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HET KIND VAN DE REKENING
De nieuwe minister van Ekonomische Zaken, de heer Herman,
heeft wat onvoorzichtig in zijn (Wallingantische) kaarten laten
kijken. Het is duidelijk dat, naar zijn mening, de financiële
inspanningen van de staat op ekonomisch en sociaal gebied
hoofdzakelijk naar Wallonië moeten vloeien.
De, eveneens Waalse minister van Openbare Werken, Defraigne,
heeft van zijn kant, reeds onmiddellijk de aanval ingezet tegen
de verdragen die met Nederland moeten afgesloten worden om
de uitbouw van de Antwerpse haven mogelijk te maken
Eens te meer wordt reeds onmiddellijk van « kompensaties »
gesproken, dit stilaan klassiek geworden Waalse chantagemiddel.
Beide feiten zijn veelbetekenend.
Het zwaartepunt van het Vlaams-Waals konflikt in België is,
afgezien van Brussel, duidelijk van het taalaspekt aan het verschuiven naar het financleel-ekonomische. De franstaligen in
België hebben Vlaanderen als kultureel kolonisatiegebied moeten prijsgeven Maar intussen wordt de Belgische samenhang
meer en meer gebruikt om de vruchten van de Vlaamse ontvoogding op financieel en ekonomisch gebied van Vlaanderen
over te hevelen naar Wallonië. Om het kort uit te drukken, Wallonië eist voor een deel onderhouden te worden met Vlaamse
centen.
Ingewijden wisten dit reeds lang. De Marshalgelden werden
onmiddellijk na de oorlog in hoofdzaak gebruikt voor de Waalse
staalindustrie. De kortzichtige steenkoolpolitiek liet vele miljarden verdwijnen in kompleet onhoudbare Waalse mijnen. Sedert
de wijziging van de wet op de ekonomische ekspansie werd een
duidelijke voorkeurspolitiek voor Wallonië gevoerd. Daarbij moet
men rekening houden met het feit dat de Vlamingen zowat
60 % van de bevolking uitmaken en het grootste deel van de
belastingen betalen of door hun arbeid mogelijk maken.
De Vlamingen zijn dan ook zeer duidelijk het kind van de rekening. De traditionele partijen laten zich dit alles welgevallen en
zijn met in staat orde op zaken te stellen.
Willen de Vlamingen niet langer de dupe blijven van deze situatie, dan moeten zij op de kortst mogelijke tijd de huidige ondoorzichtige toestand opruimen. Dan moeten zij een duidelijk
federalisme met twee afdwingen, zodat Vlamingen én Walen
duidelijk weten wat zij bezitten en wat zij er mee doen Dan kan
een redelijke, maar vrij aanvaarde solidariteit ingeroepen worden
voor noodgebieden die echt niet alleen in Wallonië liggen.
Dit ondubbelzinnige federalisme, de Vlaamse staat m een Belgische Bondstaat is een duidelijk, bereikbaar doel voor een
krachtdadige Vlaams-nationale politiek.
Daarop moeten alle krachten gebundeld worden. Wie deze
krachten versnippert of in verwarring brengt met vrijwel theoretische diskussies over monarchie en republiek of over staatshervormingen die in de gegeven omstandigheden gaan kans maken, bewijst de politieke strijd van Vlaanderen geen goede
diensten.
Hugo Schiltz

VOOR EEN KRACHTDADIGE AANPAK
VAN DE SOCIAAL-EKONOMISCHE KRISIS
Op een perskonferentie heeft de VU bij monde van partijbestuurvoorzitter H. Scliiltz en senator De Bruyne een plan bekendgemaakt « voor
een krachtdadige aanpak van de sociaal-ekonomische krisis ».

De regering heeft gefaald, ze heeft waarschuwingen in de wind geslagen, ze heeft zich op sleeptouw laten nemen door allerlei drukkingsgroepen en individuen die enkel goedkeuren wat hen niet aanbelangt...
Het wordt tijd, aldus de VU-woordvoerders, dat de regering nu zelf
haar verantwoordelijkheid opneemt, want er is een nieuwe aanpak nodig die slechts kan uitgaan van een politiek gezag dat de moed opbrengt zich onafhankelij'k op te stellen tegenover drukkingsgroepen van
welke aard ook en vooral dan tegenover de patronale en sindikale
drukkingsgroepen.
Verder zal de VU, trouw aan haar basisdeel « sociaal en federaal », in
de komende maanden in en buiten het parlement haar sociaal-ekonomische oDvattmnen met grote krachtdadigheid en duidelijkheid verdedigen
en bekendmaken.

In de iijn van haar sociale bekommernis wenst de Volksunie bij het
hernemen van het politiek seizoen een nieuwe bekommernis uit te
drukken over de ontwikkeling van de sociaal-ekonomische toestand
in ons land.
Indien zif deze problematiek in de eerste plaats behandelt wil dit niet
zegen dat zij de mening deelt van diegenen die in de sociaal-ekonomische toestand een uitvlucht zoeken om alle rechtmatige Vlaamse eisen
naar een vage toekomst te verwijzen, dit op een ogenblik dat de franstaligen zich hieraan niet storen en onbeschroomd verder gaan met
het stellen van agressieve eisen op allerlei gebied.

DE REGERING HEEFT GEFAALD
Men moet vaststellen dat de regering Tindemans gedurende het
voorbije jaar een zwakke politiek
heeft gevoerd en niet in staat is
gebleken op 'n voldoende krachtdadige wijze de moeilijkheden het
hoofd te bieden.
In de strijd tegen de inflatie, de

ekonomische stagnatie en de
werkloosheid heeft de regering
gefaald. De inflatie duurt voort ofschoon de regering beweert ze
sinds meer dan een jaar, te bestrijden. De werkloosheid groeit
aan en neemt wat de jeugd betreft kritieke verhoudingen aan.
Het deficit van de begroting,
overtreft de meest pessimistische
verwachtingen.

Toch was de regering tijdig gewaarschuwd. Deze verwittigingen
kwamen niet alleen van politieke
partijen zoals de Volksunie, de regering heeft eveneens de waarschuwingen in de wind geslagen
van de Nationale Bank, van de
EEG-Kommissie en van bekende
ekonomen.
Het falen van de regeringspolitiek
dwingt de VU ertoe op dit ogenblik zonder omwegen een drastisch krisisprogramma voor te
stellen waarvan hier de hoofdlijnen.
# Tijdens de eerstvolgetfde zes
maand mag geen enkele verhoging of indekstoepassing meer
toegepast worden op de bruto-inkomens die de 500.000 fr. overtreffen.
(lees door biz. 3)

gen omdat er geen incidenten geweest waren.
Volgende bedevaart kunnen wij
ons aan meer verwachten. Want
het is de bedoeling herrie te
schoppen en als men « Arbeid »
leest duidelijk de bedoeling van
dit kleine groepje zich aan te matigen om wie aan te duiden die
zich met de bedevaart mogen
bezig houden.

BRIIUin
FUSIES

Dura Lex.
Het Direktiekomitee van de PSC
heeft nu ook de fusieplannen van
de regering goedgekeurd. In zijn
antwoord tijdens een vraaggesprek op de BRT heeft Voorzitter
Nothomb er geen doekjes omgedaan en duidelijk laten verstaan
dat er een tuchtstemming zal komen in zijn partij.
Na de protesten van de Brusselse
PSC is duidelijk gebleken dat er
tegen de plannen van Michel veel
meer weerstand bestaat dan men
ooit had durven verwachten.
Waar het protest van de Brusselse PSC-ers slechts de zoveelste
uitbarsting is van een anti-Vlaamse oprisping en van een elektoraie wedijver met het FDF is de
aktie van het opgerichte antifusiekomitee beter te begrijpen
en objektief
gezien op zijn
plaats. Wat men ook moge denken van dit komitee en hoezeer
men het oprichten ervan ook kan
aanzien als een wanhoopspoging
van een groot aantal gemeentepolitici, feit is en blijft dat het
hier gaat om een begrijpelijke
reaktie op de improvisatiepolitiek
van de regering.
Deze mensen voelen zich gewoon bedrogen door ministers,
die nochtans luidkeels hadden
verklaard dat de gemeenten volledige inspraak zouden krijgen in
de voorbereiding van de fusies.
Het valt op dat er onder de protestanten ook heel wat CVP-ers
en PVV-ers opgemerkt worden.
Dit is te begrijpen wanneer men
bedenkt dat de verdeelpoiitiek
alleen maar gaat tussen een aantal mvloedrijke politici ; om de
anderen heeft men zich niet bekommerd.
Meer en meer wordt het overduidelijk dat er talrijke fusies komen omwille van de partij en de
mandataris. « Gazet van Antwerpen » schrijft dat men het zo
niet mag zien. Welnu, men kan
het eenvoudig-weg niet anders
zien, want het is zo !
W.S., Molenstede.

