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SPRIHGIEVEND 
NATIONALISME 

« Als U begint toe te geven in Korsii<a dan 
moet U stral<s ook toegeven in Vlaanderen, 

Bretanje, Basi<enland en Occitanië » 
(zegt de Gaullist Sanguinetti) 

Na de oorlog zeiden sommigen smalend « het nationalisme, 
ook het Vlaams-nationalisme, is morsdood, en het zal nooit 
meer herleven »... 

We zijn goed op weg opdat men in de huidige zeventiger ja
ren de wedergeboorte, ja de doorbraak van het volksnatio-
nalisme, ook in gans Europa zou situeren. Zelfs de twee grote 
mogendheden m West-Europa nl. Frankrijk en Groot-Brittan-
nië ontsnappen niet aan de steeds luider weerklinkende eisen 
om autonomie van de minderheden ,die ze nu al eeuwen po
gen te depersonaliseren. De jongste naam in het steeds dik
ker dossier van het Europese volksnationalisme is Korsika, 
dat de kolonisenng vanuit Parijs beu is en in een opflakke
ring van woede en ongeduld de jakobijnse centralisten van de 
ville lumière brutaal met de neus op de volksnationale reali
teit in Frankrijk heeft gedrukt. Luider dan ooit roepen de Kor-
sikanen « Francesi fora » (Fransen buiten !) of « O galera o 
calescia » (de galeien of de karos, vri j geïnterpreteerd <• Of
wel gaan we de gevangenis in ofwel nemen we de macht in 
handen »). Momenteel zitten Korsikaanse leiders in Franse 
gevangenissen. Zoals alle centralistische machten reageerde 
Parijs glad verkeerd op de Korsikaanse uitbarsting, door 
troepen te sturen, geweld te gebruiken, aanhoudingen te 
verrichten Hetzelfde geldt Spanje, dat jonge Baskische na
tionalisten ter dood (door wurging !) veroordeelt, louter om 
«een voorbeeld te stellen », doch met een ontstellend gebrek 
aan bewijsmateriaal tegen de veroordeelden. Het zieltogend 
Franco-regime -(even centralistisch als Parijs) wordt niette
min gekonfronteerd met een virulente Baskisohe bevrijdings
beweging. En wat, wanneer straks de Katalanen hun eisen 
stellen ? In Frankrijk eisen ook de Bretoenen, de Occitaniërs 
en de Elzassers aandacht voor hun gewest, tegenover een 
staat waarvan professor Yves Person dezer dagen in « Le Nou-
vel Observateur » schreef : « Dat hij door zijn eigen kulturele 
en politieke traditie tegenover andere kollektieve kuituren 
destruktiever optreedt dan gelijk welke andere moderne 
staat ». 

De rij is daarmee niet teneinde. Na een eerste fase pogen 
thans de Zuid-Tirolers de met mondjesmaat toegemeten kul
turele autonomie uit te breiden. (Wat doet de VU anders dan 
te trachten het maximum te halen uit de kulturele autonomie, 
waarvan wij een heel andere opvatting hebben dan de mini
malisten a la Eyskens, IVlartens, Tindemans...). Wales en 
Schotland eisen van Londen verregaande autonomie (tot en 
met beheer over de nieuwe oliebronnen aan de Schotse 
kust). In Ulster wordt een sociaal-ekonomische maar ook een 
nationaal Ierse srtijd uitgevochten. 

Zelfs in Oost-Europa steekt het volksnationalisme de kop op. 

Er is geen enkele volksdemokratie, die niet regelmatig heeft 
af te rekenen met « nationalistisch-reformistische tenden-
zen •> of « burgerlijk deviationisme » binnen en buiten de 
partij. 

Deze heropflakkering en onblusbare levenskracht van een 
verjongd volksnationalisme in gans Europa kan ons als 
Vlaams-nationalisten slechts verheugen maar met de manen
de opdracht, dat wij die in betere omstandigheden kunnen 
werken, moeten voorop gaan om de idee van het zelfbeschik
kingsrecht tot allereerste voorwaarde te nemen voor de op
bouw van een nieuw Europa : het Europa der volken, (r.c.) 

Foto : Studio DANN 
En dan zegt men dat « w i j » de ekstrernisten z i jn . 

SCMPPERSSTAKING 
WORDT GEVAARUIK VOOR RKERJNG 

door senator Hektor de Bruyne 
Op het ogenblik dat we deze voor
lopige balans van de schippers-
staking opmaken, kan men noch 
de duur, noch de uitslag ervan 
voorzien. Maar enkele bemerkin
gen dringen zich op in de zwaar 
geladen sfeer die sedert maandag 
25 augustus over de waterwegen 
en de havens van dit land hangt. 

OIMMIDDELLIJK 
VERWEZENLIJKBAAR 

1. In een verrassend snel tempo, 
dank zij de staking, is het dossier 
van de binnenvaart tot rijpheid 
gekomen, nadat de elkaar opvol
gende regeringen sedert 1973 de 
belanghebbenden met een kluitje 
in 't riet gestuurd hadden. 
Men kan zich moeilijk indenken 
dat in het akkoord, waarmee de 
huidige staking vroeg of laat zal 
besloten worden, volgende pun
ten niet zouden opgenomen zijn : 
sloopvergoeding, uittredingspre-
mie, wettelijk statuut van beman
ningslid voor de schippersvrouw, 
Europees klassifikatiecertifikaat, 
reglementering inzake nachtelijke 
*/aart en zondagwerk, nieuwe re
geling inzake onderwijs van schip
perskinderen. Het lijkt thans bij
na vanzelfsprekend dat minister 
Chabert op die punten de stakers 
i/oldoening wil geven, maar 
slechts enkele weken geleden le
ken deze eisen nog onbereikbaar. 

EISEN OP LANGERE TERMIJN 

2. Daarnaast staan een reeks an
dere schipperseisen waarvan de 
verwezenlijking nog niet verze
kerd is, of nog niet tot de moge
lijkheden lijkt te behoren. We den
ken dan bv aan het vaststellen 
van bodemtarieven voor het in
ternationaal vervoer, de opneming 
van buitenlandse reizen op beurt
rol, de herziening van langlopen
de vervoerkontrakten, enz. Maar 
hoe terzake de onderhandelingen 
ook mogen verlopen, staat het nu 
reeds va,st dat ook het Europees 

deel van het schippersdossier 
voortaan een onderdeel zal zijn 
van elk toekomstig regeringsbe
leid op het gebied van de bin
nenvaart. We achten dit een 
winstpunt, hoe groot de moeilijk
heden ook mogen zijn die er ver
band mee hebben, en die soms 
verschillend bekeken worden 
naargelang men ze beziet vanuit 
het standpunt van de verschillen
de belangengroepen, volgens de 
inzichten der eigenaars van grote 
of kleine schepen, van reders of 
van bevrachters. 

(lees door biz. 3) 
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Dank zij uw inspanning in het begin van dit jaar zal het ver-
ies op ons blad in 1975 waarschijnlijk de helft beneden de 

verwachtingen blijven, wat een betrekkelijk winstpunt is. 
Door een nieuwe inspanning op het vlak van de abonnemen
tenslag hopen we in 1976 uit de rode cijfers te geraken. 
De-abonnementsprijs voor volgend jaar is 500 fr. Wie van 
nu af abonneert voor 1976 krijgt het blad gratis tot en met 
31 december e.k. 
Wij rekenen op onze topwervers, bestuursleden en propagan
disten voor onze nieuwe abonnementenslag. Dit jaar maakten 
we een sprong vooruit, wij hopen hetzelfde voor 1976 I 

Namens het Partijbestuur, 
WIM JORISSEN 

Algemeen Sekretaris 

^ 
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SUPER AANBIEDINGEN 

Exclusief In "Wi l " Inengl 

SUCCES KLEDING 

MEYERS 
Super ESKAN 
geschenk
aanbiedingen van 
de nieuwe 
wintercollecties 

GELDIG TOT 1 OKTOBER 1975 

MEEBRENGEN A.U.B. 

KOSTUUM BON VAN 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 ! ! I 
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 
Alle 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 l 
5000 DAMESMANTELS zijn NU 
in voorraad ! ! 

Aanbieding geldig tof 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 

ï ^ S £ ï 

Wacht niet tot liet koud wordt 
Want dan is het met 
deze prii'zen voorbif!!! 

DEZE PRIJZEN CELDEN ENKEL ZOLANG HET STIL
LE SEIZOEN DUURT. Wi j houden ons het recht voor 
deze reklameprijzen stop te zetten I I 

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. 

WIJ t 
NU MOET U U W WINTERMANTEL KIEZEN ! 
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"VIVA 
LA MUERTE" 

« Leve de dood en weg met de in-
tellektuelen » was de strijdkreet 
die een Franquistisch generaal 
lanceerde bij het begin van de 
Spaanse burgeroorlog. De wreed
heden van de Spaanse burgeroor
log kunnen slechts begrepen wor
den in het licht, dat we hier wer
kelijk te doen hebben nnet een 
andere « beschaving ». « Het zijn 
Moren {moros] » zeggen het soms 
de Basken om het verschil tussen 
Basken en Spanjaarden aan te dul
den. 

De gebeurtenissen rond het pro
ces van de Basken Garmendia en 
Otaegui tonen dit weer duidelijk 
aan. We kennen nu wel allen de 
omstandigheden waarin « beken
tenissen » werden afgedwongen 
van Garmendia. Getroffen door 
een kogel in het hoofd tijdens een 
wegkontrole. Geopereerd aan de 
hersens, beschikt hij nog over de 
geestelijke vermogens van een 
kind van vier-vijf jaar. 

In die toestand « bekende » hij en 
werd hij nu voor de rechtbank ge
bracht. Het resultaat kent men 

« Doodstraf met de wurgpaal ». 
Want ja deze middeleeuwse te
rechtstelling bestaat nog in de 
diktatuur van de katolleke heer 
Franco. Niet te verwonderen dat 
een geëvolueerde kerk ten sterk
ste protesteert. De kardinaal van 
IVIadrid. Ook « onze » kardinaal. 
De Nederlander Alfrink. Ook de 
Nederlandse regering protesteert 
in blok. Daar zullen de Spanjaar
den echter niet te veel over ver
nemen Want na de jongste ver
strakte terreurwetten in Spanje 
slaat de censuur ongenadig toe. 
De vooraanstaande politieke 
weekbladen : « Gambio », « Posi-
ble », « Destino » en nog enkele 
anderen werden zonder opgave 
van redenen verboden. 

Het zwijgen van onze regering of 
het zeer stilletjes protesteren 
komt misschien voort uit een 
schaamtegevoel van Van Elslande. 
Was hij het immers niet toen 
Maurits Coppieters in juni inter-
pelleerde over de uitzonderings
toestand in Baskenland gladweg 
antwoordde « Dat er blijkbaar een 
demokratiseringsproces in Span

je was begonnen en daar de 
Spaanse natie zich kultureel, so
ciaal en ekonomisch op het zelfde 
peil bevindt als West-Europa, hij 
de hoop koesterde dat deze poli-
teke ontwikkeling binnen afzien
bare tijd tot een goed einde zou 
komen ». Staat die man nu met 
rode kaakjes op de wurgpaal te 
kijken... 

VOLKSUNIE PROTESTEERT 
TEGEN DOODSTRAFFEN 
Naar aanleiding van de terdood
veroordeling van de twee Bas-
kische nationalisten te Burgos, 
protesteert het dagelijks bestuur 
van de Volksunie zeer scherp te
gen een eventuele terechtstelling 
na een proces dat een aanfluiting 
is van de Europese demokratische 
rechtsnormen. 

Het dagelijks bestuur^ van de 
Volksunie herinnert irf djt ver
band aan de door het parlement 
eenparig gestemde motie tegen 
de toetreding van Spanje tot de 
Europese gemeenschap zolang 
dergelijke fundamentele verkrach
ting van de demokratie kan blij
ven bestaan in dit land. 
Mede in het licht van de gebeur
tenissen in Corsica stelt de 
Volksunie dat de vrede en recht

vaardigheid binnen Europa slechts 
kunnen gegrondvest worden op 
de vrije ontplooiing der kuituren 
en het zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren binnen het nieuwe fede
rale Europa. 

OOK VUJO PROTESTEERT 
De VU-Jongeren nemen met ont
steltenis kennis van de terdood
veroordeling van twee Baskische 
nationalisten te Burgos. 
Zij zien hierin een bewijs van de 
verstrakking van het fascistisch 
regime in Spanje en van de toe
nemende verdrukking van het 
Baskische volk door dit regime. 
Zij eisen dat de Belgische minis
ter van Buitenlandse Zaken on
verwijld stappen zou aanwenden 
bij de Spaanse autoriteiten om 
het leven van de twee veroor
deelde Basken te redden. 

Jonge Basken bezetten in Antwerpen met hun Bas
kische vlag het Spaans konsulaat. Bij het interna
tionale protest tegen de doodstraf van de twee jon
ge Basken te Burgos liet de Volksunie zich niet 
onbetuigd. Onze kamerleden Reimond Mattheys-
sens en Nelly Maes hielden een oogje In het zeil 
of de ontruiming door de Antwerpse politie van ge
zegd konsulaat niet « op zijn Spaans gebeurde ». 

Integendeel. De Basken waren vol lof over het op
treden van de Antwerpse « Guardia Civil ». In Brus
sel waren Willy Kuijpers en Walter Luyten aanwe
zig bij een meerpartijen delegatie naar de Spaanse 
ambassade. Het VU-dagelijks bestuur en VUJO ga
ven kommunikees uit, boven aan deze biz terug te 
vinden Links boven de twee terdoodveroordeeide 
Basken. Op de achtergrond de Baskische vlag. 

SCMPPERSSTAKING 
WORDT GEVAARLUK VOOR REGERING riNDENANS 
(vervolg van bIz 1) 

BETERE VERDEDIGING 
VAN BEROEPSBELANG 

3. Het staat als een paal boven 
water dat de betrokkenen, na de
ze staking, het vraagstuk van een 
doelmatige beroepsvertegenwoor
diging van de binnenschippers niet 
meer uit de weg kunnen gaan. 
De organisatie van de schipperij 
in het raam van gezaghebbende, 
goed geleide en representatieve 
beroepsverenigingen vertoont al
le moeilijkheden die eigen zijn 
aan de middenstand over het alge
meen. Bij de schippers zijn de 
daaraan verbonden problemen 
soms nog neteliger dan in andere 
bedrijfstakken. Het feit dat, even
als in 1973, de stoot tot een radi-
kale aktie is uitgegaan van jon
gere verenigingen — we bedoelen 
« Ons Recht » en de « Brugse 
Bond van Eigenschippers » bege 
leid door het . Kartel der Onaf
hankelijke Sindikaten » — dit feit 
toont o.i. aan dat er sedert jaren 
een leemte bestond in de be
roepswereld van de eigenschip
pers. Dit brengt konsekwenties 
mee, o.m. voor het sedert lang 
bestaande en zeker in het verle
den niet onverdienstelijke « Alge
meen Aktiekomitee van de Bel
gische Binnenvaart ». Met de lei
ders ervan, o.m. de hh. Deben en 
Heylen, hebben we sedert vele 
jaren goede betrekkingen gehad. 
Dit belet niet dat zekere ver

schijnselen van vermoeidheid en 
vergrijzing niet kunnen geloochend 
worden. 
Daarenboven hebben de elkaar 
opvolgende ministeries weinig 
waardering en inschikkelijkheid 
betoond ten opzichte van het 
•• Aktiekomitee », waarvan de 
vaak uitstekende voorstellen zon
der meer in de wind zijn gesla
gen door het verantwoordelijke 
departement. Had men het •> Ak
tiekomitee » tijdig aanhoord, zou 
de huidige krisistoestand verme
den zijn. 

WANTROUWEN JEGENS VBO 
BEGRIJPELIJK 

4. Als we het hier hebben over 
de aktivering van een bekwame 
en representatieve beroepsverte
genwoordiging van de binnen
schippers, bedoelen we tevens dat 
in een algemeen beleid, ook de 
vertegenwoordigers van de reders 
en van de bevrachters hun plaats 
moeten hebben. Wat het « Ver
bond van de Belgische Onderne
mingen » betreft, dient onder
streept dat het VBO door tradi
tie beheerst wordt door machtige 
industriële belangengroepen. Hun 
belangstelling voor de binnen
scheepvaart reikte meestal niet 
verder dan het nastreven van zo 
laag moge^jke vrachttarieven, en 
het handig uitspelen van konkur-
rentiële posities van het vervoer 
te water, per spoor en langs de 

weg. Hiermee moet men rekening 
houden als men de houding wil 
beoordelen die door vertegen
woordigers van de eigenschippers 
in de jongste onderhandelingen 
te Brussel werd aangenomen. 

VOLKSUNIE ALS EERSTE PARTIJ 

5. Over de staking van de binnen
schippers zijn we aldus nog lang 
niet uitgepraat. Voor deze week 
willen we besluiten met een ver
wijzing naar de politieke, en voor 
de regering Tindemans zeer ge
vaarlijke ontwikkeling van de sta
king. 
De Volksunie was de eerste poli
tieke partij die, in een kommuni-
kee van 28 augustus (de staking 
was begonnen op 25 augustus), 
haar houding bepaald en de ver
antwoordelijkheid van de regering 
Tindemans aan de kaak gesteld 
heeft. Op 1 september volgde de 
BSP het voorbeeld van de Volks
unie. Dit bracht mee dat de Bel
gische Transport-Arbeidersbond 
aan zijn leden opdracht gaf de 
staking te steunen, door de wei
gering binnenschepen te laden of 
te lossen, en door de beperking 
van het verkeer doorheen de 
sluizen tot de zeescheepvaart. 
De staking is aldus in een akute 
politieke faze getreden. Ander
maal heeft deze regering haar 
moeilijkheden in de eerste plaats 
te wijten aan haar eigen besluite
loosheid, en aan haar gebrek aan 
daadkracht en aan durf. 

Grote en kleine vergaderingen nemen een belangrijke plaats in 
ons leven. Uitwisseling van gedachten, voorstellen en verdedi
gen van zijn denkbeelden, doelmatige Kommunikatie zijn de 
problemen. 
Belangrijk voor wie hieraan deelneemt is over te komen, begre
pen te worden. De geschiedenis bewijst dat vele groten leerden 
spreken. Het vergde een inspanning maar bleek de moeite 
waard. 
Gelukkig is er nu een gespecialiseerde opleiding in kommuni-
katietechnieken, voor spreekvaardigheid en vergadertechnieken. 
Reeds sinds 1867 worden deze opleidingen verzorgd door het 
Instituut Eloquentia. Kent U mensen van kwaliteit die nut kun
nen halen uit deze opleiding, bewijs hen dan een dienst door 
hen deze mededeling te overhandigen. 
Waardevolle mensen kunnen leren hun spreekangst van zich 
af te zetten. De spreker waarnaar men opkijkt heeft dit vaak 
met veel inspanning geleerd. Een geleide en begeleide inspan
ning is hier de kortste weg. 
Leiding en begeleiding is uiteraard individueel en gericht. 
De kursussen worden ingericht in de belangrijkste centra van 
het Vlaamse land : 
AALST : woensdag 17 september, vergaderzaal ' t Apostelken 

(b i j de kerk te Mi j lbeek) ; 
ANTWERPEN : maandag 15, of dinsdag 16 september, VTB, St. Jacobs-

markt 45 ; 
BRUGGE : donderdag 18 september, Concertgebouw, St. Jacobsir. ; 
BRUSSEL : vr i jdag 19 september, Vlaamse Economische Hoge

school, Koningstraat 2 8 4 ; 
DENDERMONDE : maandag 15 september. Stedel i jke Hogere Nljverheids-

schooi, Begijnhoflaan 1 , 
: dinsdag 16, of woensdag 17 september, VTB, Kalan-

GENT denberg, ingang langs de Paddenhoek ; 
HASSELT : woensdag 17 september, VTB, Demerstraat 60 ; 
KORTRIJK : donderdag 18 september, Provinciaal Technisch Inst i 

tuut , Karel de Goedelaan ; 
LEUVEN . dinsdag 16 september. Huis voor Vlaamse Leergangen, 

Boekhandelstraat 9 ; 
MECHELEN : dinsdag 16 september, VTB, O.L. Vrouwstraat 3 4 ; 
MOL : dinsdag 16 september, vergaderzaal Gemeenteli jke 

. Brandweer, Schansstraat 40 ; 
ROESELARE : maandag 15 .september, Centrum Licht en Ruimte, 

Oostnieuwkerkesteenweg 43 ; 
SINT-NIKLAAS : donderdag 18 september, vergaderzaal De Spiegel, 

: Statiestraat 1 ; 

TURNHOUT : maandag 15 september. Cultuurcentrum, Warande-
: straat 42 ; 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN TELKENS TER PLAATSE 
VANAF 19u30. Les : 20u. 

