamp — gaat een « open » partij worden, en van 
de leden die tot vertegenwoordigende lichamen worden ge
roepen, zal niet de maat worden genomen van hun persoon
lijk kristelijk engagement. Voor de ARP betekent dit dat zij 
op korte termijn zal overwegen of zij nog wel in het CDA 
blijft. Als dat het geval is zou de (veelbelovende) carrière 
van Aantjes wel eens een snel eind kunnen nemen. En krijgt 
Dick de Zeeuw gelijk, want hij voorspelde maanden geleden 
al dat het «een verrekt klein CDA-tje» zou worden. Wat wel
licht niet erg is voor het Nederlandse politieke sisteem, 
maar triest voor de ARP die — het dient gezegd — in het 
verleden vaak het best voor de dag kwam door vast te hou
den aan haar religieuze uitganspunt. Iets wat van de KVP 
niet gezegd kan worden... 

CHABERT HELPT 
DE VERFRANSERS 

In de streek van Komen, vroeger 
Westvlaams gebied dat in 1962 
bij Henegouwen werd aange
hecht, strijden moedige Vlamih-
gen dag aan dag voor het behoud 
van hun Vlaamse identiteit. Ze 
worden daarbij geregeld in de 
rug geschoten door de Vlamin
gen uit de kleurpartijen. Uit het 
jongste nummer van hun maand
blad « Ons Kanton » citeren wij 
het volgende i.v.m. de telefoon
gids. 

« Wie dit kaartje bekijkt moet 
toegeven dat het niet opnemen 
van de telefoonabonnees uit het 
kanton Komen in de telefoongids 
van West-Vlaanderen (nr. 2) een 
absurditeit is, temeer daar die 
gids tweetalig is. 
Voor ons mag men de Komense 
lijst afdrukken in de gids van 
Henegouwen (nr. 8). Maar wie 
aanvaardt dat de telefoon en de 
gids werkinstrumenten zijn, dat 
het kommunikatiemiddelen zijn 

voor mensen die in eenzelfde 
aardrijkskundig gebied wonen en 
met elkaar betrekkingen onder
houden ,moet met elk onbevoor
oordeeld waarnemer akkoord 
gaan dat de Komense lijst in 
eerste instantie in de West-
Vlaamse gids moet te vinden 
zijn. 
Nu lijdt het Komense schade in 
zijn handel en nijverheid omdat 
het zijn klanten en leveranciers 
uit de geburen (leper, Wervik, 
Menen, etc.) niet vindt in zijn 
Henegouwse telefoongids en om
dat onze buren ons niet meer 
vinden in hun Westvlaamse gids. 
Het siert minister Chabert van 
Verkeerswezen niet als hem de 
elementaire politieke moed blijft 
ontbreken om de direktie van 
Promedia en Bell (de uitgevers 
van de gidsen), die er op uit 
schijnt Komen te schaden in zijn 
financiële belangen, te verhinde
ren haar nefast werk voort te 
zetten. 
Jos Chabert is verstandig genoeg 
om te weten dat het hele opzet 
om Komen uit gids 2 te bannen 
een machinatie is die ingegeven 
is door frankofone heerszucht die 
ons kanton liever ziet verkomme
ren dan het te laten leven dank 
zij zijn natuurlijke bindingen met 
het ommeland. Dat hij daar niet 
tegen opkomt, kwetst elk recht
vaardigheidsgevoel ». 

Op « Ons Kanton » kan men zich 

abonneren Werviksesteehweg 

425, 7780 Komen. 
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NUTTELOOS 

Elk jaar hoor je zo'n vékantiever-
halen, die op schrille wijze het 
egoisme van onze « welvaarts --
maatschappij tekenen. 

Een Frans tijdschrift vertelt 
hoe vader en moeder naar het 
zonnige zuiden trokken en alle 
zorgen van het leven letterlijk 
achter zich lieten : het huis, de 
hond... en de twee kinderen. 
De gerechterlijke instanties von
den het wat al te bar, pikten de 
" ouders » op en die brengen nu 

achter slot en grendel hun 'vrije' 
dagen door. 
Zo'n extreme gebeurtenis illus
treert een sluimerende maat
schappelijke kwaal : niet alleen 
de huisdieren, maar ook de kin
deren staan in de weg van de ge
noegens van het leven. Nu kan je 
de hond of de kat wel langs de 
weg afzetten en dan maar hopen 
dat een wagen ze vlug' om zeep 
helpt, maar dat met de kinderen 
doen, kan natuurlijk niet onge
straft. Als je geen goede vrien
den hebt, of een opofferende 
grpotmoeder-van-de-oude-trant of 
een ingetogen familielid, dan 
rijzen reuzegrote problemen. De 
Fransen vinden elk jaar zo'n 9.000 
verlaten kinderen en verder heel 
wat week-end-baby's in de kli
nieken : de ouders brengen het 
kind omdat het zogezegd ziek is 
en verschijnen weer op maandag
morgen, na een onbezorgd zon
daguitje. 

Had je vroeger de armoede als 
oorzaak van hardvochtigheid, en 
was dat hoe dan ook ergens be
grijpelijk, dan drijft de materiële 

RECHTZETTING 
(W.J.) In ons artikel vorige week over Rhodesië hield het zetduiveltje 
huis bij de opsomming van de terroristenbewegingen. Daarom deze 
rechtzetting. 
ZANU (Zimbabwe African National Union), Chinees bewapend en beïn
vloed met chef Sitole. Ze staan weigerachtig tegenover onderhande
lingen en akkoorden. In China ging het alleen met de revolutie, dus 
kan en mag het ook in Rhodesië niet anders gaan. Ze komen uit de 
meerderheidsgroep van de bevolking ; de Shona of Mashona. 
ZAPU (Zimbabwe African People Union) die op de minderheidsgroep 
van de Matabelen of Ndebele steunt (een tak van de Zoeloes die we 
ook in Zuid-Afrika terugvinden van waar de Matabelen trouwens in de 
19e eeuw uitweken). Hun leider is Ncomo, aan wie men een zeer grote 
invloed toeschrijft. 
Zij hebben Russische wapens en staan onder Russische invloed. 
Zimbabwe is de naam die deze terroristen- of bevrijdingsbewegingen 
geven aan Rhodesië. De naam komt voort van ruïnes van een verster
king die in het zuiden van het land ligt bij het Kylemeer. 
FROLIZI (Front of Liberation of Zimbabwe) is een groep van afge-
scheurden van beide bewegingen of een gedeelte van beide groepen 
die de verzoening en versmelting van beide vorige bewegingen wilden. 
Zij vormen de minst belangrijke groep. 
ANC (African National Council of Afrikaans Nationale Raad) is een 
overkoepelende beweging van de drie vorige en waarvan Muzerewa 
voorzitter is. 
De ZANU met Sitole wringt echter sterk tegen zonder volledig afstand 
te nemen. Tegen al deze bewegingen zijn de traditionele stamhoofden 
sterk gekant en hun voorzitter, senator Chiraw gaat er gewoonlijk in 
de scherpste bewoordingen op los. 

welvaart tot nog erger egoisme. 
Konden vele ouders vroeger hun 
kinderen niet opvoeden ,omdat 
ze door werken tijd te kort kwa
men, dan verwaarlozen sommige 
volwassenen hun nakomelingen 
omdat ze nu tijd te veel hebben. 
De weelde aan tijd — de grootste 
rijkdom die we wel ooit verwier
ven — kunnen we blijkbaar niet 
de baas en de konsumptietenoren 
slaan er munt uit : we besteden 
de vrije dagen aan geprogram
meerd tijdverdrijf — aanbevolen 
trips naar de zon, liggen op de 
Costa Brava, maar verder niet 
weten dat je in Spanje zit — zo
dat er van de verworven vrijheid 
ook al weinig overblijft, maar dat 
beseffen we toch maar weer niet. 
Terwijl we zo ongebreideld onze 
tijd konsumeren — buiten de le
vensnoodzakelijke vakantie om 
zijn weekends het interessantst 
in ons bestaan geworden en dat 
is dan voor teeveevoetbal be
stemd — hebben we natuurlijk 
geen belangstelling meer voor 
wat hulp- en liefdebehoevend is 
in onze omwereld. 
Sommigen onder ons schuiven 
die ' zwakkeren » gewoon letter
lijk opzij... het hinderend dier 
waarvoor je moet zorgen, de zeu
rende grootmoeder en het 
schreiend kind. 

Natuurlijk is materiële welvaart 
en vrije tijd noodzakelijkheden, 
rechten zelfs,, maar als ze de 
menselijke waardigheid in geest 
en hart niet verhogen, zijn ze 
overbodig, werken ze vernieti
gend op een samenleving in. 
De " leiders » van het volk zijn 
dikwijls slechte herders geweest: 
ze hebben een ' biefstukken •-
politiek verder-gevoerd, ook als 
de letterlijke honger was gestild, 
en de geestelijke nood hebben 
ze gest'ild met nutteloosheid. 

Huguette De Bleecker 

• VROUWENWERKGROEP 
IN DE VOLKSUNIE 

We vergaderen opnieuw in alge
mene vergadering in café Rei-
naert, zaterdag 6 september om 
15 uur. 
Op 21 september houdt de groep 
« Wij Vrouwen » van Gent, haar 
herfstbijeenkomst in vormings
centrum « De Sirkel » te Dron
gen. Besprekingsonderwerp « Ge
zin » wat nu ? ». 
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-"ÏVUAMS Buir^N 

Franstalige Brusselse vandalen hebben in de nacht 
van zondag op maandag hun haat tegen alles wat 
Vlaams is botgevierd op de nieuwe blanke muren 
van het VUB-ziekenhuis te Jette. Met zwarte en 
groene verf hebben zij op de achtergevel en de 
zijgevel van dit enige Vlaamse akademisch zieken
huis in de Brusselse agglomeratie tientallen scheld-
opschriften en hakenkruisen geklad. De slogans 
zijn gericht tegen de (Vlaamse) Vrije Universiteit, 
tegen het Taalaktiekomitee en zijn chef Piet De 
Pauw, tegen de Volksunie en tegen alles wat 

Vlaams is. De kladpotters lieten hun visitekaartje 
achter : ze noemen zich ' front de resistance 
bruxelloise », het « Brusselse weerstandsfront ». 
De toegebrachte schade wordt op ruim een half 
miljoen frank geraamd... 
Wij vernemen dat Jan De Berlangeer, lid van de 
agglomeratieraad en tevens VU-gemeenteraadslid 
te Jette, in de gemeenteraad zal interpelleren over 
deze wandaad en een doelmatig politietoezicht zal 
vragen op de bouwwerf van het Vlaamse zieken
huis. 

IS 
## de standaard " 
naief ? 

K De Standaard » vindt dat het 
debat over het nut van de Vlaam
se randfederaties rond Brussel 
een « vreemde wending » neemt 
door dat de nadruk steeds meer 
op hun betekenis als instrument 
tegen de uitbreiding van de 
« Brusselse olievlek » valt. Vol
gens de krant is deze « gordel 
van smaragd » (term destijds uit
gevonden op de Standaardredak-
tie toen de CVP daarmee de Vla
mingen moest sussen omwille 
van de invoering van de « liberté 
du uère de familie » in feite 
overbodig : artikel 3bis van de 
grondwet maakt het immers na
genoeg onmogelijk de grenzen 
van de taalgebieden nog te wij
zigen. Brussel kan nog alleen 
maar uitgebreid worden in een 
periode van « nationale unie ». 
De verfransing van de gemeen
te-instellingen rond Brussel is 
bijgevolg grondwettelijk onmoge
lijk geworden, aldus de jurist van 
dienst in « De Standaard ». 
Is « De Standaard » naïef, of wil 
hij alleen maar mee de Vlamin
gen helpen in slaap wiegen. Het 
mag juridisch wellicht allemaal 
mooi kloppen dat de Brusselse 
grenzen nietmeer kunnen ge
wijzigd w o r d e n tenzij met 
de medewerking van een aantal 
Vlamingen, f let is ten eerste niet 
helemaal ondenkbaar dat die in 
de traditionele partijen ooit nog 
eens gevonden worden, dat heeft 

de ervaring ons geleerd. En ten 
tweede zal dit de franstalige im
perialisten van de hoofdstad niet 
verhinderen hun verfransings-
aktiviteiten stelselmatig voort te 
zetten. De Voerstreek behoort 
grondwettelijk ook tot het Neder
landse taalgebied, maar via het 
onderwijs wordt de bevolking er 
onder ogen sistematisch ver-
franst. Als de aanhangers van 
Van Rijn en Lagasse volgend jaar 
de gemeentehuizen van sommige 
randgemeenten weten in te pal
men zullen zij zich noch aan de 
wet noch aan de grondwet sto
ren. En het zijn niet de Vlaamse 
macekliers uit de kleurpartijen 
die hen krachtdadig tot de nale
ving van de wetten zullen ver
plichten. Zie maar eens hoe de 
Vlaamse eerste-minister Tinde-
mans de wet doet naleven te 
Schaarbeek I De werkelijkheid in 
de straat en zelfs op de gemeen
tehuizen ziet er vaak heel anders 
uit dan wat ze juridisch zou moe
ten zijn. Of zou « De Standaard » 
dat niet weten ? 

/# ## links " steunt 
de Portugese 
kommunisten 
Ook in de Vlaamse pers wordt de 
evolutie in Portugal met aandacht 
gevolgd. Sedert weken valt het 
daarbij op dat het weekblad « De 
Nieuwe » zich heeft ontpopt tot 
de verdediger door dik en dun 

van het sandpunt van Cunhal, de 
Portugese kommunistenleider. De 
aanvoerder van de Portugese so
cialisten, Mario Soares, wordt 
daarbij afgeschilderd als de agent 
van de internationale reaktie, als 
de grootste vijand van de anjer
revolutie. 

Dit standpunt wordt nu ook on
dubbelzinnig bijgetreden door 
« Links », weekblad voor een 
strijdend socialisme. In het num
mer van 23 augustus schrijft ene 
Freddy Verbruggen tot besluit van 
een lang artikel over Portugal let
terlijk : « Er is, binnen dit kader, 
geen derde mogelijkheid : of men 
steunt Cunhal en de revolutie, of 
Soares en de kontra-revolutie ». 
Het is daarbij wel enigszins grap
pig te zien dat diezelfde week op 
de voorpagina van « Voor Allen », 
het officiële weekblad van de 
Belgische Socialistische Partij 
(waarvan de mannen van «Links» 
trouwe leden zijn) een hoofdarti
kel staat afgedrukt waarin wordt 
opgeroepen tot « alle steun aan 
de Portugese socialisten ». Het 
artikel is van de hand van de so
cialistische oud-minister Gust 
Breyne die o.m. letterlijk schrijft: 
« Portugal zal socialistisch of de-
mokratisch zijn of het zal een 
rotte plek worden in het demo-
kratisch Europa ». 

Als wij het dus goed begrijpen 
steunt de oHiciële BSP de « kon
tra-revolutie » van Mario Soares 
en « Links » de « revolutie » van 
Cunhal, en die staan in Portugal 
diametraal tegenover elkaar. Of 
zou het toch zo zijn dat rond het 
tijdschrift « Links » de kommu
nisten van de BSP gegroepeerd 
zijn 7 

HERDENKING 
SENATOR VAN DIEREN 

Zondag 31 augustus wordt te He-
renthoüt senator Van Dieren her
dacht. Hij was gedurende 20 jaar 
de aanvoerder van de Vlaams
nationalisten in de Antwerpse 
Kempen. Op het programma : 
om 14 u. eucharistieviering op
gedragen door de abten Boel 
(Tongerio) en Stappers (Aver-
bode), de kanselrede wordt ge
houden door pater Koyen. Om 
15U.30 in de gemeenteschool : 
akademische zitting met als 
sprekers : mtr Borginon (« de 
personaliteit Van Dieren »), Louis 
De Lentdecker {« het proces Van 
Dieren »), Walter Luyten (« de 
jongere generatie en Van Die
ren »). Het gemeentebestuur 
biedt om 17u. een receptie aan. 
Verder optocht met de fanfare 
Kempenland en de drumband uit 
IVlol. 

Het herdenkingskomitee, onder 
ere-voorzitterschap van oud-mi
nister De Boodt, nodigt alle 
Vlaams-nationalisten uit de her
denking van deze door de repres
sie gekraakte voorman, waardig 
en massaal te herdenken. 

•• NUTTIGE IDIOTEN » 

In ' Wij, Vlaams-Nationaal » van 21.8.75 merken wij in de 
lezersbrief van G.S., Oostakker allerlei onnauwkeurigheden 
en onjuistheden inzake ons optreden ten voordele van de 
onderdrukte volkeren. 
Als heel-Nederlandse volksnationalist ijveren we uiteraard 
voor de gelijkberechtiging van iedere volksgemeenschap en 
dit via de demokratische, federale bestuursvormen. 
Dat ons ijveren éénzijdig-gericht zou zijn, nl. voor de Basken 
en tegen de Spaanse staat... is een kwaadwillige verdacht
making ! Tijdens ons vierjarig mandaat hebben we ons inge
zet voor de Oekraieners ; denk maar aan onze interpellatie 
van 12 april '72 voor de gevangen Jaroslaw Dobosch ' Mede 
hierdoor werd hij voortijds vrijgelaten in Moskou. Op 5 juli 
1972 bracht de Sovjet-Russische minister van Buitenlandse 
Zaken voor het eerst sedert het ontstaan van de Sovjet-Unie 
een bezoek aan Nederland en op 11 juli aan België ; bij die 
gelegenheid protesteerden wij met een 8-tal VU-parlements-
leden te Brugge voor het levensrecht van de Letten, Esten 
en Litauers. Het hele geval kreeg voor kamerlid Babyion en 
mezelf een gezellige gerechtelijke nasleep.. Met kamerlid 
Nelly Maes betoogden wij in de Britse ambassade op 2 
februari 1972 voor de rechten van het Ierse volk. In dezelfde 
periode organiseerden we kontakten met Hongaren en Sude-
tenduitsers... In januari 1974 namen we deel aan de honger
staking van de Basken en werden prompt door de heer Pom
pidou (voor 5 jaar) uit Frankrijk gewezen ; dit jaar tijdens de 
paasdagen gebeurde hetzelfde in Spanje. Ondertussen heb
ben we ons ook nog wat ingezet voor de Koerden die én 
door de Sovjets én door de Amerikanen in de steek gelaten 
worden... 