KULTURELE PROSTITUTIE ?
Vlaanderen is onderhevig aan een
taalkultureel pauperisme, dat onze
kuituur en ons prestige ontluistert.
De ontstentenis van een deftige
omgangstaal is mede de oorzaak
van het gemis aan Vlaamse fierheid en van de gehekelde « platbroekerij » op taalgebied onder
de neringdoeners aan de kust. —
Nochtans, menen wij, dat die handelslui niet helemaal te verketteren zijn. Hun gedraging heeft een
verwijderde oorzaak : zij spruit
voort uit ons gespleten schooltaalpatroon (beschaafd en dialekt) en uit het dichter bijstaande
feit dat de taaiprominenten van
de VBO door een inadekwate
techniek er niet in slaagden de
beschaafde spreekgewoonte ten
onzent in te planten, wat de
broodnodige « taalfierheid » zou
schenken aan ons volk om in het
aangeklaagde geval manhaftiger
voet bij stuk te houden.
Een handelaar is ten slotte « zakenman » en « psycholoog » Hij
kent zijn belangen en verkiest
met zijn vreemd kliénteel een
begrijpelijke en fatsoenlijke taal
te spreken in plaats van een vulgair en soms onverstaanbaar dialekt. Daarom stelt hij er prijs op
een fraaie taaiverpakking
en
zijn koopwaar aan te bieden in
fatsoenlijk Frans en eventueel
spreekt hij o.a. aan de kust eerst
daarna zijn plat dialekt.
Maar het is een onomstotelijke
waarheid dat (waren onze kinderen gans hun leeftijd opgevoed
en getraind in een « beschaafd
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VLAAMSE BEJAARDEN
ZOEKEN NAAR EENHEID

De persvrijheid In heelwat landen In het gedrang...

taalgebruik » in de losse omgang
van de school) zij later meer gehecht zouden zijn aan eigen taal
en de franssprekenden er voor
meer belangstelling zouden kunnen opbrengen dan voor onze
. kramakkelijke dialekten », die
hen totaal koud laten. De weinige
Walen, die na veel inspanning
een voorraad Nederlands (afgestemd in Wallonië op de taal van
boven de Moerdijk) hebben ingeslagen, moeten onthutst en teleurgesteld zijn, wanneer zij «mondeling» in kontakt komen met
Vlaanderen ; zij verstaan eenvoudig de « man in de straat » n i e t !
Het verwijt van « onwil » en
« misprijzen » dat wij hen gaarne
toesturen, dient meestal om onze
eigen « tekortkomingen » en ons
« gemis aan inzicht » te kamoefleren.
Mattray.

NAAR SCHAARBEEK !
Wanneer twee militairen te voet
naar Rome gaan of wanneer één
of andere kandidaat rekordhouder gedurende een aantal dagen
in een kist onder de grond ligt
dan maakt de dagbladpers hiervan gretig gebruik om haar kolommen te vullen. Wanneer echter twintig jonge Vlamingen omwille van Amnestie (in eigen land
nog wel) te voet naar Rome gaan
dan heeft men hiervoor blijkbaar
geen
noemenswaardig
verslag
over. Ook de Vlaams-Nationale
pers zou eens eerlijk haar geweten moeten onderzoeken.
Terwijl deze jonge Vlamingen
naar Rome stapten, liepen de
meisjes en jongens van TAK hun
schoenen kapot in Schaarbeek.
Week na week waren zij er. Wat
Flor Grammens ook moge beweren, feit is en blijft dat de TAKkers hun vakantie opofferden om
te doen wat de groten nalaten te
doen, nl. de Vlaminghater Nols en
zijn Brusselse spitsbroeders van
FDF en PSC tegen de schenen te
stampen. Ik zou wijlen vloeken
wanneer ik bedenk, dat deze jongens en meisjes telkens weer,
slagen, boeten, kliniek, gebroken
benen en armen riskeren, omdat
blijkbaar geen enkel Vlaams minister de moed heeft de regering
voor een voldongen feit te stellen, omdat blijkbaar geen enkele
zgn. grote vereniging de moed
durft opbrengen eindelijk eens het
initiatief te nemen Vlaanderen te
mobiliseren voor een daverende
mars op Brussel ! En nu zijn we
er .. TAK doet het weer. Op 26
oktober wordt de nationale betoging ingericht, ja in het hol van
de leeuw ! Welke - echte » Vlaming, die goed te been is, durft
het aan te zeggen dat hij/zij niet
meedoet ! ?
S.W., Molenstede.

WANNEER VOLWAARDIGE
VLAAMSE VERENIGING VOOR
DIERENBESCHERMING ?

Dit tema bestrijkt ook voor een
deel de hartewens van alle Vlamingen naar een beter leefmilieu
in Vlaanderen !
Het oude spreekwoord « Dierenplager = mensenplager » is nog
steeds van toepassing in 1975 I
leder spreekt er over, doch ieder
zwijgt erover I
Het nog oudere spreekwoord :
« verdeel om beter te regeren ! »
is nog steeds van toepassing bij
de oude franskiljonse garde in
Vlaanderen (om van BruxelTès
maar te zwijgen). Wat is de zaak?
Volgens een laatste BRT-enquête
bestaan er zo wat 35 verschillende verenigingen van Dierenbescherming in België. Er is dus
geen centraal organisme, geen
sponsor ministerie... en hoeveel
diverse verenigingen bestaan er
in Vlaanderen ?
Mijn hond had nog 2 jqngskens
over : ik vond geen anfemer. Logisch dat ik mij wendde tot de
enige lokale Dierenbescherming.
Zij haalden ze weg, lieten mij
150 fr. betalen + 75 fr. lidmaatschap en ik kreeg in ruil een
tweetalige lidkaart !
Nog erger, mijn vrouw (ongeval)
zowel als ik (ziek) moesten naar
het ziekenhuis voor minstens 3
weken. Ik belde bedoelde vereniging op, dus in noodsituatie, niet
voor vakantie. Op mijn verzoek
om onze hond in pension te houden, een diertje van amper 8 kg,
vernam ik dat ik 100 fr. per dag
moest betalen ! Ik heb feestelijk
bedankt, zelfs wat ironisch, waarom niet ?
Ik heb een begrijpend volksmens,
een oude weduwe met een klein
pensioentje gevonden die het dier
enkele weken heeft verzorgd,
zonder enige vergoeding. Ik heb
natuurlijk ons oud vrouwtje bij
onze terugkomst uit het ziekenhuis, als sociale en nationale
Vlaming fatsoenlijk bedacht.
Daarom, buiten met de franskiljonse dierenbeschermingkomitéés
in Vlaanderen. Wij ijveren voor
centrale, volwaardige
Vlaamse
verenigingen voor Dierenbescherming
P.V., Heverlee.

IN SLAAP SUSSEN
Er is iets dat we onmogelijk kunnen begrijpen, nl. hoelang nog
gaat men in ons land toelaten dat
een groepje geïnfiltreerde agenten van het internationaal kommunisme de plak zwaaien in zeer
belangrijke massamedia, zoals de
BRT ? Hebben we nog steeds
geen lessen genoeg gehad i.v.m.

de misleiding van het volk ? Zijn
we dan zo grenzeloos laf of laks
dat we zelfs niet meer in staat
zijn de publieke opinie op haar
hoede te stellen voor de systematische geestesvergiftiging die
kommunisten, maoïsten, anarchisten enz. haar dagelijks toedient ?
Moeten we — zoals jaren geleden — wachten tot het te laat
is om te reageren. De geschiedenis van de jaren dertig ligt bij
de ouderen nog voldoende in het
geheugen. Toen werden de jongeren ook bewerkt voor een nieuwe
orde ; toen werden ook revolutionaire bewegingen in tal van
landen gefinancierd door Hitler
en Mussolini (Hongarije, Slovakije, Oostenrijk, Roemenië, Noorwegen en bij ons II!) ; toen waren de demokratische regeringen
en volkeren te laf en te laks om
in te grijpen en lieten ze zich in
slaap sussen.
K.V.M., Antwerpen.

LATE NABESCHOUWINGEN

. De Vlaamse Gemeenschap staat
er vandaag slechter voor dan ooit.
Het wordt de hoogste tijd dat we
ons verenigen. In de geest van
de IJzertoren moeten we volhouden. Het beetje grond waarin we
zitten vastgeworteld en waarvoor
wij ten volle moeten strijden, mag
niet verloren gaan ».
Deze woorden werden uitgesprogen door senator dr. M. Coppieters, tijdens de feestrede bij de
vlaggehuldiging (de zesde nu al
in de reeks...) te Sint Niklaas.
De Vlaamse beweging kenmerkte
zich in het verleden door een
grote verscheidenheid van strekkingen. Al gaven de enen de soms
noodzakelijke stuwkracht aan de
anderen, toch mag onderlijnd dat
de grootste vooruitgang, steeds
door noodzakelijke wetten geregeld, werd verkregen bij eenstemmigheid en eensgezindheid.
Het VVVG is een a-politieke beweging die onafhankelijk wenst te
blijven tegenover politieke partijen en doelbewust zijn weg wil
zoeken naar de Vlaamse mens,
van welke ideologische overtuiging hij ook weze, om samen uit
te groeien tot één erkend en
geërbiedigd volk in het groeiend
Europa van morgen.
« Wie zich, in geweten, wil verbinden eerbiedig te blijven staan
tegenover iedere persoonlijke levensvisie en tegelijk bewust te
leven als Vlaming in woord en
daad, is in onze rangen welkom.
Wij zoeken niet vóór alles de
kwantiteit, wél de kwaliteit. Wij
willen als Vlamingen en als bejaarden volkomen
geïntegreerd
blijven in de aktieve maatschappij, volwaardige dragers zijn van
onze Nederlandse kuituur.
Wij vragen dan ook aan alle bestaande kernen en bonden van
Vlaamse
gepensioneerden,
die
door de hoogste instanties in dit
land niet gekend noch erkend zijn
en machteloos staan tegenover
de landelijke problemen, zich te
bezinnen over de waarde en de
daadkracht van samengebundelde
energie.