INSTITUUT ELOQUENTIA - ANTWERPEN 
Voor betere communikatie : Italiëlei 191 — 2000 ANTWERPEN 
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MIS(S)-KIEZEN 

Een « Wij »-lezeres uit Huizingen sleep haar pen nadat ze in 
een vakantienummer van ons weei<blad het bericht over een 
« prinses »-verl<lezing in een verheugde Limburgse Volksunie
afdeling had gelezen. 
De mensen uit Limburg zijn vrolijke kwanten, die weten hoe 
ze vierend hun mening kunnen verspreiden. Nu wou ik wel 
graag hun Voerprinses leren kennen en weten hoe het even
tuele lieve kind voor de streek die zij verpersoonlijkt, door 
Vlaanderen reklame wil maken, want dat is toch de taak van 
elke « miss » publiciteit te voeren voor de zaak die zij sim-
boliseert. 
Ondertussen schrijft Lutgart : 
« Geraakt ook de VU niet uit de missverkiezingen ? Dat men 
niet alleen de nadruk legt op een mooi uiterlijk maar vooral 
op intelligentie, kennis over de streek en vlotheid in de om
gang, strijkt een beetje zalf op de wonde... De vraag kan ge
steld worden, waarom jongens niet in aanmerking mochten 
komen ? ». 
Tja, waarom niet ? Ik zie ze al staan, de jonge heren, rood 
en opgewonden, als de dood voor de keurende blikken van 
een lekkerbekkende vrouwelijke jury... maar alle gekheid op 
een stokje : indien feestkomitee's, firma's, folkloristische 
verenigingen en wat al meer met alle geweld een simbool 
willen kiezen, met alle reklamewaarde eraan verbonden, dan 
hebben jongens evenveel recht op de vermaardheid, de mooie 
wagen, de champagne en de reizen. 
Het zwaard der gelijkheid snijdt aan twee kanten... 
Morgen krijgen we misschien een « Hopprins », een •« Eier-
koning », een « Tabakself » of schittert boven de leperse 
kattestoet een meneer van twintig lentes. Om er huiverig bij 
te worden ? Is het dan « natuurlijker » dat meisje te keur en 
te grabbel staan, en dat de « gekozene » als een uithangbord 
omwille van de lol en de lieve centen een heel jaar rond-
zeult ? 
Ondanks het feit dat de miss-verkiezingen de laatste jaren 
een - intellektueler » tintje kweken, is het nog steeds een 
« mooiste-snoet «-ritueel 
Simbolen zijn als engelen • ze hebben geen geslacht. Willen 
we een streek of een idee propagandistisch laten vertegen
woordigen, door iemand die het mooi kan zeggen en een goed 
voorkomen heeft, dan kan dat evengoed door een simpatieke 
jongen 
Vreemd is echter 's mensen on-logika : bij de grootste der 
verkiezmgen, waarbij er echter heel wat meer te verdienen 
valt dan auto-sleutels en een diamanten kroontje, zie je hoe 
het voor vijfennegentig procent heren zijn, die met een ver
leidelijke glimlach voor de jury van het volk treden. 
Het gaat dan echter voor een ernstige zaak, waarbij om een 
zetel in één of andere volksvertegenwoordigende vergadering 
wordt gedongen en om de macht wordt gestreden .. en « ern
stige » zaken, dat is nog altijd voor meneren.. 

Huguette De Bleecker 

MOTIE 
De Volksunie-vrouwen van het arr. Gent-Eekio verklaren zich 
solfdair met de schippersvrouwen ter herwaardering van de 
arbeid die zij dagelijks als volwaardige schipper in de binnen
scheepvaart verrichten. 
Zij verklaren dat dit kan gebeuren o.nî  door de erkenning 
van de Rijnpatenten die de vrouwen hebben verworven. 
Op deze wijze kunnen, in dit Jaar van de Vrouw, in dit land, 
mannen en vrouwen ook op de binnenscheepvaart, gelijk 
worden. 

GEZIN, WAT NU? 
« Wfj-Vrouwen »-Gent houdt een herfstontmoetingsdag op 
zondag 21 september in centrum « De Sirkel » te Drongen. 
Het gesprekstema luidt : « Gezin, wat nu ? ». We herdenken 
ook Rosa De Guchtenaere. De echtgenoten en kinderen mo
gen meekomen, middagmaal en kinderoppas voorzien. Het 
Dosfelinstituut richt mee in. 
Wie van buiten het arr. Gent-Eeklo wil inschrijven, stuurt een 
briefje naar Huquette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent 
en krijgt dan alle inlichtingen. 

De Vlaamse kinderen in Brussel blijven zorgenkinderen. De Heem-
school voor gehandikapte Vlaamse kinderen te Neder-over-Heem-
beek ondervond dit nog deze dagen. Problemen van aangepaste 
lokalen en normen, van begeleiding bij het leerlingenvervoer en on
verantwoorde wijziging in de personeelsbezetting zijn er aan de 
otxJe. 
Alle Vlaamse parlementsleden en hun partijen werden aangesproken 
om bij de regering en de betreffende minister tussen te komen. 
Reeds begin juli wees de schooldirektie op het probleem.. 
Nu, begin september, is er nog geen oplossing. Andere zaken zijn 
voor onze regeerders blijkbaar belangrijker en dringender. 
De geel-zwarte sohoolvlag en de Vlaamse Leeuwenvlag hangen dan 
ook halftop aan de schoolgebouwen ! (Onze foto : de kinderen voor 
hun Heemschool). 

Voor de laatste maal deze zomer was TAK te Schaarbeek De zaterdagse wandelingen worden nu voor een 
tijdje opgeschort. Het is nu uitkijken naar de grote betoging van zondag 26 oktober. TAK komt weer I 

WILLY DECLERCQ 
TAALWET
OVERTREDER 
De heer Willy Declercq geniet 
in eigen partij de reputatie van 
bourgeois. In een partij waar 
men aan de top zelden een niet-
bourgeois tegenkomt is dat een 
tekenende reputatie. 
Wat echter nog erger is, is het 
feit dat de franstalige belas
tingsambtenaren de zekerheid 
hebben dat ze te Brussel hun 
gang kunnen gaan wat betreft 
de overtreding van de taalwet
ten omdat hij daar de reputatie 
heeft van franskiljon. 
Te Evere ontvingen tientallen 
Vlamingen eens te meer frans
talige belastingsbrieven. Ze heb
ben met tientallen ook daarte
gen geprotesteerd omdat ze Ne
derlandse identiteitskaarten heb
ben en met een Nederlands 
adres opgegeven staan in het be. 
volkingsregister en bij de belas
tingen, aan welke laatste instel
ling ze vroegen hun formulieren 
in het Nederlands te krijgen. Se
nator Jorissen heeft terzake een 
onderzoek geëist van de minis
ter. 

Toch krijgen de belastingsplich-
tigen thans van diezelfde ambte
naren nog te horen dat ze van 
slechte wil zijn en dat cijfers in 
elke taal kunnen worden gele
zen. Net alsof de belastingsfor
mulieren geen teksten zouden 
vermelden. 
De doldrieste franskiljonse amb
tenaren voelen zich klaarblijke
lijk beschermd door onze Gent
se franskiljon. 

REBELLIE 
TEGEN CVP 
CVP-voorzitter W. Martens heeft 
het de laatste weken ook niet 
meer onder de markt. Hij krijgt 
in eigen partij af te rekenen met 
'n wassende grondstroming te
gen de al te drastische samen-
voegingsplannen van minister 
Michel. Het is niet bij ontslag
nemingen in blok uit de CVP ge

bleven. Vorig weekend werd te 
Lembeek een voorlopig bestuur 
aangesteld door de vertegen
woordigers van de provinciale 
en regionale anti-fusiekomitees 
in Vlaanderen. Er zal kontakt ge
zocht worden met een gelijk
aardig Waals komitee om tot 
een gezamenlijke aktie te kun
nen overgaan. Het wordt dus 
menens. Het verwijl van de CVP 
dat de oppositie vroeger even
eens de fusies verdedigde en 
nu verbrandt wat ze aanbeden 
heeft, gaat in elk geval niet op 
voor de VU. De Volksunie is 
steeds voorstander van de sa
menvoeging van gemeenten ge
weest met dien verstande dat 
deze operatie op een redelijke 
schaal gebeurt en niet zoals nu 
«er met vuile voeten doorgaat». 
Maar dit onderscheid maakt de 
overigens kennelijk geschrokken 
CVP niet. 

HUMANISTEN 
AAN HET WERK 
(W.J.) Wanneer men over am
nestie praat antwoordt de rege
ring geregeld dat men daarover 
best zwijgt om de gevallen een 
individuele oplossing te geven. 
Wanneer men echter aan mi
nister Van der Poorten vraagt 
om een vrijgeleide van een 10-
tal dagen om een banneling — 
voormalig veroordeelde bij ver
stek — toe te laten zjn familie 
eens te komen bezoeken dan 
wordt dit geregeld geweigerd. 
Op dat vlak gaan we erop ach
teruit daar minister Vranckx zo 
humanistisch was om zulke toe
latingen wel te verlenen. En ge
regeld ! 
Een Nederlander, die als stu
dent voor de oorlog, uit België 
gewezen werd omdat hij aan po
litiek deed, krijgt thans 40 jaar 
na de feiten evenmin toelating 
om zijn Vlaamse familie te be
zoeken. Op grond van een Ko
ninklijk Besluit dat hen toen uit
wees I Hatelijk zonder meer. 
Ten slotte zijn er terdoodveroor-
deelden bij verstek die ziek en 
eenzaam in het buitenland hun 
laatste jaren of zelfs hun laatste 

maanden doorbrengen. De fami
lie wil ze naar dit land halen 
om ze in familiekring te laten 
sterven. 
Zij moeten maar in het buiten
land sterven vindt ons ministe
rie van Justitie. 
Wat niet belet dat de minister 
van Justitie zich een humanist 
noemt en dat de heer Tindemans 
hem laat begaan. Dat noemt men 
dan de individuele oplossing 
van repressiegevallen. 
UVij noemen dit huichelaars. 
Waren de nazi's onmenselijker? 
Zij hebben in België in elk ge
val flink school gemaakt. 

EDMOND 
VAN DIEREN 
HERDACHT 
Duizend Vlamingen woonden 
zondag jl. de Van Dieren-herden-
king bij in Herenthout. Niet dik
wijls ziet men een politiek zo 
gemengd en toch zo eendrach
tig Vlaams publiek, in de kerk 
luisterend naar abt Boel, en, 
na een optocht in de gemeente, 
verenigd op de speelplaats van 
de school. Daar spraken Borgi-
non, Wagemans en Luyten over 
Van Dieren's leven en over zijn 
droom : een eensgezind Vlaan
deren dat strijdt voor zelfbe
stuur. Tussen het publiek za
ten zowel CVP-prominenten (on
der wie oud-minister De Boodt) 
als VU-mandatarissen, te veel 
om ze te vermelden. Zowel oud-
Oostfrontstrijders als ex-verzets-
lui. 

Gedurende enkele uren bleek 
in Herenthout dat het inder
daad kan : een ruim Vlaams 
front voor zelfstandigheid in 
een grondig hervormde Belgi
sche staat. Niet alleen voor in
richter mr Marcel De Boe was 
de Van Dieren-zondag van He
renthout een lichtpunt en een 
signaal. 
Alle lof verdienen de twee ko
ren, « St-Lutgardis » en « De 
Schalmei », omwille van hun 
prestaties én omwille van hun 
repertorium. En tenslotte bleek 
de gastvrijheid van Herenthout 
op de burgemeestersreceptie. 
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NIET VERBAASD ! 

In uw weekblad heb Ik een be
spreking gelezen van het boek 
•> Uw joodse buurman », waarin 
de bespreker zich er blijkbaar 
over verbaast dat de auteur van 
het boek In Israël een stokoude 
Jood kon ontmoeten, die België 
na 1918 ontvlucht was... omdat 
hij als aktivist bekend stond. Er 
wordt daarbij uit het oog verlo
ren dat in het kulturele leven te 
Antwerpen vele Joden een rol 
hebben gespeeld en dat bijv. de 
Joodse studenten in de Vlaamse 
afdeling van het Atheneum, aan 
onze zijde stonden in de Vlaam
se strijd, zoals er dat ook nog 
deden in Het Vlaamse Front na 
de oorlog. 

Daarbij weze gewezen op dr. 
Marten Rudelsheim, die in 1920 
in de gevangenis te Antwerpen 
gestorven is nadat hij voor akti-
visme werd veroordeeld. Dr. Mar
ten Rudelsheim heeft uitsteken
de diensten aan de Vlaamse Be
weging bewezen en was met L. 
de Raet een der eersten die reeds 
in 1891 op een vergadering van 
Vlaamse studenten te Brussel 
voor Bestuurlijke Scheiding op
kwam. 
Aan dr. Rudelsheim heeft Ger 
Schmook in de Verslagen van de 
Vlaamse Akademie voor Taal en 
Letterkunde 1971 Aflevering I 
een bijdrage gewijd onder de 
titel « Uit Groot-Mokum gewerd 
ons een offervaardig Flamingant». 
(Amsterdam 1873 - Antwerpen 
1920). 
Een zeer interessante bijdrage, 
waarin ik echter gaarne meer 
had gelezen over dr. Rudels-
heim's leiding van de Vlaamse 
Volkshogeschool die hij in de 
jaren 1916 tot 1918 te Antwer
pen werkelijk uit de grond 
stampte. 

D.V., Antwerpen. 

WEG MET 
OVERDREVEN FUSIES 

Indien de parlementsleden van 
de regeringspartijen hun resp. 
partijleidingen volgen dan zullen 
de fel gekontesteerde fusieplan
nen van minister Michel binnen

kort worden goedgekeurd in 
Kamer en Senaat. Op dat ogen
blik zullen honderden gemeen
ten, tegen hun wil in ophouden 
zelfstandig te bestaan. Met bit
terheid zal men dan moeten vast
stellen, dat er van de beloofde 
inspraak niets in huis is geko
men. Talrijke gemeenten maakten 
gebruik van de zgn. mogelijkheid 
om bezwaren en alternatieve 
voorstellen in te dienen. Vandaag 
echter blijkt dat de regering met 
dit alles geen rekening hield. 
Tussen de muren van de minis
teriële kabinetten en de geheime 
cenakels der regeringspartijen 
werd het elektoraal spelletje ver
der gespeeld. Rustig ging men 
verder met een onaanvaardbare 
politiek van geven en nemen, in 
zulke erge mate zelfs dat een 
aantal toch niet zo onbelangrijke 
CVP-politici via de pers hun ont
slag uit de CVP meedeelden. Wel
licht konden zelfs zij de komedie 
niet langer meer aanzien. 

Herhaaldelijk, en dit niet alleen 
van Volksuniezijde, werd de re
gering gewaarschuwd voor over
haasting en improvisatie inzake 
de fusies. De Volksunie heeft 
altijd gezegd dat fusies niet af
hankelijk mogen zijn van een toe
vallige politieke meerderheid. 
CVP en PVV zijn blijkbaar een 
andere mening toegedaan. Indien 
zij het land toch, tegen de over
grote meerderheid van de bevol
king in, hun fusieplan willen op
dringen, dan moeten zij ook zelf 
maar de gevolgen dragen van 
deze daad. 

Niemand zal betwisten dat on
leefbare gemeenten dienen sa
mengevoegd te worden. Maar de 
regering wil alles en nog wat 
samenvoegen. Er wordt duchtig 
geschermd met burgemeester
sjerpen. Zelfs ministers deinzen 
er niet voor terug hun politiek 
gewicht in de weegschaal te leg
gen om hun burgemeestersjerp 
te kunnen behouden. Zo komt het 
mij hoegenaamd eigenaardig voor 
dat bijvoorbeeld de gemeente 
Edegem, waar eerste-minister 
Tindemans burgemeeseter is, he
lemaal niet zal gefusioneerd wor
den. 

Wat er ook moge gebeuren, de 
Volksunie zal haar verantwoorde
lijkheid moeten opnemen. Wel
licht zal zij voor de zoveelste 
maal helemaal alleen staan tegen 
de anderen, waarvoor alle mid
delen goed zijn om macht te ver
werven. 

Welke ook het resultaat van die 
VU-aktie zal zijn, feit Is en blijft, 
dat de bevolking eens te meer 
zal kunnen beseffen op wie ze 
eigenlijk echt kan rekenen I 

W.S., Molenstede. 

EENZAAM EINDE 
VAN MINDSZENTY 

Tot mijn verbazing las ik in «Wij» 
(ons blad) dat iemand het nodig 
vond een artikel van M. Gram
mens onder onze aandacht te 
brengen over kardinaal Mindszen-
ty ,dat het beeld van deze « stel
lig moedige » man korrigeert. — 
Wat me bevreemd is, dat « Wij » 
uitgerekend van deze antikom-
munist een korrektie brengt. Hoe
veel zéér vooraanstaande figuren 
uit het linkse kamp verdienen dan 
niet een reeks belangrijke kor-
rekties. 
Zo heeft het Grammens over het 
feit dat Mindszenty weinig begrip 
zou gehad hebben voor de so
ciale noden van zijn t i jd. Weet 
hij dan niet dat in Mindszenty's 
t i jd, uitgerekend O. Prohaszka, 
Tihamer Toth, Bala Bargha, Var-
ga, Kerkai en vele anderen so
ciale hervormingen begonnen wa
ren, die in de toenmalige kon
tekst niet alleen moedig doch 
ook voorbeeldig waren. 
Dat Mindszenty een vorstelijk 
autokraat was, binnen de kerk, 
kan met zijn karakter te doen 
hebben. Doch men vergeet, 
meestal vrijwill ig, dat de kerk 
geen demokratie is. Het gezag 
komt voor gelovigen van God, en 
degenen die Hij belast heeft met 
de leiding van de kerk. 
Het is ook niet de moedigste 
daad geweest van de huidige 
paus, dat hij Mindszenty als pri
maat van Hongarije afgezet heeft. 
Men zegt dat dit geschiedde om 
nog erger te voorkomen... Over 
dat « eenzaam einde » dan weze 
eraan herinnerd dat de kardinaal 
te Mariazell begraven werd in 
aanwezigheid van zeven duizend 
mensen, waaronder vier duizend 
Hongaarse vluchtelingen. Terloops 
nog : waarom zijn deze Hongaren 
gaan vluchten ? 

J.N., Oostende. 

PRIMA ! 

Uw uitgave gewijd aan 11 juli 
was prima, qua inhoud en vorm. 
Ook het artikel over van Dieren 
was leerzaam en boeiend. Geef 
ons meer dergelijke artikels I 
Wil het van mij aanvaarden : de 
Vlaamse jeugd kent de geschie
denis van de Vlaamse Beweging 
niet ! 

M.M., Noorderwijk 
(Nederland) 

Terag naar school.. 

(W.J.) Het gaat niet zo best met Afrika. 

Iedereen die dit werelddeel kent, in plaats van erover te 
fantaseren, weet dit. 