Bij de ene aktie ben je dan « links » voor de rechtsen en 
» rechts » voor de linksen bij een andere aktie ! 
Graag wil ik G.S, Oostakker ontmoeten om hem meer uit
gebreid uitleg te geven over dit alles. Hij zal wellicht ver
wonderd staan hoe instemmend personen uit de Spaanse 
Bisschoppenkonferentie, uit Oostpriesterhulp, uit de Liga 
voor de Rechten van de Mens enz... onze houding en geweld
loze akties bijtreden. Lic. Walter Luyten, historicus, is een 
van de weinige deskundigen in heel Europa met degelijke 
dokumentatie en kontakten. Ook voor de komende Europese 
verkiezingen is dit alles van onschatbaar belang. 
Wat de beledigende lezersbrief betreft in de « Gazet van 
Antwerpen » (21.4.75)... ik vraag me af hoe men zo een onzin 
wil publiceren ! 

Mijn ' Recht op Antwoord » werd gepubliceerd na driemaal 
aandringen en 11 dagen geduld I 
Dat er bij de Basken ' kommunisten aan het werk zijn » ' 
Zeer zeker, een reden te meer om er als volksnationalist 
aanwezig te zijn ! 
Tot slot wil ik nog even beklemtonen dat onze eerste volks-
nationale plicht begint bij ons eigen volk, in ons eigen arron
dissement... wil G.S., Oostakker ook dat deel van onze levens-
inzet aan een <• kritisch onderzoek » onderwerpen ? 

WILLY KUIJPERS, KAMERLID 

« WIJ » EN 
DE « VREEMDE VOGELS » 

Cijfers over bevolking, migratie, evolutie van een bevolking 
enzomeer kunnen aanleiding geven tot de meest uiteenlo
pende beschouwingen en politieke stellingnamen. Het hoofd
artikel in een krant van een politieke partij in zulke gevoe
lige materie moet dan ook goed overwogen worden. 
Ik heb dit bewuste hoofdartikel (' Wij » van 14.8.75) met 
wrevel en ongenoegen gelezen. Ik acht de beschrijving ge
voelsmatig overgeaksentueerd, de analyse en de duiding van 
de toestand niet korrekt en de konklusie oppervlakkig. 
1) ' Het loopt er vol vreemde, meest donkerhuidige types ». 
Dat er in Brussel veel vreemdelingen zijn komen wonen, zal 
niemand betwisten. In sommige kwartieren beheerst hun aan
wezigheid het straatbeeld. Maar er zijn in Brussel ook an
dere kwartieren waar heel het beeld bepaald wordt door de 
bourgeoisie en waar heel het straatbeeld Frans is, het Engels 
niet te na gesproken. Is het voor nationalisten geen verheu
gende vaststelling dat de vreemde arbeiders niet meteen 
bereid zijn hun kulturele en nationale eigenheid op te geven? 
Dat zij ghetto's vormen ? Is dat niet omdat zijn samenge-
dreven werden in krottenbuurten, in afwachting dat deze 
gesloopt worden en vervangen door kantoorruimten, hotels 
enz... Het is de ongebreidelde spekulatie die hele wijken 
bewust aan de verkrotting opoffert, die moet worden aange-
kfaagd. De Vlaamse Brusselaars in hun kongres en tal van 
aktiegroepen wijzen op dit verkeerd beleid en dat beleid 
wordt niet aangeklaagd in het artikel ! 

2) Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat de gastarbeiders 
overwegend zichzelf hebben uitgenodigd. Wie de praktijken 
van de ronselaars, de koppelbazen en van het groot-kapitaal 
kent, kan dit toch zomaar niet beweren. Ook niet wie vast
stelt wat voor soort werk en tegen welke lonen deze men
sen hier verrichten. 
3) De aanwezigheid van vreemde kinderen in de Franse 
scholen van de hoofdstad noopt tot andere konklusies. Waar
om krijgen zij geen kans op onderwijs van hun eigen taal ? 
4) De ' invasie » van vreemdelingen is een gevolg en een 
oorzaak • 
Dat de autochtonen Brussel verlaten, is eveneens het gevolg 
van de bouw- en woonpolitiek van promotoren en hun hand
langers in gemeentebesturen en regering. 
Wie op de spanningen wijst die het gevolg zijn van de mas
sale aanwezigheid van vieemdelingen kan zich niet beperken 
tot het lapidaire « paal en perk stellen ». Men moet naar de 
kern van de zaak durven gaan en dat zijn de strukturen zelf. 

NELLY MAES, KAMERLID 
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ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENTELE , 
WERKING : 

Onze arrondissementele raads
leden noteren nu reeds de- vol 
gende data Ivm de "verkiezingen 
op arrondissementeel vlak": 

-Vrijdag 12 sepember 75: Koop 
tatle bi] de Arrondissementele 
Raad. 

- Vrijdag 19 september: Arron-
dlssementsbestuur. 

-Vrijdag 26 september: Arron
dissementele Afgevaardigde 
Partijraad. 

Deze drie verkiezingen grijpen 
plaats, telkens In lokaal "Trefpunt, 
Turnhoutsebaan, 28 - Deurne. Alle 
arrondissementsraadsleden ont
vangen hieromtrent persoonlijk 
nog de nodige onderrichtingen. 

WIM MAES-HERDENKING 
Zondag 5 oktober e k , herden

king In VTB-zaal (lOu), St-Jacobs-
markt te Antwerpen Te 9u h mis 
Vanaf 14u30 bloemenhulde aan het 
graf van Wim, op de begraafplaats 
te Brasschaat. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Vanaf maandag 1 september 
grjpt weer terug het regelmatig 
dienstbetoon plaats op ons sekr 
door volksvert De Beul, bijge
staan door prov raadslid mevr 
Monseur en sen De Bruyne Tel
kens op maandag van 16 tot 19u 
Het sekr is verder dagelijks ge
opend van 9 tot 16u30 op de an
dere weekdagen 

ABONNEMENTENSLAG 
Een abonnement op ons week-

Talad kan u schenken aan een on
zer minder bemiddelde leden 
Neem kontakt op met ons sekr, 
tel 36 84 65 

KONTAKTBLAD 
Ons afdelingsblad wordt eind 

september weer op duizende 
exemplaren in alle bussen gesto
ken van een groot deel van de 
stad Dit keer valt de bedeling op 
Lmker Oever in dat nummer, dat 
ook aan alle leden en simpatisan-
ten gratis wordt toegestuurd, zal 
de eerste lijst verschijnen van 
alle steuners die onze oproep 
reeds beantwoorden in verband 
met de komende propagandaslag 
U kan nog steeds uw bijdrage 
storten op onze bankrekening KB 
^04 3036801-74 van VU Antw Stad 
VUJO 

Onze VUJO-leden kunnen deel
nemen aan het week-end in Gad-
zand op 12, 13 en 14 september, 
waar samen gezocht wordt naar 
kreatieve aktviteiten in verband 
met de komende gemeenteraads
verkiezingen Deelname per per 
soon 250 fr Inschrijven op nr 
001-1196241-86 van VUJO-Natio-
naal Merelbeke, met vermelding 
« Cadzand ». 

KOO 
Problemen met de KOO Antw 

Stad ' Maak een afspraak met 
een onzer afgev dr De Boel, 
tel 33 97 90 of Frans De Laet tel 
38 66 92 
BIJLEDENSLAG 

Langs deze weg, verzoek aan 
elk hoofdlid om in zijn gezin een 
bijlid te maken 50 fr per jaar 
HUWELIJKEN 

Tijdens de vakantieperiode trad 
ons bestuurslid Mare Onghena in 
het huwelijk Ook de zoon van 
ons bestuurslid Madereel werd in 
de echt verbonden Beiden van 
harte proficiat 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE 

ONDERSTAND 
VAN ANTWERPEN 

PLAATSEN VAN 
VERPLEGINGSSECRETARIS-

VERPLEGINGSSECRETARESSE 
De bediening van verpiegmgsse 
Cretans - verplegingssecretares-
se wordt openverklaard 
De bruto aanvangswedde per 
maand bedraaat 21 941 fr of 
22 636 fr naagelang de kandida
ten gerechtigd zijn op standplaats
vergoeding of haardgeld 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing 
De kandidaten moeten een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
dienstig voor open bestuur, inle
veren , de mannelijke kandidaten 
tevens een militieattest 
Leeftijdsvoorwaarden . de mini
mumleeftijd van 18 jaar bereiken 
en de leeftijd van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 19 9 1975 
Toepassing der wetten van 
3 8 1919, 27 5 1947 en 27 7 1961 
Diplomavereisten getuigschrift 
van hoger middelbaar onderwijs 
of daarmede gelijkgesteld getuig
schrift 
Houd(st)ers van een diploma op
gesteld in een andere taal dan 
het Nederlands dienen onderwor
pen aan een taalproef, in te rich
ten door het Vast Wervinqssecre-
tariaat 
De kandidaten zullen onderworpen 
worden aan een vergelijkend exa
men Een werfreserve zal aange 
legd worden met een duurtijd van 
3 jaar 
Verplicht inschrijvingsformulier, 
volledige voorwaarden en examen
programma te bekomen op de 7e 
Afdeling/Personeelszaken van de 
Commissie van Openbare Onder
stand, Maarschalk Gerardstraat 
2, Antwerpen (tel 31 58 86) 
Inschrijvingsrecht 120 fr 
De aanvragen dienen toegekomen 
te zijn op het Secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33, Antwerpen 
uiterlijk op 19.9 1975 (advertentie) 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE 

ONDERSTAND 
VAN ANTWERPEN 

PLAATSEN VAN BRANCARDIER 

De bediening van brancardier 
wordt openverklaard 
De bruto aanvangswedde per 
maand bedraagt 21 066 fr of 
21 761 fr naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op standplaats
vergoeding of haardgeld 
Een werfreserve zal worden aan
gelegd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar, die zal aanvang nemen 
bij de benoeming van de eerste in 
aanmerking komende kandidaat 
der werfreserve 

Komen in aanmerking de manne
lijke kandidaten die een minimum 
gestalte hebben van 1 65 meter 
De kandidaten moeten een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
dienstig voor openbaar bestuur en 
een militieattest inleveren 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar met overschreden hebben 
op 19 9 1975 Toepassing der wet
ten van 3 8.19 19, 27 5 1947 en 
27 7 1961 

Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichtmg is van 

-toepassing. 
De brancardiers kunnen gehou
den zijn tot het verrichten van on
derhoudswerk 
De kandidaten zullen na het sla
gen in een maturiteitsproef toege
laten worden tot een avondcursus 
die zal aanvangen in januari 1976 
BIJ het einde van deze cursus zal 
een vergelijkend examen worden 
afgenomen 
Inschrijvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te be 
komen op de 2e Afdeling/Perso 
neelszaken van de Commissie van 
Openbare Onderstand van Antwer
pen, Maarschalk Gerardstraat 2, 
Antwerpen. 
De aanvragen dienen toegekomen 
te zijn op het Secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33, Antwerpen 
uiterlijk op 19 9 1975 

(advertentie) 

VAN ROY MARCEL 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6,. LIER 

TEL. (031)80.15.68 

KflL€nï>€R 
SEPTEMBER 

13. Hoogstraten (Kant.) : Kant. bal om 20u30 in het Parochie
centrum te Rijkevorsel Gelegenheidsparade van drum
band Kempenland om 18u te Hoogstraten en om 19u 
te Rijkevorsel 

20 Geel : Filmavond door Piet De Pauw en zijn Takkers • 
« De slag van Schaarbeek » in café Het Wijnhuis, Sta-
tionsstr om 20u Inkom : 50 fr Kaarten kunnen besteld 
worden vanaf 1 september bij sekr A Peeters, Dr. Van-
deperrestr 2 (014/58 97 36) 

DEURNE 
GROTE TOMBOLA 

Voor uitbreiding Vlaams Kultu-
reel Centrum , Trefpunt Loten 
van BF 1, 10, 50, 100, 200 en 500 
Trekking op 3110 75, in het lo
kaal Prijzen o a Reis naar Tene-
rife, kleuren-TV, 2 wit-zwart TV, 
koelkast, enz Steun ons 

De winnende nummers ver
schijnen in « Wij » 

EKEREN 
WERVING 

Nieuwe leden en abonnenten 
zijn steeds hartelijk welkom Ge
lieve uw naam en adres mede te 
delen aan het VU-sekr, Geesten-
spoor 72, tel 41 04 41. 

MERKSEM 
HUWEIJKSKLOKKEN 

Op zaterdag 2 augustus II luid
den de huwelijksklokken voor 
Francine, dochter van ons ge
meenteraadslid Jan en mevr 
Poels, toen zij mevr Hugo Hane-
veir werd De Merksemse VU-
mandatarissen en afd bestuurs
leden, wensen het jonge paar 
veel geluk en voorspoed in hun 
verdere leven en feliciteren te
vens beide ouders. 

EVEN HERINNEREN 
Zaterdag 30 augustus ope

ning Merksem kermis • optocht 
door de gemeente met de Groene 
Kapel We komen samen vanaf 
14u aan het Vlaams Huis Tijl. 

Op dezelfde dag, te 15u, ope
ning van de Kunst, en Werkten-
toonstelling, ingericht door de 
Vlaamse Kfing Groeninghe, in de 
meisjesschool van de Borrewater-
str Te 20u, eerste voorstelling 
van een reeks dia's over het werk 
van kunstschilder Alfred Ost, met 
toelichting door Jozef Verijke 

Zondag 31 augustus wordt deze 
diareeks eveneens vertoond te 
16, 18 en 20 u. 

De tentoonstelling blijft verder 
nog toegankelijk op maandag 1 en 
dinsdag 2 september 

SPAARKAS TIJL 
Wegens het kermisgebeuren, 

werd de eerste maandelijkse ver
gadering, na de vakantie, verscho
ven naar donderdag 4 september 
te 20u30 in het Vlaams Huis Tijl 

VROUWEN VAN VANDAAG 
Onze dames blijven in kermis-

stemming, want zij vieren op 14 
en 15 september het 1ste lus
trum van hun jaarlijkse Vlaamse 
Kermis, telkens vanaf 15 u in 
zaal Tijl Amusement voor groot 
en klem is weer verzekerd en na
tuurlijk zullen ook de smulpapen 
aan hun trekken komen Onze da
mes hopen dan ook alle Vrouwen 
van Vandaag, Gisteren en Morgen, 
vergezeld van veel vaders, groot
vaders, broers en alle andere fa
milieleden één van beide dagen 
te mogen begroeten 

VK ATLANTA 
Op zondagen 31 augustus en 7 

september worden vriendenwed
strijden betwist tegen FC Familia 
en een nog nader te bepalen ploeg 
ter voorbereiding van het nieuwe 
voetbalseizoen, dat officieel start 
op 14 september Beide wedstrij
den vinden plaats op het terrein 
aan de Gasthuishoevestr om 10 
u 30 Graag heten wi j via deze 
weg alle nieuwe spelers van har
te welkom en wensen de ver
sterkte ploeg een goede start en 
een vruchtbaar seizoen. Tevens 
wensen we onze vriend Johnny De 
Groote een spoedig herstel en 
hopen hem spoedig weer op he 
terrein te ontmoeten 

DIENSTBETOON 
Schepen Toon Dewachter ont

vangt alle belangstellenden op 
het gemeentehuis, elke maandag 
tussen 14 en 17 u. 

KOO-voorz Leo Michi^lsen is 
te spreken, elke 'dinsdag en vrij
dag tussen 14 en 17 u op het bu
reel van de KOO, Van Aertselaer-
straat 

GEVRAAGD : 
Uitbater voor cafe met zaal 
Gelegen in het centrum van 
Mol Inlichtingen telefoon 
(014)31 47 79 

*B) wvalier 'maes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 
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BRABANT 
FEDERATIE HALLE 

Het Dosfelinstituut richt een 
kursus in : « Voorbereiding ge
meenteraadsverkiezing », in het 
Kultureel Centrum « Desteihei-
de », Dworp. 

20 en 27 september, 11 en 18 
oktober, telkens van 9.30 tot 
12.30 uur. 

GROOT-BIJGAARDEN 
4e HERFSTBAL 

Op zaterdag 27 september gaat 
in zaal Collegium, Brusselstr. 257, 
ons jaarlijks herfstbal door met 
het radio-orkest «The Dixie Dicks». 
Hoofdprijs tombola : vliegtuigreis 
naar Palma de Mallorca. Deuren : 
20u30. 

HALLE 

VIERDE BREUGELROUTE 
PER FfETS 

Zondag 17 augustus rond 8u30: 
ondanks de gutsende regen ko
men tal van nieuwsgierige en 
twijfelende deelnemers vragen : 
" Start de Breugelroute ? ». Het 
aantal deelnemers neemt steeds 
toe en VU- en VUJO-Halle beslis
sen : « Wij vertrekken ». Rond 
10u geeft de VU-volksvert. Jef 
Valkeniers de start aan 148 fiet
sers die ondanks het slechte we
der in de neergutsende regen al 
lachend de Grote Markt verlaten. 
Omstreeks het middaguur stopt 
het met regenen en komt de zon 
eindelijk de deelnemers toela
chen. De groep is reeds nabij 
Gooik waar de Breugeliaanse pik-
nik zal plaatshebben. Grote bo
terhammen met plattekaas en 
ham stillen de hongerige magen. 
Gueuze en kriek laven de dorsti-
gen. Na het middagmaal worden 
de deelnemers vergast op Volks
dans uitgevoerd door « De Vrolij
ke Kring » uit Essenbeek. De to
neelgroep « Volharding » voert 
een « kluchte » op, in de stijl 
van het middeleeuse volkstoneel. 