Stel dat iemand op een rode
massavergadering pamfletten ging
uitdelen om te protesteren tegen
het zingen van de Internationale
omdat er in de Sovjet Unie hele
lidstaten onder de direkte verdrukking vanuit Moskou leven,
racistisch zowel als ekonomisch,
dan staan twee dingen vast :
1° Dat die iemand provokeert omWie meer wenst te weten schrijdat hij op voorhand weet dat de
ve naar VVVG - Kipdorp 9 - 2200
aanwezigen hiermede niet akkoord
Antwerpen.
zullen zijn.
Het Nationaal Bestuur.
2" Hij zeer zeker klop gaat krijgen en dit helemaal niet in de
pers zal bericht worden.
Nu is het zo dat de « werkgroep
arbeid » juist de gelegenheid te
baat neemt om de massa te Diksmuide uit te dagen. Dat het daarbij tot een ruzie komt tussen
oude vrienden (want Van Caneghem is oud Were-di-man) zoals
bij elke jaarmarkt en voetbalmatch
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DE SOCIAAL-EKOMONISCHE KRISIS
9 De aangroei van de begrotingen, zowel van het voorbije jaar
als voor het volgend jaar Is onaanvaardbaar in de optiek van
eeiS doelmatige anti-Inflatie en antl-recessiepolltlek. De Volksunie
klaagt ten sterkste de onmacht
aan van de traditionele partijen
om In een aantal sektoren tot rationalisatie en'bezuiniging over te
gaan en dit hoofdzakelijk op grond
van motieven die ingegeven zijn
door
machtsbekommernissen.
Niet alleen de bevolking moet offers brengen maar ook de overheid.

(vervolg van biz. 1)
9 Tijdens deze zelfde periode
moet een drastische prijzenbeheersingspolitiek worden aangehouden en geen verhogingen van
prijzen meer worden toegestaan
tenzij diegenen die uitsluitend hun
ontstaan vinden in prijzen- en kostenelementen afkomstig uit het
buitenland en voortvloeiend uit
de invoer. Zoniet zal het blokkeren van een aantal Inkomens en
het afschaffen van indeksverhogingen neerkomen op een eenzijdig inkomensbeleid ten laste van
een enkel deel van de bevolking.
Bovendien moet men aansturen
op de stabilisatie van de prijzen
derwijze dat het komparatieve
prijzenpeil van België in de inter-

nationale handel naar een konkurrentieel niveau gedrukt wordt.
9 Er moet een algemeen inkomensbeleid gevoerd worden dat
gericht is op alle bronnen van Inkomsten en niet alleen op wedden en lonen. In dat opzicht pleit
de Volksunie voor een dividendenstop gedurende dezelfde periode
van zes maand.
# De prijsstabllisatie kan in de
hand gewerkt worden door een
verlaging van een reeks BTW-tarleven. Met dien verstande dat
dit leidt tot lagere prijzen aan
verbruiker en niet tot verhoogde
winstmarges.

SCHIJNHEILIG !
In een vraaggesprek met « De Standaard » werd een CVPvoorzitter Wilfried Martens op zeker ogenblik gevraagd wat
er met de indeksering van de lonen en wedden moest gebeuren. De CVP-voorzitter bestond het, zonder blikken of blozen
het volgende te zeggen : « Ja, vooral de hogere inkomens
moet dat worden bijgebracht. Er is iets verkeerd aan het
groeien. De politieke klasse zou hier het voorbeeld van versobering kunnen geven. De procentuele indeksering van de
parlementaire vergoeding — zoals van alle inkomens overigens —is iets dat op de duur onhoudbaar wordt. Vele van
mijn kollega's voelen dat trouwens ook zo aan »...
Maar vele van Martens' kollega's (nl. alle CVP- en PVV-parlementsleden) stemden enkele maanden geleden tegen het
voorstel van VU-kamerlid Evrard Raskin, om de indeksering
van de parlementsvergoeding
te schorsen tot betere tijden.
Uit de korte en verveelde tussenkomsten van de CVP- en
PVV-woordvoerders bleek dat beide partijen « het voorstel
voorbarig achtten ». Nog geen drie maanden later achten
de schijnheiligaards
dergelijk voorstel niet meer voorbarig.
Nu is het wel zo dat demagoog Wilfried Martens daarmee
niet aan zijn proefstuk is, die man verbrandt eigenlijk bestendig wat hij gisteren aanbad.
Men heeft inderdaad de leiders die men verdient ! Want
diezelfde CVP-parlementsleden betoogden o.a. te Halle voor
de splitsing van het kiesarrondissement B-H-V, om een week
later prompt een VU-voorstel in die zin af te ketsen...

VERDER KIJKEN •
Over het VU-plan schreef « Gazet van Antwerpen » volgende
bedenkingen :
. De VU heeft konkrete maatregelen voorgesteld. De opschorting van de indexering voor bruto - inkomens groter
dan 500.000 fr. kan gemakkelijk doorgevoerd worden, al zal
het VBO opwerpen dat men daardoor vooral de kaderleden
treft en dat de staat via de progressieve belasting de loonstijging door indexering
afroomt.
Zeer konkreet zijn ook de voorstellen betreffende het in
dienst nemen van jonge werklozen en de premie voor de
kleine ondernemingen voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen in het kader van de ekonomische expansie.
De verandering van de ekonomische strukturen,
soberheid,
de kwalitatieve verbetering van onze leefomgeving, de verlenging van de schoolplicht en de verlaging van de pensioenleeftijd zijn voorstellen die de tand des tijds kunnen trotseren.
De VU heeft gelijk als ze stelt dat de regering haar verantwoordelijkheid
moet opnemen. Wij hopen dat onze politici
verder zullen kijken dan hun verkiezingsneus lang Is ».
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# Verder moet worden aangeklaagd dat de regering deze krisistoestand behandelt volgens de
meest klassieke periode van de
oververhitte
konsumptiemaatschapplj. Ze heetf geen oog voor
de noodzakelijke strukturele maatschaopljvernieuwing zonder dewelke vermoedelijk In de toekomst een herhaling van de noodlottige inflatie niet zal kunnen
vermeden worden.
De Volksunie wenst daarom dat
meer aandacht zou besteed worden aan programma's die lelden
tot verbetering van het leefmilieu,
ekologische sanering, verfraaiing
van het landschap, vernieuwing
van stadskernen.
In dezelfde orde van gedachten
dient gepleit voor de uitbreiding
van de sociale Infrastruktuur, bejaardenzorg, voorzieningen voor
de derde leeftijd, socio-kulturele
Initiatieven.
Ze ziet dan ook geen heil o.m. in
de ongewijzigde voortzetting van
programma's van openbare werken als middel tot relance.
WERKLOOSHEID IS
STRUKTUURPROBLEEM
Volgens de VU lijdt het geen
twijfel dat de door haar voorgestelde anti-inflatiepolitiek en het
herstellen van de konkurrentiekracht van de nijverheid een gunstige weerslag op de tewerkstelling zullen hebben.
Het oriënteren van het tewerkstellingsbeleid en van de budgettaire politiek naar vermelde sektotoren maakt een gedecentraliseerde en arbeidsintensieve tewerkstelling van de overheid mogelijjk.
De jeugd- en vrouwenwerkloosheid baart de grootste zorgen. Het
is duidelijk dat dit probleem niet
door een konjunktuurpolitiek kan
opgelost worden. Een nieuwe
struktuurpolitiek is hier nodig I

tijpolitiek nepotisme, het scheppen van verdoken werkloosheid
in centrale en ondergeschikte besturen dienen we te handhaven.
De dienstverlenende taak van de
administratie kan uitgebreid worden vooral dan voor die diensten
die in rechtstreeks kontakt staan
met het publiek.
% Vervroegde pensionering, brugpensioen voor oudere jaarklassen,
verkorting van de arbeidsduur,
verlenging van de vakanties, glijdende werktijden zijn meer dan
ooit aktueel In een veranderend
beeld van het klassieke bedrijfsleven. De huidige soclaal-ekonomische krisis is de uiting van
diepgaande maatschappelijke veranderingen waarvoor de regering
en de traditionele partijen onvoldoende aandacht opbrengen.

EEN INTERNATIONAAL
UITVLUCHT
Tot besluit wil de VU opmerken
hoe kontradiktorlsch de stelling

is als zou de Belgische ekonomie
dermate Internationaal beïnvloed
zijn dat een nationale regering
weinig Invloed kan uitoefenen. Deze stelling is gewoonweg een uitvlucht van de regering om de
zwakheid van haar politiek goed
te praten.
Reeds nu waarschuwen de officiële woordvoerders er immers
voor dat een herneming van de
ekonomische aktlvltelt In andere
kontlnenten of in buurlanden wellicht niet van aard zal zijn om de
Belgische situatie fundamenteel
te verbeteren. Indien dit zo Is, is
het duidelijk dat de door de regering gevoerde politiek inderdaad wel van aard kan en moet
zijn om de binnenlandse situatie
te beïnvloeden.
Hierbij moet worden aangestipt
dat het verloop van de krisis eens
te meer aantoont dat een verschillend beleid moet gevoerd
worden voor Vlaanderen en Wallonië waarvan trouwens de ekonomische struktuur grote verschillen vertoont.