Slechts 10 % van de bijna 350 miljoen tellende inwoners van 
het « zwarte » kontinent zag zijn levensstandaard de jongste 
jaren stijgen, bij 50 % bleef die stationair, bij 40 % ging hij 
achteruit. 

Onlangs nog werd in een UNO-rapport onderstreept dat de 
landbouw sinds 1960 in alle Afrikaanse landen achteruit ging, 
behalve in Zuid-Afrika en Rhodesië. In dezelfde periode ging 
de landbouw in West-Europa er met ongeveer 50 % op voor
uit. 

Hoe erg dit feit is in Afrika kunnen slechts diegenen begrij
pen die weten dat ongeveer 95 % van de Afrikaanse ekono-
mie nog een landbouwekonomie is (in België zijn er nog 
4 % landbouwers ,in Nederland 5 %) en dat bv. meer dan 
50 % van alle Afrikaanse industrie te vinden is in Zuid-
Afrika (dat gelijk is aan 4 % van het totale Afrikaanse gebied 
en aan 6 % van zijn totale bevolking). 

Ook op het gebied van demokratie en persoonlijke vrijheid 
is er geen vooruitgang. Afrika heeft de jongste jaren Zuid-
Amerika voorbijgestoken inzake veelvuldigheid van staats
grepen. De jongste 12 jaar waren er in Afrika 30 geslaagde 
machtsovernamen. x 

Slechts enkele kleine staatjes als Liberia, Gambia, Mauritius 
of een weinig bevolkt land als Botswana (in het totaal 1 % 
van de Afrikaanse bevolking of 3,5 miljoen inwoners) kennen 
iets wat op een Westerse parlementaire demokratie gelijkt. 
De andere zwarte staten zijn diktaturen zonder parlement of 
eenpartijen-diktaturen met een schijnbaar parlement. 

TRANSKEI: 
EEN NiUW GEUID? 
Geraakt het nu stilaan bekend dat Amin van Oeganda niet 
alleen een operettefiguur is doch dat de man zijn tegenstan
ders op 4 jaar tijd bij duizenden uit de weg ruimde, hij is 
niet de enige. In een minder brutale vorm vindt men dit gege
ven terug in de meeste Afrikaanse staten. Demokratische 
minderheden worden vaak niet alleen monddood gemaakt, 
doch eenvoudig weg dood. Geweld, wanorde, korruptie en 
voedselgebrek zijn gewone verschijnselen in zwart Afrika. 
Met enige belangstelling kijken dan ook degenen die objek-
tief ingelicht zijn over Afrika uit naar Transkei, een zwart 
thuisland in Zuid-Afrika, waarvan in het vooruitzicht van de 
volledige onafhankelijkheid van dit land in oktober 1976, 
regeringsleden vorige maand een rondreis maakten door 
Europa om te proberen investeerders te vinden om de Trans-
keise ekonomie tot grotere bloei te brengen. 

In Transkei is er nu reeds een regering met heelwat bevoegd
heden. In principe werd de onafhankelijkheid van Transkei, 
een land van Xhosa's immers reeds erkend in 1961. Indachtig 
de mislukkingen van praktisch alle oud-Europese koloniën, 
die plots hun zelfstandigheid kregen en er gewoonlijk geen 
weg mee wisten meende Zuid-Afrika dat men de onafhanke
lijkheid geleidelijk moest verlenen. Daartoe werden politici 
en ambtenaren jarenlang opgeleid, werden steden gebouwd, 
bruggen en wegen gelegd, industrieparken opgericht en 
zorgde men voor een landbouw met meer moderne metodes. 
Transkei, 36.722 km2 groot, met 3 miljoen onderdanen, ligt 
aan de Indische Oceaan, beneden Durban, bezit veel goede 
landbouwgrond en goede toeristische mogelijkheden en heeft 
een hoofdstad, Umtata, die vlug uitgroeit tot een moderne 
stad. Het is de eerzucht van Zuid-Afrika dit land (zoals 7 
andere thuislanden van de zwarten later) de onafhankelijk
heid te verlenen zonder een druppel bloed te vergieten. 

De grote meerderheid van de zwarten is het eens met deze 
politiek. 

Ekonomisch kent Transkei thans reeds een hogere levens
standaard dan de andere Afrikaanse staten en het land heeft 
een demokratisch parlement met een tweepartijenstelsel, 
waarbij de oppositie niet genekt wordt doch demokratisch 
geacht. Reeds bij drie achtereenvolgende verkiezingen sprak 
de meerderheid van de bevolking zich uit voor de volledige 
onafhankelijkheid (of de grote apartheid), daar waar de oppo
sitie eerder voorstander was van een federatie met het 
blanke gebied. 

In een interview met het tijdschrift « To the point » (num
mer van 16 augustus) negeert eerste-minister Matanzima het 
verwijt als zou hij een Quisling zijn, spreekt hij zijn voldoe
ning uit dat de kleine apartheid geleidelijk verdwijnt In Zuid-
Afrika, zegt dat eerder te hopen op een grote federatie later 
dan alle Afrikaanse staten in het zuiden (ook met Malawi, 
Zambia, Rhodesië, Lesotho naast blank Zuid-Afrika) dan al
leen maar op een federatie van de nieuwe zwarte staten die 
zullen groeien uit de grote apartheidspolitiek (d.i. de onaf-
hankelijkheidspolitiek) van Zuid-Afrika en zegt hij de kandi
datuur van zijn land eens vrij — te zullen stellen net zo goed 
voor de UNO als voor de Organisatie van de Afrikaanse 
Eenheid. Daarnaast spreekt hij de hoop uit dat Frankrijk 
het voorbeeld van Duitsland en Italië zal volgen wat betreft 
Investeringen in Transkei en zegt hij zijn vertrouwen te heb
ben In de blijvende hulp van Zuid-Afrika, dat in plaats van 
voogd vroeger en nu, volgend jaar een buurland zal zijn. 

Het eksperiment Transkei zal belangrijk zijn. In plaats van 
een gebruskeerde onafhankelijkheid verleend door koloni
serende mogelijkheden die zichzelf hals over kop terugtrek
ken zal hier een land ontstaan waarvan de onafhankelijkheid 
degelijk Is voorbereid. 
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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 
tatie bij de Arrondissementele 
Raad. 

- Vrijdag 19 september: Arron-
dissementsbestuur. 

- 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. 

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTENSLAG 

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

VUJO 
Onze VUJO-leden kunnen deel

nemen aan het week-end m Cad-
zand op 12, 13 en 14 september, 
waar samen gezocht wordt naar 
kreatieve aktiviteiten m verband 
met de komende gemeenteraads 
verkiezmgen Deelname per per 
soon 250 fr Inschrijven op i r 
001-1196241-86 van VUJO-Natio-
naal Merelbeke, met vermelding 
« Cadzand » 

Voor alle informatie kan u te
recht op het sekr of bij onze 
VUJO-afgev mej Erika De Motte, 
Venezuelastr 6/91, 2030 Antwer
pen 

DIENSTBETOON 
Het sekr, Wetstr 12, Antw, 

iel 36 84 65 IS dagelijks toeganke
lijk van 9 tot 16u30 Wilt u een 
volksvert, prov raadslid of sen 
aantreffen om uw problemen te 
helpen oplossen kom dan telkens 
op maandag, dan is het sekr ge
opend tot 19u Het dienstbetoon 
grijpt dan plaats van 16 tot 19u 

KOO 
Met onze afgev in de KOO-

Antw Stad, kan u een afspraak 
maken De Boel, tel 33 97 90 of 
De Laet, tel 38 66 92 

GTEUN KONTAKTBLAD 
Propagandasteun voor de ko

mende gemeenteraadsverkiezin
gen KB 404-3036801 68 van VU-
Antw Stad De steuners worden 
met naam en adres afgedrukt m 
ons volgend Kontaktblad 

NIEUWE LEDEN 
Vanaf deze maand kunnen nieu

we leden aansluiten voor het jaar 
1976 Tot eind dit jaar gratis 
Hoofdlid 100 fr (bijlid of gezins
lid 50 f r ) 

KUNSTLIEFHEBBERS 
Schilderijen - tentoonstelling ge
wijd aan de katedraal van Antwer
pen Gezien vanuit zowat 15 ver
schillende gezichtshoeken Ten
toonstellingszaal « Den Bellaert », 
Blauwmoezelstr (naast de kate
draal) Toegang vrij Open dins
dag, woensdag, donderdag en za
terdag van 15 tot 18u en zondag 
van 10 tot 18u 

BOOI\̂  
VVVG 

Donderdag 18 september toe
ristische uitstap naar het Pajot-
tenland Vertrek lok Nele om 8u 
30 Leden kunnen nog steeds in
schrijven m ons lok. of bij de 
bestuursleden 

Zondag 28 september zijn wij te 
gast bij de VVVG-Aartselaar, waar 
WIJ worden uitgenodigd op een 
gezellige ontspanningsnamiddag 
met o a Theo Van den Bosch en 
anderen Vertrek om 14u aan ons 
lok WIJ reizen met personenwa
gens, daarom graag tijdig inschrij
ven in het klublokaal 

BORGERHOUT 
KULTURELE MANIFESTATIES 

De tentoonstelling «Borgerhout-
se Kunstenaars 1880-1895 » wordt 
gehouden van 6 tot 28 september 
in het gemeentehuis, Moorkens-
plein 1 

De retrospektieve •< Roel Ja
cobs », fotograaf, gaat door in de 
gemeentelijke feestzaal, Turnhout
sebaan 92, van 12 tot 23 septem
ber 

Een voorstelling door het « Bal
let van Vlaanderen » heeft plaats 
in de zaal Roma, Turnhoutsebaan 
286, op 19 september te 20u 

Van 26 september tot 7 oktober 
zullen de Borgerhoutse kunstschil
der Karel Jan Van den Heuvel en 
beeldhouwer Jozef Peters hun 
werken tentoonstellen in de ge 
meentelijke feestzaal, Turnhoutse
baan 286, van 10 tot 18u 

WENSEN 
Spoedig herstel wensen wij aan 

ons lid mevr Van Campfort-Van 
de Keere die voor een operatieve 
ingreep werd opgenomen m de 
kliniek 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

ledere donderdag staan onze 
mandatarissen ter beschikking in 
ons lok Trefpunt 

w — 'mae; 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39 .25 .82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag van 
de maand 
GROTE TOMBOLA 

Voor uitbreiding Vlaams Kultu-
reel Centrum « Trefpunt » Loten 
van 1, 10, 50, 100, 200 en 500 fr 
Trekking op 31 10 75 m het lokaal 
PI Ijzen ca reis naar Tenerife, 
kleuren-TV, 2 wit-zwart TV, koel
kast, enz Steun ons De winnende 
nummers verschijnen in « Wij » 

EDEGEM 
SOC DIENSTBETOON 

Onze gemeenteraadsleden Lu-
do Van Huffelen, Drie Eikenstr 
171 , Renaat Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47 , Hilde Dewit-Ja-
cobs. Jan de Sadeleerstr 16 , 
Miei Claessens, Opstal 37 

Onze afgev. bij de KOO • dr 
Van Deun, Bonniverlei 44 , Paul 
Wijns, Te Nijverdoncklaan 51 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl 7 (64 49 43) , Maurits Van 
Tongerio, gemeenteraadslid, Leli-
enl 62 ( 64 5514) , Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64 41 48) , Veerie Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41 04 41). 

HERENTALS 
DANKWOORD VUJO 

Langs deze weg wil ik in naam 
van VUJO-Herentals sen dank-
woordje zenden aan alle bezoe
kers van ons VUJO-kamp in de 
Voerstreek Onze Vlaamse Leeuw 
heeft er 14 dagen en nachten ge
wapperd Waarom wordt er door 
onze Vlaamse jongeren (en oude
ren) met voor een permanente 
aanwezigheid gezorgd in dit be
dreigde gebied ' 

KONTICH 
OVERLIJDEN 

Op 14 augustus overleed dhr 
Jan Breeus, lid van VOS en trouw 
kaderlid van onze afdeling Het 
bestuur en leden bieden de fami
lie hun oprechte deelneming aan 
STUDIEDAGEN « GEMEENTE
VERKIEZINGEN » 

In voorbereiding op de gemeen
teraadsverkiezing '76 richt VU-
Kontich, in samenwerking met 
het Dosfelinstituut, op 12 en 13 
september een studie-weekeinde 
in in het vergaderlok BOC, Dui-
venstr 47 De bijdrage beloopt 
125 fr Teneinde het voorberei
dend werk te verlichten en de 
technische uitwerking van deze 
studiedagen te vereenvoudigen, 
verzoeken wij de leden tijdig in te 
schrijven via het sekr, Koster'j-
str 6 
GELUKWENSEN 

Raf Torfs (zoon van W ^ d en 
Joske van de Alcazar) en Simone 
Mampaey treden nu vrijdag 5 sep-

KflLCnDCR 
SEPTEMBER 

12 Antwerpen (Arr.) : Verkiezing • Koöptatie bij de arr. 
raad », te 20u Lok Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deur
ne 

12 Kontich : Studiedagen • Gemeenteraadsverkiezingen • 
m m v Dosfelinstituut in vergaderlokaal BOC, Duivenstr. 
45, om 20u 

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

13 Kontich : Studiedagen • Gemeenteraadsverkiezingen • 
m m V Dosfelinstituut in vergaderzaal BOC, Duiven 
str 45, van 9u30 tot 17u Slottoespraak door volksvert 
Reim Mattheijssens. 

19 Antwerpen (Arr.) Verkiezing Arr. bestuur in (ok. Tref
punt, Turnhoutsebaan 28, Deurne, om 20u. 

26 Antwerpen (Arr.) : Verkiezing arr. partijraadsafgevaar
digden m lok Trefpunt, Turnhoutsebaan 23, Deurne, om 
20u 

27 Kapellen : VU-bal in feestzaal Concordia, Dorpstr., om 
20u30 Orkest The Dolfyns 

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) 

OKTOBER 
4 Boom-Reet-Rumst : VU-bal in feestzaal Gildenhuis te 

Reet, om 20u30 Toegangskaarten bij de bestuursleden 
5 Antwerpen : Wim Maes-herdenking Om 9 u h mis, om 

lOu m VTB-zaal, St-Jakobsmarkt te Anrwerpen, vanaf 
14u30 bloemenhulde aan het graf van Wim op de be
graafplaats te Brasschaat 

11 Hove : Inhuldiging VU-afdelingsvaandel. 

tember in het huwelijk Wij wen
sen hen van harte proficiat I 

MERKSEIVI 
1STE LUSTRUM 

Onze VU-damesafd. « Vrouwen 
van Vandag », richt voor de 5de 
maal haar •• Vlaamse kermis » m 
op zaterdag 13 en zondag 14 sep
tember, telkens vanaf 15u, in zaal 
Tijl, Bredabaan 298 Evenals vori
ge jaren wordt weer gezorgd 
voor ontspanning en amusement 
voor groot en klem Via deze weg 
willen we graag iedereen uitnodi
gen dit 1ste lustrum met onze 
dames te komen meevieren 
SPAARKAS TIJL 

Vandaag 4 september, 1e roaan-
delijkse vergadering na de va
kantie te 20u30 in ons lok VI 
Huls Tijl Alle leden op post i 
VK ATLANTA 

Na een eerste vriendenwed
strijd, die jammer genoeg in de 
laatste minuut nog met 2-3-cijfers 
werd verloren, maar die toch 
heeft bewezen dat er dit jaar de
gelijk spelersmateriaal en een 
kompetitieve geest aanwezig is, 
werden onze jongens op 24-8 het 
veld ingezonden tegen Alouisius 
Deze konfrontatie heeft de goede 
indruk van de eerste wedstrijd 
bevestigd en ditmaal zat er zelfs 
een overwinning in, want het was 
weer in de laatste minuten dat de 
tegenstrevers nog een gelijk spel 
konden afdwingen en de eindcij
fers op 2-2 konden vastleggen 

Als laatste voorbereiding voor de 
kompetitie '75-76 treden onze jon
gens dan nogmaals in het veld op 
zondag 7 september te 10u30 op 
het terrein van de Gasthuishoe-
vestr We verwachten dan ook 
weer talrijke supporters om onze 
ploeg aan te moedigen 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeiijkheden of verlangt 

u bepaalde inlichtingen ' Aarzel 
met om op één der navolgende 
nummers te bellen om een af
spraak met onze mandatarissen 
te maken schepen Toon Dewach-
ter (45.65 59 of 45 24 38), KOO-
voorz Leo Michielsen (45 55.90), 
gemeenteraadslid Luk Droogmans 
(45 5181), gemeenteraadslid Jan 
Poels (45 5171), KOO-raadslid 
Omer Stevens (45 25 17) Ook op 
één der volgende nummers kunt 
u terecht • afd.-voorz Urbaan Du
bois (45 70 27), SOC dienstbetoon 
Mare Hendrickx (45 88 27), afd.-
sekr Alfons Brat (46 02 79). 

VAN ROY MARCEL 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARAGON 
ARAGÖNSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 
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BRABANT 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 

De arr. afgev. van de afdelingen 
uit het arr. Brussei-Halie-Vilvoor-
de noteren nu reeds de volgende 
datum van de •• verkiezingen op 
arr. vlak » : vrijdag 19 september. 
Programma : koöptatie bij de arr. 
raad ; arr. bestuur ; arr. afgev. 
Partijraad. 

Deze verkiezing vindt plaats 
in de zaal Rotonde (IVIeli-kompleks 
op de Heizel). De arr. raadsleden 
zullen hieromtrent de nodige 
richtlijnen eerstdaags ontvangen. 

ANDERLECHT 
IN MEMORIAM 

Op zaterdag 6 september om 
10u wordt in de kerk van 0-L-Vr. 
Middelares, Zwarte Vijversstr. 110 
te St-Jans-Molenbeek een h. mis 
opgedragen ter nagedachtenis 
van mevr. Maria De Ridder, echt
genote van ons trouw bestuurslid 
Leo Ebraert. Wij nodigen u uit tot 
het bijwonen van deze eucharis
tieviering als stille hulde aan een 
dappere Vlaamse vrouw, die in 
de naoorlogse periode een hech
te steun geweest is voor haar 
man en een toonbeeld van on
wrikbare Vlaamse overtuiging. 
Aan onze vriend Leo en familie 
onze oprechte blijken van innig 
medeleven. 

FEDERATIE HALLE 
Het Dosfelinstituut richt een 

kursus in : <• Voorbereiding ge
meenteraadsverkiezing », in het 
Kultureel Centrum « Destelhei-
de », Dworp. 

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

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. 

KESSEL-LO 

VLAAMS GEPENSIONEERDEN 
ZIJN GEEN MINDERWAARDIGEN 

In de BRT-uitzending Strip van 
woensdag 20 augustus werd met 
veel entoesiasme publiciteit ge
maakt voor een manifestatie met 
betrekking tot het •> Milieube
heer » ergens in een gemeente 
in Oost-Vlaanderen. De uitzending 
werd besloten met een warme 
oproep tot deelneming met als 
toegangsprijs voor volwassenen 
X fr., kinderen en gehandikapten 
konden genieten van halve prijs. 

Maar wat met de bejaarden ? 
In een recent artikel versche

nen in « Nieuwe Kijk » werd de 
schrijnende toestand van de be
jaarden in het Brusselse aange
klaagd en terecht ! 

Wat beogen wij nu met deze 
twee aangehaalde citaten uit tal
loze anderen die wij hier nog zou
den kunnen aan toevoegen ? 

1) Dat de derde leeftijd nog al
tijd wordt genegeerd en ten 2) 
Dat ook in onze onmiddellijke om
geving ouden van dagen leven in 
omstandigheden waar geen naam 
op staat. 