De prijsuitreiking verloopt als 
volgt : Chirojongens Lembeek 
krijgen de prijs als de grootste 
groep. De jongste-deelnemers-
prijs naar Inge Hernalsteen (am
per 7 jaar), de oudste deelnemer 
de h. Van den Berghe uit Ander-
lecht (75 jaar jong). Proficiat voor 
de h. en mevr. Heirbout uit Ant
werpen, zijn waren voor de 4e 
maal hier om deel te nemen. Te 
Gooik werden nog een 30-tal in
schrijvingen genoteerd, zodat 178 
deelnemers langsheen de Breugel
route terug fietsten naar Halle. 
Onder het zingen van een dave-
rede « Vlaamse Leeuw » kwamen 
zij om 17u30 opnieuw de Grote 
Markt te Halle opgereden. In zijn 
slotwoord feliciteerde afd. voorz. 
Hernalsteen de moedige fietsers 
en dankte namens de VU- en 
VUJO-Halle alle spontane en on
baatzuchtige medewerkers. 

(B. Beke) 

HOFSTADE 

TENTOONSTELLING 
Op 5, 6 en 7 september e.k. or

ganiseert VU-Hofstade een ten
toonstelling in de zaal van her
berg De Sportvriend, Driesstr. 54. 
Er zullen schilderijen, prentkaar-
ten, foto's en munten tentoonge
steld worden. Alle VU-leden en 
simpatisanten worden uitgenodigd 
om de officiële opening met re
ceptie op vrijdag 5 september om 
20u bij te wonen. Verder is de 
tentoonstelling voor iedereen gra
tis toegankelijk op vrijdag 5 sept. 
van 20 tot 22u, zaterag 6 sept. 
van 14 tot 20u en zondag 7 sept. 
van 10 tot 13u en van 15 tot 18u. 

KORTENBERG 
NIEUW BESTUUR 

Net voor de vakantie hadden 
de bestuursverkiezingen plaats. 
Een gezellig etentje zette de 
avond in. Willy Kuijpers sprak de 
aanwezigen toe over de « Koer

den ». Tenslotte werd de nieuwe 
bestuursploeg aangesteld : Paul 
Van den Dorpe, Dirk Goossens, 
Luk Van Duffel, André Penninckx 
en André Vanderhulst slaan de 
handen in elkaar en zullen de 
afd. Kortenberg in de komende 
jaren aanvoeren. 

LEUVEN (Arr.) 
VLAAMSE NACHT 
VAN HET ARR. LEUVEN 

Dit jaarlijks weerkerend VU-
dansfeest gaat door op zaterdag 
11 oktober om 20u30 in de Salons 
Georges, Hogeschoolplein te Leu
ven. Het wordt beslist weer een 
daverend feest met honderden 
VU-ers uit het arr. Leuven, samen 
met hun familie en vrienden. Or
kest : Peter Opsteyn. 

TOMBOLA 
leder jaar wordt ons arr. dans

feest nog grootser door de sen
sationele prijzentafel met honder
den waardevolle prijzen. Langs de
ze weg doen wij een oproep tot 
ieder, die het zijne/hare wil bij
dragen om onze prijzentafel nog 
massaler en waardevoller te ma
ken. Ook de VU-afdelingen wor
den uitgenodigd het hunne bij te 
dragen. Hebt u iets klaarliggen, 
of wenst u iets te geven, neem 
dan even kontakt met André Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-
lo, tel. 016/25.20.14. 

SCHAARBEEK 
KLACHT TEGEN NOLS 

Enkele tientallen Schaarbekena
ren dienden een klacht in tegen 
FDF-burgemeester Nols. Doch dit 
is niet voldoende, wij willen er 
meer. Geef vlug je naam op of 
vraag nadere inlichtingen aan Jan 
Vermeulen, Zenobe Grammelaan 
87, Schaarbeek (241.04.07). 

SCHERPENHEUVEL 
DIENSTBETOON 

Heeft men problemen inzake 
pensioen, militie, belastingen, enz. 

SEPTEMBER 
6. Zaventem-Nossegem : Afdelingsbal in zaal St-Michlel, 

Stationsstr. 103, om 21 uur met het orkest « Pennsyl
vania 6-5000 ». 

VLAAMS-NATIONALE STUDENTENUNIE 
WERKJAAR 1975-1976 
Dit jaar herdenken wij de grote « beroeringe » ofte kontesta
tie, die vorm kreeg in de Blauwvoeterie, later in het AKVS 
en nog later in het KVHV en het VNSU. 
In de 6 Vlaamse studentencentra (Antwerpen, Brussel, Gent, 
Haselt, Kortrijk, Leuven) werkt een VSNU-ploeg aan het volks-
nationalisme om dat erfgoed eigentijds mee uit te bouwen 
naar een Nederlands zelfbestuur in het « Europa-der-Volke-
ren ». 
Ook jouw inzet in deze vriendengroep is méde-bepalend ; 
schrijf dus in voor het komende werkjaar door dit strookje 
teurg te zenden aan : 
Antwerpen : Dirk van den Broeck, Volhardingsstr. 13, 2020 

Antwerpen. 
Brussel : Rudi Brugmans, Jaargetijdenlaan 63, 1050 Eisene. 
Gent : VNSU-sekretariaat, Korte Kruisstr. 3, 9000 Gent. 
Hasselt-Kortrijk-Leuven : Hugo Noé, Lubbeeksestr. 73, 3370 

Boutersem-Roosbeek. 

Naam : Voornaam : 

Thuisadres : 

Kotadres : 

Fakulteit : Jaar : 

verlangt verdere inlichtingen over de VNSU-werking te 

Datum : Handtekening : 

neem dan even kontakt met sche
pen Marcel Gemoets, Vesting 
Noord 38. Steeds welkom I 

WILSELE-HOLSBEEK 
BAL 

Op zaterdag 18 oktober heeft 
het bal plaats in de parochiezaal 
van St-Martinus te W'lsele. 

VIKING 
Uw Vlaams reisbureau 
NU OOK TE BRUSSEL 
Saksen Coburglaan 14 

1030 Brussel 
(St-Joost, nabij Madouplein) 

Tel. (02)217.93.33 

LIMBURG 
GENK 

LEDENSAMENKOMST 

Het traditionele jaarlijkse leden-
feest zal ditmaal plaatsvinden op 
zondag 21 september bij Jef 

Olaerts te Zutendaal. Dit Breughe-
liaanse feest zal dit jaar nog rui
mere afmetingen en belangstel
ling kennen gezien tegelijkertijd 
een verbroederingsdag met de af
deling Ertvelde uit Oost-Vlaande-
ren georganiseerd wordt. Hou de
ze datum van nu af vri j . 

BAL VAN DE GENKSE 
VU-PARLEMENTAIREN 

Zaterdag 25 oktober organiseert 
de afd. Genk het bal van sen. 
Vandekerckhove en volksvert. 
Olaerts in de feestzaal van het 
centrum Bethanië. Wij rekenen 

op een ruime belangstelling ook 
uit de andere Limburgse afdelin
gen. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUURS
VERKIEZINGEN 

De arr. bestuurverkiezingen zul-
ler) voor Tongeren-Maaseik plaats 
hebben op vrijdag 26 september 

a.s. Met het oog hierop zullen in 
het begin van de maand septem
ber richtlijnen aan de leden van 
de arr. raad worden overgemaakt. 
Het is uiteraard van belang dat 
de afdelingen, die nog geen be
stuursverkiezingen hebben geor
ganiseerd, hiertoe overgaan ten 
laatste in de eerste weken van 
september. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
ETENTJE MET STRIJKJE 

Op zaterdag 13 (vanaf 17u) en 
zondag 14 september (van 12 tot 
21 u) organizeert de VU van het 
arr. Aalst te Welle' in de zaal Bot
jeshof een « VU-etentje met strijk
je ». Drie verschillende menu's, 
goed bier, uitstekende wijn, mu
ziek, gezelligheid... dat alles aan 
de prijs van 200 fr. per persoon. 
Kaarten bij de bestuursleden van 
alle VU-afdelingen. 

DIENSTBETOON 
Jan de Neve, schepen Openba

re Werken. Op het stadhuis : 
maandag, woensdag en vrijdag, 
telkens van 10 tot 12 u., tel. 
21.57.51, post 133. 

Frans De Brul : alle werkdagen 
van 17 u. 30 tot 18 u. 30, thuis, 
Albrechtlaan 38, tel. 21.44.56. 

Jan Caudron : elke zaterdag 
van 11 tot 12 u. in Het Gulden 
Vlies, Esplanade, Aalst en elke 
woensdag van 19 tot 20 u., thuis, 
Geraardsbergsestraat 44, tel. 
70.40.64. 

Arseen Carlier : alle dagen op 
afspraak thuis. Dirk Martensstr. 
76, tel. 70.11.70. 

AALTER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke donderdag van 11 
tot 12 u.. Ter Walle 12, tel. 
74.25.00. 

DENDERMONDE (Arr.) 
Vanaf heden wordt het sekreta-

riaat van het sociaal dienstbe
toon : Senator Maurits Coppie-
ters overgebracht naar : Fernand 
Ronsmans, Fortstraat 20 - 9370 
Lebbeke. 

DRONGEN 
BESTUURSVERKIEZING 

Ruim 1/3 van de kiesgerechtig
de leden verkozen op 13 juni vol
gend nieuw bestuur : voorz. : 
Miek Lefever ; sekr. : W. Vlieghe; 
penningm. : J. Debrander ; prop.: 
Cécile Deflo ; org. : H. Blontrock. 
Maken verder deel uit van het 
bestuur : J. Thys, R. Cannoot en 
gemeenteraadslid M. Smets. 
EEN DRONGENAAR 
BLIJFT DRONGENAAR 

Tot vóór 4 jul i , dag waarop de 
pers het « doodsbericht •> van 
Drongen bekend maakte, stond 
onze VU-afdeIng alleen om de 
Drongenaren te wijzen op het ge

vaar Gent. Zo werd onze auto-ka-
ravaantocht op 12 april enkel als 
een propaganda-tocht aanzien en 
nam men onze waarschuwingen 
niet « au sérieux ». Nu moet men 
wel bekennen dat wij weer eens 
gelijk hadden. Het voltallig sche-
penkollege gaf de start aan het 
« officiële » protest : nadat door 
onze VU-afdeling gemanifesteerd 
werd vóór het gemeentehuis werd 
in de daaropvolgende raadszitting 
het ontslag van de drie schepenen 
bij de CVP bekend gemaakt ! Op 
VU-voorstel werd verder een per
manent komitee opgericht dat de 
verdere akties op gemeentelijk 
vlak zal plannen. 

VU-Drongen groeit ! 
SOC. DIENSTBETOON 

oals in het verleden hervat het 
SOC. dienstbetoon de 1ste donder
dag van september. Sen. De Facq, 
prov. raadslid K. Versyck en ge
meenteraadslid M. Smets zijn ter 
beschikking van 19 tot 20u in ons 
lok. Barloria. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : dinsdag van 9 tot 12u 
en vrijdag van 17 tot 20u, tel. 
82.69.13. 

IL< 
SEPTEMBER 
5. Dendermonde : Arr. raad als voorbereiding tot arr. be-

stuursverkiezing om 20u30 in café Bristol. 
7. Muide (Gent) : Gezellig Gentse namiddag in zaal Wash

ington (Oud Scaldis), Voormuide. 
Drongen : Debatavond over het samenvoegen van ge
meenten. Sprekers : F. Baert (VU) en CVP-, BSP- en 
PVVmandatarissen. Zaal Barloria (afrit autostrade Gent-
West), om 20 uur. 

Drongen : De Sirkel, Wij Vrouwen, « Herfstontmoetings-
dag ». 

11 

21. 

ERTVELDE 

VERBROEDERING VU-GENK 

Heeft plaats op zondag 21 sep
tember. Wij vertrekken om 6u30 
aan de kerk van Kluizen, Rieme 
en Ertvelde. Aankomst te Genk 
rond 9u. 's Voormiddags naar 
keuze geleid bezoek aan een 
steenkolenmijn of het prov. do
mein van Bokrijk. 's Middags maal
tijd (gratis) op het buitenverblijf 
van volksvert. J. Olaerts te Zuten
daal en daarna gezelig samenzijn. 
Deelname in de onkosten : 170 fr., 
kinderen tot 10 jaar 100 fr. Terug 
rond 21 u. 

GEMEENTE 

ST-MARTENS-LATEM 

De betrekkingen van Meetkundig 
Schatter Onroerende Goederen en 
van Opsteller (kulturele bediende) 
zijn te begeven bij het Gemeente
bestuur (één jaar proef), mini
mum ouderdom 21 jaar. 
Nadere inlichtingen zijn te beko
men op het gemeentesekretari-
aat. (advertentie) 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12 , te l . 36 .84 .65 Elka 
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 € Male >, An t -
VKerpsestr. 3 7 8 , te l . 88 .05 .03 . 
Is te en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 
W I L R I J K : ( ten huize van volksvert . A . De 
Beul) - Frans Nagelsplein, 18. Te l . 27 .15 .44 . 
Elke maandag van 13 u. to t 15u30 en van 
19u30 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
B R 0 E ( : H E M : lok. « Frankenheem », Dorpt-
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
B O R S B E E K : Café < Parking », hoek Wem 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30. 
Café » Riviera » - Jos Reusenslei, 17. 
3de maandag van 18u30 to t 19u30 . 
BRECHT : ten huize van dhr Aloïs Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : < Vlemlnckhof », Mark tp le in 8 
{tel. 53 .89 .26) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. temmens, 
K. Alber fs t r . 62 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goeman», 
Grote steenweg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wi lgenstr . 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 20 to t 21u30 . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bo»-
mans. Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 2 2 u. 

Volksvert. io BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 to t 20u : De 4 
wegen. Klein Vorst . 
VEERLE van 2 0 u l 5 to t 2 0 u 4 5 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u to t 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 2 1 u 4 5 tot 2 2 u 1 5 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 2̂ 1 u to t 21u30 : Kempen-
land, Stat ieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 20u1S : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21 u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 tot 2 2 u l 5 . 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTËRLO van 19u30 to t 20u : Volkslust , 
1 ongerlo-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 : Da 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, Kerkple in. 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in. 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hotel Spoi twa-
tande, Mark t . 
HEIST O / D BERG I e maandag van de maand: 
van 19u30 to t 20u30 , Jos Hermans, Biekorf-
straat. 
BOOISCHOT 2e maandag van de maand 
van 19u30 to t 20u30 , René Heremans, 
Goosteenweg. 
ITEGEM 2e maandag van de maand : van 
21 u to t 21u30 , Lokaal Mimosa, Beveistwg. 

N U L E N 3e zaterdag van de maand : van 
10u to t 11 u. Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, 
Kerkple in. 
L IER l a en 4e zaterdag van de maand : 
Eeuvvfeestlaan 1 6 3 . 
Steeds op afspraak : 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 . 

Senator W. JORISSEN 
Maandag 1 s«ptemb«r 
M A R I E K E R K E : Gasthof < Het Hert >, Om
gangstraat 4 2 - van 18u30 to t 19 u. 
BORNEM : < De Eenhoorn >, Stationstraat -
van 19 to t 20 u. 
WILLEBROEK : Vlaams Ziekenfonds, Den-
dermondsesteenweg - van 2 0 t o t 21 u. 
TISSELT : De Vlaamse Leeuw, Westd i jk 37 
- van 21 to t 2 1 u 3 0 . 
Dinsdag 2 september 
BOOISCHOT : Helstsesteenweg 25 (Van den 
Broeck) - van 18 to t 19 u. 
HERSELT : Bi j de M ike - Bergom - van 
19 to t 20 u. 
HEIST o / d BERG : Café Amel ieke - Heist 
Goor - van 2 0 to t 2 0 u 4 5 . 
HUMBEEK : VU- lokaal , Bankstraat - van 
21 to t 22 u. 
Woensdag 3 september 
VORSELAAR : Bierhuis, Kerkstraat 4 - van 
18 to t 18u30 . 
HERENTALS : In De Zalm, Grote Mark t -
van 18u45 to t 19u15. 
NOORDERWIJK : Mertens, De Ghell incklaan 
41 - van 19u15 to t 2 0 u. 
N U L E N : T A K Lier, Kerkple in - van 20u30 
lot 21 u i 5 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van l O u to t l l u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Eerste vri jdag van de maand 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bi j de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 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 20u15 to t 20u45 : 
We lkom, Achterbos 80 . 
MOL-SLUIS van 20u45 to t 21u15 : 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 2Uu45 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 

Vierde maandag van de maand 
MOL-G INDERBUITEN van 19u15 to t 19u45 : 
De W i t t e , Ginderbui ten 2 1 3 . 
M O L - R A U W van 19u45 to t 2 0 u l 5 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 2 0 u 1 5 to t 2 0 u 4 5 : 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 : M a i t , 
Mi lost raat 66 . 

Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 1 9 u l 5 t o t 19u45 : Water
molen, Molenpad 8, 
E I N D H O U T van 20u to t 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : De W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Bi i de Koe-
rel , Meistraat. 

TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 2 4 . 
VOSSELAAR van 20u45 to t 21 u i 5 : De 
Ster, Reiëinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Da 
Drui f , Mark t . 
OLEN van 20u to t 2 0 u 3 0 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 
VOORKAPELLE : van 21 u to t 2 1 u 3 0 , Fr i tuur 
Ing r id . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 2 0 u 3 0 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 

Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t l l u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
N U L E N van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkp le in . 
Tweede vr i jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 to t 19u15 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 5 7 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 7 2 . 
H INGENE van 2 0 u l 5 l o t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
L IER van 10u30 to t l l u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
N U L E N van 11u15 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkp le 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 t o t 2 0 u 4 5 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 2 1 u 3 0 : Oude Baan 66 . 