ANTWERPEN ZET
DEFRAIGNE OP ZIJN NUMMER
Tijdens een bijeenkomst van de kamer- en senaatskommissies voor
Openliare Werken te Antwerpen, op uitnodiging van het schepenkollege,
hekelde schepen Delwaide de houding van minister Defraigne, die
thans plots voorbehoud maakt voor de plannen inzake Bath en Baalhoekkanaal nadat reeds ruim tien jaar met Nederland daarover werd
onderhandeld, met medewerking o.a. van Waalse ministers en Waalse
topambtenaren. Schepen Delwaide zei het niet zo scherp, maar zijn
verklaring laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De schepen
voor de haven onderstreepte met zakelijke argumenten dat Wallonië
er integendeel alle belang bij heeft, goede relaties met Antwerpen
te onderhouden, want de zgn. Franse alternatieven (Duinkerken en Le
Havre) zijn ekonomisch niet haalbaar.
Enkele Waalse ministers en staatssekretarissen (Defraigne, Herman,
Gol, Knoops...) onderscheiden zich de jongste tijd door hun buitensporige eisen en hun verkeerde voorstelling van zaken. We begrijpen de
verbijstering in Vlaamse en in handelskringen over de ketterijen die de
ministers verkondigen. Anderzijds is het zo dat deze al dan niet valse
federalisten eens te meer hun masker laten vallen en brutaalweg van
Vlaanderen vele miljoenen eisen voor een gepreviligeerde behandeling
van de Waalse ekonomie terwijl ze Vlaanderen verdacht maken als
« onbetrouwbaar en gekant tegen de ekonomische expansie van Wallonië ».
Wij zijn er niet over verwonderd. We zijn wel verwonderd over het
inkasseervermogen van een Tindemans, van een Martens, kortom van
de CVP en de PVV, die nu eens alle beledingen, verdachtmakingen, leugens, verdraaide voorstelling van zaken noem maar op, over zich laten
heengaan. Niet uit stoïcijns besef van eigen macht en eigen waarde,
doch in tegendeel door een schuldig gebrek aan moed, karakter en
zelfrespekt. (r.c.)

KONINKRIJK BELGIË

MINISTERIE VAN FINANCIEN

JEUGDWERKLOOSHEID
Om aan het probleem van de
jeugdwerkloosheid een afdoende
oplossing te geven stelt de VU
volgende
struktuurhervormingen
voor :
# dat aan de werkgevers per
jonge werkloze die ze In de eerstkomende 12 maanden in dienst
nemen, van overheidswege tweemaat een jaarlijkse premie uitgekeerd wordt gelijk aan 25% van
de aanvangswedde.
# dat de thans reeds bestaande,
van overheidswege uitgekeerde,
premie bij kreatle van één of
meerdere
arbeidsplaatsen
ook
voor kleine ondernemingen op
30.000 fr. zou gebracht worden.
# dat de leerplicht tot 16 jaar
wordt verlengd, het leerprogramma grondig aangepast, een betere aansluiting van de programma's
bij de behoeften van het bedrijfsleven en een grotere doelmatigheid van de beroepsoriëntering.
Tevens dient de middenstandsopleiding geïntensifieerd.
De Volksunie is een beslist tegenstander van een klakkeloze
uitbreiding van de administratie
alleen maar om werklozen ergens
onder te brengen. Dit leidt tot
hallucinante toestanden waarbij
personen in overheidsdienst hun
dagen
in volkomen
ledigheid
doorbrengen, met alle sociaalpsychologische
gevolgen
van
dien.
Onze standpunten tegen de partijdige benoemingen, tegen het par-

S,50 % LENING
197S-1983
RENTE. — 8,50% 's jaars vanaf 1 oktober 1975.
Betaalbaar op 15 juli van de jaren 1976 tot 1983.
EFFECTEN. — Toonderobligaties van 5 000, 10 000, 25 000,
50 000, 100 000 en 500 000 frank.
De coupures van 5 000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING. — Vanaf 15 juli 1977 uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari op de eindvervaldag van 15 juli 1983.
UITGIFTEPRIJS. — 99 % .
OFFICIËLE NOTERING. — De obligates zullen officieel ter
beurze worden genoteerd.

INSCHRIJVING
van maandag 15 tot dinsdag 30 september 1975
Aan de inschrijving kan vóór laatsvermelde datum een einde
worden gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de
Nationale Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sector en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
Brussel, 9 september 1975.
De minister van Financiën,
W. DE CLERCQ
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KOMM^MWIR
VU-DIALOOCDAG OVER
HET KULTUURBELEiD

PLURALISME
IN HET KULTUURBELEID
Pluralisme is een van die mode-woorden geworden, zoals
demokratie en sociale bewogenheid. Het pluralisme is niet
voor iedereen duidelijk. Zo komt het dat onze ouwe tante
« La Libre Belgique » in haar bekende en eigenwijze beoordeling van alle parlementsleden, waarmede zij de politieke
konkommertijd opvulde, mij als antiklerikaal katalogeerde
n.a. van « pluralistische » parlementaire initiatieven.
Niemand zou tegenwoordig nog durven bekennen dat hij een
onverdraagzame fanatiekeling is in levensbeschouwelijke
aangelegenheden, hetzij In naam van de R.K. KerK, hetzij
in naam van een 19e eeuwse anti-kerkelijkheid.
leder kultureel werker en iedere organisatie mag en moet
zich evenwel afvragen welk pluralisme hij bedoelt voor elk
van de terreinen van de kuituur.
Enkele jaren geleden hield een Leuvens hoogleraar voor het
Davidsfonds, een referaat over de twee mogelijke richtlijnen
in het « pluralisme ». Er is nl. een onderscheid te maken tus.
sen vertikaal pluralisme, als een dak boven de « zuilen » en
horizontaal pluralisme, als samenwerking aan de basis van
persoonlijk geëngageerde mensen.
VERTIKAAL PLURALISME
De meeste grote organisaties bekennen zich vanuit hun historische achtergrond tot een of andere zuil of « geestelijke
familie ». De overheidshulp moet dan rechtvaardig worden
verdeeld onder de zuilen. De vraag kan hierbij gesteld worden of, met alle respekt voor de identiteit van wat bestaat,
de bestaande vormen van verscheidenheid altijd zullen gelden ?
De kultuurpaktwet gaat in hoofdzaak uit van dit vertikaal
pluralisme maar erkent daarbij dat men niet er toe verplicht
kan worden, zich te bekennen tot een van de erkende zuilen.
Het horizontaal pluralisme mondt uit in pluralistische initiatieven, realisaties en organisaties.
Hoe dan ook men zal vanuit volksnationale motivering opteren
voor een pluralisme dat de nationale kohesie van een volk
in de hand werkt.
Uit een volksnationaal beleid volgt dat samenhorigheidsbesef
en samenwerking worden aangemoedigd.
KONSEKWENTIES VAN PLURALISTISCH KULTUURBELEID
Met verschil in ideologische gerichtheid gaat vaak een gelijkopend verschil in metode en werksoort gepaard. Ideologische
diskriminaties zullen slechts oppervlakkig worden vermeden
indien men het pluralistisch beleid niet doortrekt op deze
gebieden Ideologische diskriminaties worden in feite niet
vermeden alleen maar door rechtvaardige regels voor het
tot beschikking stellen van akkomodaties en het rechtvaardig
toekennen van faciliteiten en subsidies volgens ideologische
aanhorigheid.
Het grote tekort van de kultuurpaktwet is niet alleen dat
het bij een intentie-verklaring blijft.
Deze wet vormt een onvoldoende waarborg voor pluralistisch
kultuurbeleid omdat de mogelijke diskriminaties slechts oppervlakkig vermeden worden en niet alle diskriminaties bv
ten voordele van hetgeen bestaande is, oud is en aanleunt
bij de gevestigde machten worden verbannen.
Maar ja ! Een dergelijke opzet zou alleen kunnen stoelen op
een werkelijke volksnationale visie en die zat er bij de ontwarpers van het kultuurpakt niet in.
Senator M. van Haegendoren

LEUVEN 28 SEPTEMBER - 10 UUR
« HUIS DER VLAAMSE LEERGANGEN »

VLAANDEREN
IN OCCITANIE
Wij hebben van een zonnige vakantie in het zuiden van Frankrijk gebruik gemaakt om eens
een boek te lezen over de bevrijdingsstrijd van de Occitanen.
Het is op zijn zachtst gezegd
een openbaring geworden. Het
boek toont ook een kaartje met
de gebieden waar « volken in
beweging » wonen : er schiet
van « La France, une et indivisible » niet veel meer over !
Verder valt het op, hoe men In
de kleinste winkeltjes tot In de
kleinste dorpjes stikkers kan kopen met OC(citanie) wat vroeger niet het geval was. Ook boe.
ken en brochures, over eigen
volksaard, verleden en taal liggen zeer zichtbaar te koop.
Wij hebben ook de kans gehad
de vergramde wijnboeren in hun
weer te zien na de mislukking
van de EG-onderhandelingen In
Brussel. Verder werden wij door
volgende tafereeltjes getroffen.
Op « une kermesse flamande »
in een dorpje niet ver van Nimes werd door de aanwezige
Vlamingen aan de plaatselijke
burgemeester een leeuwevlagje
overhandigd dat met eerbied in
ontvangst werd genomen. In een
nabijgelegen dorpje stelden Vlamingen een petitiebrief op die
door de vakantiegangers uit de
EEG medeondertekend werd en
naar Brussel opgestuurd. De
brief werd in volle volksfeest
voorgelezen door een wijnboer
en op luid applaus onthaald.
Vijftig kilometer verder in het
lieve gemeenteke St-Guilhem Ie
Desert
verbroerderde
de
Vlaams-Brabantse gemeente Essene (onze Vlaams-nationalistische burgemeester Lode Verdoodt op kop). Ook daar hing
de Leeuwevlag op een ereplaats.
Ten slotte nog dit : sinds enkele jaren gaan steeds meer Vlamingen zich vestigen in ZuidFrankrijk, meestal in verlaten
dorpen. Door hun noeste werkkracht blazen ze nieuw leven
in deze gewesten, overir^ens
begenadigd met een paradijselijk klimaat.
Dit zijn niet zo maar een paar
weemoedige bedenkingen over
een vakantie die voorbij is maar
tekenen van een stroming die
duidelijk maakt, dat de volken
van Europa het best met mekaar zouden kunnen stellen zonder de ijzeren greep van de
staten.