Dat er al heelwat gedaan 
wordt voor gepensioneerden, 
vooral dan voor degenen die deel 
uitmaken van een gemeentelijke 
bond, is een feit. Maar de ge
pensioneerden die omwille van 

hun Vlaamse overtuiging soortge
noten opzoeken in de Vereniging 
Vlaams Verbond Voor Gepensi
oneerden (VVVG) staan nog 
steeds in de kou. Zij kunnen niet 
genieten van de vele voordelen 
die andere bonden worden ver
leend onder de vorm van Rijks-
en Gemeentetoelagen. Het VVVG 
kan alleen maar bouwen op de 
solidariteit van geestesgenoten 
en op hun eigen entoesiasme en 
overtuiging. Maar al die mooie 
eigenschappen volstaan niet om 
steeds een gezonde finantiële toe
stand te kennen. 

Wij hadden gedacht dat het in
richten van een bal wel wat zaad 
in het bakje zou kunnen brengen. 
Wij durven dan ook beroep doen 
op al onze sympatisanten om zo 
talrijk mogelijk aanwezig te zijn 
op het eerste bal van het VVVG, 
ingericht in de zaal Het Bad, Mar-
telarenlaan te Kessel-Lo (20u) op 
27 september a.s. Wie belet zou 
zijn zal ons zeker een steunkaart 
gunnen. Vlamingen helpen Vla
mingen. 

Kaarten kan je bekomen bij An
dre van Hoof, Overwinningsstr. 
24, Kessel-Lo, tel. 016/25.20.14. 

SCHAARBEEK 

KLACHT TEGEN NOLS 

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

KflLCni 
SEPTEMBER 
6. Zaventem-Nossegem Afdelingsbal in zaal St-Michiel, 

om 21 uur met het orkest « Pennsyl-

10. 
11. 
18 
19. 
20. 

27. 

27. 

28. 

29. 

Stationsstr. 103 
van ia 6-5000 ». 
Landen : Vergadering Werkgroep Landen. 

; Arr. bestuur in zaal 't Broek. 
Gewestplannen : debatavond met W. Kuijpers 
Arr. raad in zaal 't Broek. 

: 4de VU-bal om 20u in zaal Victoria, Smisstr 

Leuven 
Tienen ; 
Leuven 
Vossem 
14. 
Kessel-Lo : Dansfeest van de Vlaamse Gepensioneerden 
in zaal Bad. 
Groot-Bijgaarden : 4de herfstbal in zaal Collegium, Brus-
selsestr. 257, om 20u30, met het radio-orkest « The 
Dixie Dicks ». 
Leuven : Dialoogdag over Kultuurbeleid in Vlaamse 
Leergangen. 
Zoutleeuw : Debatavond over Gewestplannen met Willy 
Kuijpers in zaal Toekomst. 

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, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven) werkt een VSNU-ploeg aan 't 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 

NIEUWE BESTUREN 

AGGLOMERATIE BRUSSEL 
ANDERLECHT 
Voorz. : Steven Van Haelst. 
Sekr. : William De Landsheer. 
Penningm. : Reimond Ronge. 
Prop. : Daniël Nuytens. 
Org. : Rafael Billiet. 
VUJO : Dirk De Saeger. 

BRUSSEL 
Voorz. : Raymond Van Dijck. 
Sekr. : Lieven Van Horenbeek. 
Penningm. : mevr. Leonie Vanderstraeten. 
Prop. ; André De Roo. 
Org. : mej. Petra Philips. 
VUJO : André De Paepe. 

EVERE 
Voorz. : Sadi Blommaert. 
Sekr. : mevr. Simonne Spoelbergh. 
Penningm. : Hugo Mosselmans. 
Prop. : Hugo Schouterden. 
Org. : Theo Pauwels. 

GANSHOREN-KOEKELBERG 
Voorz. : Rudi Heene. 
Sekr. : Luk Vandezande. 
Prop. : Jean-Marie Braet. 
Org. : Willem Meyers. 
VUJO : Jean-Marie Braet. 

JETTE 
Voorz. : Rik Van Mieghem. 
Sekr. : Viktor Van Aelst. 
Penningm. : Herman Bosmans. 
Prop. : mej. Greet Van Linter. 
Org. : Guido Delaere. 
VUJO : Hubert Van Linter. 

SCHAARBEEK 
Voorz. : Victor Roggeman. 
Sekr. : Alfons Uythethofken. 
Penningm. : Albert Vermeulen. 
Prop. : René Husgen. 
Org. : mevr. Maria Lafosse-Vercammen. 
VUJO : Albert Maene. 

ST-AGATHA-BERCHEM 
Voorz. : Toon De Backer. 
Sekr. : mevr. C. De Backer-Van Der Spurt. 
Penningm. : Arthur Walraedt. 
Prop. : Michel Deleu. 
Org. : Frans Gordijn. 

FEDERATIE ASSE 
ASSE 
Voorz. : Lode Pletinckx. 
Sekr. : René Van den Crijce. 
Penningm. : Louis Plas. 
Prop. : Gaston Rogiers. 
Org. : Etienne Keymolen. 
VUJO : Jan Verbiest. 

DILBEEK 
Voorz. : Jef Vanden Bosch. 
Sekr. : Vic De Winne. 
Penningm. : Albert Lijnen. 
Prop. : Gerrit Achterland. 
Org. : Lucien Hoste. 

GROOT-BIJGAARDEN 
Voorz. : Renaat Schoonjans. 
Sekr. : mevr. Denise Ricour-Woters. 
Penningm. : Karel Degraeve. 
Prop. : Viktor Laporte. 
Org. : mevr. G. Schoonjans-Vandenberghe. 

HEKELGEM-ESSENE 
Voorz. : Dirk Van Goethem. 
Sekr. : mevr. A. Van Lierde-Bombeke. 
Penningm. : mevr. F. Huysmans-Verhavert. 
Prop. : Jan Vonckx. 
Org. : mevr. Elza Nevens-Arijs. 
VUJO : Herman Huysmans. 

ITTERBEEK 
Voorz. : Albrecht De Schrijver. 
Sekr. : mevr. S. Thiebaut-Van der Weeën. 
Penningm. : André Dupont. 
Prop. : mevr. Hilda Bolleire-Bijse. 
Org. : Alfons Prinsen. 

LIEDEKERKEBORCHTLOMBEEK 
Voörz. : Staf Kiesekoms. 
Sekr. : Lieven Van der Wulst. 
Penningm. : Theo Vaeyens. 
Prop. : Maurits Van Liedekerke. 
Org. : Erik Van Droogenbroeck. 
VUJO : mej. Annemie Cobbaert. 

MOLLEM-BRUSSEGEM-KOBBEGEM 
Voorz. : Rudy De Doncker. 
Sekr. : Aloïs Vandenmeersche. 
Penningm. : Michiel Kindt. 
Prop. : Loovenaer, Herteleer en Van Droo

genbroeck. 
Org. : Hugo Verschelden. 

SCHEPDAAL-ST-IVIARTENS-LENNIK 
Voorz. : Armand Billooye. 
Sekr. : mevr. K. Allaert-De Vuyst. 
Penningm. : Omer Huybens. 
Prop. : Baudewijns en Van de Weijer. 
Org. : Vandevenne en Henne. 

ST-KATHARINA-LOMBEEK. 
TERNAT-WAMBEEK 
Voorz. : Laurent De Backer. 
Sekr. : Lode Thijssens. 
Penningm. : Antoine Malfroy. -
Prop. : Leon Ramoudt. 
Org. : Pieter Schollaert. 
VUJO : William Aerts. 

ST-MARTENS-BODEGEM-
ST-ULRIKS-KAPELLE 
Voorz. : Renaat Van den Houte. 
Sekr. : Roger De Leeuw. 
Penningm. : Lode Cooreman. 
Prop. : Ghislain Verheyen. 
Org. : Mon Peeters. 

TERALFENE 
Voorz. : Willy De Wilde. 
Sekr. : Philemon Claes. 
Penningm. : Alfons Arijs. 
Prop. : Robert De Koker. 
Org. : Gustaaf Arijs. 
VUJO : Leopold Huybrecht. 

WEMMEL-HAMME-RELEGEM 
Voorz. : Rik Inion. 
Sekr. : Etienne Van Durme. 
Penningm. ; Leon Fagot. 
Prop. : Walter Van Mieghem. 
Org. : Frans Ooms. 
VUJO : Erik Schobben. 

ZELLIK 
Voorz. : Karel Beeckman. 
Sekr. : Patrik Faveere. 
Penningm. : Willem Bogaerts. 
Prop. : Roger Van Ransbeeck. 
Org. •• Piet Verdoodt. 

FEDERATIE HALLE 
ALSEMBERG 
Voorz. : Juul Moortgat. 
Sekr. : Bernard Vandenbussche. 
Penningm. : Roger Devogeleer. 
Org. : Paul Declercq. 
Prop. : Gerard Davd. 

I VUJO : Hugo Schoofs. ' 

BEERSEL-DROGENBOS-LINKEBEEK 
Voorz. : Walter Geldof. 
Sekr. : Willy Boex. 
Penningm. : Wim Fonteyn. 
Prop. : Luk Vanden Berghe. 
Org. : Geert Smulders. 

BEERT-BELLINGEN-BOGAARDEN-
ELINGEN-HEIKRUIS-PEPINGEN 
Voorz. : Alfons Van Hassel. 
Sekr. : mevr. Ireen Swillens-Walkiers. 
Penningm. : Theo Van de Velde. 
Prop. : Willy Van Rijsselberghe. 
Org. : Raymond De Rijcke. 

BUIZINGEN 
Voorz. : Raf De Moor. 
Sekr. ; Willy Belsack. 
Penningm. : Roger Sorgeloos. 
Prop. : Michel Paternot. 
Org. : Bert Van den Broeck. 

DWORP 
Voorz. : Remain Bogaerts. 
Sekr. : Piet Van Capellen. 
Penningm. : mevr. Y. De Canck-Van Doo-
ren. 
Prop. : Bert Devillé. 
Org. : Frank Steens. 

HALLE 
Voorz. : Marcel Hernalsteen. 
Sekr. : Jan Loeckx. 
Penningm. : Bernd Beke. 
Prop. : Jan Moerenhout. 
Org. : Fred Derijckere. 

HUIZINGEN 
Voorz. : Jan Appelmans. 
Sekr. : mevr. Liliane Devillé-Teunlsse. 
Penningm. : Romain Hamelrijck. 
Prop. : Wim Denayer. 
Org. : Patricia Hamelrijck. 
VUJO : Patricia Hamelrijck. 

LOT 
Voorz. : Jos Vogeleer. 
Sekr. : Wilfried Dehandschutter. 
Penningm. : Julien Van Rossum. 
Prop. : mevr. D. Vogeleer-Van Isterbeek. 
Org. : mevr. Lutgard Van Rossum-Viaene. 
VUJO : mevr. Lutgard Van Rossum-Viaene. 
Vervolg en slot in volgend nummer. 
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VLAANDEREN VIJFDELIG INGEBLIKT 

EEN ENCYKLOPEDIE 

ALS GEEN ANDER 
Nadat eind 1972 het eerste deel 
van de vijfdelige Winkler Prins 
Encyklopedie van Vlaanderen ver
scheen, is nu ook het laatste en 
vijfde deel ervan door Elsevier-
Sequoia op de markt gebracht. 
Nu het werk volledig af is, wil 
de uitgever periodisch infornnatie 
over Vlaanderen publiceren als 
een soort verlengstuk van de en
cyklopedie. Hoe die uitgave er 
?al uitzien is nog niet nader be
paald. Graag hadden wij gezien 
dat de aanvullende dokumentatie 
van het formaat als de vijf delen 
zou zijn zodat zij op eenzelfde 
manier zou kunnen geraadpleegd 
on opgeborgen worden. Deze 
aanvullende informatie zou niet 
alleen de aktualiteit op de voet 
moeten volgen, maar ook als een 
korrigerend supplement dienst
doen. 

Dit gebeurde reeds in deel vijf 
waarin een drie biz. tellend sup
plement en corrigenda werden 
opgenomen. Kleine fouten die wij 
reeds in de andere delen ontdek-
ien werden rechtgezet en over-
lijdingsdata aangevuld. Toch werd 
niet alles verbeterd. (Bv. « Affli-
gem » in de gemeente Hekel-
gem in de prov... Oost-Vlaande-
ren, waar iedereen weet dat het 
in Brabant ligt. — deel 1 bIz. 30). 
Het kompendium van deel vijf 
.)evat • Literatuur, Taal, Muziek 
en Wetenschappen, 
in het encyklopedisch deel krij
gen personsn en gemeenten 
weer alle aandacht. Elke gemeen
te wordt als volgt benaderd : 
g e o g r a f i s c h , monumenten
potentieel, geschiedkundig tot en 
Tiet de spotnaam en een zo vol
ledig mogelijke bibliografie. 
Deel vijf bevat ook de honderd 
belangrijkste bedrijven in Vlaan
deren. 

Speciale aandacht verdienen de 
illustraties. Van in den beginne 
!S het de uitgever er om te doen 
qeweest « andere » illustraties 

te brengen dan de gewone. On
bekende gebouwen in kleine ge
meenten krijgen een enige kans 
op kennismaking. Minder beken
de schilderwerken van grote 
schilders als « De doop » van 
Servaes en « De jonge moeder 
met kind » van Gustave Wappers 
verbreden de visuele kennis over 
eigen schilders. 

VLAANDEREN MORGEN 

Als sluitstuk van deel vijf wordt 
« Vlaanderen morgen » behandelt. 
Zo schrijven de samenstellers : 
« Wij hebben getracht ons te be
perken tot domeinen waarvan de 
materie op zekere afstand kan 
worden bekeken en waar statis
tisch materiaal, bestaande kader
wetten en dominerende krachtlij
nen aanwezig zijn die het schet
sen van een totaal beeld mogelijk 
maken ». 
Dat bleek waarschijnlijk niet zo 
gemakkelijk te zijn want even 
verder moeten de samenstellers 
schrijven : « Bij het ter perse 
gaan van deel 5 bestonden in 
België geen definitieve struktu-
e.i op politiek gebied die duide

lijke dominaten voor de toekomst 
aangaven. Er dienen, aldus de sa
menstellers, geen toekomstpro
gnoses verwacht te worden, geen 
beeld van Vlaanderen 2000 ». 
Iets waar velen zich — hoe dich
ter naar het einde van deze eeuw 
toe — meer en meer aan bezon
digen. 
Verder vragen de samenstellers 
zich af : •' De meest konkrete 
vraag die men zich kan stellen is 
wel : zal Vlaanderen ekonomisch 
verder groeien ? Deze vraag stel
len is ze vrijwel beantwoorden. 
Het antwoord kan niet anders 
d-an bevestigend luiden ». 

7 

Alfons Jeurissen 

Broeder Bertus 

Van Alfons Jeurissen (Hasselt 1874 - f Ekeren 1925) werd een bundel
tje Kempense volksverhalen uit 1904 opnieuw uitgegeven. Jeurissen 
was doeanebeambte in het Limburgse grensgebied en kende de streek 
en de bewoners zeer goed. In 1918 werd hij ontslagen en verliet zijn 
streek. Het boek bevat pareltjes van volksvertelling. (« Broeder Ber
tus », Wereldbiblioteek-Antwerpen). 

Met de samenstellers zeggen wij 
dat er zinniger vragen bestaan. 
Waardevoller lijkt ons de tweede 
vraag. « Zal de groei even snel 
gaan ? ». Hier is het antwoord 
eerder ontkennend. De illusie dat 
het al maar groeit en bloeit in 
Vlaanderen moet ons na een wei
nig gelukkig '74 en de trend van 
'75 een disillusie zijn. Het aantal 
werklozen en werkzoekenden is 
daar het bewijs van. 
Verder bevat dit deel vijf inte
ressante bedenkingen over het 
federalisme op nationaal en Eu
ropees vlak. 
De bespreking van het Sociale 
Leven is een stevige boterham, 
in deze wereld zijn de laatste 
jaren heelwat veranderingen 
merkbaar. Het sociale leven zal 
spijtig genoeg steeds het ekono-
mische volgen. De eis tot nivel
lering van de lonen, het dichten 
van de verdienstenkloof zal de 
eis bij uitstek worden in de vol
gende jaren. Niet alleen voor de 
gewone werknemer maar ook 
voor de zgn. achtergebleven groe
pen. 
De Vrijetijdsbesteding, waar al 
zo veel over te doen geweest is, 
zal een punt van diskussie blij
ven. De splitsing van het jaar in 
twee gelijke delen (180 dagen 
v/erken en 180 dagen niet wer
ken) is geen utopie meer. 
Er is een industrie op gang ge
komen om de mens bezig te hou
den, te entertainen. Ook hier zal 
de reklame de mens moeten ver
leiden, hem aanzetten tot. De 
sport zal spektakulairder worden, 
rekords scherper gesteld, nu 
reeds lokken sensatieongevallen 
bij sportmanifestaties toeschou
wers. Zwem- en andere sportge-
legenheden zullen de mens niet 
alleen bezighouden, maar ook zijn 
lichamelijke konditie op peil hou
den, want andere <• beweging » 
zal de zittende mens niet meer 
hebben. 

In de sektor van het Onderwijs, 
Wetenschap en Kunsten zal de 
vraag prangend blijven of ie
dereen van de wieg tot het graf 
de kans zal krijgen zijn mogelijk
heden te (blijven) ontwikkelen en 
zijn positie in de maatschappij te 
blijven verbeteren ? 

EEN AANWINST ! 

Nu drie uitgeverijen elk op eigen 
wijze « Vlaanderen » in een na
slagwerk hebben gestopt, is het 
natuurlijk onzinnig te beweren 
dat alles gezegd en geschreven 
is. 
De uitgeverij Elsevier heeft mijns 
inziens wel de moeilijkste op
dracht gekozen : het levende 
Vlaanderen, dat stuk Nederland, 
dat bestendig in beweging is. En 
vanuit deze evoluerende materie 
kunnen wij best begrijpen dat de 
uitgever voelt dat zijn werk niet 
af is en verder kontakt zoekt door 
aanvulling en verbetering. 
Hebben wij bij het begin van 
onze bespreking misschien wat 
te veel aandacht besteed aan de 
schoonheidsvlekjes die her en 
der in het werk geslopen zijn dan 
betekenen zij niets in vergelij
king met de 2700 bIz. tekst, met 
de 1500 illustraties, met de 160 
vierkleuren afbeeldingen, met de 
honderden tekeningen, met de 
6000 trefwoorden. . 
Is elke encyklopedie een aanra
der ? Wij weten het niet zo. Deze 
vijfdelige uitgave over Vlaande
ren is dat wel. Voor wie van dit 
land houdt, er mee samenleeft, er 
« dag en nacht aan denkt », is 
de Vlaanderen-encyklopedie van 
Elsevier een aanwinst. 

Maurits Van Liedekerke 

Waarom zijn Nederlandse boe
ken duurder bij ons als In Ne
derland ? Waarom moeten wij 
zo lang wachten op het bestel
de boek ? Dit zijn vragen waar
mee Johan Ducheyne, direkteur 
bij Lannoo, zijn artikel in «Diet-
sche Warande en Belfort » (nr 
5, juni 1975, adres : Belgiëlei 
147a, 2000 Antwerpen) aanvangt. 
« Boeken van Noord naar Zuid, 
van Zuid naar Noord », heet het. 
Hij weet een perfekte techni
sche uitleg te geven in zijn ant
woord op beide vragen. Maar 
het antwoord op die laatste zal 
geen enkele boekenklant nemen, 
vooral niet als het om Vlaamse 
boeken gaat. Je kan heden ten 
dage verdomd lang wachten op 
een boek en vaststellen dat je 
boekhandelaar, ketting- of niet, 
er even ongelukkig mee is. De 
hoofdbrok van Ducheynes stuk 
ligt, zoals de titel het laat ver
moeden, bij de relaties Noord-
Zuid. En de oude vraag is van
zelfsprekend nog altijd : waar
om vergaat het de Vlaamse uit
gever en zijn boeken zo slecht 
in Nederland ? Ducheyne noemt 
« onwil, onbegrip en onwetend
heid ». Positieve kanten ziet hij 
in de sterke punten van de 
Vlaamse uitgevers : het gods
dienstig boek, het kinderboek en 
de encyklopediën, ook in kon-
centratie, vooral voor de dis
tributie, en in de boekenklubs. 
In hetzelfde nummer schrijft 
Fernand Auwera in de kroniek 
« De laatste ronde » een kort 
stukje, « Proef óp de som » dat 
nog maar eens een zekere Hol
landse zelfingenomenheid op 
pijnlijke wijze illustreert, (ev). 