BRABANT 
Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
to t 20u , bi j Couvreur, Hartenstraat 43 . 
V ILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 to t 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 22u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 

WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30, b!j Mathi lde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 tot 21 u, rn 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 
21 u. Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
vierde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 

EPPEGEM : I e maandag, van 20u30 to t 
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163. 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 22u , bi j 
Alex Benoit. 
V ILVOORDE : 1e maandag, van 19u30 tot 
20u, bij Enk Clerckx, Heldenplein 2 2 . 
KAPELLEN o / d BOS : elke dinsdag, van 
18u30 to t 20u , elke zaterdag van 11 tot 
12u, ten huize van 'P Peeters, Mechelse-
steenweg 62 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 
20u, jn Sf. Jozef. 
MÉRCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi j Guy Smet. 
WOLVERTEM : 2e maandag, van 19u30 to t 
20u, in Sf. Mart inus. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
tweede dinsdag van 18u to t 19u. 

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 Toilembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café « Commando s, Plaats te To i 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 to t 2 0 u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Herne. Bij Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elkp 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 20u30 . 

L IEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 to t 2 0 u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borcht lom-
beek. Café « Bi j Monsken », Kerkple in, 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u tot 20u30 . 
S INT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Uilenspiegel s, 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 . 
5 INT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Verzekering tegen de 
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 
19u30. 
ASSE : In het K Sociaal Centrum », Prieel
straat'. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met (ederatieschepen Jules Van Doo-
rcn ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 
W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
sorste dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvertegenwoordiger W. KUiJPERS 
Swertmolenstr. 23 , Herent. T 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 

Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : b i j gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : bi j gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : bi j A . De Samblanx, Franse 
Liniestr. 3, te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bi j R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bi j gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 . 

KORTENAKEN : b i j K. Hermans, Dorp 26 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : b i j schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : b i j schepen M . Gemoets 
Vesting Noord, 28 , te l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : bi j A . Van Aalst, Tu inw i j k 1 1 , 
te l . 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M : b i j W . Joris, Mark t 38 , te lefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 

Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : b i j gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN : b i j gemeenteraadslid R. Le-
naerts, Halensestr 37 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton H A A C H T 
BOORTMEERBEEK : b i j R. Verreth, Provin-
ciebaan 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEERBERGEN : b i j J. Olbrechts, Korte We l -
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : bi j M. Mispel ler , Stwg op 
Aarschot 14. 
T I L D O N K : b i j A . Verschueren-Weckx, Kru in-
eikestraat, te l . 60 .06 .75 . 
TREMELO : b i j provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : bi j J. De Meersman, Neyset-
terstr. 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 

Kanton LANDEN 
L A N D E N ; Gi lbert Anteunis - Stri jderslaan 6. 
Tel . 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 

Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : b i j J. Vinex, Mechelse stwg 
67 , te l . 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : b i j R. De Deken, O.L.Vrouwple in 
9 1 , t e l . 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : b i j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr. 48 . 
L I N D E N : b i j J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : b i j provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12, te lefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 
WILSELE : bi j H. Houdart , Aarschotse stwg 
240 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : bi j A . Van Laer, Dieriksgroebe 
3, te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W U G M A A L : b i j J. Vanderelst, Wi jve ld 4 4 
en Joz. Loosen, Wi jve ld 17, te lefoon : 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 

Kanton T IENEN : 
BOUTERSEM : bi j Th . De Vos, Oude baan 
110, te l . 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : bi j L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : bi j A . Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T IENEN : bi j J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 

Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R. Geukens, 
l id COC, Vinnestr. 14, te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : b i j P. Mat terne, Groenstr. 2 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
L INTER : b i j R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : b i j W . Laroy, Stationsstr. 
38 , te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

ZItdagen van : 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 
Guido Gezellelaan 63 , Heverlee, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , l iefst op afspraak en steeds 
iedere zondag in de late voormiddag. 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 

Leuvense Agglomerat ie : 
HEVERLEE : bi j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19 , en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-l id E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 

LEUVEN : elke dinsdag. Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 2 1 u 3 0 . Tel . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20u 
to t 2 2 u , b i j Ar le t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 

Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : b i j F. Goedseels, Dorpstraat 2 A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURC : 3de donderdag in Café - Zaal 
« De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : b i j O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERUSE : b i j Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 

OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u to t 22u , in Café „ De Luchtbode », 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse », Kerkstr . 5, 
elke I e donderdag. 

VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 2 0 u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 20u30 to t 21u30 , 
in De Zwaan. 
ST.-PIETER5-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u , b i j fed . schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 

BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 2 1 u 3 0 , 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 
2 0 u , ten huize van Bob Maes, Parklaan 14 . 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 2 8 , elke 
derde dinsdag van 17u30 to t 18u30 . 
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LIMBURG 
Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerate maandag van de maand 
ZELEM van 18u tot 19u : bij I. Decap, 
Stationstraat 79 . 
ST. TRUIDEN van 19u tot 20u : bij U. Dril-
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vrijdaa van de maand 
GENK van 18u tot 19u : Scliaapsdries 2 9 , 
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19u : bij J. Gabriels, Sie-
mensstraat 2 8 . 
NEERPELT van 19u tot 20u : bij G. Van 
Duffel, Kolisbos 1 . 
Derde maandag van de maand 
K I N R O O I van 18u tot 19u : bij T. SchooH, 
Breeërsteenweg 85 . 

Vierde maandag van da maand 
H O U T H A L E N van 18u tot 19u : bij T. Dirlx, 
Zwaluvirstraat 9 . 
TESSENDERLO van 19u tot 20u : bij R. De 
Coster, Industrieparlc. 

Volksvert. J. OLAERTS 

GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
tot 12u, Neerzijstraat 5. 
ZUTENDAAL : iedere I e vrijdag, om 16u30 
in St. IHubertuskring. 
AS : iedere I e vrijdag, om 17u30, bij Hubert 
Verheygen, Dorpsstraat. 
Z O N H O V E N : iedere 2de vrijdag, om 18u, 
Zonnehof, Kerkplein. 

PAAL : iedere 2de vrijdag, om 19u, café 
Huysmans, tegenover de kerk. 
HEUSDEN : iedere 2de vrijdag, om 20u, in 
de Oude Kring. 
ST. TRUIDEN : iedere 3de vrijdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vrijdag Café 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

ledere eerste zaterdag van de maand 

KAULILLE van gu30 tot lOu : bij Gerard 
Vossen, Kleine Fonteinstraat 14. 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE van 10u30 tot 
11u : bij Hubert Lipkens, gemeenteraadslid, 
Venderstraat 5, tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 

PEER van 11u30 tot 12u : bij Jan Plas. Col
legelaan 5, tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE van 12u30 tot 13u : Café W i t Paard, 
NieuvKStad 28 , tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
ledere tweede zaterdag van de maand 
OVERPELT van gu30 tot lOu : bij Raf Geu-
sens. Dorpsstraat 45 , tel. 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 . 

LOMMEL van 10u30 tot 11u : bij Mevr. De 
Roo-Neven, Beemdstraat 9 2 , t. 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 
HELCHTEREN van 11u30 tot 12u : Café 
Eden, Houthalensesteenweg 30, telefoon : 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 

ledere derde zaterdag van de maand 
MAASMECHELEN van 9u tot 9u30 : Hotel 
Limburg, Rijksweg 194 - 196, telefoon : 
0 1 1 / 7 6 . 4 0 . 8 6 . 

TONGEREN van lOu tot 10u30 : bij Pol 
Jorissen, Blaarmolenstraat 13, telefoon : 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 

BORGLOON van 11u tot 11u30 : bij Sylvio 
Wijnants, Graeth 1 , tel. 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT van 12u tot 12u30 : Café A B C / 
Tongerse Baan 3, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere vierde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN van 9u30 tot lOu : 
Kul. Centrum, Kwinten 36 , tel. 0 4 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 

MAASEIK van 11u tot 11u30 : Café Post
hoorn, Bosstraat 3, tel. 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN van 12u tot 12u30 : Café Metro-
pole. Rijksweg 406 , tel. 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
ledere maandag 

A A N HUIS van 19u30 tot 21u : Ursulastraat 
1 , Eigenbilzen, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

Z.^'ftf-'lA'S^^A't !. 

OOST-VLAANDEREN 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : blJ dhr. Keldar-
mans, Kasteelstraat 186 . 
LE8BEKE op telefonische afspraak 
21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldla, 
Brusselsestraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café MIkene. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHELLEBELLE - W ICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huls Pallieter. 

Senator E. DE FACO 
Maand september. 
4 september 
DRONGEN : zaal Barloria, autostrade - van 
19 tot 20 u. 
5 september 
GENT-STERRE : Maaltebruggestr. 231 - Tel . 
22 .36 .30 - van 10 tot 12 u. 

6 september 
ST DENUS-WESTREM : Europalaan 11 -
Tel. 22 .64 .23 - van 10 tot 12 u. 

12 september 
GENT - STERRE : van 10 tot 12 u. 
14 september 
NEVELE : bij O. Mortier, Kerrebroekstr. 34A 
- Tel. 71 .54 .38 - van 11 tot 12 u. 
15 september : 
Z W I J N A A R D E : bij D. Van Poucke, Albert-
straat 9 - Tel. 22 .85 .45 - van 19 tot 2 0 u. 
15 september : 
GENT - BRUGSEPOORT (Bloemekenswijk) : 
bij C. Sleurs, Dahliastr. 95 - Tel. : 26 .50 .87 
- van 20 tot 21 u. 
19 september : 
GENT - STERRE : van 10 tot 12 uur. 
22 september 
OUDENAARDE : Hotel Ti j l , Stationsstraat 
60 - Tel. 0 5 5 / 3 1 . 3 8 . 1 4 - van 19u30 tot 20u. 
22 september 
KLUISBERGEN : bij J. Vandenbossche, Kie-
verstraat 13 - Tel. 0 5 5 / 3 8 . 8 0 . 0 7 - van 20 
tot 21 u. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 

Elke maandag 
GENTBRUGGE van 20 tot 22u : Rode Kruis
straat 7, tel. 30 .72 .87 . 
Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 tot 21u30 : Vlaams Hui i 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 
Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 tot 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van 11u tot 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 
MELLE van 14u30 tot 1Su30 : Allaert, G. 
Gezellestraat 5. 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84 . 
BOTTELARE van 16u30 tot 17u : bij de 
Geyter, Koningin Astridlaan 19. 

OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bij Pare-
wijck. Dorp 8. 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : bij 
Van Gysegem, Kerkstraat 8 3 . 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 

ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 
Eerste zaterdag van da maand 
OKEGEM van 10 tot 11u : Zaai Rio, Kou-
terbaan. 
MEERBEKE van 11u tot 12u : Frans Tiale-
mans, Kapellestraat 15 . 
DENDERWINDEKE van 13u tot 14u : Jan 
Willems, Stwg op Ninove 54. 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 3 3 . 
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 n u 3 0 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 

ZOTTEGEM : Ten huize, Korte Munte 6. 
VELZEKE : Tel. 0 9 1 / 6 0 . 0 8 . 3 2 , elke voor
middag van 9u30 tot 14 u. Ook 's zondags. 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café De 
Prins, Dorp. 
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 

ADEGEM van lOu tot 11u : Gemeentehuis. 
EEKLO van 11u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 
Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot 11u : bij D. Coppc-
jans. 
ERTVELDE van 11u tot 12u : Emiie Hulle-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. Nottc-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot 11u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van 11u tot 12u : café Diederlks, 
Diederlksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van 11u tot 12u : bIJ Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
0 0 5 T E E K L 0 van 18u tot 19u : bij Jules 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Ritz, 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulle-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 

Zaterdag 6 september 
DEINZE : café Rosbraü, Markt - 10 u. 
GENT : Kon. Astridlaan 123 - Tel. 22 .52 .06 
- 11 u. 
LOVENDEGEM : café Volkshuis, Dorp -
11u45. 
Zondag 7 september 
OOSTAKKER : café 't Smisken, Lourdes -
n u. 
Maandag 8 september 
GENT : bij Karel Rigo, Peerstr. 1 2 9 - 2 0 u. 
VURSTE : bij Roger Van Gyseghem, Wanne-
gatstraat 1 - 21 u. 
Zaterdag 20 september 
LANDEGEM : bij Guido Schaeck, Vosselare-
straat 16 - 10 u. 
AALTER : café Casino, Markt - 11 u. 

WEST-VLAANDEREN 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 

Arr. Veurne - Diksmuide - Oostende 
Vlaamse soldatendienst i Ik dien >, Van 
Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen 
m.b.t. problemen bij het leger, militie enz. ) . 

Eerste zaterdag van de maand 

VEURNE : De Beurs, Markt - om 9 u. 
D I K S M U I D E : Vlaams Huis, IJzerlaan -
om 10 u. 
HOUTHULST : bij raadslid M . Van Cleven, 
Terreststraat 8 - om H u . 
KORTEMARK : bij Wwe J. Darras, café 
« Gudrun », Statiestraat - om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moe-
restraat - om 12u30. 
ICHTEGEM : Engelstraat 10, Mevr. L. De-
keyser - om 13u30. 
Derde zaterdag van de maand 
N IEUWPOORT : bij gemeenteraadslid W . 
Devriendt, Recollettenstraat 66 - om 9 u. 
WESTENDE : café < Casino >, Essex Scottish-
laan - om 9u30. 
MIDDELKERKE : < Were Di >, de Smet de 
Nayerlaan 19 - om 10 u. 
EERNEGEM : « Riva Venus », Aartrijke-
straat 62 - om 11 u. 
DE H A A N : , De Terre >, Gasthof bij Tram
halte - om 11 u30. 
VLISSEGEM : bij Irma Van Haecke, Kerk
straat (dorp) - om 12 u. 
BREDENE : bij Kamiel Haeck, Driftweg 59 
- om 12u30. 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) Vlaams 
Huis, Voorhavenlaan 20 - om 13 u. 
Elke maandag, op afspraak : 
OOSTENDE : Van Iseghemlaan 6 - Tel. 
0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 . 

Senator VAN IN 

BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
11u tot 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 23 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 39 . 
3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van lOu tot 11u : ten 
huize van V. De Lille, Helmweg 12, Knokke. 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van l l u 3 0 tot 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 11u. 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 
SOLDATENDIENST : voor alle problemen 
betreffende dienstplicht, kunt U zich wenden 
tot onderstaande zitdagen, of bellen naar 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 
30 augustus 
DEERLIJK : <i Bloemenhof >, Tulpenlaan 26, 
- Tel. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 4 0 - van 16 tot 17 u. 
30 augustus 
V ICHTE : bij N. Waelkens, Harelbekestr. 35 , 
- Tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 3 . 7 6 - van 1 7 u l 5 tot 17u45. 
30 augustus 
HARELBEKE - STACEGEM : c De Zwaan >, 
Dorpplaats 2 - Tel. 0 5 6 / 2 2 . 1 1 . 5 0 - van 18 
tot 19 u. 
1 september 
LENDELEDE : < De Handboog i . Plaats, 
Tel. 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 - van 11u30 tot 13 u. 

1 september 
KORTRIJK : « 1302 », Burg. Reynaertstr. 
8 - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 - van 17u30 tot 19u. 
1 september 
W E V E L G E M : Vredestraat 10 - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 2 0 tot 21 u. 
5 september 
BISSEGEM : < Leopold », Statiestraat 3 -
Tel. 0 5 6 / 2 2 . 5 4 . 3 0 - van 20 tot 21 u. 
8 september 
KORTRIJK : a 1302 J . Burg. Reynaertstraat 
9 - Tel. 0 5 6 / 4 1 . 1 7 . 5 6 - van 17u30 tot 19 u. 
8 september 
WEVELGEM : Vredestraat 10 - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 20 tot 21 u. 
13 september 
I N G O O I G E M : Zaal > Streuvels >, St An-
toniusstraat 20 - Tel . 0 5 6 / 7 7 . 7 4 . 6 7 - van 
16 tot 17 u. 
13 september 
W A R E G E M : « Weekend >, Holstraat 23 , 
Tel. 0 5 6 / 5 0 . 2 6 . 5 6 - van 17u15 tot 18u15. 
13 september 
GULLEGEM : « Stadium >, Wevelgemstr. -
van 18u30 tot 19u30 - Tel. 0 5 6 / 4 1 . 1 6 . 7 8 . 
15 september 
KORTRIJK : c 1302 i . Burg. Reynaertstraat 
9 - van 17u30 tot 19 u. - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
15 september 
WEVELGEM : Vredestraat 10 - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 20 tot 21 u. 
17 september ^ 
M E N E N : . De Beiaard i , Kortrijksestraat -
van 18 tot 19 u. 
22 september 
KORTRIJK ! « 1302 », Burg. Reynaertstraat 
9 - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 - van 17u30 tot 19u. 
22 september 
WEVELGEM : Vredestraat 10 - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 20 tot 21 u. 
2 7 september 
DEERLIJK : < Bloemenhof >, Tulpenlaan 26 , 
Tel. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 4 0 - van 16 lot 17 u. 
27 september 
V ICHTE : Bij N. Waelkens, Harelbekestraat 
35 - Tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 3 . 7 6 - van 1 7 u l 5 tot 
17u45. 
27 fcptember 
HARbLBEKE - STACEGEM : « De Zwaan », 
Dorpplaats 2 - Tel. 0 5 6 / 2 2 . 1 1 . 5 0 - van 
18 tot 19 u. 
29 september 
KORTRIJK : < 1302 >, Burg. Reynaertstraat 
9 - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 - van 17u30 tot 19u. 