ROMEBEDEVAART

ORGANISEERT
DE REGERING
DE WERKLOOSHEID
IN VLAANDEREN ?
Het Studiebureau van de Westvlaamse Ekonomische Raad
heeft zopas de aandacht van de publieke opinie gevestigd
op de onderbezetting van het administratief en onderwijsapparaat in West-Vlaanderen. Het stelde o.m. vast dat indien
de tewerkstelling in het onderwijs in West-Vlaanderen op
rijksniveau zou gebracht worden dit een bijkomende tewerkstelling van 5.800 personen zou betekenen !
Het Verbond van het Vlaams overheidspersoneel kan zich alleen maar verheugen over de belangstelling van de Westvlaamse Ekonomische Raad voor de problematiek van de administratieve onderbezetting in Vlaanderen, vergeleken met
Wallonië.
In het onderwijs waren in Wallonië op 30 juni 1974 99.738
leerkrachten te werk gesteld. In Vlaanderen slechts 149.735.
Waren er in verhouding tot de bevolking evenveel leerkrachten te werk gesteld in Vlaanderen als in Wallonië dan betekende dit werkgelegenheid meer voor 20.000 leerkrachten.
In de overige overheidssektoren wertken 119.502 mensen in
Wallonië, 173.968 in Vlaanderen. Een gelijke behandeling van
Vlaanderen zou 30.000 betrekkingen meer betekenen.
In totaal wordt Vlaanderen t.a.v. Wallonië dus benadeeld met
50.000 betrekkingen.
Het VVO veroordeelt met klem deze diskriminatie van Vlaanderen tegenover Wallonië en eist dat de regering onverwijld
de nodige maatregelen zou nemen om beide gewesten op
gelijke voet te behandelen, des te meer daar wij leven in
een tijd van groeiende werkloosheid, waarin het probleem
van de tewerkstelling van de Vlaamse jongeren de definitief
de school verlaten zich zo prangend stelt.
Het VVO heeft reeds op 16 juli 1975 de aandacht van de minister voor Vlaamse Aangelegenheden op deze wantoestanden gevestigd en een aktie gevraagd om daaraan te verhelpen.
Het betreurt daarop niet het minste antwoord te hebben
ontvangen...

WIJ 4

Op 29 juni jl. vertrokken vijftien
jongeren uit Diksmuide te voet
naar Rome, waar ze een verzoek
om amnestie, gesteund door
niet minder dan 100.000 handte-

keningen (destijds door wijlen
de heer Schamp bijeengebracht)
gingen overhandigen. De tocht
duurde 45 dagen.
Verscheidene personen schoten
voor het welslagen van deze
tocht een som van 20.000 fr.
voor. Ten einde deze bedragen
te kunnen terug betalen vraagt
de verantwoordelijke, de h. J^an
Vinken, aan ieder Vlaamsgezinde
een bijdrage ten einde deze belofte tot terugbetaling te kunnen houden.
Elke bijdrage wordt in dank
aanvaard op postrekening nr
000-0428305-50 van de h. J. Vinken, Akkerbouwstraat 71, Merksem. Inl. tel. 031/45.49.13.

TOERISME
EN WEGENBOUW
BONDGENOTEN
« Sweden Now » Is een Engelstalig tijdschrift op glanzend papier, waarmee de Zweden hun
land, en uiteraard vooral de
voortbrengselen van hun land,
willen « verkopen ». Men zou
geneigd zijn vooraf te denken :
alles wat er in staat zijn verkoopsleugens en -versierselen ;
het zal wel een blad zijn dat
volledig past in een kapitalistisch massa-konsumptiepatroon.
Waarschijnlijk zou dit vooroordeel
volledig
kloppen
voor
Westeuropese, zeker voor Amerikaanse bladen. Zweden blijken
echter toch nog wel erg verschillend te zijn van de andere
geïndustrializeerde
volkeren.
Want in een artikel over Lapland (van juni 1973), waarvan
men vermoedt dat het de toeristische nijverheid aldaar zou
dienen aan te wakkeren, lezen
wij de onderstaande tekst (vertaald uiteraard) :
« Wat, een baan hier ? ! Jaja, ze
vinden het nodig hier voor ons
een baan door te trekken, ziet
ge. De toeristen roepen uit :
fijn !
De inboorlingen : Verdomd !
Een baan, dat betekent auto's en
toeristenzwermen, en wat zou
er dan terecht komen van onze
zuivere lucht en ons zuiver water en onze eenzaamheid ?
De toeristen zeggen : Maar toeristen brengen geld In 't laadje
en Norrland is arm. Bovendien,
vindt ge niet dat ge eigenlijk
wat verplicht zijt deze natuurpracht te delen ? Die is niet
van u alleen, zij behoort heel
Zweden toe, ja heel de wereld !
Waarop de Inboorlingen antwoorden : maar als ge deze
pracht verbrodt met uw toeristenvervuiiing, zal er helemaal
niets zijn dat de moeite waard
Is om hierheen te komen. Hoepel dus maar liever op met uw
verwenste baan I ».
(KJ)

DECONCENTRATII
MAATREGELEN
Tijdens de interpellatie van de
heer Lagasse in de Senaat over
de benadeling van de Franstallgen in overheidsdienst op 26
maart 1975, werd aangeklaagd
dat er in Leuven nog een laboratorium bestaat voor de Douanen en Accijnzen, een dienst
die zich uitstrekt over het ganse land en die, volgens de heer
Lagasse ,dringend moest overgebracht worden naar Brussel.
Hieraan werd onmiddellijk gevolg gegeven en, ingevolge Parlementaire Vragen van senator
Vandezande, werd door de minister van Financiën De Clercq
meegedeeld dat men een vestigingsplaats in Brussel aan het
zoeken is voor de overbrenging.
De beslissing tot overbrenging
werd reeds getroffen ten tijde
van minister Vlerick.
Zo ziet de regering dus de dekoncentratie terwijl deze overbrenging op geen enkel artikel
van de taalwet steunt. Dat de
dienst van de Scheepvaart te
Luik slechts 21 km waterweg in
Wallonië beheert en meer dan
300 in het Vlaamse land is natuurlijk geen reden om die
dienst van Luik naar het Vlaamse land over te brengen, evenmin als maatregelen worden
voorzien voor overbrenging van
het Rijksopvoedingsgesticht van
Doornik, afhangend van minister
De Saeger, waar ongeveer 300
Vlaamse zieken verpleegd worden zonder dat' er één enkele
Vlaamse dokter, Vlaamse verpleegster of Vlaamse ambtenaar
aanwezig is. De CVP heeft meer
dan 10 jaar het ministerie van
Volksgezondheid
beheerd
en
laat deze schandalige toestanden verder bestaan. Laat minister Vandekerckhove maar verder plannen maken voor dekoncentratie, de andere ministers
zorgen er wel voor dat de tegenovergestelde operatie gebeurt.
Zo gaat het inderdaad met alles.

ZOVEELSTE
«VERGISSING »
Een
inwoner
van
Wetteren
(naam en adres bij de redaktie
bekend) ontving van het ministerie van Financiën een eentalig
Frans schrijven betreffende een
erfeniszaak. Terecht schrijft de
verbolgen bestemmeling « Of is
de taalgrens zich zo snel in
noordelijke richting aan het verplaatsen dat Wetteren reeds bezuiden deze lijn ligt en wij het
nog niet weten ? »...

Het verzet tegen de fusieplannen van minister Michel wordt steeds luider. Te Aarlen, in de streek vanwaar de minister afkomstig is, werd een massabetoging gehouden. Het fusiepotje suddert lustig verder
op een alsmaar heter vuurtje...
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ONTMOETING
MET
THERESE

Tegen het « in sei<reet stellen » van de twee TAKkers in de Gentse gevangenis, werd maandagavond
betoogd. Een 400-tal manifestanten, waaronder onze parlementairen Kuijpers en Van Ootegem, klaagden
luidruchtig en scherp de wijze aan waarop onderzoeksrechter mevr. De Wilde beide betogers behandelt.
De twee mogen geen bezoek ontvangen, noch van familie noch van een advokaat. Als ze na hun verhoor
van gisteren, woensdag, niet werden vrijgelaten, wordt morgenavond, vrijdag, om 20 u. opnieuw betoogd
voor de « lange wandeling-gevangenis » te Gent.