"̂ SU 

De zuiverpartijpolitieke benoe
mingen van 28 maart 1975, beter 
gekend als de Goedevrijdagbe-
noemingen van minister De 
Croo, zijn een berucht voorbeeld 
van de politieke handel en wan
del van onze drie traditionele 
partijen. Maurits Coppieters 
hield hierover een interpellatie 
in de Senaat die grotendeels in 
het julinummer van « Kuituur-
leven » {adres : Ravenstraat 112, 
3000 Leuven) afgedrukt staat. 
Zijn konkluzie : 
« Het besluit van 28 maart 1975 
is de vrucht van politieke kor-
ruptie. Niet in de gebruikelijke 
betekenis van schuldige bindin
gen met financiële belangen, 
maar in de zuiver politiek-admi-
nistratieve betekenis : de uit
voerende macht voert, met 
schending van de vigerende 
wetten, statuten en regels, 
slaafs uit wat partijcenakels en 
sindikaten eisen. In het geval 
van bevordering en benoeming 
van ambtenaren wordt aldus aan 
onbekwame en gebonden krea-
turen het algemeen belang toe
vertrouwd. Wij beleven een ge
vaarlijke tijdspanne voor de de-
mokratie. Het gaat om de mo
raal van ons openbaar leven ». 

(ev) 

"̂ b 

Datzelfde nummer van « Kul-
tuurleven » licht het tema sport 
door. J. Leman bekijkt topsport
ideologie en maatschappij van
uit freudomarxistische hoek, 
waarvan hij zelf zegt dat die 
niet van enige eenzijdigheid vrij 
te pleiten is. De kritiek van het 

prestatieprincipe noemt hij « de 
meest fundamentele kritiek die 
tegen de sport en onze maat
schappij kan aangebracht wor
den ». Dat kon je zo raden en 
daarom ontgoochelt deze bij
drage een beetje. 
Het dossier wordt nog verrijkt 
door de stukken sport en haar 
motivatie, van J. De Laender, 
en Sport en wetenschap, van 
R. Renson. Om je leesappetijt 
aan te scherpen, dit geval uit 
het laatste stuk : •< Een Kana-
dees sportarts laat zijn hartpa
tiënten zelfs zodanig doordra
ven tot zij mee aantreden in 
een officiële maratonwedstrijd». 
Je kan er aardige stijlbloempjes 
aantreffen, zoals « over de in
tensieve inspanningen die be
paalde naties leveren om hun 
topatleten als « Medaillen-
fleisch » naar de olimpische 
koude oorlogen te voeren » en 
een heerlijk citaat van Veblen 
dat ik vrij vertaal : « Voetbal 
verhoudt zich tot lichaamskul-
tuur zoals stierengevechten tot 
de landbouw » (ev). 

^ Î# 

In het voorbij voorjaar kon Jozef 
Deleu van de Stichting Ons Erf
deel die nu de tijdschriften 
«Ons Erfdeel » en « Septen-
trion » uitgeeft, een derde pu-
blikatie aankondigen, een jaar
boek De Franse Nederlanden 
(adres : Murissonstraat 160, 
8530 Rekkem). Door middel van 
een folder wordt nu al de kom-
plete inhoud meegedeeld van de 
eerste editie van dit geheel aan 
Frans-Vlaanderen gewijde jaar
boek dat bij voorintekening 
(voor 1 maart 1976 )400 fr. kost. 
De redaktie kreeg de medewer
king toegezegd van 6 Frans-Vla
mingen en een 15-tal Vlamingen 
en Nederlanders. Uit de in
houdstafel blijkt een opvallen
de aandacht voor de Vlaamse 
Beweging en taaitoestanden in 
Frans-Vlaanderen : Vital Celen 
en zijn kontakten met de Franse 
Nederlanden (dr. E. Defoort). 
Tien jaar kontakten met de 
Franse Nederlanden (A. De-
medts), Ontstaan en verschui
ving van de taalgrens in Noord-
Frankrijk (dr. M. Gysseling), 
Priester Lemire en het Vlaamse 
r e g i o n a l i s m e (prof. J.M. 
Mayeur), De neerslag van de 
Franse onderwijswetten op de 
achteruitgang van de volkstaal 
in Noord-Frankrijk in de 19e 
eeuw (drs. M. Nuyttens) en zui
ver taal -en letterkundige stu
dies van C. Moeyaert, drs. H. 
Ryckeboer, prof. J. Smeyers en 
prof. V.F. Vanacker. Elk jaarboek 
zal een dokument bevatten. In 
het eerste boek wordt dit het 
« geestelijk testament » dat 
Jean-Marie Gantois In de ge
vangenis schreef, wachtend op 
zijn proces en dat van het 
Vlaams Verbond van Frankrijk 

(e.v.) 

"^If 

Wie zich kan vermeien in be
schouwingen over geschiedenis 
en geschiedeniswetenschap, zal 
geboeid worden door twee stuk
ken van R. Bauer in «Streven» 
(adres : Sanderusstraat 5, 2000 
Antwerpen) ; Het historisch feit 
(in het januarinummer) en De 
relatie tussen de historische 
feiten (in het julinummer 1975) 
De auteur onderzoekt daarin 
respektievelijk waarom de his-
torikus een bepaald feit uit het 
verleden als historisch weer
houdt en o- welke wijze de his
torische feiten verlopen in de 
tijd (ev). 

"̂ Sb 
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EEN SPECIAAL AANBOD VOOR OE LEZERS VAN 'Wl«l'! 

Indien flaanderen 
in uleefI 
dan vindt u het niet genoeg alleen maar Vlaming te zijn. Dan betekent 
Vlaming zijn voor u ook dat u trots gaat op het rijke verleden van uw land, 
dat u de Vlaamse aktualiteit kent en u inzet voor de toekomst. 
Daarom voor U dit uitzonderlijk aanbod. 

een monument voor Vlaanderen 
Vlaanderen is de eerste regio ter wereld die 
voldoende stof kon opleveren voor de 
samenstelling van een echte encyclopedie, 
uitsluitend en alleen gewijd aan dat ene land 
en volk 
DE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE VAN 
VLAANDEREN is een unieke encyclopedie 
De faam van de medewerkers is een waarborg 
voor degelijkheid, volledigheid en ook 
eerlijkheid 

een onmisbaar naslagwerk voor 
elke bewuste Vlaming 
De Winkler Prins van Vlaanderen is een 
vijfdelige encyclopedie die haar ontstaan te 
danken heeft aan de rijke geschiedenis van 
Vlaanderen Toch is zij in de eerste plaats 
actueel Zij behandelt alle facetten van het 
hedendaagse Vlaanderen Haar praktisch nut 

GRATIS een kostbare wandkaart 
in 6 kleurendruk op 
origineel formaat (55 x 40,5 cm), 
getekend door Vlaanderens meest 
beroemde kartograaf Mercator 

,_ mtw I^TO 
Elsevier schenkt u deze pra.-htige 
reproduktie uit het Theatrum 
Orbis Terrarum, die dateert uit 
1570 en het graafschap 
Vlaanderen voorstelt zoa's het er 
uitzag in dö" XVIde eeuw, volledig 
gratis, enkel om u te feliciteren 
met uw belangstelling voor 
Vlaanderen en de Wmkler Prins 
Encyclofjedie van Vlaanderen 

IS onovertroffen en zij is even noodzakelijk 
voor een zakenman als voor een gezin met 
studerende kinderen 

nooit zag u zoveel feiten over 
uw eigen Vlaanderen 
2800 bladzijden informatie over Vlaanderen 
Over zijn geschiedenis, zijn toeristisch en 
artistiek schoon Over Vlaanderens roemrijk 
verleden maar ook over belangrijke personen 
en feiten van ons politiek, ekonomisch, sociaal 
en kultureel leven Alles even objektief, 
zakelijk en stnkt naar waarheid 

De Winkler Prins Encyclopedie 
van Vlaanderen 
- het meest volledige naslagwerk dat ooit over 

Vlaanderen verscheen 
- een onuitputtelijke bron van feiten, een 

onmisbare en betrouwbare bron van kennis 
- samengesteld door een wetenschappelijke 

elite van 120 deskundigen, onder 
hoofdredaktie van vijf eminente Vlaamse 
geleerden Prof Dr R F Lissens, 
Prof Dr J L Broeckx, Prof Dr L de Smet 
Prof Dr A Devreker, Prof Dr Th Luykx 

- vijf grote delen met rode kunstlederen 
banden met goudopdruk 

- 2 800 bladzijden op glanzend papier 
- 1 500 illustraties m de tekst en 

160 bladzijden m 4 kleuren 
- honderden tekeningen en kaarten 
- 6000 alfabetisch gerangschikte trefwoorden 
- in elk deel grote overzichtsartikelen over o a 

geschiedenis, kunst, economie en 
wetenschappen 

een merKwaaraige encyciopeuie, die ae hele 
Vlaamse situatie bestrijkt 
Het zijn klare, zakelijke en statistisch goed 
gestoffeerde essays Manu Ruys in de Standaard 

• • * « • • • • • » » • • • • • • » » • • 

Drie grote voordelen 

VOORDEEL I 
gratis prachtige wandkaart getekend door 
Mercator. Wanneer u de bon onderaan deze 
advertentie inzendt ontvangt u gratis een 
facsimile van de historische kaart Flandria. 

VOORDEEL 2 
gratis en vrijblijvend. Wanneer U de bon 
onderaan deze advertentie ingevuld 
terugzendt ontvangt U per kerende post het 
eerste deel van de Winkler Prins 
Encyclopedie van Vlaanderen ter inzage. 
Pas na 10 dagen beslist U of U deze 
encyclopedie wenst te behouden. 

VOORDEEL 3 
Slechts 435 F per maand. Bovendien geven 
wij U graag de mogelijkheid om de 5 delen 
met 12 kleine sommen per maand af te 
rekenen. Meteen na uw eerste betaling 
krijgt U de vier overige delen toegezonden. 
Wilt U de 5 delen kontant betalen dan 
bieden wij U een prijsvoordeel van 245 F. 

<pr\ Ais U de prachtige Orteiiuskaart wenst 
'-^ zend de bon dambinnen de 8 dagen 

2000 Antwerpen 

JA zend mij het eterste deel van 
de WINKLER PRINS 
ENCYCLOPEDIE VAN 
VLAANDEREN, zonder kosten 
en vrijblijvend 10 dagen ter 
inzage samen nnet de prachtige 
oude kaart van Vlaanderen die 
ik in ieder geval mag behouden 

o^sr-
Bnevenbusnummer-

Woonplaats _ 
Postnummer _ 
Leeftijd 

Handtekening 

Indien ik na inzage wens in te 
tekenen geniet ik van de speciale 
voordelen die u in deze 
advertentie aanbiedt 
Indien ik met inteken zend ik U 
het eerste deel zonder kosten 
na 10 dagen terug 
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LEUVEN (Arr.) 

VLAAMSE NACHT 

VAN HET ARR. LEUVEN 

Dit jaarlijks weerlcerend VU-
dansfeest gaat door op zaterdag 
11 oi<tober 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 

Ieder 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. 

MEDEGEDEELD 
VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSrONEERDEN 
ONZE VOORLAATSTE ZOMER. 
UITSTAP VAN 1975 

Met een talrijke en geestdrifti
ge instemming en inschrijving, t i j
dens onze suksesvolle tocht naar 
Tienen, St-Truiden en Zoutleeuw, 
is de voorbereidende aktie voor 
onze voorlaatste uitstap van don
derdag 18 september ingezet. Het 
gaat ditmaal over een volledig 
dagbezoek aan onze historische 

en toeristische stad Brugge, onder 
bevoegde leiding, met o.a. een 
boottocht door de pitoreske rei
en, nadien bezoek aan het toeris
tisch gedeelte van Brugge met 
tussendoor een middagmaal en 
slotbezoek aan het Sportcentrum 
Ashburg, om onze leden een 
idee te geven van wat er aan 
deelnemers aan de « blijf f i t voor 
de derde leeftijd » wordt gebo
den. Vertrek om 8u30. Inschrijvin
gen worden ingewacht tijdens de 
wekelijkse bijeenkomsten in lok. 
Waltra op donderdagen 4 en 11 
september, alsmede rechtstreeks 
of telefonisch tot onze voorz. Jan 
Weekx (426.01.32), of ondervoorz. 
Verdoodt (215.85.47), of pen
ningmeester Frans Vandendries 
(215.63.67), of onze ontspannings
leider Paul Ringoir (217.59.15). 
Laatste dag van de inschrijving : 
maandag 15 september. Verdere 
inl. en deelnemingsprijs worden 
persoonlijk medegedeeld. 

LIMBURG 

y 
SEPTEMBER 
21. Genk : Breugheliaans ledenfeest te Zutendaal bij Jef 

Olaerts. Verbroedering met afd. Ertvelde uit Oost-Vlaan-
deren. 

OKTOBER 

25. Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J. 
Olaerts in de feestzaal van het Centrum van Bethanië. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
ETENTJE MET STRIJKJE 

Op zaterdag 13 (vanaf 17u) en 
zondag 14 september (van 12 tot 
21u) 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. 

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 
SOC. DIENSTBETOON 

Zoals 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 : dmsdag van 9 tot 12u 
en vrijdag van 17 tot 20u, tel. 
82.69.13. 

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. 

GENT 
TWEEDE VOETRALLY 

Op 5 oktober : tweede voetrally 
door 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. raad»-
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 Huls 
Roeland ». 

GENT : WIJK MUIDE 
WIJKFEEST 

We houden onze september-bij-
eenkomst in de vorm van een 
wijkfeest in schipperscafé Was
hington (ex-Scaldis) aan de Voor-
muide. Op het programma : een 
folklorlstisch-getint feest met 
Gentse sketches, volksliederen 
en -muziek door de h. Wille uit 
Aalter, een Breughelmaal, operet
te en Vlaamse liederen. Het is 
een unieke kans de mensen uit 
de buurt te ontmoeten. Wie wil 
inschrijven stuurt een briefje 
naar Simonne De Fleurquin, 
Sleepstr. 143, Gent. Inschrijvings
prijs : 30 fr. (kan ook ter plaatse 
betaald worden). 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
WELKOM ! 

Donderdag 11 september om 
20u is ieder lid welkom bij Koen 
Van Meenen, Nederbroekstr. 1 te 
Heusden. 
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. 

LEBBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

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

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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 Leurquain, 
Gontrode Hairweg ,171, Meile-
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 21u. 

MOORSEL-MELDERT^BAARDfGEM 
NIEUW BESTUUR 

Ere-voorz. : De Coninck Louis; 
ere-sekr. : De Petter Kamiel ; 
voorz. : Piet Heymans ; sekr. : 
Willy Cobbaut ; penningm, en 
org. : Philemon Merckx ; prop. : 
Albert De Petter ; soc. dienstbe
toon : Pieter Pots ; kern- verantw.: 
Gust De Boeck (Baardegem), Louis 
De Wever (Meldert), Joris Vonck 
(Moorsel). Piet Heymans en Gust 
De Boeck vertegenwoordigen de 
afdeling in de arr. raad. 

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. 

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 Dendermondae: 
Ie 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.), tel. 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel . 21.32.6T. 

SCHOONAARDE 
VOORSTELLEN EN TUSSENKOM
STEN VAN HERMAN VAN DEN 
ABBEELE 

Voorstel tot gemeentelijke tus
senkomst in prijs waterverbruik 
voor grote gezinnen (minstens 3 
kinderen), 10% op totaal, water
verbruik van 50 m3 per jaar, 50% 
op meerverbrulk, maksimum tus-

KflLinD€R 
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. 
11. 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. 

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

OKTOBER 

11. Waarschoot : Bal van de Waarschootse zelfstandigheid 
in zaal Tijl te Lembeke. 

18. Aalst : Bal In zaal FFR, Dendermondsestwg. Zanger : 
John Horton. Inkom : 80 fr. 

VUJO - NATIONAAL 
WEEKEND IN CADZAND 

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

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

Programma : 

Vrijdag 12 september : 

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

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

Zaterdag 13 september : 

9u30 : kortfilm als inleiding op het tema. 
lOuOO : konfrontatie van enkele visies op gemeentebeleid, 

met vertegenwoordigers van VU, PPR, Politiek Alter
natief, Jeugdparlement. 

14u30 : 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-natlortaal, p.a. Rita Haudenhuyse, 
Tuinwijk J. Verhaegen 5, 9220 Merelbeke, met vermelding 
« Cadzand ». 

senkomst 1.000 fr. Voorstel aan
vaard ; Aanleg openluchtspeel
plein naast jongensschool : ge
deeltelijk verharden. Basket en 
volleybalterrein inrichten, deel 
vrijhouden voor kleinste kinderen. 
Voorstel aanvaard ; Stations
plein : voetpad aanleggen en sta-
tioneerplaats wagens verbeteren. 
Voorstel aanvaard ; Verbetering 
wegen Veldweg en zijstraat 
Vrankrijkstr. Aanvaard ; Kuisen 
grachten : Opstal, Bosstr., ver

der te zetten door gemeente
werklieden. Aanvaard ; Fusies ge
meenten : a) In een brief aan de 
regering het plan afwijzen, b) 
weer kontakt nemen met Oude-
gem en Mespelare, c) streekpar-
lementairen verzoeken ontwerp te 
verwerpen. Aanvaard. 

ST-DENMS-WESTREM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : zaterdag van 11 tot 12u, 
Jan Borluutplein 11. tel. 22.75,30. % 
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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 RijsseJ (KOO), K. Boudewijnl. 
25, t«l. 050/41.12.01. 

HET V W G 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 Bemkastel. 
Er zal een rondreis gemaakt wor
den langs Cochem en Echter-
nach met trip doorheen Klein-
Zwitsërland. Prijs van deze reis 
1700 fr. alles inbegrepen. In
schrijving bij de voorzitter, 2, 
Astridiaan. 
HUWELIJK 

Ons VU-bestuursiid Magda Per-
syn en Alain Hublet zullen in het 
huwelijk treden op 11 september. 
De inzegening zal plaats hebben 
In de St-Antoniuskerk om 16u. 
Wij sturen langs deze weg aan 
het jonge paartje alsmede aan de 
ouders onze beste gelukwensen 
toe. 

DIKSMUIDE 
NIEUW BESTUUR 

Thans zijn voldoende kandidatu
ren binnengekomen om ons negen-
koppig bestuur samen te stellen 
met daarbij iemand voor de 
VUJO. Eigenlijke verkiezingen 
vinden niet plaats, doch de sta-
tutare installatie en funktieverde-
ling Is voorzien voor zondag 14 
september om 10u in het Vlaams 
Huis. 

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 l\1ik 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 : leder laatste zater
dag van 18 tot 19 u. In café De 
Zwaan te Stasegem en ledere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande-
renlaan 46. 

LO-RENINGE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Alb. Ascrawat ; sekr. : 
Paul Declerck ; penningm. : Wil
lem Depover ; org. : mevr. Bru-
loot ; prop. : mevr. R. Frère. Nu 
nog op zoek naar een VUJO-er en 
we zijn gereed om weer van wal 
te steken. 

VERHUIZING 
Onze voormalige sekr. en stich

ter van de afdeling Lo, en vele ja
ren de « duvel doe al », Rik As
crawat, thans advokaat, heeft zich 
te Veurne, Kaaiplein, gevestigd. 
Wij danken Rik alleszins voor de 
taaie en moeizame arbeid die hij, 
vaak alleen, moest verrichten en 
wensen hem een mooie loopbaan 
in het nabije Veurne. 