29 september 
WEVELGEM : Vredestraat 10 - Telefoon 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 20 tot 21 u. 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje-
lierenlaan 25, 8400 Oostende - Tel. : 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE 18u : < Sportvriend >, Diks-
muidestraat 15, Slijpe. 
LEFFINGE 18u45 : « Bierhuis >, Vaartdijk 
Zuid, 34 . 
ETTELGEM i g u 3 0 : « De Bagge >, Dorps
straat 30 . 
Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr. 32 . 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
tishlaan. 
MIDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di, De 
Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N om 12u15 : « De Torre », Tram
halte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D IKSMUIDE om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
MERKEM - W O U M E N om l l u : Nieuw Wou-
men. Dorp 77, Woumen. 
KORTEMARK om 12u : De Speie, Staatsbaan 
7 1 . 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
ICHTEGEM om 12u30 : De Engel. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
tionstraat 2A. 
Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : Willy Devriendt, Re
collettenstraat 66. 
ALVERINGEM om lOu : 't Vlierhof, Dorp
plaats. 
LO om 11 u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om 11u45 : Drie Ridders, 
Weegschede 1, Leisele. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u tot 
19u of op afspraak, tel. 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 
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GENT 
TWEEDE VOETRALLY 

Op 5 oktober : tweede voetrally 
oor het oude Gent. Vertrek bij 
Jan Yoens, Borluutstr., van 14 tot 
en met 15u. Aankomst voorzien 
rond 17u. Daarna gezellig samen
zijn. Alle Vlamingen, leden en 
niet-leden, waar ze ook wonen, 
kunnen aan de voettocht deelne
men. 

SOC. DIENSTBETOON 
Huguette De Bleecker, prov. raads
lid, is te bereiken, elke avond 
telefonisch thuis tussen 18 en 
19u (091/25.64.87); elke 2de maan
dag ten huize Schouls, Meuleste-
destwg 330, om 20u ; elke vrijdag 
tussen 11 en 12u, maar nu niet 
langer in Rubenshof, Borluutstr., 
maar na het sluiten van dit VI. 
Huis, wel in » Jan Yoens », in de
zelfde Borluutstr. ; tenslotte elke 
vrijdagavond in • Vlaams Huis 
Roeland ». 

MOTIE 
De VU-kfd. Gent heeft beslist 

de voorstellen van het Stadsbe
stuur in verband met de semi-
metro te verwerpen. Zij is van 
oordeel dat deze plannen het ver
keersprobleem in de binnenstad 
niet zullen oplossen, integendeel 
de inwoners van de binnenstad 
gedurende jaren in hun ekonomi-
sche aktiviteit veel schade zullen 
berokkenen. Bovendien meent het 
bestuur dat de miljarden kosten 
voor een semi-metro onverant
woord zijn. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
TAKFILM 

De Goossenaertskring organi
seert op zaterdag 11 oktober om 
20u een belangrijke filmavond te 
Heusden in zaal Autobus, Tram-
str. 53. U kunt er genieten van 2 
interressante TAK-filmen met o.a. 
de Uilenspiegelse inname van het 
kasteel van Laarne en « De Slag 
om Schaarbeek ». Kaarten te 
verkrijgen op het sekr. van de 
Goossenaertskring, Dorpslaan 7 te 
Heusden [tel. 30.93.86, bij Erna 
Haentjens) of bij de bestuursle
den. Inkom : volwassenen 40 fr., 
jongeren 20 fr. Taktivisten mogen 
gratis binnen. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Vanaf september hebben nu ook 
te Destelbergen 2 zitdagen plaats 
van het ziekenfonds Flandria, nl. 
de 2de en 4de dinsdag van de 
maand. De regeling is nu als 
volgt : Heusden : Ie en 3e dins
dag van 18 tot 19u op het sekr. 
van de Goossenaertskring, Dorps
laan 7, tel. 30.93.86 ; Destelbergen 
centrum : 2de dinsdag van 18 tot 
19u, Walbosstr. 7 (bij Georges 
Dessel) ; Eenbeekeinde-Pius X-
parochie : 4de dinsdag van 18 tot 
19u, Burg. Meiresonsstr. 86 (bij 
Gustaaf De Rocker). 

Verdere inl. bij Koen Van Mee-
nen, Nederbroekstr. 1, Heusden 
of op het centraal sekr., Keizer 
Karelstraat 80, Gent, tel. 091/ 
23.52.27. 
WIJKKERMIS DRIES 

Heeft zoals ieder jaar plaats 
het 2de weekend van september. 

Dit is van vrijdag 12 tot en met 
maandag 15 september. Ons be
stuurslid Meirlaen nodigt ons al
len uit een bezoek te brengen 
aan het café « 't Hoeveken ». 
.. HOREN, ZIEN EN... SPREKEN » 

Teksten voor ons tijdschrift 
moeten ten laatste op 10 septem
ber in ons bezit zijn. Redaktie-
aders Nederbroekst. 1, Heus
den. 

HELDERGEM-AAIGEM 
VLAGGEFEEST 

De afd. Heldergem-Aaigem be
staat 10 jaar en dat diende ge
vierd. De hoofden werden bljeen-
gestoken. Resultaat : een groots 
vlaggefeest op zondag 17 augus
tus j l . Na de h. mis in de kerk 
van Heldergem waar de vlag door 
e.h. pastoor gewijd werd, trok 
een indrukwekkende feeststoet 
met vlaggen en muziekkapellen 
naar Aaigem-Dorp, vanzelfspre
kend met een kort oponthoud in 
het lok. De Gouden Koterhaak. 
Het feestmaal zelf had plaats in 
de zaal Torengalm, waar bijna 250 
deelnemers opgekomen waren 
voor een uiterst geslaagde avond. 
Om een lange geschiedenis kort 
te maken : lekkere en goed ver
zorgde spijskaart, goed gebracht 
geschiedkundig overzicht van de 
voorbije 10 jaar door Alf. De 
Grom, hartelijke verwelkoming 
door Urbain De Grave van gast
spreker Maurits Coppieters die 
iedereen naar het hart sprak, 
stemmige koorliederen door «Het 
Snoerke» en een onvergetelijk op

treden van « Ketje » Herman Dael. 
man en een glunderende Bert De 
Cremer die de arr. oorkonden 
mocht uitreiken. De bedanking 
werd uitgesproken door voorz. 
Robert Haegeman. Een feest om 
nooit te vergeten ! 

LEBBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

Zitdag : Ie en 3e donderdag van 
16 tot 17u, Brusselsestwg 145. 

LOCHRISTiE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdaq : zaterdag, 11 tot 12 u., 
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35. 

NINOVE 
ZIEKENFONDS 

ledere sociaal voelende Vla
ming sluit aan bij het Zieken
fonds Priester Daens. Inl. : Geor
gette De Kegel, Leopoldlaan 86, 
Ninove. 
VLAAMS SINDIKAAT 

Een Vlaming steunt enkel eigen 
organisaties, daarom sluit aan bij 
het AVVS. Inl. : Leopoldlaan 86, 
Ninove. 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Oswald Van Ooteghem en/ 
of prov. raadslid Georges Van Gy-
seghem stellen zich ten dienste 
van eenieder steeds de laatste 
zaterdag van de maand om 14u30 
in de Guido Gezellestr. 5, tel. 
30.05.75. 

Met uw problemen, bouwen, be

lastingen, pensioenen, huren, enz., 
kunt u steeds terecht bij : ge
meenteraadslid Julien De Sutter, 
Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogel-
hoek, elke dinsdag van 20 tot 22u; 
Melle-Centrum, elke dinsdag van 
Daniel Beernaerts, Driesstr. 87, 
19 tot 22u , Gratiën Leurquairt, 
Gontrode Hairweg ,171, Melle-
Centrum, alle dagen ; KOO-zaken, 
Godelieve Van Loo, Driesstr. 61, 
Melle-Centrum, alle dagen ; of 
bel gewoonweg de VU, 30.05.75 of 
30.93.26 tussen 19 en 21 u. 

OOSTAKKER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Ie en 3e zaterdag van 
10 tot 11u., Eksaarde Rijweg 88, 
tel. 51.18.41. 

SCHELDE-DENDER-DURME 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen in het Dendermondse: 
1e en 3e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Grote Markt 18, tel. 21.25.94 ; 
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u., 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), tal. 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67. 

ST-DENIJS-WESTREM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : zaterdag van 11 tot 12u, 
Jan Borluutplein 11, tel. 22.75.30. 

WAARSCHOOT 
BAL VAN DE WAARSCHOOTSE 
ZELFSTANDIGHEID 

11 oktober 1975 : een datum om 
te noteren. Zaal Tijl, Lembeke. De 
kaartenverkoop neemt een aan
vang. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H. 
Van Rijssel, K. Boudewijnl. 25, 
tel. 050/41.12.01. 

Oud-volksvert. P. Leys zal zit
dag houden op dinsdag 2 septem
ber van 20 tot 21 u in het spijs-
huis Béarnaise, de Smet de Naey-
erlaan 86. Hij zal vergezeld zijn 
door een afgev. van het centrum 
voor arr. dienstbetoon, waarbij 
men terecht komt voor pensioenen 
en sociale zaken. 

HET VVVG OP REIS 
Het Vlaams Verbond voor Ge

pensioneerden richt een drie
daagse uitstap in op 20, 21 en 
23 september naar de Moesel-
vallei met verblijf te Bernkastel. 
Er zal een rondreis gemaakt wor
den langs Cochem en Echter-
nach met trip doorheen Klein-
Zwitserland. Prijs van deze reis 
1700 fr. alles inbegrepen. In
schrijving bij de voorzitter, 2, 
Astridlaan. 

BRUGGE 
MR ROELOF BEGRAVEN 

Met een in het Latijn gezongen 
mis en een innerlijk fel bewogen 
Vlaamsbewuste homilie door de 
hoofdcelebraat werd vorige week 
woensdag mr Gentiel Roelof uit
geleide gedaan. De nieuwe St-
Pauluskerk op St-Pieters-Brugge 
was bomvol toen de dienst be
gon. Heel wat oud-onderwijzers 
en flaminganten hadden er prijs 
op gesteld de dienst bij te wonen 
evenals een afvaardiging van het 
VOS met vaandel o.l.v. dhr De-
palmenaere. Namens de VU wa
ren er oud-arr. voorz. Jan Van 
Tulden, gemeenteraadslid Ray
mond Reynaert, en nog vele ande
ren. Even voor de laatste zege
ning van de met de leeuwenvlag 
bedekte lijkkist ging een golf van 
ontroering door de menigte toen 
op het orgel de Vlaamse Leeuw in 
sourdine weerklonk. 

DIKSMUIDE 
AFDELINGSREIS 

De jaarlijkse reis van de Vlaam
se Vrienden van de Westhoek gaat 
dit jaar door van 5 tot en met 
13 september. Een 9-daagse auto
busreis naar Italië (Dolomieten, 
Gardameer, Venetië) met zes 
overnachtingen te Toblach in het 
hotel Santer. Prijs per persoon : 
7.475 fr. Inbegrepen alle hotel
diensten, alle maaltijden vanaf het 
middagmaal eerste dag tot en 
met het middagmaal laatste dag, 
alle baantaksen, BTW en drinkgeld 
chauffeur. 

GISTEL 
DATUM BAL 

Wij kunnen onze leden en vrien
den van het omliggende thans 
reeds meedelen dat het groot 
jaarlijks bal van onze afdeling 
doorgaat op zaterdag 8 november 
om 20u30 in zaal « Ter Putte ». 

GITS 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Wegens tijdsgebrek kan gemeen
teraadslid Mik Demeulenaere zich 
niet langer inzetten voor het zie
kenfonds. Wij zoeken dringend 
een vervanger die niet bang is 
voor SOC dienstbetoon en ernstig 
werken. Kontakt opnemen met het 
centraal sekr.. Westlaan 145, Roe-
selare. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen ; ieder laatste zater
dag van 18 tot 19 u. in café De 
Zwaan te Stasegem en iedere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande-
renlaan 46. 

MERKEM-WOUMEN 
BESTUURSVERKIEZING 

De samenstelling van ons nieuw 
bestuur, en daarbij de mogelijke 
verkiezingen, zijn voorzien tegen 
zaterdag 30 augustus om 20u15 
bij Madeleine Paesbrugghe (café 
Nieuw Woumen) te Woumen. Kan
didaten voor het bestuur kunnen 

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN 

0) 
DAMES 

medewerksters in part-time dienst
verband. Wagen vereist. 

Inlichtingen : N.V. DISTRILENE 
Stationsstraat 42 

3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

zich melden, zoals per brief voor
zien bij het arr. sekr. of ook bij 
Jerome Depover. 

MIDDELKERKE-DIKSMUIDE 
INGETOGEN EN ONTROERENDE 
BEGRAFENIS VAN VRIEND 
JOZEF STOGKX 

Op 18 augustus jl. werd Jozef 
Stockx te Middelkerke ten grave 
gedragen. <f Jef » was één van 
de toonbeelden van de overtuig
de, radikale en vasthoudende 
Vlaams-nationalisten, dank zij wie 
de partij sterker werd. Vaandel
drager van het arr. Veurne-Diks-
muide-Oostende, lid van VOS, van 
de « Vlaamse vrienden van de 
Westhoek >• en het St-Maartens-
fonds was hij overal aanwezig. 
Tot zijn laatste dag verdedigde 
hij de Vlaamse zaak met vuur en 
overtuiging. « In de eenzaamheid 
van het alledaagse leven is hij ons 
voorgegaan als een echte idea
list, als oprecht en overtuigd Vla
ming en als Kristen ». De Volks
unie heeft een trouwe militant, 
een trouw basislid verloren. Be
geleid door een schare vrienden 
en de familie werden aan zijn 
graf twee lijkredens gehouden. 

i^L€nD€R 
AUGUSTUS 
29. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
30. Woumen : Bestuursverkiezing afd. Merkem-Woumen in 

café Nieuw Woumen. 
31. Bredene : Bestuurssamenstelling bij J. Vanmaercke om 

20u30. 

SEPTEMBER 
8. Nieuwpoort : Vergadering van het arr. bestuur. 

21. Oostende-Vuurtoren : 3e herfsttocht der Noordzee. 
28. Groot-Oostende : Familiefeest in Koninginnehof, om 15u. 

door oud-sen. Leo van' de Weghe 
en kamerlid Emiel Vansteenkiste. 
Ook kamerlid J. Vandemeulebrou-
cke, gemeenteraadslid en arr. 
cke, sekr. Jef Nagels, O. Huyghe-
baert, arr. voorz. en vele anderen, 
te talrijk om allen te vermelden, 
brachten een laatste groet. Jef, 
wij zeggen niet « vaarwel », maar 
« tot weerziens » ! Dank voor uw 
inzet, dank voor uw bijdrage, dank 
voor uw eerlijke trouw ten bate 
van de Vlaamse gemeenschap. 

OOSTENDE 
VU-FAMILIEFEEST 

Op 28 september gaat voor al
le afdelingen van Groot-Oostende 

een VU-familiefeest door met wa-
felenbak in het Koninginnehof. 

POPERINGE 
OVERLIJDEN 

Nogmaals is de afd. in rouw ge
dompeld. Deze maal betreft het 
onze 61-jarige vriend Albert De-
schrijver. Onze afgestorvene was 
groot-invalide 40-45 en ook een 
trouw lid van VOS. Onder grote 
belangstelling en met begeleiding 
van de Leeuwenvlag der VOSSEN 
hebben we hem naar zijn laatste 
rustplaats vergezeld. Aan de acht
bare familie Deschrijver-Demarey 
bieden we onze diepvlaamse me
deleven aan. 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnationaal onderwijs ! 

Direkteur-generaal DRIES BOGAERT 

Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat - journalistiek 
etalage - verkoop - hostessen - mannequins - wegcode - vertalingen - r i j 
lessen (door de Staat erkend). 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 121 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Viieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN 

Tel. (015)21.73.68 
Tel. (016)22.24.85 
Tel. (053)21.84.55 
Tel . (050)33.72.75 
TeL (011)22.37.12 
Tel. (056)21.59.18 

Tel. (031)33.60.58 en 45.05.31 
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flflnecuoLcn 
Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84,1000 Brussel 

Tel. (02)218^9.88 
(weekeinde gesloten) 

DE O U D E K R I N G 
Café - V U - l o k a a i 

Dorpsplein, Heutden-Umburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. (054)33.37.56 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 M ASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . ttalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPIN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Belrenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46 42 

BOEKHANDEL TIJL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. 02/251.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

ELECTRA-BREE p.v.b.a 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 
3690 BREE 

011/46.11.88 - 46.24.77 
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 

013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerlef. 

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN loxef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

. Tel. (02)268.14.02 

ROESELARE 

100 JAAR VLAAMSE STUDENTEN BEWEGING 

PROGRAMMA VAN DE JUBiLEUMVIERING 

IN HET KLEIN SEMINARIE 

— Zondag 31 augustus 1975 te 10 uur. 
Plechtige Eucharistieviering van uit de St.-Mlchlelskerk te 
Roeselare, rechtstreeks uitgezotxlen door de Vlaamse 
Televisie. 

— Zaterdag 11 oktober 1975 te 11 uur. 
Opening van de tentoonstelling « 100 jaar Vlaamse Studen
ten Beweging » 
Presentatie van een Jubileumuitgaven met unieke en bij
zondere bijdrage van bevoegde personen. 
Speciale dagafstempeling van een postzegel. 

— Zaterdag 18, Zondag 19, Zaterdag 25, Zondag 26 oktober '75 
te 20 uur. 

Opvoering van het evocatief showspel « De Groote Stoor
ing » op tekst van Anton van Wilderode, lid van de koning-
lijk academie voor taal en letterkunde en doctor honoris 
causa van de K.U.L. en in de regie van Remi Van Duyn. 