VAN HALTEREN
Volgens « De Nieuwe » verstaat
de nieuwe burgemeester van
Brussel « een beetje Nederlands, maar kan hij zich in die
taal niet verstaanbaar maken ».
Uit het verslag over de eerste
zitting van de Brusselse gemeenteraad onder zijn leiding,
blijkt in elk geval dat de heer
Van Halteren een gedeelte van
zijn toespraak in het Nederlands
heeft gehouden (en verdraagzaamheid vroeg, wat dan vooral
op de frankofonen toepasselijk
is...). De kwaliteit van dit taalgebruik zou echter weinig aantrekkelijk geweest zijn. « De
Nieuwe » maakt zich echter
illusies, waar het blad meent te
mogen veronderstellen « dat het
immers zeer goed mogelijk was
dat de Vlaamse ministers in de
kabinetsraad zouden geëist hebben dat de benoeming van een
eentalige als burgemeester van
Brussel niet zou doorgaan ». Dit
is juridisch en politiek mogelijk
vermits een burgemeester door
de koning op voordracht van de
minister van Binnenlandse Zaken wordt benoemd en vermits
het uiteraard om een kommunautaire kwestie ging. Dit partijpolitiek niet-gebonden weekblad
besluit overigens dit artikel met
een zeer scherpe aanval op Tindemans-Martens i.v.m. de gewestvorming « een kapitulatie
over de hele lijn van Vlaanderen, dat zich moet slachtofferen op het altaar van de persoonlijke ambitie van Tindemans,
die zijn « Europese rol » uitsluitend nog kan spelen als hij eerste-minister blijft en dus alsmaardoor toegevingen doet aan
de frankofonie ».

EN DE KWALITEIT ?
De pers bracht uitvoerige berichtgeving over de nionstertransaktie in België van de Franse restaurantenbaas
Jacques
Borel. Na de Franse autowegen
met restaurants van zijn naam
te hebben afgezet drong bovengenoemde door tot in Tarragone
in Spanje en nestelt zich langzaam maar zeker langs onze
autowegen. Zo grondig zelfs dat
een vennootschap « Jacques Borel België » werid opgericht die
in ons land de tweede plaats
inneemt wat de bedrijfsrestauratie aangaat (11.500 maaltijden per dag).
Dat het blijkbaar voor de financiële berichtgevers enkel maar
om aandelen gaat blijkt uit het
feit dat niet een van hen maar
één woord rept over de kwaliteit van het eten dat Borel aan
de reizigers van Antwerpen tot
Barcelona voorschotelt. Wij heb-
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ben meegemaakt dat belegde
broodjes gewoon oneetbaar waren omdat datgene wat tussen
het brood zat reeds dagen van
naam, laat staan van kleur, veranderd was. En dat was niet zo
maar toevallig want uit de andere restaurants van Europa's
grootste chef-kok kwamen zelfde onsmakelijke berichten.
Het is een teken aan de wand
dat een multinational in voeding
schatrijk wordt met slechte kwa.
liteit en dat geen enkele berichtgever daar met geen woord
over rept [

CVP
OPNIEUW UNITAIR
Vrijdag was het grote nieuws
in kranten, radio en TV, het
« naar elkaar groeien van CVP
en PSC », het opnieuw organiseren van één enkel nationaal
sekretariaat, het gezamenlijk optreden van CVP en PSC.
U herinnert zich nog wel dat na
1968 de CVP uitbazuinde dat zij
« afstand had genomen » van
de PSC en nu geen vleugel meer
was, doch een zelfstandige partij.
Een aantal Vlamingen zijn daar
zelfs ingelopen, en hebben gedacht dat de CVP nu ook een
Vlaamse partij was, en dat het
met haar (en met hem, Leo) anders zou worden.
Dat is nu allemaal wel gedaan.
Om het met het oude liedje te
zingen : 't Sprookje is uit, een
mooie droom ging voorbij...
Inderdaad CVP en PSC zijn weer
naar (lees maar : aan) mekaar
gegroeid. Er werd een nationaal CVP-PSC-bureau opgericht,
dat elke week zal samenkomen.
De voorzitters Martens en Nothomb gaan een tweemanschap
vormen, waarvan elk van beiden
namens « alle Belgische kristendemokraten » zal kunnen spreken. Een nationaal unitair duo
dus zoals bij de BSPSB I
Nothomb zal dus in zgn. « nietgeregionaliseerde kwesties »
ook namens de Vlaamse CVPers kunnen spreken. Laten wij
dat opschrijven en onthouden.
Het ergste is Wellicht, dat dit
unitair
heraaneensmeden
geschiedt op het ogenblik dat de
PSC aan opbod doet met het
FDF, dat de Brusselse PSC zich
mengt in het probleem van de
samenvoeging van Vlaamse gemeenten in Vlaams-Brabant, en
dat een PSC-minister Herman
niet beter vindt dan in intervieuws met Vlaamse kranten en
weekbladen de Vlamingen brutaal en taktloos tegen de schenen te stampen.
Hopelijk doet het pijn, en worden weer enkele tienduizenden
Vlamingen wakker.

In elk geval weten zij dat de
nationale partij waarvan de heer
Martens nu « mede-voorzitter »~
wordt, er nog altijd een is van
Waalse heren en Vlaamse laten.

KONINGSKWESTIE
In oktober a.s. komt de film
«De Belgische koningskwestie»
van kineast Christian Mesnil uit
in ons land. Vermits de kineast
zich niet heeft beperkt tot een
selektie uit de dokumentaire en
nieuwsfilms doch ook de politieke achtergronden belicht, zal
het voor onze kleurpartijen, inzonderheid voor de CVP (toen
nog zonder vleugels maar strak
unitair) die Leopold als kiespropaganda misbruikte en hem
later liet vallen als een baksteen,
een
weinig
prettige
herinnering zijn.
Volgende week komt een andere koningsfilm op de markt.
Naar een draaiboek van de kartoenist-kineast hugoKé werd zopas de historische evokatie « De
waarheid over het leven en de
dood van de koning-ridder » beëindigd. Het is een 8 mm film
en zal op het super Filmfestival
(19 tot 21 sept., Pasage 44,
Brussel) vertoond worden.
Mochten er onder onze lezers
mensen zijn die de « waarheid »
over Albert I wensen te zien,
zij spoeden zich naar het desbetreffende festival !

KRANKZINNIG ?
Wat is er nu het krankzinningst:
twee ministers van eenzelfde
regering die over het zelfde onderwerp — i.e. de Waalse watervoorraad —diametraal tegengestelde meningen hebben (Defraigne en Poma) of de uitlating van de overigens zo minzame staatssekretaris voor het
Leefmilieu over
de Waalse
(meestal kunstmatig, want berekenend opgefokte) opwinding
over de benadeliging van Wallonië en de Waalse kampagne
over de verdragen met Nederland iz Maas-Schelde. Poma
noemt deze kampagne demagogie en krankzinnig en zet de Walen op hun plaats door vast te
stellen dat Antwerpen ook voor
de Waalse ekonomie van levensbelang is, veel meer dan het
verre, dure en vreemde Duinkerke.
Met beminnelijkheid haalt men
het echter niet tegen de Walen,
die hun minderwaardigheidskompleks telkens weer weten te
verzilveren. Met Vlaams zilver
wel te verstaan en dank zij een
stelletje Vlaamse ruggegraatlozen.