ROKSEM 
BURGEMEESTER VIERSTRAETE 

In het Staatsblad van 26 augus
tus verscheen de benoeming van 
Louis Vierstraete tot burgemees
ter van de gemeente Roksem. 
Wij wensen de heer Vierstraete 
en zijn familie van harte proficiat 
met deze benoeming : hij zal de 
geschiedenis van Roksem ingaan 
als de laatste burgemeester van 
deze gemeente. Wij wensen hem 
trouwens een vooraanstaande rol 
toe in de toekomstige fusiege
meente Oudenburg. Zo hebben 
we in OVD twee VU-burgemees-
ters, want burgemeester Inghel-
ram van Middelkerke is ook één 
van de onzen. 

Onze berteurde vaandrig van Oostende-Veurne-DIks-
muide, met de arrondlssementsvlag op een betoging te 
Wemmei. Jef Stockx werd onder grote deelneming 
ten grave gedragen op 18 augustus. 

WERVIK 
VLAMINGEN LET OP UW ZAAK ! 

Om enkele franstalige dikke 
nekken uit het Komense ter wille 
te zijn, wordt een autoweg ge
pland vanuit het Henegouwse 
Pecq naar Armentiers in Frans-
Vlaanderen zodat de franskiljons 
uit het kant. Komen een « snelle
re verbinding » met Henegouwen 
bekomen. Dat frierbij enorme hek-
taren Westvlaamse landbouw
grond en groengebied teloorgaat 
telt blijkbaar niet. Als klap op de 
vuurpijl mogen de Vlamingen de
ze luxeweg nog helpen betalen 
ook. Er is tevens nog een groot 
menselijk probleem, buiten de 
onteigeningen ten nadele van on
ze larKibouwers, namelijk dat de 
gemeenten Rekkem, Menen, Ge-
luwe en Wervik middendoor ge
sneden worden en zo dreigen 
hun kontakten met het hinterland 
te verliezen. Het is een schande 
voor de Vlamingen dat zij zich 
zomaar de wet moeten laten 
stellen door een Waalse minister, 
in dit geval Defraigne van Open
bare Werken. De VU-Wervik pro
testeert met kracht tegen deze 
nutteloze geldverspilling, want 
enig ekonomisch nut kan deze 
autoweg nooit hebben en worden 
bovenvermelde Vlaamse gemeen
ten gelegen aan de Franse grens 
geïsoleerd van de rest van West-
Vlaanderen. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Wervik : elke 2de en 4de vrij

dag van 18 tot 19u30. Voor ad
ministratieve verplichtingen en 
problemen kan men altijd terecht 
bij de afgev. Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108, na 18u. Adres 
voor de uitbetalingen : Magdale-
nastr. 75. 

Zandvoorde en Geluveld : elke 
3de zaterdag van 9 tot lOu, bij 
Verbeke Wilfried, Zandvoorde-
dorp 22. 

Opgelet : voor september wordt 
de uitbetaling verschoven naar de 
4de zaterdag, dezelfde uren, dit 
wegens de jaarlijkse kermis te 
Zandvoorde. 

VLAAMS SINDIKAAT 
Elke Vlaming laat zich inschrij

ven bij Vlaamse sociale organisa
ties. Terwijl het Vlaamse zieken
fondswezen stilaan ingeburgerd 
geraakt, zijn er thans ook werkin
gen op sindikaal vlak. De mensen 
die reeds vroeger verlangden in
lichtingen te bekomen omtrent de 
Vlaamse sindikale werking, wor
den in de eerstvolgende dagen en 
weken bezocht. Alle inl. bij Hervé 
Vandamme, St-Maartensplein 2. 

VLAAMSE SOLDATENDIENST 
. IC DIEN » 

Mogen wij aan de jongens die 
binnenkort hun militaire dienst 
moeten beginnen, vragen ons hun 
« militair » adres te laten kennen, 
wij zorgen dan dat ze tijdens 
hun legerdienst regelmatig infor
matieve lektuur ter inzage krij
gen. Zich wenden tot Hervé Van
damme of Jef Claeys. 

MEDEGEDEELD 

Op zaterdag 6 September orga
niseert TAK-Roeselare een TAK-
dansfeest dat doorgaat In de Kar
re te Rumbeke om 20 u. Hierdoor 
hopen wij 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 bij Stef Dewandel, Rum-
beeksestwg 13, bus 3 ook te Roe-
selare, alsook bij alle TAK-kon-
taktmensen van West-Vlaanderen. 
Wij rekenen op jullie ! 

MUHDCR 
SEPTEMBER 
8. Nieuwpoort : Vergadering van het arr. bestuur. 
9. Oostende : Vergadering van het arr. bestuur (en niet op 

8 september). 
14. Dilcsmuide : Bestuursverkiezing In Vlaams Huls, om lOu. 
21. Oostende-Vuurtoren : 3e Herfstvoettocht der Noordzee. 
28. Oostende : VU-famillefeest met wafelenbak in het Ko-

ninglnnehof. 
28. Dilcsmuide : Verkiezing van het nieuwe arr. bestuur in 

de voormiddtig. 
28. Oostende : Groot VU-fami lief eest in Korringinnehof in 

de namiddag. 

OKTOBER 
11. Waklcen-Marifegeni-Dentergeni-Oeselgein : 10-jarlg be

staan Vlaamse Vriendenkrino met groots bal in zaal 
« Hof van Vlaanderen » te Oeselgem. Orkest : Ronny 
Roland. 

ZCXKCRCjeS 
Gooi de prentbriefkaarten die je 
van uw vrienden met vakantie 
ontvangt niet weg I 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 disciplines ge
vraagd door de Erasmusschool, 
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99 

Studentenkamer te huur, W en K 
water, CV., nabij Groenplaats -
Antw. Tel. 32.91.88 (031) na 19 u. 

R 104 

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 elektronicien, 
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. 

Vlaams Huis in volle stadscen
trum op Markt te Tielt over te ne
men. Inl. : tel . 051/40.00.54. R 109 

18-jarige student uit Brugge, 
Prov. Instituut Anderlecht, zoekt 
gemeubelde kamer. J. Geerardyn, 
Rubbenslaan 7, 8320 Brugge 4. 
Tel. 050/35.15.67. R 111 

Jonge man, 22 j . , voldaan aan mi-
litleverpiichtingen, zoekt betrek
king als bediende of als hulpboek
houder. 
45-jarige, grote ervaring in het 
tralteursvak, zoekt passende be
trekking. 
Schr. of tel. : W. Jorissen, Loui-
sastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 015/ 
41 35.96. R 112 

Juffrouw, 18 j . , zoekt werk als 
boekenhoudster met diploma A6/ 
A2 in de streek van Aalst of el
ders. Tel. 053/70.17.99. R 113 

Jonge Vlaamse eenzame Tljl, we
duwnaar, 26 j . , wenst dringend 
kennismaking met Vlaams Nele-
ke, omgeving Brussel, buitenhuis 
werkend, één kind geen bezwaar, 
29-40 jaar Dringend schrijven 
naar Johan Claeys, Ververijstr 
9, Vorst. R 114 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND 

VAN DE STAD IZECEM 
INSTITUUT VOOR CHRONISCHE ZIEKEN - INDEX « V » 
AANWERVING VAN EEN DiENSTOVERSTE 2DE KLASSE NUR
SING 
De Commissie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van 
een Dienstoverste 2de klasse nursing, ten behoeve van haar 
Instituut voor Chronische Zieken. Deze aanwerving geschiedt 
in vast verband, mits een proeftijd van twee jaar, en op grond 
van een aanwervingsproef. De kandidaatstellingen dienen 
uiterlijk op 15 oktober 1975 per aangetekend schrijven ver
zonden te worden op het adres van de Heer Voorzitter van 
de Commissie van Openbare Onderstand, Kokelarestraat 2, 
8700 Izegem. 
Bij de aanvraag dient gevoegd : 
— Uitttreksel uit de geboorteakte. 
— Bewijs van goed gedrag en zeden en nationaliteit. 
— Eventueel militiegetuigschrift. 
— Eventueel bewijzen van voorkeurrechten. 
— afschriften van diploma's. 
Om aan de aanwervingsproef te kunnen deelnemen, moeten 
de kandidaten voldoen aan volgende voorwaarden : 
1. Belg zijn. 
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
3. Aan de militiewetten voldoen (mannelijke kandidaten). 
4. Van goed gedrag en zeden zijn. 
5. Lichamelijk geschikt zijn. 
6. De minimumleeftijd van 24 jaar en een maximumleeftijd 

van 40 jaar (vastgesteld op 1.1.1976), met toepassing van 
de bepalingen van de wetten op het voorkeurrecht. 

7. Bekwaamheidsvereisten : 
— Houder zijn van een diploma van gegradueerde verple

gende, of Sociale verplegende, mits het bewijs te leve
ren van vijf jaar effectieve praktijk in ziekenhuizen of 
gelijkgestelde inrichtingen. 

Na ontvangst van de kandidaatstellingen zullen programma 
en datum van de aanwervingsproef medegedeeld worden. 
Voor alle verdere inlichtingen zich wenden tot het Secretari
aat van de COO, Kokelarestraat 2, 8700 Izegem (Tel. 051/ 
30.28.51). 

Namens de COO : 
De secretaris, De voorzitter, 
Frits Hererman. André Deprez. 
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TUSSEN TWEE LENTES 

mei 4S • mei 46 

De kapitulatie van Duitsland op 8 mei 
1945 stelde niet alleen een einde aan 
de vijandelijkheden. Zij bracht ook een 
ware volksverhuizing op gang. Want 
in Duitsland bevonden zich mensen 
uit alle hoeken van Europa en ook van 
daarbuiten ; er was zelfs een Indisch 
legioen, van Subbas Chandra Bose ! 
Naast de vrijwilligers in Duitse leger
dienst waren er een groot aantal ar
beiders — vrijwillige en verplichte — 
m industrie en landbouw, en een groot 
aantal krijgsgevangenen en burgerlijke 
gevangenen uit alle bezette landen. 
Met de treinen, die de Duitsland ont
vluchtende Belgische burgers terug 
naar hun land brachten, kwamen ook 
de verhalen over oorlogsgruwelen en 
er ontstond een hele literatuur, die 
naast rechtmatige verontwaarding ook 
een haat deed herleven, of nog meer 
aanwakkerde, tegen diegenen die men 
terecht of ten onrechte als bondge
noten der Duitsers beschouwden. 
Van Glabbeke, een liberaal van Oosten, 
de, franskiljon en anti-klerikaal, was 
minister van Justitie. Hij hield een 
radio-rede, die verscheidene malen 
herhaald werd, en waarin de bevolking 
aangespoord werd tot een nieuwe 
« zuiveringsaktie » tegen de incivie-
ken Daarop volgde een vloedgolf van 
aanhoudingen : vaak mensen, die men 
na de eerste golf van september had 
vrijgelaten. Zo werd Grammens, in 
april 1945 vrijgelaten, tien dagen na 
zijn vrijlating opnieuw aangehouden. 
Het kwam tot incidenten voor de ge
vangenissen : vrouwen die pakjes naar 
man of zoon brachten, werden gemo
lesteerd en beroofd... uit vaderlands
liefde of uit anti-fasoisme ! 
Inzake Vlaamse beweging gold wat het 
tijdschrift . Het Westen . (15-3-1945) 
{met Renaat van Elslande als redak-
teur I) toen schreef : « Het is gevaar
lijk in deze dagen over Vlaanderen te 
spreken ! » . 

De na-oorlog had het linkse front een 
macht in handen gegeven, die door de 
tijdsomstandigheden nog versterkt 
werd. Links had zich steeds met de 
staatsgedachte vereenzelvigd en de 
staten gebruikt om de maatschappij 
naar haar schema om te buigen. Uit 
zijn ideologie vloeide een onbegrip 
voort voor volkse, nationale binding 
en verzuchtingen. 

Het socialisme wilde de individuele 
mens bevrijden, maar voor de organi
sche gemeenschappen had het geen 
oog : het bleef staatspolitiek denken. 

In België kwam daar nog bij dat het 
zwaartepunt van de socialistische 
macht daar lag waar men van de ver-
drukkmg der Vlamingen profiteerde : 
m Wallonië. Het socialisme was daar
om Belgisch, centralistisch. Ideologisch 
onbegrip en elektoraal en politiek be
lang reikten elkaar de hand. 
Vanuit de rechtse hoek was er daar
enboven evenmin een Vlaams radika-
lisme te verwachten. Deels uit schrik 
om door links als nazi of fascist te 
worden afgeschilderd (wat men toch 
bleef doen !), deels uit een geestelijke 
of materiële binding met het « esta
blishment ». 

Het Vlaams triomfalisme-zonder-reden 
van de Herberts es. was een vluchten 
voor de werkelijkheid. Een triomfalisme 
dat wij trouwens ook bij niet-gelovige 
Vlamingen aantreffen : in maart 1945 
schreef het blad van het Liberaal 
Vlaams Studentenverbond « Neo-Hu-
manisme » o m. <• Op welk gebied ze 
zich ook bewegen, zullen de Vlamin
gen het beste willen presteren waar
toe zij in staat zijn. Rustig en onbe
schroomd zonder enig minderwaardig
heidsgevoel, zullen zij zich in België 
op grond van hun prestaties doen gel
den ». 

De werkelijkheid was anders. 
In de in februari 1945 gevormde rege
ring Van Acker waren en 12 Franstali-
gen en 6 Nederlandstaligen. Officieel 
was men niet tegen de toepassing van 
de Vlaamse rechtsgelijkheid. Officieel 
was men er ook niet op bedacht van 
de repressie een anti-Vlaams en anti-
rechts wapen te maken. Maar ook hier 
was de werkelijkheid anders. 
Kanunnik Floris Prims, ^tadsarchiva-
ris van Antwerpen en bekend om zijn 
geschiedschrijving 'm zeer Belgische 
zin, mocht op 20 juli voor de radio een 

lezing houden, ter gelegenheid van de 
Vlaams-nationale feestdag, over « De 
Vlaamse Leeuw », gevolgd door een 
radio-montage ; ongevaarlijke historie-
schrijving kon geen kwaad I 
Dan brak een konflikt uit in de schoot 
der regering. Van Acker was naar 
Zwitserland geweest, waar Leopold III 
verbleef, en hij had aan de koning een 
aantal voorwaarden gesteld die hij no
dig achtte voor een mogelijke terug
keer van de vorst. De koning bleek 
niet erg genegen te zijn die te aan
vaarden : hij deelde op 14 juni aan 
Van Acker mee dat hij binnenkort naar 
België zou terugkeren. De regering 
nam ontslag. De koning tracht een 
nieuwe regering te vormen, mqar er 
IS geen parlementaire meerderheid 
voor hem : hij oppert dan ook de idee 
van een volksraadpleging. Er wordt een 
nieuwe regering gevormd en op 20 
juli houdt Van Acker, die zichzelf al 
langer hoe meer au sérieux gaat ne
men, een rede in het parlement waar
in hij de koning een aantal verwijten 
toestuurt o.m. dat hij niet met de an
dere vluchters naar Engeland getogen 
IS. Niemand wijst de Brugse staats
man erop dat hij zélf ook anders han
delde en dat de vluchters evenmin uit 
overtuiging naar Londen togen. Het 
wordt de katolieken nu toch al wat te 
bar — en op 1 augustus nemen zij 
ontslag uit de regering. Van Acker 
laat zich door zo'n futi l i teit niet uit zijn 
lood slaan : hij vormt een nieuwe rege. 
ring. De man, die in zijn jonge jaren 
nog eens een gedicht aan Borms wijd
de, treedt nu voor het parlement met 
een ploeg, waarin op de 18 ministers 
4 Nederlandstaligen zijn : buiten Van 
Acker zelf nog Herman Vos, Bassyn en 
Van Glabbeke (de twee laatsten als 
« Vlaamse » ministers beschouwen. 

Oe regering Van Acker, de eerste regering na WO l i 

is dan nog een ongewettigd optimis
me). 
Zijn de katolieken uit hun letargie op
geschrikt ? Op 18 augustus vindt het 
stichtingskongres van de CVP plaats : 
ZIJ wil een unitaire staatspartij zijn op 
kristelijk-ideologische grondslag maar 
open voor iedereen. Inmiddels maneu-
vreert Van Glabbeke echter, en op 19 
september verschijnt de besluitwet, 
de beruchte 123-sexies van het Straf
wetboek, waardoor ongeveer 300.000 
personen « op de lijsten van de audi
teurs » geplaatst worden en zodoende 
hun kiesrecht verliezen. Dit betekent 
een direkte aanval op het kiezerskorps 
van de CVP. Ludovic Moyersoen richt 
een brief aan de eerste minister : hij 
verschijnt in « De Nieuwe Standaard » 
van 27 september 1945. « Het is on
denkbaar dat de regering zich het 
recht zou toeëigenen het stemrecht te 
regelen van diegenen die tegen haar 
partij zouden kunnen kiezen ». 
De willekeur van het repressie-gerecht 
is overgeslagen naar de wetgeving 
zelf : tot in 1946 houdt men vast aan 
een fiktieve « oorlogstoestand •. Zo 
kan men volmachtwetten doorvoeren, 
buiten het parlement om. De CVP is 
het slachtoffer van iets, waar haar 
leiders zelf aan meegewerkt hebben. 
De spanning tussen wat men • links » 
en « rechts » noemt — de grenzen 
zijn alles behalve sociaal-politiek ge
trokken, maar tekenen veel meer de 
oude tegenstellingen tussen klerikalis
me en anti-klerikalisme — nemen na 
Van Ackers kamerrede en het uittre
den van de katolieke ministers nog toe. 
Twee kongressen zullen de politieke 
opties in verband met de nationale 
problemen formuleren. 
Het eerste is dat van de CVP op 18 
augustus 1945. Daar wordt een pro
gramma uitgestippeld dat, later uit
voerig geformuleerd, zijn neerslag 
vindt In het « Kerstprogramma », vol
gens minister De Schrijver toevallig 
zo genoemd omdat hl] de laatste zin 
verbeterde op Kerstdag 1945 en er 
toen de datum onderzette. 
In dit programma wordt gezegd : 
« Er bestaan kultuurgemeenschappen. 
Die vallen niet noodzakelijkerwijze sa
men met natie en staat. Zulk Is Juist 
het geval in België. Dit doet geen af
breuk aan hun werkelijkheid noch aan 
hun belang. l>e CVP Js voorstander van 
formules waardoor, in het raam van 
het éne Vaderland, die gemeenschap
pen ten volle kunnen gedijen. De CVP 
is gekant tegen federalisme. Dergelij
ke oplossing 4s niet te aanvaarden 
daar zij België verbrokkelt en op ge
vaarlijke wijze verzwakt ». 
Verder wordt er wel gesproken van 
dekoncentratle en decentralisatie. 
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Naast het vage en verwarde van de 
formulering (er waren toch mensen in 
de CVP die van vóór de oorlog al ge
noeg wisten over de fundamentele 
eenheid van volksgemeenschap, kul-
tuurgemeenschap, taalgemeenschap ; 
over de natie als bewustgeworden 
volksgemeenschap enz.) werd er wel 
teoretisch aanvaard, dat formules 
moesten gevonden worden voor het 
volledig gedijen dezer gemeenschap
pen. 