HET INRICHTEND KOMTEE VERWACHT ALLE BEWUSTE 

VLAMINGEN OP DEZE JUBILEUMVIERING 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoeien en looprekken - schommels - kamerversle

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiterultrustingon -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

BAR RESTAURANT 

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

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BEKWAAMHEID EN VOORNAAMHEID 
KANTOORWERK VERZEKERD 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST, Dirk Martensstraat 58 Tel. 053-21.05.16 
DENDERMONDE, De Bruynlaan 1-3 Tel. 052-21.15.T4 
KORTRIJK, Genfsesteenweg 37 Tel. 056-21.20.61 
ROESELARE, H. Consciencestraat Tel. 051-20.37.20 
De BESTE en MODERNSTE PRIVESCHOLEN van VLAANDEREN 

Grote specialisatie : BESTUURSSEKRETARIAAT 
Waar werken onze oudleerlingen ? 
MINISTERIES BANKEN PARASTATALE INSTELLINGEN 

VERZEKERINGEN - bij NOTARISSEN en ADVOKATEN 
HANDELSONDERNEMINGEN - KANTOREN 

WAT OMVAT BESTUURSSEKRETARIAAT ? 
Daktiio (op de modernste machines, elektrische - diktafoons) ; 
Steno (4 ta len) ; Handeisbriefwissoiing In verschillende talen; 
Boel^houden (van algemene noties tot specialisatie). 
Andere vakken zijn uitgesloten. 

VOOR WIE ? . ,. . j 
1. Voor wie na zes jaar middelbaar nog één jaar grondige kantoorspecialisatie wenst te doen; 
2. Voor wie na drie jaar secundair onderwijs in sneltempo kantoorwerk wi l verrichten ; 
3. Voor wie van richting wi l veranderen ; 
4. Voor wie met bepaalde vakken moeilijkheden heeft. 
INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN : Alle dagen van augustus (uitgenomen niet werkende dagen) van 
9u30 tot 12 uur en van 14u30 tot 17 uur ,._, c . •_ , o i r 
DE DIREKTEUR KOMT OP VERZOEK AAN HUIS. - Aanvang van de lessen : vrijdag 5 september 1975. 

VUJO - NATIONAAL 
WEEKEND IN CADZAND 

VUJO-nationaal organiseert een vormingsweekend In vor
mingscentrum « Hedenesse » te Cadzand (Zeeuws-Vlaando
ren) van vrijdagavond 12 september tot zondagavond 14 sep
tember. 
Samen denken, samen praten, samen zoeken, samen luiste
ren, samen kreatlef zijn, samen ontspannen. 

Tema : « WIJ IN ONZE KLEINSTE KRING : DE GEMEENTE > 

Programma : 

Vrijdag 12 september : 

19u00 : aankomst en kennismaking. 
20u00 : gedachtenverzameling + informatie i.v.m. Jaarplan

ning VUJO '75-'76. 
22u00 : gezelligheid. 

Zaterdag 13 september : 

9u30 
lOuOO 

14u30 

kortfilm als inleiding op hel; tema. 
konfrontatie van enkele visies op gemeentebeleid, 
met vertegenwoordigers van VU, PPR, Politiek Alter
natief, Jeugdparlement. 
gespreksgroepen over tema. 

20u30 : groepsaktiviteit. 

Zondag 14 september : 

Voormiddag : vrije groepsaktiviteit. 
Namiddag : plenaire bespreking van de verslagen van de 
werkgroepen. 
Einde na het avondmaal (18u30). 
Begeleiding : Karel Van Reeth, Johan Beke, André De Beul. 
Deelnameprijs per persoon : 250 fr., alles inbegrepen. 
Inschrijving door overschrijving van 250 frK op bankgiro 
001-0196241-86 van VUJO-nationaal, p.a. Rita Haudenhuyse, 
Tuinwijk J. Verhaegen 5, 9220 Merelbeke, met vermelding 
« Cadzand ». 

ZCXIi€RC}€S MEDEGEDEELD 

Gooi de prentbriefkaarten die je 
van uw vrienden met vakantie 
ontvangt niet weg ! Stuur ze dan 
liever naar het beheer van ons 
blad, t /a G. Geens, Voldersstr. 71, 
1000 Brussel. Wij kunnen er 
iemand blij mee maken. R 92 

Leraars diverse disciplinee ge
vraagd door de Erasmusschool, 
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99 

18 Jarige Juffrouw, diploma se-
kretariaat, moderne talen A6-A2, 
zoekt betrekking In Oost-Vlaande-
ren, Antwerpen of Brabant. Voor 
inl. : Herman Van Den Abbeele, 
Losweg 11, 9328 Schoonaarde, tel. 
052/42.35.49. R 107 

Technisch ingenieur elektroniclen, 
voldaan aan militaire verplichtin
gen, zoekt passende betrekking. 
Jonge dame, 23 j . , lager middel
baar onderwijs, 5 jaar ervaring als 
bediende, zoekt passende betrek
king^ 

Architektuur-tekenaar, 23 J., onge
huwd, zoekt dringend een betrek
king in de omgeving van Brussel. 
Indien mogelijk kan dit reeds voor 
Juli en augustus. Kontaktadres : 
Rom De Craen, voorz. arr. B-H-V, 
Kongresstr. 53, 1000 Brussel, tel . 
02/217.92.18. R 100 

Op zaterdag 6 september orga
niseert TAK-Roeselare een TAK-
dansfeest dat doorgaat in de Kar
re te Rumbeke om 20 u. Hierdoor 
hopen wi j een massa geld bijeen 
te krijgen om nog meer en betere 
Uilenspiegelakties te kunnen voe
ren. Prijs : 50 fr., voorverkoop ; 
ingang 70 fr. 

Kaarten te bekomen bij Gaston 
Verraest, Ommegangstr. 4 te Roe
selare en bi JStef DeWandel, Rum-
beeksestwg 13, bus 3 ook te Roe
selare, alsook bij alle TAK-kon-
taktmensen van West-Vlaanderen. 
Wij rekenen op Jullie ! 
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TUSSEN OORLOG 

EN VREDE 

Dat de reaktie en de revolutie, dat de 
partij van Frankrijk en die van Moskou 
elkaar de hand reikten om het Vlaams-
nationaiisme uit te roeien, hebben wij 
reeds vermeld in het vorig artikel over 
de repressie. Deze uitroeimg werd op 
elk terrein doorgevoerd Herhaaldelijk 
werd nadien gezegd, dat het •• gezag » 
de overdrijvingen en uitspattingen van 
de repressie niet goedkeurde. Wij stel. 
len echter vast dat dit gezag zoniet 
onwil, dan toch gebrek aan moed be
toonde om de wettelijkheid te herstel
len — en dat de magistratuur zich al 
evenzeer door de haat of door de 
straat haar beslissingen liet voorschrij
ven. 

Het Belgisch parlement betoonde te
genover de uitspattingen van de re
pressie en tegenover de onwettelijk
heid van de krijgsraden en van de Lon-
dense oorlogswetten al even weinig 
moed als justitie. Het zou dit parlement 
zijn (dat zich trouwens niettegenstaan
de het verstrijken van de wettelijke 
legislatuur van vier jaar nog als wet
gevend orgaan deed doorgaan) dat de 
Londense besluitwetten achteraf zou 
goedkeuren, wat aan hun initiale on
wettelijkheid en aan de onwettelijkheid 
der retroaktivteit natuurlijk niets af
deed. Het zou in dit parlement zijn, 
dat beschaamde Vlamingen zich bij 
het franskiljons-Belgisch triomfalisme 
zouden neerleggen, zoals bv. tijdens 
Borginons verdediging op 4 november 
1944 voor de Senaat. De Brusselse Vla
mingenhater Cateau, die man die de 
Vlaamse klassen in Brussel tégen de 
taalwet in deed sluiten, zou uitroepen 
« C'est un veritable scandale. Ce 
n'est pas la place d'un agent de l'en-
nemi ». Slechts één man verdedigde 
Borginon senator De Boodt. De 

voorzitter belette echter dat de 
Vlaams-nationale senator zelfs zijn 
verdediging ten einde te voeren I 
De Boodt zou trouwens ook later se
nator Van Dieren verdedigen wanneer 
het kwam tot het opheffen van diens 
parlementaire onschendbaarheid. 
Tragischer zou het lot worden van een 
ander Vlaams parlementslid, Leo Vinde-
voghel, burgemeester van Ronse en 
lid van de katolieke partij. Hij zou het 
slachtoffer worden van de gekombi-
neerde aktie van franskiljons en kom-
munisten uit zijn streek, van de laf
heid van de justitie en van die van zijn 
kollegas uit het parlement. 
De Waalse minister van Justitie, Gré-
goire, van het nadien roemloos ter 
ziele gegane partijtje UDB (Union Dé-
mocratique Beige) maakte van de afwe

zigheid van premier Van Acker (met 
vakantie in het fascistische Portugal) 
gebruik om de terechtstelling te laten 
doorvoeren 
Tijdens de reeds vernoemde senaats
zitting zou de socialistische burge
meester van Luik, Bohogne, uitroepen 
dat hij niet dezelfde lucht wilde inade
men als die man (Borginon) Maar 
veertien dagen later hief datzelfde 
parlement ook de onschendbaarheid 
op van ,de heetgebakerde patriottieke 
Waal, omdat hij in 1941 aan de Duit
sers een lijst had overgemaakt met 
namen van kommunisten van Luik, 
voor aanhouding I 

Samen met Destexhe zou hij door de 
krijgsraad van Charleroi een jaar na
dien vrijgesproken worden. Tientallen 
Vlamingen werden voor heel wat min
der gefusiljeerd ! « De Nieuwe Stan
daard » schreef toen « Ware Bohogne 
katoliek en Vlaming geweest, hij zou 
ongetwijfeld zeer zwaar gestraft zijn 
geweest ! ». 

Met het opnemen der kommunisten in 
de regering had men elke oppositie 
uitgeschakeld. In afwezigheid van de 
koning — die nog in Duitsland werd 
krijgsgevangen gehouden — werd 
prins Karel op 21 september 1944 tot 
regent aangesteld. 

Hield de repressie huis lin de Vlaamse 
beweging, dan spaarde ook de oorlog 
haar evenmin Na de verovering van 
België door de geallieerden werd Ant
werpen de belangrijkste toevoerhaven 
voor materieel en daarmee ook doel
wit van de Duitse raketten, de V-bom
men, die reeds voordien op Londen 
werden afgevuurd. Een der eerste 
slachtoffers van deze beschietingen 
was pater Van Opdenbosch. Hij had 
een belangrijke rol gespeeld in de 
Vlaamse studentenbeweging, het 
AKVS, in haar strijd tegen de KSA en 
hij was een der « zeven purteinen » 
die o.m. de brochures « Kerkelijke 

tucht of politieke klucht » en « AKDS 
tegen verpolitiekte Katolieke Aktie » 
schreven. Zowel bij het uitbreken van 
de oorlog als daarna had hij herhaalde
lijk gewaarschuwd voor een afwijking 
van het zuiver-Vlaams-naionaal, Heel-
Nederlands standpunt. De repressie 
griefde hem ten zeerste, maar hij ge
loofde in een heropstanding. Al wat 
anti-Vlaams is, is bezig zijn eigen graf 
te graven, zei hij, want het is op de 
duur niet meer vol te houden alles 
wat Vlaams en Duits is over dezelfde 
kam te scheren. Dat moet vroeg of 
laat reaktie oproepen 
Van de Vlaamse pers is aanvankelijk 
weinig verzet — niet tegen het frans
kiljons offensief, niet tegen de repres
sie, gekomen. 

Integendeel : men huilde mee in het 
koor der vaderlandse hyena's, zoals bv 
« Het Belar>g van Limburg » van de 
heer Theelen. Tijdens de oorlog was 
dat blad met verschenen, maar om de 
arbeiders aan het werk en het bedrijf 
op gang te houden, werd er « Onze 
Toekomst », het VNV-blad voor Lim
burg, gedrukt. Theelen ontving heel de 
oorlog betaling voor huur van het be
drijf, papier, drukinkt, enz., mede daar
door kon hij na de oorlog direkt met 
zijn krant weer vani wal steken — zo
als trouwens ook « Volksgazet », waar 
« Volk en Staat » heel de oorlog ge
huisd had en het bedrijf en een groot 
gedeelte van het personeel aan het 
werk gehouden . 

Vanaf begin november zou een nieuwe 
Vlaamse krant verschijnen : « De Nieu
we Standaard ». Gedrukt op de per
sen van de nog onder sekwester staan
de vroegere « Standaard », was de 
titel zowel nrrisleidend als verhelde
rend « Nieuw » was in ieder geval 
juist, al zette het blad ook de strek
king van de vooroorlogse « Courant » 
(en niet die van « De Standaard » !) 
voort Het blad verdedigde de Vlaams-

belgicistische, unitaire opvattingen 
van de groep rond Van Cauwelaert. 
Het werd uitgegeven door de NV De 
Gids, met als een der belangrijkste 
aandeelhouders Leo Bekaert, die trou
wens op 8 november in een verkla
ring afstand zou nemen van « de min-
derwaardigheidskompleksen, het nega
tivisme en de vroegere fouten der 
Vlaamse beweging ». 

Het zou iemand als Tony Herbert zijn 
die er de toon zou aangeven. Een toon 
die wij weervinden in zijn beruchte uit
spraak « Thans is het woord aan het 
gerecht » maar ook in het beklemto
nen van het Belgisch centralisme te
genover de vroegere federaliserende 
tendenzen die ook in de katolieke par
ti j waren doorgedrongen. 
Diegenen, die zich achter deze moni-
teur van het Vlaams belgicisme schaar
den, kwamen uit diverse richtingen : 
naast de traditionele belgicisten uit 
de school van Van Cauwelaert waren 
er de neofieten, die hun volwassenheid 
en hun « volwaardig staatsburger
schap » met ijver beleden. Naast de 
medestichter van het VNV, Tony Her-
bert, was er de gewezen soldaat Van 
Severen, de Verdinaso Franz Van Dor-
pe. Een der redakteurs was Theo 
Luyckx, gewezen voorzitter van het 
(toen al door de KSA bestreden en 
vervolgde !) AKVS, gewezen algemeen 
voorzitter der VNV-studenten en mede
stichter van het blad « Volkskamp ». 
Zjn broer, officier van de Zwarte Bri
gade, werd, evenals zijn vader, in 
1944 aangehouden, in de abdij van Ton-
gerlo (de jongste zoon was klooster
ling te Postel). De houthandel van 
Luykx zou tijdens de beruchte meida-
ger van 1945 in de vlammen opgaan : 
in Limburg was zowel tijdens als na 
de oorlog de terreur het hevigst en 
was ook het banditisme het felst ver
breid. Theo Luykx zou nadien profes
sor worden te Gent. 
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De VNV-gouwleider voor Limburg, dr 
Theo Brouns, werd einde oktober aan
gehouden, samen met e.h. Spitz, de 
pastoor van Ophoven, die hem tijdens 
de gevaarijke bevrijdingsmaand had 
verborgen gehouden om hem voor het 
lot te bewaren dat bv de gouwleider 
der jeugdbeweging, Frans Ketels, te 
beurt viel. Brouns zou gefusiljeerd 
worden. E.h. Spitz kreeg zeven jaar 
en stierf aan de gevolgen van celregi
me in de gevangenis. 
De kommunistische infiltratie en noy-
autage van het verzet werd niet door 
iedereen goedschiks aanvaard. De ge
allieerden grepen in, einde november 
1944. Het verzet moest zijn wapens 
inleveren — maar dan begon de kom-
mumlstische aktie tegen de regering 
Pierlot voorgoed, vooral vanwege het 
« Onafhankelijkheidsfront ». 
De winter van 1944 was voor België 
niet erg rooskleurig. De bevrijding had 
niet die gouden periode gebracht, die 
men verhoopt had. De rantsoenering 
bleef bestaan. De oorlog duurde voort. 
Antwerpen lag onder de beschieting 
van de Duitse V-bommen. 
En dan breekt op 16 december 1944 
het von Rurnistedt-offensief los, waar
van de planning echter aan Hitler zelf 
wordt toegeschreven. Op korte ti jd 
slagen de Duitsers erin diep in de 
Ardennen door te dringen. De bedoe
ling is duidelijk : het geallieerde front 
in twee te snijden en de haven van 
Antwerpen, de enige (nog intakte) 
westelijke toevoerhaven der geallieer
den, te bereiken. Er nemen aan Duitse 
zijde geen Vlaamse eenheden aan de 
strijd deel, maar de Vlaamse Flak-een-
heden aan de Rijn worden — althans 
in teorie — gemotoriseerd en de Lan-
gemarkdivisie ligt in afwachtende rust 
in de Lüneburgerheide. 
Degrelle zou nadien beweren, dat de 
Duitsers zinnens waren, bij een moge. 
lijke herovering van het Belgisch 
grondgebied, het gezag volledig in 
handen van Vlamingen en Walen zelf 
te leggen. Er heerste trouwens in dat 
verband wel wat onrust in VNV-kringen 
in Duitsland. 