Haar naam kennen wij eigenlijk niet. Laten wij haar Thérèse
noemen. Een jong gezichtje met ouwelijke trekken In een
onvolgroeid lichaam. Zo zagen wij haar voor het eerst in de
trein naar de kust. Zij zat op de bank tegenover ons. Het was
helemaal niet moeilijk met haar in gesprek te komen, ondanks
dat zij geen woord Nederlands verstond. Wie zou het haar
ook geleerd hebben. In sierlijk Frans vertelde Thérèse haar
leven van gehandikapte. Zij was van degelijke afkomst. Haar
zeer bemiddelde ouders behoorden tot wat men de « high
society » pleegt te noemen. Zij was de helft van een tweeling. Helaas liep er met de geboorte iets mis. Haar zuster
kwam gezond ter wereld in tegenstelling met Thérèse, van
wie gauw bleek dat ze een gehandikapt wezentje was. Haar
ouders konden noch wilden deze « schande » aanvaarden en
stopten haar onmiddellijk in een gesticht.
<
' Mijn moeder kon de schok niet aan » vertelde zij verontschuldigend « zij zou er ziek van geworden zijn ». Dat haar
vader zich evenmin met haar kon bezighouden was omdat
hij het « zo ontstellend druk » had, vertelde zij alweer verontschuldigend.
Blijkbaar hadden de zeer katolieke zusters in het gesticht
geoordeeld dat Thérèse geestelijk onvolwaardig was, want
niemand leerde haar lezen en schrijven. Samen mét nog
andere gehandikapten poetste en veegde zij het klooster.
Met haar vriendelijke gedienstige aard kwam zij alleszins
in aanmerking voor meid voor alle werk.
De zeldzame keren dat Thérèse naar « huls •• ging op vakantie, werd zij weggestopt op haar kamer tijdens de mondaine
recepties van haar ouders. De achtbare kennissenkring mocht
niet aan het bestaan van gehandikapte Thérèse herinnerd
worden. Ook dat aanvaardde zij met de glimlach. Haar oudste
zuster, inmiddels opgegroeid en gehuwd, trok zich het lot
van Thérèse aan en leerde haar op 18 jaar lezen en schrijven. Zij bleek een goede leerKng te zijn en wist vrij vlug
de onbekende stof te assimileren.
Een nieuwe wereld werd voor haar geopend, nieuwe vergezichten doken op. Plots was de wereld niet meer zo beperkt,
want zij kon kranten en boeken lezen en meteen bewijzen
dat ze helemaal niet geestelijk ten achter stond.
Diep ontsteld vroegen wij haar of er in dat gesticht dan geen
dokter, psychiater, psycho-therapeut, sociaal assistent, verpleegster — en noem maar op — zich met haar had bezig
gehouden ? Een licht schouderophalen was het enige antwoord.
Toen haar zuster ettelijke kinderen kreeg, kon Thérèse niet
meer blijven en kwam terecht In een beschermde werkplaats.
Nu is zij 33 jaar. In de beschermde werkplaats van Ukkel
verdiende zij het magere brood. Zij trok zich bijzonder het
lot aan van de zwaar gehandikapten om hen vol liefde en
geduld te helpen bij het eten en andere verzorging .« ik kan
zeer hard werken en Ik doe het graag, mevrouw » vertelde
zij mij verder. Om voor haar onbegrijpelijke redenen werd de
werkplaats plots gesloten. Politieke redenen wellicht, opperde zij zeer wijs.
Nu staat Thérèse op straat. Geen werk, geen inkomen. Haar
rijke ouders waren op het ogenblik van onze ontmoeting op
reis, ergens in Frankrijk. Hun gehandikapt kind had geen frank
op zak. Zij ging nu, ten einde raad maar niet moedeloos,
naar een « tante nonnetje » in een klooster in de omgeving
van Brugge. Wij hebben haar geld gegeven om een taxi te
betalen, zo kon zij veilig aankomen.
Thérèse klaagt niet aan. Zij vertelt haar lotgevallen gewoon
als nuchtere feiten. Niemand werpt zij de steen, zelfs niet
de maatschappij die dergelijke toestanden mogelijk maakt.
Geen ogenblik week de glimlach van haar aandoenlijk gezichtje. De levensblijheid « ondanks alles » en de blik die
dit meisje ons op de meest onverwachte wijze in de wereld
van de gehandikapten heeft laten werpen, kunnen wij nooit
meer vergeten.
Leven wij werkelijk in de 20ste eeuw of zitten wij toch nog
altijd in de middeleeuwen te ploeteren ?

Hilda Uytterhoeven

GEZIN WAT NU ?
« Wij-Vrouwen » VU-Gent-EekIo, nodigen uit op haar HerfstOntmoetingsdag op 21 september 1975 in De Sirkel te
Drongen, in samenwerking met het Dosfel-Instituut. Start
om 9.30 u., einde tegen 17.30 u. Middagmaal en baby-sit.

V Z W FEDERATIE
VAN VLAAMSE VROUWENGROEPEN
De vrouwen uit de werkgroep « Vrouwen in de Volksunie »
hebben op de vergadering van 6 september 1975 te Gent de
VZW officieel opgericht. Hiermee gaan we dan meer dan ooit
trachten zoveel mogelijk Vlaamse vrouwen te bereiken. Om
ons te helpen in onze werking, kunnen alle bestaande groepen, die al dan niet al kontakt met ons hadden, alle verslagen, uitnodigingen, publikaties, affiches van werking e.d.
bundelen, en ze klaar houden voor opvraging. Neem in ieder
geval schriftelijk of telefonisch kontakt op met Huguette De
Bleecker. Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel. 091/25.64.87.
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Binnen de vier komende jaren zullen 120.000 « volksduitsers • uit
Polen naar de Bondsrepubliek
emigreren, Duitsers die werk zuilen moeten zoeken (de immigratie begint op dat vlak In zeer
slechte voorwaarden, vermits er
hoge werkloosheid heerst In de
Bondsrepubliek) en waarvan de
helft
geen gebenedijd
woord
Duits spreekt. Het Is inderdaad
zo dat het na de oorlog in Polen
« niet verstandig » was Duitstalig
te zijn. Nu dreigen de alleen-Poolssprekenden nog eens het slachtoffer te worden van de omstandigheden, want niet iedereen
slaagt er In via een spoedkursus
vlug naar een andere taal over te
schakelen.

(Jeeveedee) Van de Nederlandse minister Hans Gruyters
(Woningbouw en Ruimteiijl<e Ordening) die nochtans zelf
jarenlang journalist was bij het Algemeen Handelsblad in
Amsterdam, kan men niet zeggen dat hij de pers een warm
hart toedraagt. Gedurende meer dan een jaar nadat hij in
1973 op het ministeriële fluweel had plaatsgenomen, weigerde hij zich te laten interviewen, en eerst nadat een Engelse
krant erin geslaagd was hem voor een vraaggesprek te strikken, ging hij ook zijn Nederlandse oud-kollega's te woord
staan. De afgelopen week haalde hij weer eens fel uit naar
de pers en de andere media omdat zij een « vertekend
beeld » zouden hebben gegeven van de regeringspiannen
en de Kamerdebatten in verband met de ruimtelijke ordening.
« De kranten », aldus Gruyters, « geven een volkomen
scheefgetrokken voorstelling van zaken. Van de genuanceerde
diskussies over de ruimtelijke problemen heb ik in de pers
bitter weinig teruggevonden ».

MINISTER CRUYTERS,
DE PERS EN DE AUTO-CHAOS
Het zal opvallen dat de bewindsman, eens oprichter van de
welhaast verdwenen partij Demokreten '66, voorts onder
andere voormalig cafébaas in de Amsterdams binnenstad,
niet sprak van « sommige » kranten of « enkele » bladen,
maar van « dé • kranten en « dé » pers. Op dit ongenuanceerde oordeel kreeg hij dan ook onmiddellijk lik op stuk.
De « Volkskrant » : « Minister Gruyters moet wel begrijpen
dat van kranten iets anders wordt verwacht dan van de
Handelingen van de Tweede Kamer ». (Dit laatste is de
naam van het stenografisch verslag). En het dagblad «Trouw»
schamperde : « Wie zou minister Gruyters toch bedoelen als
hij zegt boos te zijn op « dë pers » ? Is er dan zo weinig
terecht gekomen van het behoud van de pluriformiteit in
de Nederlandse krantewereld, dat een bewindsman in zo
algemene termen stoom kan afblazen ? ».
Inderdaad waren sommige, maar lang niet alle kranten fors
ingesprongen op Gruyters' plannen ten aanzien van het autogebruik, een zaak die erg nauw met ruimtelijke ordening
samenhangt. Maar het is nu eenmaal zo dat de dagbladen
schrijven over wat hun redakties belangrijk vinden (een
« objektief » Kamerverslag is voor geen enkele krantelezer
interessant), en dan valt de aandacht onvermijdelijk op zaken
als de auto en het openbaar vervoer, twee onderwerpen die
al jaren terecht voortdurend in de kijker staan
Het is ook niet mis wat Gruyters en zijn mede-mmisters aan
plannen met betrekking tot het verkeer koesteren Zo willen
zij via stevige belastingen op het gebruik van een auto de
partikuliere verplaatsingsmogelijkheden danig gaan beperken. Voorts wil men het autoverkeer in het westen van het
land (de « Randstad ») zoveel hindernissen in de weg leggen
dat duizenden mensen het besluit zouden nemen om hun
wagen(tje] dan maar van de hand te doen. Forse verhoging
van de benzine-accijns en van de wegenbelastmg passen
eveneens in de regeringspiannen die er vooral op gericht zijn
de Hollandse provincies met de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zo leefbaar mogelijk te houden
Dit hele pakket maakt slechts een onderdeel uit van het
ruimtelijke-ordening-projekt van de overheid, maar, zoals
gezegd, de auto is nu eenmaal een aandacht-trekker en
«de»(!) pers kan niet anders dan daarmee rekening houden.
Overigens niet alleen de pers. Want in het parlement kreeg
Gruyters van de oppositie de wind van voren, terwijl enkele
regeringspartijen evenmin stonden te juichen. Een liberale
woordvoerder sprak van een « strafexpeditie door autohaters ». Hij zei dat vooral de mensen op het platteland en
degenen met lagere inkomens zwaar getroffen zouden worden als het autoplan van de regering wordt doorgevoerd.
De oud-Verkeersminister Drees zei in de Kamer dat er nauwelijks enig verband is tussen openbaar vervoer en partikulier autogebruik. Het duurder maken van het auto-rijden
haalt volgens hem niets uit om het gebruik van het openbaar
vervoer te bevorderen, evenmfn, aldus Drees, als prijsverhogingen bij de treinen en de autobussen. Vrijwel alle automobilisten geven onder alle omstandigheden de voorkeur
aan de eigen auto, zei de oud-minister. Hij zag alleen enig
heil in strenge parkeerverboden in de grote steden
Gruyters wil desondanks zijn plannen doorzetten, en eigenlijk kan men hem daar geen ongelijk om geven De auto is
meer en meer immers een voertuig geworden met om echte
reizen te maken, maar om zich voortdurend in te verplaatsen, zelfs om twee straten verder een boodschap te doen.
Daardoor wemelt het in de steden van (ruimte vragend !)
verkeer dat inderdaad beter door het openbaar vervoer zou
worden opgevangen. Van energieverspilling, milieuvervuiling
en onveiligheid gewagen we dan nog niet eens
Er waren de afgelopen
degelijk ook daarvoor
tegenover de minister
deel van Gruyters over
terwege gebleven.

dagen in Nederland kranten die
schreven en zich dus bepaald
opstelden. Het ongenuanceerde
« de » pers ware dan ook beter
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In de barakkenkamer van de 63-jarlge Hllde Kullmann Is de woonkamer
van de slaapkamer met een gordijn gescheiden. De meubeltjes komen
van het Rode Kruis.