Lefövra, katollek en franskiljons 

De énige formule, die praktische ze
kerheid hiervoor bood, nl. het federa
lisme, werd afgewezen. Tegenover de 
vooroorlogse K W was de CVP op ge
bied van Vlaamse zelfsbeschikking een 
stap achteruit. Nochtans was menig 
CVP-vooraanstaande destijds ook in de 
K W aktief. De invloed van de Van 
Cauwelaert-doktrine, die voor de oor
log had moeten bakzeil halen en voor 
de jonge federalisten plaats maken, 
was nu preponderant en kreeg verse 
steun van de triomfalisten è la Her-
bert en de uit het katoliek franskiljonis
me komenden als Theo Lefèvre. 
Anders in opvatting, in geest, in men
taliteit én in politieke opties was het 
eerste na-oorlogse Waalse nationale 
kongres, dat plaatsgreep te Namen op 
20 oktober. Het Wallingantisme was 
gegroeid, niet uit een geleidelijke na
tionale bewustwording (men kan er 
zelfs over diskussiëren in hoeverre er 
een Waalse volksgemeenschap in de 
werkelijke betekenis bestaat) maar 
uit een verweerrefleks tegen de voort
schrijdende Vlaamse bewegmg, die 
niet het recht van de Waal "naar zijn 
Belgische voorrechten, gebouwd op 
meer dan 100 jaar taalkundig, ekono-
mlsch en politiek imperialisme, be
dreigde. 

De Waalse beweging gebruikte het 
Waalse nationalisme om" het Waals-
Belgisch imperialisme in stand te hou
den. Het was federalistisch en zelfs 
separatistisch als het erop aan kwam, 
België af te dreigen op een moment 
dat het toegevingen aan Vlaanderen 
zou willen doen. Het was Belgisch-cen
tralistisch, wanneer het erop aan 
kwam front te vormen met Brussel 
tegen Vlaanderen. (Wij zien deze poli
tiek trouwens vandaag nog bevestigd 
in het verbond van Waalse federalis
ten en Franstalige Brusselaars). 
Het Waals kongres van 1945 was niets 
anders dan de uiting van deze dubbel
zinnige politiek. De Waalse socialist 
J. Merlot (vader) zat het kongres voor. 
Een Belgisch minister, Buisseret 
(waarover nog sprake in de kwestie 
van de eerste naoorlogse IJzerbede
vaart !) vereerde het met zijn aanwe
zigheid evenals de latere minister Le-
burton. Bij de stemming telde men 391 
stemmen voor een autonoom Wallo
nië en een federaal België, tegenover 
486 stemmen voor een aanhechting bij 
Frankrijk. Dat kon in 1945, van Waal
se zijde. 

De gevolgen van dit Waals kongres ? 
In de praktijk een intimidatie van de 

regering, een toegeven aar) ekonomi-
sche eisen en een afromen van de 
schatkist ten voordele van de Waalse 
industrie. In 1959 zegt minister Van 
der Schueren in antwoord op een in
terpellatie dat Wallonië tot dan toe, 
vanaf 1945, 45 miljard BF heeft gekre
gen voor zijn marginale mijnen. Behal
ve deze financiële aderlating (die ook 
ten koste van Vlaanderen gebeurt) 
worden de toekomstmogelijkheden 
van de individuele Vlaming in de ad
ministratie ten zeerste beperkt door 
een groeiend overwicht van Franstali-
gen, ten gevolge van een pro-Waalse 
benoemingspolitiek. 
Er is reaktie In Vlaanderen op deze 
Waalse federalistische en separatisti
sche manifestatie, met zijn afdreigin
gen, herhaald in het blad « La Wallo
nië Ubre •> door F. Schreurs. L. Kie-
booms schrijft in « Gazet van Antwer
pen » op 24 oktober : « Kunt gij u 
voorstellen dat ergens in Vlaanderen 
op dit ogenblik een kongres zou plaats
grijpen waar iemand de aanhechting 
bij Holland of Duitsland zou verdedi
gen ? Wat zou er in de Waalse en 
Brusselse pers een orkaan opgaan I ». 
Van Cauwelaert zou nadien eveneens 
naar dit Waals kongres verwijzen om 
de Vlaamse loyauteit te onderstrepen. 
In het parlement zelf komt de katolie-
ke Waalse afgevaardigde d'Asprement 
Lynden vragen welke maatregelen de 
minister denkt te nemen tegen deze 
« poignée d'inciviques », een bena
ming die heel wat tumult veroorzaakt 
bij de daarmee bedoelden en hun gees-
tesgenoten. 

In het Belgisch parlement komt de re
pressie ter sprake en er wordt voor
zichtig gewaarschuwd tegen excessen. 
Maar In de maand november wordt de 
parlementaire onschendbaarheid van 
de Vlaams-nationale senator Van Die
ren — helemaal géén kollaborateur — 
opgeheven, met 66 stemmen tegen 9. 
Midden in die atmosfeer van rechts-
verkrachtingen en van een kunstmatig-
verlengde oorlogssituatie met rege
ringsvolmachten, kwam het Vlaams ver
zet niet vanuit de gemandateerde ver
tegenwoordiging maar van de indivi
duele Vlaming, alleen of in beperkte 
groep. En dit verzet kwam tot uiting 
op het enig nog mogelijke forum : 
dat van de pers 

Op 17 mei 1945 verscheen te Antwer
pen het eerste nummer van een week
blad : « 't Pallieterke ». Klein van for
maat, maar sterk in zijn scherpe sne
digheid, met ironie, satire en ernst 
dooreengeweven, uitte het een onver
bloemd en zelfs agressief protest te
gen de hele politieke schijnheiligheid : 
tegen repressie en epuratie, tegen 
franskiljonisme en Waals imperialis
me, tegen Belgisch hoera-patriottisme 
en kommunistisch bedrog en volks
misleiding. De uitgever van het blad 
— tevens hoofdredakteur — was Bru
no de Winter, journalist bij « Het Han

delsblad », waarin hij voordien reeds 
onder pseudoniem « 't Pallieterke » 
korte stukjes had gepubliceerd. De spe
ciale stijl en opvatting bezorgden het 
blad een groot sukses : het drong 
door in alle milieus en werd gelezen 
door intellektueel en fabrieksarbeider, 
maar bleef zich van in het begin hand
haven als moniteur van het onafhan
kelijk Vlaams nationalisme. 
Einde 1945 zou dan een andere publi-
katie verschijnen, die eveneens sati
risch, maar eksklusief politiek, dezelf
de vijanden aanpakken zou : « Rommel
pot ». De naam blijkt te komen van 
Arthur de Bruyne, die daarvoor bij 
Vondels hekelgedichten te rade ging. 
De redaktie bestond uit een zevental 
mensen, met dr Daniel Merlevede als 
hoofdredakteur. Uitgeefster was de 
NV Ontspanningslektuur. Martha Dol-
fyn tekende verantwoordelijk voor de 
uitgeverij — wat op dat moment heel 
wat morele en zelfs fysieke moed verg
de — en bij de medewerkers waren 
o.m. Valere De Pauw, de dichter Albe, 
Ernest Claes, dr Ryckeboer (Lods van 
« De Standaard »), Renaat Grassin. 
Men liep voorzichtig van stapel, maar 
langzamerhand ging men tot het of
fensief over : tegen de repressie, te
gen het Brussels-Waalse imperialisme; 
tegen de lafheid van katolieke politici, 
tegen links machtsmisbruik, tegen de 
dubbelzinnige rol van de kommunisten. 
Zinspelend op het boek van A. Mus-
sche « De Twee Vaderlanden » schreef 
« Rommelpot » : « De kommunisten 
hebben er twee. Een dat ze bedriegen 
en een ander waardoor ze bedrogen 
worden ». 

Het eerste nummer verscheen op 26 
december 1945. Het blad was een 
waagstuk en werd een sukses. Zon
der andere propaganda dan die van 
mond tot mond, bereikte het een groot 
aantal ontgoochelden, vereenzaamden 
en verbitterden die er weer strijdlust 
en hoop door kregen. Het blad ging in 
de kampen van hand tot hand en werd 
er stukgelezen. 
Zowel « 't Pallieterke • als « Rommel
pot » vormden de band van het woord, 
dat nu nog de vele verspreiden vere
nigde. Een woord van hoop ? 
Al wat er in Vlaanderen op Vlaams ge
bied gebeurde was te gering om al 
van een werkelijke beweging te spre
ken : de Vlaamse beweging als dusda
nig was dood. Maar toch waren er te
kens, die niet bedrogen. Men begon 
links belangstelling te tonen, zich te 
verzetten tegen al te grote franskil
jonse aanmatiging. Reeds einde '44 
schreef een lezer uit Zelzate aan J. 
Hoste van « Het Laatste Nieuws : 
« indien de liberale mandatarissen ver-
•ninderen in Vlaanderen als sneeuw 
voor de zon, dan is dit hun eigen fout. 
Zij waren niet — of veel te flauw — 
Vlaams en dan nog slechts gedurende 
de verkiezingskampagne. De Jonge 1n-
tellektuelen en ontwikkelden, die het 

gros van het liberale leger moeten 
uitmaken, keren de rug toe aan de 
partij >. 
Aan vrijzinnige zijde werd het initia
tief genomen tot het stichten van het 
Vermeylenfonds. De bedoeling om tot 
een pluralistische vereniging te ko
men strandde op de ideologsche riva
liteit : het Vermeylenfonds werd een 
socialistische kring, met Achiel Mus-
sche als voorzitter. 
Hetzelfde zou trouwens ook met het 
« Nieuw Vlaams Tijdschrift » gebeu
ren, dat een socialistische tegenhan
ger werd van het katolieke « Dietsche 
Warande en Belfort » en het liberale 
« De Vlaamse Gids ». 
Einde 1945 hield Herman Vos voor het 
Emile-Vandevelde-Instituut een voor
dracht over « De Vlaamse beweging 
nu ». « Volksgazet » kommentarieerde 
daarbij, dat men er niet moest aan 
denken de klok terug te draaien tot 
1830. 
Inmiddels is ze al teruggedraaid tot 
1918 ! 
Aan socialistische zijde was er ook 
nog het brochuurtje van Raymond Her-
reman in de « Germinal-reeks », dat de 
Vlaamse verheffing individualiseerde, 
als deel van een sociaal-politieke ont
voogding van de mens, en daarmee 
het nationalisme als gemeenschaps
bevrijding afwees. 
Op 9 januari 1946 trad de regering Van 
Acker af. Verkiezingen dienden gehou
den te worden. Het parlement dat nog 
zetelde was al lang « overtijd ». Men 
had de koning kunnen verwijderd hou
den ; de repressie werd als anti-
Vlaams en anti-rechts wapen gemani
puleerd, en door de besluitwet van 
Van Glabbeke werden honderdduizen
den niet-linkse kiezers van de stem
bus weggehouden. De socialisten had
den er echter wel voor gezorgd dat 
de vrijwillige arbeiders in Duitsland 
(grotendeels hun kiezers) niet vervolgd 
werden, niet op de lijst van de audi
teur gebracht. 
De verkiezingen grepen plaats op 17 
februari 1946. De CVP kwam als sterk
ste partij uit de verkiezingen en had 
in de Senaat op één zetel na de vol
strekte meerderheid. Na het mislukken 
van Spaak met een regering, alleen 
bestaande uit socialisten (13-3 tot 
19-3-46) volgde Van Acker hem op, nu 
met een koalitie-regering van links. 
Is deze linkse frontvormng ook een 
nederlaag voor Vlaanderen ' Blijkbaar 
meent men nu alle remmen losgegooid. 
Maar uit de overmoed van de verdruk
kers is steeds de verbetenheid der 
verdrukten gegroeid. In de nacht van 
15 op 16 maart 1946 werd de IJzerto-
ren vernield. In de morgen van 15 
april werd Borms gefusiljeerd. Beide 
waren simbool in hén wou men 
Vlaanderen treffen. Zo voelde Vlaan
deren het ook aan. De eerste vonk van 
verzet slaat los : straks zal zij gloeien 
en opslaan tot vlam ! (vervolgt) 

August Borms, de IJzertoren : twee monumenten werden neergehaald. 
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BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
1&.05 Wickie, de Viking. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
19.10 Verkeersveiligheid. 
19.15 Guyana : waterland. Do-

kumentaire. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Tafel zeven. TV-spel. 
20.45 Pano '75. 
21.30 Monumentenjaar '75 
21.45 Standpunten. 
22.05 Première. 
22 50 Nieuws. 

NEP 1 

11.10 Schooltelevisie. 
16.00 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18,45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Recuerdos del sol. Dok. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Kung Fu. 
21.10 Sport in de DDR. 
22.00 De zomer in het hoofd. 
22.10 Dichterbij. Portretten 

van mensen 
22.40 Uitreiking van de jaar

prijs van de teaterkritici. 
23.00 Nieuws. 

NEP 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Pipo en het grachtenge-

heim. 
Dokters ter zee. 
Nieuws. 
Melissa. Triller. 

19,30 
20.00 
20.20 
21.10 Beschaafd amusement. 
22 00 -Achter het nieuws. 
22.50 Den Haag vandaag. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

18.10 
18.30 
19.00 
19.25 
1945 
20.15 
20.20 

22.10 
22.50 

1, 2, 3... j'ai vu 
Loisirs a loisir. 
Chéri-Bibi. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Contacts. 
Pleure pas la bouche 
pleine. Franse 
(1973). 
De filmmolen. 
Nieuws. 

speelfilm 

5 SEPTEMBER 

BRT 

18.00 
18.05 
18.15 
19.10 
19.45 
20.15 

20.40 
21.30 

23 05 

Paulus de boskabouter. 
Bobek en Lolek. 
Dierenraadsels. Dok. 
KTRC. 
Nieuws. 
Filmkwis o.l.v. Jo Röp-
cke. 
De Pallisers. 
De man die zijn haar 
kort liet knippen. Vlaam
se fi lm. 
Nieuws. 

NEP 1 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De man van 6 miljoen. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Schlagerfestival 1975. 
22.00 Van harte en tot ziens. 

TV-film. 
22.50 Nieuws. 

NEP 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Cannon. 
21.10 De gebroeders Ham

mond. 
21.55 Televizier magazine. 
22.40 Geloven in de onvoltooid 

verleden t i jd. 
23.10 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Les secrets de la Mer 

Rouge. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Jean Wiener. Dok. 
21.10 Johnny Hallyday. Vanuit 

Spa. 
21.55 Histoires étranges. 
22.20 Nieuws. 

6 SEPTEMBER 

BRT 

14 00 Beentje buiten. Het Hop. 
peland. 

14.30 Flipper. Avonturenfilm. 
(1964). 

18 00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Wie een vis vangt... 

Korte tekenfilm. 
19.00 Cirkusmensen. Semi-do-

kumentair. 
21.25 Pretty Boy Floyd. Week-

f i lm. 
22.35 Nieuws. 

NEP 1 

10.30 Teleac. 
15.00 Nieuws. 
15.02 De heks en de stofzui-

15.15 
r5.30 

16.45 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.00 
20.20 
21.50 

22.20 
23.20 
23.25 

ger. 
Werkwijzer - Macrame. 
Three weeks in Haroeli's 
life. Dok. over India. 
Swiebertje. 
Teleac. 
Barbapapa. 
Nieuws. 
Dokters ter zee. 
Vara's hete luchtballon. 
Nieuws. 
Vara's hete luchtballon. 
Portret. Het verhaal van 
een Friese anti-militarist. 
De kommissaris. 
Nieuws. 
Het lied van de week. 

NEP 2 

18.45 
18.55 
19.05 
19.25 
20.00 
20.20 
20.35 

21.15 
21.55 
22 05 

22.30 

Barbapapa. 
Nieuws. 
De Flintstones. 
Verhalenderwijs. 
Nieuws. 
De Van Speyck show. 
Mijn vrouw de buur
vrouw. 
Brandpunt. 
De Van Speyck show. 
Great mysteries gepre
senteerd door Orson 
Welles. 
Nieuws. 

RTB 

15.20 Deus printemps door het 
Theatre Wallon. 

17.50 Tenuto. 
18.30 Nic en Pic. 
19.00 Festivals. 
19.15 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le monde sauvage. 
20.45 Shane. Amerikaanse 

Western. 
23.15 Nieuws. 

7 SEPTEMBER 

BRT 

9.00 
9.30 

11.10 

12.00 
14.30 

15.15 
17.15 
18.20 
18.25 
18.50 
19.45 
20.00 
20.40 
21.45 

22.40 
23.05 

Doe mee. 
Flandria extra muros. 
Dokumentaire. 
Op zoek naar de bron
nen van de Nijl. Dok. 
Zeven op zondag. 
Muzikale feeststoet in 
Geneve. 
Binnen en buiten. 
Tenuto. 
Paulus de boskabouter. 
Het meisje van de TV. 
Wereldbeker dansen '75. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
Wie was wie ? Suspense 
Denkend aan Mark Lie-
brecht. 
Ritus Paganus. Ballet. 
Nieuws. 

NED 1 

14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Ti-Ta-Tovenaar. 
16.28 Eendracht. Dok. 
16 46 Icarus. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vespers. 
18.15 Teleac. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Nieuws. 
19 05 Twietie. 
19.10 The flower drum song. 

Amerikaanse musical. 
21.15 De Van Speyk show. 
21.30 Mijn vrouw de buur

vrouw. 
22.00 De Van Speyk show. 
22.10 Duo Consertant. Ballet. 
22.30 De Van Speyk show. 
Aansluitend : Nieuws. 

NEP 2 

18.30 Woord voor woord. 
18.35 Barbapapa. 
18.40 Sam en de rivier. 
19.05 Studio sport. 
21.10 Nieuws. 
21.15 Panoramiek. 
21.40 De tijgerbrigade. 
22.35 Het museum van Oud

heden. 
23.05 Suriname deze week. 
23.10 Nieuws. 

RTB 

10 30 Israëlische uitzending. 
11.00 Eucharistieviering. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.00 Vainquer du ciel. Britse 

speelfilm (1956). 
15.30 Folklore vanuit Oosten

rijk. 
16.30 Deroll Adams. Reportage 
16.55 De GP van Italië. 
18.00 Face au public. 
18.45 Grangallo et Petitro. 
19.05 Sportweekeinde. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. * 
20.20 La bonne planque. To

neelstuk. 
23.00 Nieuws. 

8 SEPTEMBER 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Klein, klein kleutertje, 
18.20 De familie Partridge. 
18.45 De andere wereld. Dok. 

over Peru. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 

20.15 Marilyn. Montagefilm 
over M. Monroe (1963). 

21.35 Het geloofsleven in 
, Vlaanderen, nu. Reporta

ge. 
22.25 Nieuws. 

NEP 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Sula. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Companero. Dok. over 

Allende. 
21.20 McMillan en vrouw. 
22.55 Symbiose. 
23.00 Nieuws. 

NEP 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Dr Who. 
19.30 NL-Tippers. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Pepper. 
21.10 'T is anders. Kabaret. 
21.45 Aktua-TV. 
22.25 Instrumental Journey. 

Show. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 La pensee et les hom

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Mira. Vlaamse fi lm naar 

Streuvels. 
21.45 Un couple d'artistes. 
22.25 Nieuws. 

Een filmkollage met films van 
M. Mouroe, maandag 8 sept. 
om 20u15 op BRTV. 

9 SEPTEMBER 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Boy Dominic. 
18.30 Dierenraadsels. Dok. 
19.14 Het vrije woord. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Kamer 17. 
21.10 Verover de aarde. 
22.00 Ultima Thule. Show. 
22.25 Nieuws. 

NEP 1 

14.00 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.15 Teleac. 
18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Land van de Lappen. Do

kumentaire. 
19.00 Koffiebar. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De Waltons. 
21.05 Nader bekeken. 
21.40 Looft den Heere. 
21.55 Tenslotte. 
22.00 Kolberg. Duitse propa

gandafilm WO I I . 
Aansluitend : Nieuws. 

NEP 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zij gingen de lucht in. 
19.30 De geheimen van de die

renwereld. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Zij aan zij. 
21.35 Nana Mouskouri. Show. 
22.15 Hier en nu. 
22.50 Het Protestantse Inter

kerkelijk Thuisfront. 
23.00 Den Haag vandaag. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

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

re de ville d'Avray. 
19.00 Les secrets de la Mer 

Rouge. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 l'Eneide. 
21.10 China seas. Amerikaanse 

speelfilm (1935). 
22.35 Nieuws. 