Het von Rundstedtoffensief liep echter 
dood : de Duitsers hadden geen vol
doende bescherming tegen de gealli
eerde luchtovermacht en hadden ook 
een tekort aan brandstof. 
De nieuwjaarsrede van Hitler liet op
nieuw doorschemeren, wat reeds in 
1941 na de veldtocht in Polen werd 
geuit, en wat Goebbels' adjudant in 
zijn dagboek uit de mond van zijn 
chef optekende : een « vreedzame ko-
existentie » van de Verenigde Sta
ten, het Britse Rijk en Europa, nadat 
de kommunistische bedreiging is weg
genomen. Nóg waren er die hoopten 
op een vrede door vergelijk in het 
Westen, om in het Oosten de opruk
kende Sovjetlegers tegen te houden. 
Maar de kaarten waren reeds ver
deeld, de nieuwe grenzen al getrok
ken, de invloedssferen afgebakend, en 
dit door de niet-Europese machten 
(waarbij Churchill vergeefs proteste
rend als half-Europese waarnemer 
mocht fungeren !). 
Het von Rndstedt-offensief had in de 
Belgische gevangenissen en strafkam
pen een eigenaardig verschijnsel op
geroepen : bewakers kwamen aan ge
vangenen getuigschriften van goed 
gedrag vragen. IVIen kon immers nooit 
weten 

De repressie-molen draaide intussen 
op volle toeren. De eerste terechtstel
lingen grepen plaats. Er gebeurden 
trouwens eigenaardige dingen , die 
lachwekkend zouden geweest zijn, 
waren zij niet zo tragisch I In het 

proces tegen Pol Moons, oorlogsburge
meester van Koersel, verklaarde de 
substituut Ducamp (zoon van een ak-
tivist I) dat de Limburgse terroristen
leider Convents, die tegen Moons 
kwam getuigen, een nationale held 
was, « wiens naam onsterfelijk is ! ». 
Kort daarop werd een bevel tot opspo
ring door het Belgisch gerecht uitge
vaardigd tegen deze Convents en wer
den zijn broers aangehouden, wegens 
talrijke overvallen en misdrijven die 
met verzet niets te maken hadden. 
En dezelfde Ducamp, die tegen Theo 
Brouns de doodstraf vorderen zou, zei 
hem tijdens een ondervraging in een 
ogenblik van menselijkheid • dat hij 
geen funktie van substituut meer zou 
aanvaarden indien het nog over te 
doen was ». 

Dat deze substituten hun vorderingen 
en hun rechtspraak vaak lieten inspi
reren door hun persoonlijke ideolo
gische en politieke opvattingen, blijkt 
o.m. door een uitlating van Wllly Ca-
lewaert, de later zó humanistische 
socialist en onderwijsminister, tegen
over Karel Wiedeman. Wiedeman was 
vóór de oorlog jeugdleider bij de so
cialistische AJC en een discipel van 
De Man en diens socialisme op natio
nale basis. Hij werd tijdens de oorlog 
jeugdleider bij de jeugdbeweging van 
het VNV en journalist bij « Volk en 
Staat •. Calewaert zei hem : « Ik zal 
uw huid hebben, want gij zijt een 
verrader van het proletariaat ». De 
reeds vermelde Antwerpse advokaat 
Speyer zou trouwens later In een ar
tikel in het kommunistische « Debat » 
betreuren dat de repressie niet ster

ker als uitroeiïngswapen tegen het 
fascisme (d.i. tegen de politieke te
genstrevers van het marxisme) ge
bruikt werd, en dat zij « te neutraal » 
gehouden werd. Van een franskiljons 
klasse-gerecht had het Belgisch re
pressie-apparaat een links klasse-ge
recht moeten worden. 
In die omstandigheden was er voor 
enige uiting van Vlaamse beweging 
geen plaats. Nog In maart 1945 zou 
het weekblad « Verzet » schrijven : 
« Het Is gevaarlijk In deze dagen nog 
over Vlaanderen te praten ». 
Kort na de bevrijding zei de socialist 
Delattre al dat : « la representation 
des Wallons dans Ie sein du gouverne
ment n'est pas suffisante » terwij l de 
Franssprekenden er met 2 tegen 1 
stonden ! Een gewezen aktivist en 
naar het socialisme overgelopen fla
mingant als Vos zou zich van zijn 
vroegere vrienden distanciëren en de 
Vlaamse beweging herleiden tot een 
« verweer » : er waren immers veel 
groter problemen voor de naoorlogse 
minister dan die van het eigen volk I 
De Walen gaan echter wél in het of
fensief : een offensief dat een eerste 
doorbraak zou pogen door het Waals 
nationaal Kongres van oktober 1945, 
het eerste na de oorlog. Maar wi j lo
pen vooruit op de gebeurtenissen... 
Van enige Vlaamsgezinde aktie was 
geen sprake. In de Vlaamse kultuurwe-
reld, beroofd van een aantal zeer ak-
tieve verenigingen en personen, heer
sten nu de éénogen in het land der 
blinden en nog geruime tijd nadien 
zou « De Standaard » schrijven : « een 
groot gedeelte van het kultuurleven 

Op 16 juli 1945 kwamen « de grote drie • bijeen te Postdam, zij verdeelden de 
politieke kaarten onder mekaar en trokken nieuwe grenzen... 

in Vlaanderen speelt zich af achter 
gevangenismuren... ». 
De epuratie in de kunstwereld was wel 
niet zo rigoureus als in Nederland, 
waar heel wat figuren uit alle gebie
den van de kuituur voor bepaalde tijd 
werden in quarantaine geplaatst : van 
Willem Mengelberg en Martien Be-
versjuis tot Albert Mol en Cor de 
Groot. Pen-brekers waren er hier wei
nig geweest onder de literatoren, ook 
al omdat de situatie hier totaal ver
schillend was van die in Nederland, 
met zijn « Kultuurkamers •. Toch wa
ren er wel kulturele uitzuiveraars — 
mensen als een Toussaint van Boelare 
bijvoorbeeld —, en bleek de moed 
der anderen niet steeds groot als het 
erop aan kwam hun kollegas te verde
digen. En de lijst der kunstenaars en 
wetenschapsmensen die een « dos
sier » kregen Is lang : Cyriel Ver-
schaeve, Stijn Streuvels, Felix Tim
mermans, Jozef Simons, Filip de Pille-
cijn, Willem Putman, Wies Moens, 
Valere De Pauw, Jan Grauls, Ernest 
Claes, Ferdinand Vercnocke, pater Cal-
lewaert, pater Stracke, Richard de 
Cneudt, Bert Peleman, Ernest Van der 
Hallen, Jef Van Hoof, Emiel Hulle-
broeck. Gaston Feremans, Leo Mets, 
Rose Gronon, Renaat Veremans, Remi 
Ghesquière, Armand Preud-homme, 
Arthur Meulemans, Ivo Mortelmans, 
Karel de Brabander, A. Servaes, Blanka 
Gijzelen, Marcel Matthijs, A. Van der 
Plaetse, F. Van Immerseei, Staf Brug
gen, Sylva De Jonghe, Frans Remers, 
Prosper de Troyer, Maurits Veremans, 
prof. H. De Vleeschhouwer, prof. R. 
Antonissen, prof. Van Roosbroeck, 
prof. Daels F., prof. L. Elaut, prof. 
Heymans, en nog vele anderen. 
Was de Vlaamse aktie op het kulturele 
en politieke vlak door de omstandig
heden praktisch nihil, dan bleek er op 
het ekonomisch vlak wél enige aktivi-
teit te bespeuren. Het Vlaams Ekono
misch Verbond hield op 6 december 
1944 reeds zijn eerste naoorlogse 
Raadsvergadering. Er werd, door de 
omstandigheden gedwongen, een 
nieuw bestuur gekozen : de vorige 
algemene voorzitter Carlo Gevaert 
was tengevolge van de repressie, zo
als de vergadering voorzichtig uitdruk
te « in gedwongen afwezigheid ». Zij 
drukte trouwens haar spijt hierover 
uit en bracht hem « een warme hul
de ». Er werd eveneens onderstreept 
dat de verkiezing van een nieuw bu
reau niet mocht geïnterpreteerd wor
den als een kritiek tegen bepaalde 
leden ! Het VEV hernam al gauw al 
zijn vroegere aktiviteiten en werd 
daarenboven een toevluchtsoord voor 
menig geëpureerd of ten gevolge der 
repressie werkloos-gevallen flamingant. 
De politieke toestand in het voorjaar 
van 1945 was gespannen, na het kon-
flikt met de kommunisten. Pierlot nam 
in februari 1945 ontslag en Achille Van 
Acker, een tot dan toe bijna onbekend 
socialistisch politikus, werd eerste-
minister. Hij vormde opnieuw een vler-
partijen-regering, met 3 kommunisten 
in de regering : Demany, de chef van 
het door de kommunisten genoyauteer-
de O.F., Marteaux en Lalmand. 
De oorlog liep op zijn einde. Nog werd 
In april verwoed gevochten aan de 
Oder. 

De officiële kapitulatle greep plaats 
op 8 mei. Het was de « unconditional 
surrender » waarop zowel de Ameri
kanen als de Sovjets stonden. 
Met de ineenstorting van het Derde 
Rijk begon ook in Vlaanderen een 
nieuwe episode in de naoorlogse ge
schiedenis. 

(vervolgt) 
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BRT 

18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Wickie, de Viking 
19 25 De harde wet van het 

Westen Animatiefilm 
19.30 Zomeragenda 
19 45 Nieuws. 
20.15 Wachtwoord 
20 45 Pano '75. 
21.35 Ten huize van René Go

ris. 
22.25 Première. 
23.10 Nieuws. 

NED 1 

11.10<Schooitelevisie. 
16.00 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18 45 De minimolen. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Traliënkolder l i l . 
20 00 Nieuws. 
20 20 Marooned. Amerikaanse 

science-fiction (1969] 
22.30 Avond der piano's. 
23 05 Nieuws. 

NED 2 

Afri-

18 45 De minimolen 
18.55 Nieuws. 
19 05 Dokters ter zee 
19 30 Terra Africa Over 

kaanse kuituren 
20 00 Nieuws 
20 20 Zo was het 
21 15 Duiken Politie. 
22 05 Achter het nieuws 
22 35 Den Haag vandaag. 
22 50 Nieuws. 

RTB 

18 10 1, 2, 3 j'ai vu 
18 30 Loisirs a loisir. 
19 00 Chéri-Bibi. 
19 25 Antenne-soir 
19 45 Nieuws. 
20 15 Contacts 
20 20 L'Auberge Rouge. Franse 

komedie met o.a Fer-
nandel 

21 55 De filmmolen. 
22 35 Nieuws. 

29 AUGUSTUS 

BRT 

18 55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Atelier Bis. 
19.13 Vakantiekwis. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Montezuma Show 
20.45 De Pallisers. 
21 35 KTRC. 
22 05 Louisa, een woord van 

liefde. Vlaamse fi lm. 
23.50 Nieuws. 

NED 1 

18 45 De minimolen. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Gala de l'Union des Ar

tistes 1974. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Mijn vrouw de buur

vrouw. 
20.50 Michel Fugain et Ie Big 

Bazar. 
21.55 Ten huize van prof. dr 

F. Van Der Meer. 
22.40 Geloven in de onvoltooid 

verleden ti jd. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

18.45 De minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Avro's toppop. 

20.00 Nieuws. 
20.20 Kung Fu. 
21 10 De gebroeders Ham

mond. 
21 55 Televizier-magazine. 
22.35 Avro's sportpanonama. 
23 05 Nieuws. 

RTB 

18 10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Chéri-Bibi. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Les sentiers du monde. 

Dok over het nabije 
Oosten. 

21.30 Gesprek met de Russi
sche schrijver André Si-
navski die in balling
schap leeft. 

22.00 Histoires étranges. 
22.25 Nieuws. 

30 AUGUSTUS 

BRT 

11.45 

18 30 
18 35 
19.00 
19.45 
20 15 

20.40 

21 15 
22 00 
22 50 

WK Wielrennen : ama
teurs. 
Paulus de boskabouter. 
De familie Partridge. 
Tienerklanken. 
Nieuws. 
Edgard Briggs, geheim-
agent. 
De Gouden Zeezwaluw 
van Knokke 1975 
\erloops. 
Christie Love. 
Nieuws. 

NED 1 

15 00 
15.02 
15.10 
15.20 

16.30 
17.30 
18.45 
18 55 
19 05 

20.00 
20 20 
21 25 

22.55 

23.20 
23.25 
23 30 

Nieuws. 
Motormuis. 
De boefjes. 
Roy Rodgers, de zingen
de cowboy. 
Tros sport. 
Sport-troef. 
De minimolen. 
Nieuws. 
Het tropische regen
woud. Dok 
Nieuws. 
Tête a Ted. 
De twaalf gezworenen. 
Amerkaanse speelfilm 
(1957). 
Anderse Diepje Land
bouw. 
Tot besluit. 
Nieuws. 
Lied van de week 

NED 2 

14.00 
18.45 
18.55 
19.05 
19.35 
20.00 
20 20 
21.10 

21 40 
22 00 

22 50 
23.05 

Sport troef. 
De minimolen. 
Nieuws. 
The Flintstones. 
Verhalenderwijs. 
Nieuws. 
De wrekers. 
Mijn vrouw de buur
vrouw. 
Brandpunt. 
Great mysteries door Or
son Welles gepresen
teerd. 
Nieuws. 
Studio sport. 

RTB 

11.45 WK Wielrennen. 
17.45 Tenuto. 
18.30 Nic en Pic. 
19.00 Festivals. 
19 15 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Le monde sauvage. 
20 45 Jeunes filles en unifor

me. Duitse speelfilm 
(1958). 

22.15 De mémoire d'homme. 
Aansluitend : Nieuws. 

31 AUGUSTUS 

BRT 

9.45 WK Wielrennen : be
roepsrenners. 

10.05 Eucharistieviering. 
12.15 WK Wielrennen. 
14.30 Music unlimited. Show. 
15.00 WK Wielrennen. 
17.00 De plaats zonder naam. 

Exploiratlefilm over 
Neuw-Guinea. 

18.20 Paulus de boskabouter. 
18.25 Een ongewoon huisdier. 

Britse jeugdfilm. 
19.25 Rhoda. Nieuw Ameri

kaans feuilleton. 
19 45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20 40 Slippers. Blijspel. 
22.35 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Teleac 
15 00 WK Wielrennen. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Ti-Ta-Tovenaar. 
16.27 WK Wielrennen. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 Bericht van de wilde 

ganzen. 
18.15 Teleac. 
18 55 Barbapapa. 
19.00 Nieuws. 
19 05 Paco Pena en John Wil

liams. Spaanse gitaar. 
19.30 Simon Carmiggelt. 
19.40 De drie musketiers. 

Franse mantel- en degen-
film (1961). 

22.15 Chet Baker kwintet. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18 30 Woord voor woord. 
18.35 Barbapapa. 
18.40 Sam and the river. 
19.05 Studio sport. 
20.20 Amerika Dokumentaire. 
21 10 Nieuws. 
21 15 Panoramiek. 
21.40 De tijgersbrigade. 
22.35 Symphony in C. 
23.25 Suriname deze week. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

9.45 
12.15 
12.45 
13.15 
13.40 

15.00 
17.00 
17.10 
17.55 
18.25 
18 45 
19 30 
19 45 
20.15 
20.20 

21.10 

22.30 

WK Wielrennen. 
WK Wielrennen 
Concertissimo. 
WK Wielrennen. 
Hugo et Josephine. 
Zweedse gezinsfilm 
(1968). 
WK Wielrennen. 
Sportuitslagen. 
Consert Doris Troy. 
Francophonissime. 
Grangallo et Petitro. 
Sportweekeinde. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Suggestions. 
Salvator et les Mohi
cans de Paris. 
Martin Gray. Schrijver en 
filozoof. 
Nieuws. 

1 SEPTEMBER 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18 20 De Partridge familie. 
18.45 Ravels bolero. Film ge

maakt tijdens een repe
titie en de uitvoering 
van de Bolero van Ravel. 

19 15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 

20.15 Sweet Charity. Ameri
kaanse muzikale fi lm 
(1968). 

22.20 Nieuws. 

NED 1 

11.00 
18 15 
18.45 
18.55 
19.05 

20.00 
20.20 

21 40 

22.30 
22 35 
22.40 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
Barbapapa 
Nieuws. 
Ted bij Stoppelhaene. 
Show. 
Nieuws. 
Titaantjes TV-spel naar 
Nescio. 
Als de dag van gisteren 
Dok. over Latijns-Ameri-
ka. 
Tot besluit. 
Simbiose. 
Nieuws. 

NED 2 

18 45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Dr Who. 
19.30 In Londen staat een huis 
20.00 Nieuws. 
20.20 Jongens van de grote 

weg. 
21 10 « The Goodies »' bij de 

f i lm. 
21.40 Aktua TV. 
22.20 Zomer '75 Show. 
22.50 Socutera. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3. . j 'ai vu. 
18 30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek-godsdienstige 

uitzending. 
19.00 Lundi-sports. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Mort en transit. Toneel

stuk. 
22 05 Profil : Robert Michiels. 
22 30 Nieuws. 

De pantominespeler, Rob van 
Reijn in Exegese, het schep
pingsverhaal zonder woorden. 
Ned 1, woensdag 2 septem
ber om 19u45. 

2 SEPTEMBER 

BRT 

18.00 
18.05 
18.30 

18.55 
19.45 
20.15 

21.25 

22.15 

23.05 

Paulus de boskabouter. 
Boy Dominic. 
Het laatste oordeel. Wat 
gebeurt er in een atoom
schuilkelder in het jaar 
2000 ? 
Tienerklanken. 
Nieuws. 
Kamer 17. Echte politie-
verhalen. 
Studentenleven. Portret 
van de traditionele stu
dent. 
Helen, een vrouw van 
deze t i jd. 
Nieuws. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Beertje Colargol. 
19.15 Rock koncert. 

20.00 Nieuws. 
20.20 All in the family. 
20.45 Propagandafilms uit 

WO II. 
22 00 De wind blaast waar

heen hij wi l . 
22 20 Ars musica. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Boriny. 
19.30 De geheimen van de die

renwereld. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Zij aan zij. Vrouwen, 

emancipatie. 
21.35 Dat is Nana Mouskouri. 
22.20 Hier en nu. 
23 00 Geestelijke liederen. 
23 10 Den Haag vandaag. 
23.25 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18.30 Jean Rostand, le solitai

re de ville d'Avray. 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Les secrets de la mer. 
21 05 Dracula Griezelfilm 

(1931). 
22.20 Nieuws 

3 SEPTEMBER 

BRT 

16 20 
17.45 
17.50 

Tip-Top. 
Paulus de boskabouter. 
Dierenraadsels. Dok. 

18 45 Coronation street. 
19.45 
20 15 
20 40 

22 25 
22 40 

NED 

15 30 
15 35 

16.55 
17.00 
18 00 
18.45 
18.55 
19 05 
19.30 
20.00 
20.20 

21.45 

NED 

Nieuws. 
Chico. 
De aanstoking. Rekon-
struktie van een moord
zaak 
Festival van Vlaanderen. 
Nieuws. 

1 

Chapi Chapo. 
Huckleberry Finn. Avon
turenfilm (1931). 
Chapi Chapo. 
De fi lm van ome Willem. 
Schooltelevisie. 
Barbapapa. 
Nieuws. 
Exegese. 
Kenmerk. 
Nieuws. 
Springhill. Kanadese TV-
fi lm. 
Rajko : het zigeuneror
kest. 

2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.30 Hendrik Vi l ! en zijn zes 

vrouwen. 
22.30 Studio sport. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Cirques du monde. 
21.05 Grandes batailles du 

passé. Dokumentaire. 
22 05 De geschiedenis van het 

stripverhaal. 
22.30 Nieuws. 
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WONING 
KOPEN 
PRAAT EVEN 

^ 
*«IV 

BOUWEND 
KUNNEN ! 

INFORMATIECENTRA 
^ ANTWERPEN 

031/31.78.20 
GENK 
011/35.44.42 

CENT 
091/15.19.33 

LEUVEN 
016/23.37.35 

GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Kleine Greep uit Grote Keuze 

BOUWGRONDEN 
— Percelen voor éénsgezinswoningen van 250.000 F af. 

— Prachtige villagronden 40 m br. 2.000 mv. van 535.000 F af. 

— Domein van 2,5 ha (met vijvers) 800.000 F, enz.. . enz.. . 

BESTAANDE WONINGEN 
— Splinternieuwe moderne villa 10 km van Antwerpen Jiving 80 mv., eetkamer, geïnst. 

keuken, eethoek, wasplaats, 4 sipk + 2 badk., speelkamer, laatste snufjes v. modern 

komfort, hoogste luxe. Moet weg wegens speciale omstandigheden aan kostende prijs 

5.950.000 F. 

— Eengezinswoningen, burgerhuisjes van 135.000 F af. 

— Studio's en appartementen van 845.000 F af. 

IN ELK VAN ONZE ZETELS VIND U EEN AANBOD 
DAT ZICH UITSTREKT VAN DE MAAS 
TOT AAN DE NOORDZEE ! 

De laatste villagronden te Deinze, in St. Martens-Latem, in Opoeteren, in Zoniënwoud, het 

bos van Meerdaal, Hove, Brasschaat, Schilde, Heverlee en Hasselt ! 

Mooie hoevekens in de Kempen, herenhuizen in Cent, Brussel, Antwerpen, enz... enz. 

IN ELK VAN DEZE ZETELS VINDT U LETTERLIJK ALLES 

WIJ IS 



MRU€ TUD 

ALLES OPGELOST 
De Irvdianen in Amerika zullen nu 
allemaal wel gelukkig zijn. Presi
dent Ford heeft namelijk aan het 
ollmpische opperhoofd Killanin 
een brief geschreven om te vra
gen Wa-Tho-Huck ofte Jim Thorpe 
posthuum in ere te herstellen. 
Thorpe was een Indiaan die in 
1912 olimpisch goud won (vijf- en 
tienkamp), maar die zijn medail
les moest teruggeven toen men 
ontdekte dat hij een paar centen 
verdiende door base-bal te spe
len in Amerika. Hij was dus in de 
ogen van de sportvaderen van 
die tijd een prof Ford vindt blijk
baar van niet, en daarenboven 
wijst hij erop dat de Indianen hun 
Wa-Tho-Huck altijd hebben be
schouwd als een held. Als hij te
rug op de erelijst van de spelen 
wordt geplaatst, zullen er dus 
voor de Indianen in Amerika geen 
problemen meer bestaan. 

NAAR SCHOOL 
Een woordvoerder van Klub Brug
ge zei dat de profvoetballers 
voortaan iedere dag van negen 
tot vijf in het stadion zullen moe
ten zijn (wat wij begrijpen maar 
niet goed vinden), en dat de lege 
tijd zal gevuld worden met leer
rijke dingen (geleide ekskursies, 
taallessen, e.d.m.). Het is beter 
dan kaartspelen gans de dag, 
maar o.i. is voetbal te arm om 
een hele dag te vullen Ook prof
spelers zouden nog ergens een 
job moeten hebben. Onze mening 
zal echter wel verouderd zijn. Tot 
men binnen een paar jaar ergens 
m een of andere klub tot een
zelfde inzicht komt. En wat de 
jongeren van Klub Brugge betreft, 
die in een speciaal internaat zul
len worden gestopt, dat vinden 
wij kompleet fout. Omdat het, 
daarvan zijn wij vast overtuigd, 
niks zal opleveren. Noch voor de 
jongeren in kwestie, noch voor 
de klub. Afwachten wie gelijk 
krijgt. 

KWESTIE TELEFOON 
Jaak Lecoq schrijft in zijn gazette-
ke een zwaar stuk, waarin hij 
manmoedig stelt dat de inrichters 
van sportwedstrijden (klubs, enz.) 
zouden moeten verplicht worden 
in te staan voor de kommunikatie-
mogelijkheden van de gazetten-
schrijvelaars. Zij, de schrijvelaars, 
maken publiciteit voor de wed
strijden, aldus de Jaak, en zijn 
zo vriendelijk verslagen te ma
ken van het gebeuren. Wat Is er 
dan normaler dan dat de inrich
ters de onkosten voor het over-
seinen van de verslagen voor hun 
rekening nemen ? Wij kunnen ons 
vanzelfsprekend niet moeien in de
ze diepzinnige kwestie. Alleen 
vragen wij ons af of het de inrich
ters niet goedkoper zou komen 
direkt te "telefoneren naar de 
abonnees van Jaak zijn gazet, dan 
Jaak and his boys de gevraagde 
faciliteiten te verlenen. En ter
loops, als de Jaak er wat tegen 
heeft de RTT (en Bell, en Prome-
dia, en Eddy Merckx, enz.) een 
penning te gunnen in ruil voor de 
mogelijkheid ons informatie te 
verstrekken over al die formidabe
le sportgebeurtenissen, dan willen 
wij het wel stellen zonder die 
informatie. Er zijn tenslotte erger 
natuurrampen gebeurd. 

ALTERNATIEF 

In de TV hoor je tegenwoordig al
tijd maar praten over sport voor 
bejaarden (van meer dan dertig 
dus). Huppelen, op een stoeltje 
klimmen, over een handdoek krui
pen en dat soort dingen meer. Al
lemaal heel nuttig voor de ge
zondheid, zeggen degenen die 
het weten kunnen. En zo zal het 
dan ook wel zijn. Maar werkzame 
knaap die wij zijn, vinden wij het 
allemaal ook meelijwekkend zin
loos. Wij hebben lichaamsbewe

ging nodig, maar kunnen wij die 
niet vinden door wat prettige — 
of minder prettige — lichamelijke 
arbeid te verrichten ? Als wij nu 
eens in plaats van door onkruid 
te waden, dat onkruid gingen af
maaien, hadden wij dan ook niet 
onze lichaamsbeweging gehad ? 
Met nog enig resultaat erbij. Wel
ke minister bedenkt eens een sis-
teem van « arbeid voor allen » 
in plaats van «sport voor allen»? 
Welk genie bezorgt iedereen een 
hofken, voor de lichaamsbewe
ging en de patatjes, in plaats van 
een handdoek om over te krui
pen ? 

PIJNLIJKE OPLOSSING 

Voor ons liggen de rekeningen 
van een kleine voetbalklub voor 
het laatste seizoen. Het betreft 
een klubje uit de provinciale afde
lingen. De onkosten bereikten nog 
net niet de 700.000 frank. Normaal 
zou dat moeten verdiend worden 
met vijftien thuiswedstrijden, en 
vermits een kaartje 50 fr. kost, 
is het niet moeilijk te berekenen 
dat er iedere zondag ongeveer 
1.000 toeschouwers zouden moe
ten zijn. In werkelijkheid komen 
er normaal zo'n 350. Hoe men het 
keert of draait : op die manier 
komt men er niet. En wij zien 
maar één pijnlijke oplossing. Er 
werd 300.000 fr. uitgekeerd aan 
vergoedingen voor trainers en 
spelers, en nog eens 100.000 aan 
j itrusting (dat is per jaar méér 
dan 1.000 fr. per speler I). Welnu, 
de oplossing is : spelers niet be
talen, en de uitrusting zelf aan
schaffen. Kortom, overstappen 
naar de zuivere liefhebberij. 

POVER 
Men moet al een straffe Belg zijn 
en een fanatieke supporter om te 
vinden dat onze koereurs het t i j
dens de wereldkampioenschappen 
op de baan (van Rocourt) goed 
hebben gedaan. Van de elf titels 
wonnen zij er geen enkele, en 
doorgaans was er in de finales 
niet eens meer sprake van de 
dappersten aller Galliërs. Bedroe
vende vaststelling in een land dat 
zich de wielernatie bij uitstek 
noemt. Er zal natuurlijk een uitleg 
gevonden worden, en volgend 
jaar zal het beter gaan. Ondertus
sen vragen wij ons echter af of 
het niet zo is dat wij wel een 
beetje daar zijn in sporten en 
wedstrijden waar een en ander 
kan gearrangeerd worden, maar 
dat wij nergens staan als er min 
of meer serieus moet voor gere
den of gestreden worden. Ten
slotte zijn er genoeg koersen hier 
bij ons waarin degenen die naar 
de wereldkampioenschappen gaan 
een cent kunnen verdienen, zon
der dat zij zich moe moeten gaan 
maken met te rijden tegen ezels 
met wie niet te klappen valt. 

REGLEMENT 
Zoals men zondag van een inge
wijde heeft kunnen horen, mogen 
de wielertoeristen geen koereurs-
broek dragen. Als wij de nogal 
broebelachtige uitleg goed heb
ben begrepen, zou de reden hier
voor van estetische aard zijn, en 
daar kunnen wi j wel een beetje 
inkomen. Hoewel degenen die 
wèl een koereursbroek mogen 
dragen nu ook niet bepaald alle
maal adonissen zijn. Wat wij ech
ter wilden zeggen is dit : ofwel 
kennen wij geen koereursbroek, 
ofwel zijn wij stekeblink, maar 
wij hadden durven zweren dat 
de cirka tweeduizend wielertoe
risten die wij zowat iedere zon
dag te bewonderen krijgen voor 
een dikke negentig percent uitge
dost is met het gewraakte kle
dingstuk. Alle estetika ten spijt. 
Zodat het broekenreglement er 
wellicht een is zoals veel velo-
rijdersreglementen : om mee te 
lachen. 

Wereldkampioen Merckx wint hier voor Thevenet Luik-Bastenaken-
Luik in april van dit voorjaar. Zien wij zondag te Yvoir eenzelfde 
eindstrijd ? 

TWEE 

GEZICHTEN 

In <c Koerier » wijdde L. Briers 
een artikeltje aan de opening van 
de voetbalkompetitie. Hij maakte 
van de gelegenheid gebruik om 
de kommerciële konsumptiesport 
een paar harde trappen tegen de 
schenen toe te dienen. Bij voor
beeld : « Naast hem (Merckx) en 
enkeleN anderen uit de wielrenne
rij en de voetbalsport is er een 
veelvoud van jongens die licha
melijk en geestelijk aan de sport 
ten onder gaan. « En » met deze 
en andere sporttakken zijn wij 
wegen opgegaan die voor vele 
beoefenaars naar nergers leiden». 
Tenslotte : « Wij maken ons geen 
illusie : met de huidige gang van 
zaken zullen steeds meer men
sen door de sport vertrappeld 
worden ». 

Voor zover wij weten is L. Briers 
geen « gespecialiseerd » sport-
joernalist, en « Koerier » is een 
weekblad, geen dagblad. 
Een en ander verstevigt in ons de 
eigenaardige indruk dat wij in ons 
land in feite twee soorten sport-
joernalistiek kennen. Degene die 
men doorgaans aantreft in de 
weekbladen en periodieken in het 
algemeen, en die veelal geschre
ven wordt door amateurs, door 
niet-sportjoernalisten, of door 
sportjoernalisten - met - schuil
naam. Deze sportjoernalistiek is 
overwegend kritisch, om niet te 
zeggen negatief ingesteld. 
Helemaal anders dan de sport-
bladzijden in de dagbladen, waar
in de verlakkerij, de mistifikatie, 
de personenkultus, de idolatrie, 
het vedettendom nog steeds hoog
tij vieren. 

Er zijn uiteraard uitzonderingen 
(die de regel bevestigen). 
Wat ons boeit is dit L als onze in
druk juist is, vanwaar dan dat 
verschil ? 
Moeten de gazetten omwille van 
de smeer (verkoop van papier, 
ronselen van advertenties, aan
deel in de publiciteit, enz.) het 
spelletje meespelen ? 
Zijn al die mensen van de week
bladen gewoon idioten « die er 
niks van afweten » (zoals de 21-
jarige gelegenheidskorrespondent 
van een Brusselse gazet van ons 
pleegt te zeggen) ? 
Dient de oplossing gezocht in de 
richting van de vaststelling dat 
de gazetten in ons land in dfenst 
staan van de «gevestigde macht». 

die de sport, als « opium voor 
het volk » aanwendt om deze 
macht te bestendigen ? 
Blijven de gazetten met hun sport
joernalistiek onder de maat ? Bij 
voorbeeld omdat er weinig goede 
joernalisten wat voor voelen om 
over sport te schrijven, en de 
sport dus toegewezen wordt aan 
mensen met geringe joernalistie-
ke opleiding ? Dit vermoeden is 
niet van ons. Het is een vast
stelling meermaals gedaan door 
één van de bekendste sportjoer-
nalsten in Vlaanderen (die toeval
lig ook op andere terreinen een 
beetje daèr was). 
Wij weten het niet, maar onder
tussen blijven wij zitten met het 
feit dat de sport in de weekbla
den anders benaderd wordt dan 
in de dagbladen. Wat, met het 
oog op de zo geprezen joernalis-
tieke objektiviteit, wel eigenaar
dig aandoet. En dan spreken wij 
nog niet over de televisie, waar 
men blijkbaar alles over de hekel 
mag halen, behalve wat met kon
sumptiesport te maken heeft. 

VAN DAG 

# MAANDAG : wielerleiders zijn 
ook mensen. Wij protesteren er
tegen dat men die heren bij het 
dorstig weer dat wij kennen twee 
kongressen per dag doet bijwo
nen # DINSDAG ;. om er zeker 
genoeg te hebben schilderde men 
te Luik op de vlag van Taïwan 24 
zonnestralen, daar waar 12 er al 
genoeg waren # WOENSDAG : 
de autopiloot Donohue overleed 
na een ongeluk tijdens de GP van 
Oostenrijk. Zoals men dat pleegt 
te zeggen : dat is erg voor de 
autosport # DONDERDAG : nooit 
zwom iemand sneller over het Ka
naal dan een Egyfrtische arts het 
gisteren deed. De Egyptenaren 
kennen iets van (Suez)kanalen 
# VRIJDAG : de Arabieren inte
resseren zich voor de velosport, 
en « officiëlen » van bij ons zullen 
de zaak ginder eens gaan bekij
ken. Deze keer zouden ze toch 
best hun nichtjes en zo thuisla
ten 9 ZATERDAG : nog een mach
tig woord van Fred : « Als het 
goed afloopt met Van Lancker, 
blijven er twee hopen ». Wat res-
pekt voor de koereurs,Fred , jong! 
# ZONDAG : van de elf wereld
kampioenschappen op de piste 
won België, wielernatie, er wel
geteld geen enkel, 't Wordt bijna 
spel zonder grenzen % 

Tot vóór kort was Venus de mis-
terieuze planeet. Hoe helder de 
planeet ook aan het uitspansel 
schittert, en hoe dicht ze de 
aarde soms nadert (minder dan 
40 miljoen kilometer, wat in de 
astronomie géén afstand is), 
men kon de planeet nooit waar
nemen. Men kijkt immers altijd 
tegen de dampkring aan. 
Daarin is verandering gekomen 
met de ruimtevaart. Amerikaan
se Mariner-tuigen fotografeerden 
Venus van dichtbij, en de Rus
sen slaagden erin tuigen een 
zachte landing te laten uitvoe
ren op Venus. Tijdens hun toclit 
doorheen de dampkring, en tij
dens hun verblijf op de Venus
bodem, konden die tuigen een 
schat aan gegevens naar de 
aarde doorseinen. 
De dampkring bestaat voor min
stens 95% uit koolzuur. De rest 
bestaat uit stikstof, inerte gas
sen en zeer weinig zuurstof 
(0,5%). Geen sprake dus van 
leven zoals wij het kennen in 
de dampkring van Venus. 
Ook de temperatuur op de pla
neet is niet van aard om de pla
neet herbergzaam te noemen : 
ze loopt namelijk op, zoals bleek 
uit de gegevens van de sondes, 
tot om en nabij de 500° Celsius. 
Daarenboven is de atmosferi
sche druk 60 tot 120 maal groter 
dan op aarde. 

In één woord, als er venus
vrouwtjes op Venus wonen, zul
len zij er minstens heel anders 
uitzien dan hun kollega's op 
aarde. 
Andere gegevens die wij over 
Venus bezitten : 
afstand tot de zon gemiddeld 
108 miljoen kilometer, 
omlooptijd om de zon : 224 
(aardse) dagen, 
Venus is ongeveer even groot 
als de aarde (volume 0,9 van de 
aarde). 
Er zijn echter ook nog zaken 
waarover men zich nog niet met 
zekerheid uitspreken kan. 
Zo is men het nog niet eens 
over de duur van de Venusdag. 
Ook werd nog geen afdoende 
verklaring gegeven voor het 
feit dat Venus om haar as wen
telt in de richting tegengesteld 
aan die van de aardrotatie. Dus: 
volgens de wijzers van de klok. 

TOT DAG 
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