10 SEPTEMBER 

BRT 

16.30 Tip-top. 
17.45 Paulus de boskabouter. 
17.50 Taptoe in Edingburgh. 
18.45 Coronation Street. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Chico. 
20.50 Hij, zij, het. TV-spel. 
22.15 Resonanties. 
23.05 Nieuws. 

NEP 1 

10.00 Schooltelevisie. 
15.30 
15.40 

16.15 

Professor Baltazar. 
Een bezoek aan de Zuid
pool. 
Flipper. 

18.15 Teleac. 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.00 

Barbapapa. 
Nieuws. 
Exegese. 
Kenmerk. 
Nieuws. 

20.20 Televizier-magazine. 
20.40 

21.20 

22.20 

23.00 

NEP 

Gezicht op de lage lan
den Dok. 
Hammerfeld Jazzfestival 
1975. 
Op zoek naar de wereld 
van morgen. De energie. 
Nieuws. 

2 

17.25 Voetbal : Polen-Neder-

18.20 
land. 
Nieuws. 

18.28 Voetbal. 
19.15 
19.50 
20.00 

Van gewest tot gewest. 
Socutera. 
Nieuws. 

20.20 Politieke partijen. 
20.35 De geheime papieren van 

de ITT. 
21.40 Studio sport. 
22.05 
23.00 
23.15 

De liefdeswacht. 
Den Haag "vandaag. 
Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 
18.25 
18.55 
19.00 

Feu vert. 
Les volants. 
Barbapapa. 
Les secrets de la Mer 
Rouge. 

19.25 Antenne-soir. 
19.45 
20.15 

21.15 
21.45 

22.35 

Nieuws. 
Grandes batailles du 
passé. 
Fiesta. Spaanse show. 
Les rues de San Fransis-
co. 
Nieuws. 
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NATIONALE LOTERIJ 
Taveerne • Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

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 MASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel . (031)21.98.15 

rVans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheell<undig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

dnazal'aan 83 
1030 Brussel (Schaaibeek) 

(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 tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N l o i e f 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

31ste TRANCHE 

HOGE LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 

5 X één miljoen 

3 X een half miljoen 

HET BILJET: 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

Trekking op 10 september 

De loten worden uitbetaald zonder de 
minste fiscale of andere affioudingen 

Dir-gen Dries Bogaert 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 IVIECHELEN 
Bondgenotenlaan 121 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnationaal 
onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo -
sekretariaat - journalistiek - etalage -
verkoop - hostessen - mannequins • 
wegkode - public relations - verzeke
ringen - vertalingen - rijlessen (door 
de Staat erkend). 

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)21.59.13 

Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (031)33.60.58 en 45.05.31 

HOP- EN BIERFEESTEN TE ASSE 

Hopduvelstoet : zondag 14 september 

om 15 u. 

O p e n t o p V L A A M S BEDRIJF v r a a g t o v e r gans V L A A N D E R E N 

(O 
DAMES 

als medewerksters in part-time dienst
verband. Wagen vereist, 

inlichtingen : N.V. DISTRILENE 
Stationsstraat 42 

3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 

^ 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en v^andelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerverste-

ringen - v/astafels en waskussens - kinderkleding. 

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

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

BAR RESTAURANT 

3ie tCabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.16 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

-> ö KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 
Ziektevergoeding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bes tend ige sek re ta r i a t en : 

K i p d o r p . 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.) 
B raban t : E. Jacqmain laan 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel 
T e L 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 
L i m b u r g : Z u i v e i s t r a a t 9 - Hassel t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

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

V ERENICING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN U als Vlaming... sluit zeker aan bij het 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

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

Kraanweg 2 1 , 2 6 8 0 B o r n e m Tel . ( 0 3 1 ) 8 9 16.19 
Provincie firobont : 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUAL ITE IT V A N BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43 , 3300 Tienen Tel . ( 0 1 6 ) 8 1 . 3 4 35 
Gewest Brussel + Arr. Leuven : Gewest Leuven. 

V L A A M S ZIEKENFONDS B R A B A N T I A • Ninoofsesteenweg 2 8 8 , 1080 Brussel. 
Tel . : ( 0 2 ) 5 2 2 . 8 7 . 7 7 . 

Provincie Oost-Vlaanderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36 , 9 3 0 0 Aalst Tel . ( 0 5 3 ) 7 0 . 4 5 . 5 3 
ARR. GENT : Z IEKENFONDS F L A N D R I A 

Keizer Karelstraat 80 , 9 0 0 0 Gent Tel . ( 0 9 1 ) 2 3 . 5 2 . 2 7 
ARR. DENDERMONDE : V L A A M S ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - DURME 

Margote 105, 9 2 9 8 Wichelen Tel . ( 0 5 2 ) 4 2 . 3 4 . 0 3 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9 9 0 0 Eekio Tel . ( 0 9 1 ) 7 7 . 2 3 . 5 1 
ARR. OUDENAARDE : Z IEKENFONDS V L A A M S E ARDENNEN 

Fortstraat 34 , 9 7 0 0 Oudenaarde Tel . ( 0 5 5 ) 3 1 . 3 1 . 1 5 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUAL ITE IT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-W/aas Tel . ( 0 3 1 ) 7 5 66 .66 

Provincie West-Vloonderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS V/EST-FLANDRIA 

Veldstraat, 170 8 5 0 0 Kor t r i j k Tel ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66 , 8450 Nieuwpoor t Tel . ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145, 8800 Roeselare Tel . ( 0 5 1 ) 2 0 . 8 3 . 4 5 
V . V . Z - s e k r e t a r i a a t : V e l d s t r a a t 1 7 0 - 8 5 0 0 K o r t r i j k - Ttel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en LimonacJes 

• 
Bijihuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 

ADVERTEER 
IN «WIJ» 

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

OOK NAAR MAAT 
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Alle stortingen voor het blad 
op prk. 000-0171139-31 van 
« Wij », Voldersstraat, 71, 1000 
Brussel. 

Verantw. uitg. : F. Van der 
Eist, Beizegemstraat, 20, 1120 
Brussel. 

4 SEPTEIVIBER 1975 
WIJ IS 



V|R1J€ TIJD 

VORDERINGEN 

Vele jaren hebben wij niks bete
kend in de internationale zwem-
sport op hoog niveau. En wel
licht zullen wij ook in de volgen
de olimpische spelen nog niet op 
goud hoeven te rekenen. Maar 
wij zijn toch al in zoverre gevor
derd dat wij zonder kompleksen 
kunnen gaan deelnemen. Vijf 
zwemmers en zwemsters hebben -
al de olimpische minima bereikt, 
en zullen — dat werd alvast mee
gedeeld — volgend jaar naar 
Montreal gaan. Het zijn Chantal 
Grimard, Colette Crabbé, Annet
te Richard, Karin Verbauwen en 
Franpois Deley. Met hun vijven 
behaalden zij de olimpische mini
ma in twaalf disciplines. Daaren
boven is het de bedoeling ook 
nog twee (dames)ploegen af te 
vaardigen, namelijk voor de 4 x 
100 meter vrije stijl en voor de 
4 X 100 meter vier zwemwijzen. 
Zo gezien heeft de Belgische 
zwemsport eindelijk een beetje 
wind in de zeilen gekregen. 

BRAVO 

Bravo voor Herman Verbauwen en 
zijn Meetjeslandse Zwemklub. 
Zijn jongens en meisjes kaapten 
tijdens de Belgische zwemkam-
pioenschappen weer een heleboel 
titels mee, en zijn klub heeft se
dert een paar jaren post gevat 
onder de « groten » in ons land. 
Wij komen er eerlijk voor uit dat 
wij er, enkele jaren geleden, aan 
twijfelden of Herman wel zou 
kunnen klaarspelen wat hij zich 
toen voornam (volgens een TV-
interview dat wij toen van hem 
hoorden). Wij onderschatten Her
man blijkbaar en daar zijn wij blij 
om Temeer omdat niets erop 
wijst dat het hier een kortston
dige bevlieging betreft, en vooral 
— wij hoorden dit van een des
kundige kennis — omdat hij van 
zijn jongens en meisjes geen 
•< machines » maakt, zoals helaas 
elders maar al te vaak gebeurt. 

ALBERT 

Albert is één van die zelfstandi
gen waaraan Vlaanderen geluk
kig nog rijk is, die zelfs de re-
germg Tindemans niet kapot 
krijgt. Omdat zij werkzaam zijn, 
en hun vak kennen, en eerlijk, en 
fier als hun werk goed gedaan is. 
Hij gaat nu bijna vijftig jaar naar 
koers en voetbal. En hij zei ons 
dat er in de sport veel misloopt. 
Grote mensen die hun werk la-

VAN DAG 

# IVIAANDAG : waarom namen er 
geen Russsche dames deel aan 
de wereldkampioenschappen velo-
rijden ? En waarom wél Belgi
sche ? • DINSDAG : een repu
bliek is, volgens het kultuurblad 
<• Les Sports », een plaats waar 
iedereen loopt waar hij wil 9 
WOENSDAG : Erweedeejem en 
Anderlecht geklopt door ploegjes 
uit de provincie, Antwerp en Lier-
se. 't Is erg, Belgen I # DONDER
DAG : waar moet het met ons va
derland heen, mensen, als wij 
zelfs n de « vraavekoersen » niks 
meer te vertellen hebben ? # 
VRIJDAG : Merckx haalde twee 
flessen champagne uit zijn kelder 
voor zijn ploegmaats — echte en 
verhoopte — te Yvoir. Wat een 
weldoener ! # ZATERDAG : in de 
BRT gehoord dat de Belgische 
amateurs met de wielerbond een 
financiële overeenkomst hadden 
gesloten. Eigenaardig voor lief
hebbers. En voor de bond # ZON
DAG : dat « eendracht macht 
maakt • bleek alweer geen ijdel 
woord. In de Hollandse ploeg te 
Yvoir tenminste # 

ten staan voor de sport. De geld-
klopperij die men overal ontmoet. 
Het gezever over sport waarmee 
men de mensen in slaap wiegt. 
De verkwisting die eigen schijnt 
te zijn aan de moderne sport. De 
komplimenten die de vedetjes 
verkopen. De Franse « kustklote-
rij » in de « Belgische » sport. 
De omkoperij en kombientjes. 
De drukte van de ministers als 
Merckx •> gepakt •> heeft en hun 
onverschilligheid voor de andere 
jongens. Allemaal dingen die een 
man als Alberr tegen de borst 
stuiten, die waar zijn, en die wij 
graag eens hoorden van iemand 
anders. 

« BELGISCH » 

Het is niet omdat zij één keer 
formidabel presteerde tijdens in
ternationale roeiwedstrijden, dat 
Christine Wasterlain iedere keer 
voor « madolles » moet zorgen. 
Van onzentwege dus zeker geen 
kritiek omdat zij er tijdens de we
reldkampioenschappen te Notting
ham niks van terecht bracht. 
Naar het schijnt is zij er trou
wens toch in geslaagd de aan
dacht op zich te vestigen door 
rond te lopen in een T-shirt waar
op vrank en vrij Manne-Pis was 
gekonterfeit. Nu is het natuurlijk 
wel zo dat wij eerbiedwaardiger 
simbolen hebben dan het Brus
selse ventje, en dat dergelijke 
kledij niet van aard is om de Bel
gen in het buitenland erg « au 
sérieux » te doen nemen. Maar 
het getuigt van gevoel voor hu
mor om op die wijze een beetje 
te tornen aan de potsierlijke 
ernst waarmee •• onze vertegen
woordigers in het buitenland » 
plegen omgeven te worden. 

VERKWISTING 

Het publiek maakt mij bang, zei 
Fred Debruyne tijdens zijn repor
tage over de wereldkampioen
schappen te Yvoir. En daar was 
reden toe, al is het goed afgelo
pen. Het maakte ons ook bang, 
maar op een heel andere manier. 
Er waren daar, zegt men, 150.000 
mensen samengestroomd. Die 
moesten naar raming 20 miljoen 
frank samenbrengen. Dat bete
kent dat nog zovele mensen be
reid worden gevonden een ge
weldig bedrag te besteden aan 
een spektakel dat in feite niets 
om het lijf heeft : een aantal 
mensen op een velo zien rijden. 
En dat precies in een tijd waarin 
iedereen ervan overtuigd is dat 
er moet gespaard worden, dat de 
dreiging van de armoede ook hier 
bij ons voor velen reëel wordt, 
dat steeds meer noden worden 
ontdekt waaraan niet kan verhol
pen worden bij gebrek aan geld. 
Men neme het ons niet kwalijk, 
maar wij vinden het dwaze ver
kwisting. Die daarenboven met 
de wielersport in se niet veel te 
maken heeft. 

TOT DAG 

FLAUW 

Persoonlijk hechten wij niet het 
minste belang aan het feit of 
onze renners al dan niet veel 
titels behalen in de wereldkam
pioenschappen. Er zijn belangrij
ker domeinen dan de wielrenne
rij waarin « wij » zouden moeten 
opgang maken. Als wij echter de 
verdeling van de titels tijdens de 
voorbije wereldkampioenschappen 
bekijken (Nederland 6, Frankrijk 
1, Australië 1, West-Duitsland 2, 
Polen 2, Oost-Duitsland 2 en de 
Verenigde Staten 1), dan moeten-
wij wel vaststellen dat het deze 
keer bijzonder pover is geweest. 
Niet één overwinning in 15 disci
plines. En dat voor een land dat 
zich zo graag de wielernatie bij 
uitstek noemt I En dat in de kom-
merciële kompetities ook is. Wie 
zal het uitleggen ? 

SLECHT REGLEMENT 

Een o.i. dwaas reglement van de 
Belgische voetbalbond laat de 
klubs toe vier keer per seizoen 
de prijs van de entreekaartjes te 
verhogen. Sommige — overwe
gend grote — klubs, zoals RWDM, 
Brugge, Anderlecht, passen dat 
reglement toe en al sedert ruime 
ti jd. Nu heeft Antwerp het ter 
gelegenheid van de wedstrijd te
gen RWDM ook gedaan, en de 

reaktie heeft niet lang op zich 
laten wachten. Supporters zijn in 
hun pen geklommen, en hebben 
hun wrevel over die manier van 
doen niet onder stoelen of ban
ken gestoken. Volgens ons heb
ben die supporters gelijk. Maar 
het is ook begrijpelijk dat Ant
werp een keertje doet wat de 
konkurrentie regelmatig doet. Zo
dat eens te meer dient vastge
steld dat de oorzaak van het 
kwaad schuilt in het reglement. 

ALLE KLEUREN 
VAN DE REGENBOOG 

? \ 

^1 .• 

Twee Nederlanders en een Fransman op het ereschavot te Yvoir. De 
Noord-Nederlander Kuiper, de Zuid-Nederlander Roger De Vlaeminck 
en de Fransman Danguillaume. Als je het zo bekijkt hebben wij, Neder
landers, het nog zo slecht niet gedaan I 

De vele tienduizenden goede Belgen die naar Yvoir waren getrokken 
om de inlandse idolen de laatste beschikbare regentrui te zien ver
overen, moeten wel alle kleuren van de regenboog hebben gezien. Ook 
deze trui ging immers naar « den Ollander ». 

hlartelijk proficiat aan het koppel dat al van 's morgens vroeg met een 
baby langs de weg stond. Dat is tenminste opvoeding I 

België startte met niet minder dan vijf kopmannen, hetzij méér dan 
er in het buitenland kunnen verzameld worden. 

En met zes knechten. Die, zoals Louis zei in de TV, hun werk goed 
deden, terwijl de bazen er niks van terecht brachten. 

Merckx maakte andermaal een tuimelperte. Hopelijk vergaten de 
koning, de kardinaal, de eerste-minister en Luc Varenne niet de gebrui
kelijke telegrammen te zenden. 

Nadien reed Merckx, zo zei hij, in dienst van de Belgische ploeg. Ons 
is dat niet in het bijzonder opgevallen, maar het is ook zo dat wij niet 
goed zijn in dat soort dingen. Wij gunnen Merckx dus zijn verdiensten 
voor het vaderland. 

Hoger de Vlaeminck bleek ontgoocheld bij de aankomst. Dat zullen er 
ook veel geweest zijn die veel ti jd en veel geld verspilden om de 
Beize miserie aan te zien. 

Fred heeft ons niet het beeld onthouden van de « aan een natuurlijke 
behoefte voldoende » koereur. De kuituur heeft ook haar rechten. 

De straten waren zo vakkundig beschilderd met de geliefde naam Eddy 
dat wij ons afvragen — het is maar een vraag — of hier een heuse 
publiciteitsfirma aan het werk was. 

Het publiek gaf blijk van een zekere « ontucht 
flikken van Schaarbeek niet ingezet ? 

Waarom werden de 

En ondanks deze natuurramp gaat het leven verder. Morgen gloort de 
toekomst alweer rozig. Voor de schoolgaande jeugd. Voor de jonge 
afgestudeerden. Voor de werklozen. Voor de zieken. Voor de zelf
standigen. Voor de gepensioneerden. En voor de Belgische koereurs, 
want er komen nog veel kriteria. Dat is tenminste koers. 

25 
MARS 1 

In september komt de planeet 
Mars steeds vroeger (vandaag 
rond 22u30) in het noordoosten 
boven de horizont opduiken, en 
ze is makkelijk te herkennen 
aan haar rode kleur. 
Over Mars hebben de meest fan
tastische verhalen de ronde ge
daan, en dat doen ze wellicht 
nog hier en daar. Men denke 
maar aan de kleine, groene 
marsmannetjes, en aan het ene 
maantje van Mars, Phobos, dat 
een kunstmaan zou zijn, in el
kaar gebokst door voorhistori
sche ruimtevaartspecialisten. 
Die verhalen stoelen enerzijds 
op enkele bizarre « ontdekkin
gen » die zowat honderd jaar 
geleden werden gedaan, ander
zijds op het feit dat men vóór 
1965 zelfs met heel sterke kij
kers van Mars niet méér kon 
zien dan men met het blote oog 
van de maan kan zien. 
De eerste astronoom die « vlek
ken » waarnam op Mars was 
Huyghens in 1659. Hij zag donke
re vlekken, lichter gekleurde, 
en bijna witte. Al gauw werd 
aanvaard dat de donkere vlek
ken oceanen waren, de lichtere 
kontinenten en de witte poolge-
bieden, ijs dus. Uit die vermeen
de analogie met de aarde groei
de de overtuging dat er ook wel 
eens leven zou kunnen voorko
men. 

In 1877 zette de Franse astro
noom Lais voorop dat de donke
re vlekken wel eens gebieden 
met vegetatie zouden kunnen 
zijn. 
En rond dezelfde tijd meende 
Schiaparelli « kanalen » te ont
dekken op Mars. Kanalen die 
uiteraard kunstmatig werden 
aangelegd, en moesten dienen 
voor het aanvoeren van water 
voor de vegetatie. 
Deze opvattingen zijn nog geen 
eeuw oud, en het is dus begrij
pelijk dat men ze nu nog hier 
en daar hoort verkondigen. Te
meer omdat men daar tot 1965 
weinig wetenschappelijke vast
stellingen tegenover kon stel
len. 
Toen echter veranderde alles. 
De Amerikaanse Mariner 4 pas
seerde in juli 1965 Mars op een 
hoogte van slechts 10 kilome
ter. Er werden een aantal verras
sende goede foto's naar de aar
de doorgezonden, en dit werd 
later herhaald door andere tui
gen. 
Hoeft het gezegd dat de foto's 
en andere waarnemingen een 
heel ander beeld ophingen van 
de Rode Planeet dan dat uit de 
negentiende eeuw ? 
En dat de satellieten van Mars 
wel degelijk van natuurlijke oor
sprong bleken te zijn ? 
Alvorens hierover iets meer te 
zeggen, een paar gegevens : 
Mars komt op 5 september op 
om 22u32, en hij is voor de rest 
van het jaar zichtbaar. De groot
ste helderheid : half december. 
Men kan de planeet terugvinden 
zowat onder de Ple'iaden (Ze-
vengesternte). 
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