WAAR, WIE EN WAT OP HNOR?
Van een lezer die beroepshalve
met het eiland Timor te maken
had ontvingen wij onderstaand artikel.
(P.V.G.) Timor is één van de
3.300 eilanden behorend tot het
stel van Polyneslsch Indonesisch
schiereiland, met in totaal een
bevolking van iets meer dan
3.000.000 zielen. Het geeft uit op
de Indische Oceaan en is gelegen tussen 9°30' en 11040' Zuidbreedtegraad en tussen 121° en
124''50'
Oost-lengtegraad.
Het
eiland heeft in zijn geheel een
lengte van 480 km en een breedte
van 90 km, of 31.500 km2. WestZuid-Timor behoort tot Indonesië,
dat het sedert 17-8-1950 erfde van
Nederland, welk het zelf tijdens
de Wereldoorlog II was kwijtgeraakt en bezet door Japan.
De Noord-Oosterstreek, die momenteel onze aandacht vraagt is
als door d€ natuur zelf min of
meer gescheiden van de WestZuidstreek door een machtig bergketen, zal dus einde van dit jaar
zijn onafhankelijkheid krijgen van
Portugal. Portugal heeft die streek
veroverd omstreeks 1500. Indonesisch Timor heeft als hoofdstad
Kupang, Portugees Timor heeft
Dilli als hoofdstad. Het is dan ook
in deze laatste streek, dat er de
laatste tijd zoveel
geVochten
wordt. Zoals eerder gezegd wordt

Timor doorsneden door een machtige bergketen, welk In de Noordstreek soms tot 6.000 voet hoog
kan gaan. De rijkdommen van
beide landstreken zijn In hoofdzaak : Eucalyptus, Accacia en
Santalhout, waaruit men zelfs bepaalde wit-gele en rode verfprodukten haalt. Verder zijn er :
goud, koper en ijzererts.
De bevolking heeft het meest gelijkenis met de Papweas, is zeer
vreedzaam en zelfs zeer godsdienstig.
Aangezien het tamelijk grote rijkdom van dit land, bloeit er een
drukke handel, echter bijna geheel in handen van Chinezen, die
met al hun gewonnen, of mag men
beter zeggen gestolen rijkdommen de Portugese overheden
vleien, opdat deze niet te nauw
zouden toe kijken waar anderzijds het braaf inlands volk zowel in steden als in verre verloren dorpen materieel, sociaal, familiaal en ekonomisch praktisch
volledig aan eigen lot is overgelaten.
Portugees Timor beschikt over
meer dan genoeg rijkdommen om
zich een eerbare plaats te veroveren. Het kan bergijpelijk niet vanzelf gaan, maar Portugees Timor
zou in elk geval best varen zonder die op voorhand reeds aan de
uitzuigers verkochte leiders.

De immigranten worden opgevangen in zgn. doorgangskampen.
Bitter gestemd stellen ze vast
dat ze dertig jaar geleden door de
Poolse overheid in gelijkaardige
kampen gestopt werden. Te Hamburg-Finkenwerder bestaat er een
dergelijk kamp. De omstandigheden waarin de immigranten daar
moeten leven, verschillen hemelsbreed van wat ze zich in de rijke
Bondsrepubliek hadden voorgesteld : veel te weinig ruimte en
dus opeenstapeling van hele families (kleine kamers, waarin 10
volwassenen en 8 kinderen samenhokken ,zijn geen zeldzaamheid) slechte hygiënische voorwaarden, geen privacy enz.
Het was reeds tijdens de hoogkonjunktuur voor Duitsers uit Polen moeilijk om aan de slag te
geraken in hun nieuwe vaderland.
Nu is het zoveel moeilijker, ook
door de taalmoeilijkheden. Vertelt een 29-jarige immigrant :
• Op school krasten ze een hakenkruis op onze bank en werden we afgeranseld omdat onze
ouders Duitsers waren. Hier worden we nu geringschattend « Polakken » genoemd en onze jongeren durven geen Pools meer spreken in het openbaar ». En verder de schrijnende klacht « In
onze geboortestreek in Polen waren we vreemdelingen, vooral door
de taal, en hier zijn we ook vreemdelingen onder de Duitsers, weerom door de taal ».
De geplande inwijking van 120.000
Duitsers uit Polen moet de
Bondsrepubliek betalen met 2,3
miljard Mark, waarvan één miljard als goedkoop krediet geldt
(som die dus zal moeten terugbetaald worden). Maar daarmee
is de zaak niet opgelost, want er
blijven nog 160.000 Duitsers in
Polen achter, die echter geen
uitreisvisum krijgen en waarvoor
Bonn dus nog eens zal moeten
betalen, wil men ook die tweede
(grotere) helft laten inwijken. En
nochtans vat men nu reeds de
ontstane toestand als volgt samen : « Voor beide partijen is
wat ze geven te veel en wat ze
krijgen te weinig ». Bovendien
wordt in West-Duitsland scherpe
kritiek uitgeoefend op dit akkoord. Er wordt o.m. gewezen op
het feit dat indien de Duitsers in
Polen onmenselijk zijn opgetreden, de Polen met gelijke munt
terugbetaalden.
Bovendien betaalde Duitsland met ruim een
vierde van het voormalige Rijk
terug, met alles wat Duitse generaties er tot stand hebben gebracht, waarvan de waarde In de
biljoenen loopt.
Het IS ten andere niet uitgesloten
dat er Immigrees na verloop van
tijd naar Polen terugkeren of naar
elders zullen emigreren. Het is
een tragische nasleep van de
tweede
wereldoorlog,
die
in
plaats van een glimlach tandengeknars uitlokt. Zo zijn er trouwens nog een berg korrekties In
volkse zin in Europa aan te brengen, korrekties die niet gebeuren
zolang er geen Europa der Volken
ontstaat.
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ANTWERPEN
SEPTEMBER
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
ARRONDISSEMENTELE WERKING :
-Vrijdag 19 september: Arrondlssementsbestuur.
-Vrijdag 26 september: Arrondlssementele
Afgevaardigde
Partijraad.
Deze drie verkiezingen grijpen
plaats, telkens In lokaal 'Trefpunt,
Turnhoutsebaan, 28 • Deume.

'

ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr., Wetstr.
12, Antw., tei. 36.84 65. Open van
9 tot 16u30. Op maandag tot 19u,
op die dag treft u dan ook een
volksvert. aan, die zitting houdt
van 16 tot 19u om u met uw problemen over dienstbetoon, naar
bestvermoqen te helpen.
KOO
Met onze afgevaardigden in de
KOO kan u telefonisch een afspraak maken, om uitleg en inlichtingen betreffende allerlei aangelegenheden op dit vlak, en natuurlijk betrekking hebbend op het
grondgebied Antw. Stad. De Boel,
tel. 33.97.90 of De Laet 38.66.92.
ABONNEMENTENSLAG
Een abonnement op ons weekblad kan u schenken aan een onzer minder bemiddelde leden.
Neem kontakt op met ons sekr.,
tel. 36.84.65.
DIENSTBETOON
Het sekr., Wetstr. 12, Antw.,
tel. 36.84.65 is dagelijks toegankelijk 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. geopend tot 19u Het dienstbetoon
grijpt dan plaats van 16 tot 19u.
KOO
Met onze afgev. In de KOOAntw. Stad, kan u een afspraak
maken : De Boel, tel. 33.97.90 of
De Laet, tel. 38.66.92.
STEUN KONTAKTBLAD
Propagandasteun voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen : KB 404-3036801-68 van VUAntw. Stad. De steuners worden
met naam en adres afgedrukt in
ons volgend Kontaktblad.
NIEUWE LEDEN
Vanaf deze maand kunnen nieuwe leden aansluiten voor het jaar
1976. Tot eind dit jaar gratis.
Hoofdlid 100 fr. (bijlid of gezinslid 50 fr.).
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr., Wetstr. 12, Antw., tel. 36.84.65, open
van 9 tot 16u30. Wil u een volksvert. of prov. raadslid of sen. aan.
treffen kom dan telkens op maandag van 16 tot 19u.
KOO
Met onze afgev. in de KOO, dhr
De Boel en Fr. De Laet kan u een
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afspraak maken wanneer u problemen hebt in verband met de KOO
te Antwerpen Tel. resp 33.97.90
en 38.66 92.
VUJO
Voor alle informatie : mej. Erika
De Motte, Venezuelastr. 6/91,
Antw 2030.
HERIVIAN VAN DEN REECKHERDENKING
Zaterdag 27 september om 19u:
in de St-Annakerk te Borgerhout
(Goedendagstr.) : een eucharistieviering ter nagedachtenis van
Herman Van den Reeck en allen
die in de strijd der Vlaamse Beweging hun leven hebben gegeven voor het welzijn van het
Vlaamse volk. De homilie zal worden gehouden door pastoor L.
Van Veldhoven.
Zondag 28 september van 11
tot 12u : op het erepark van de
stedelijke begraafplaats « Schoonselhof » te Antwerpen : een bezinningsstonde rondom het graf
van Herman, met bloemenhulde,
samenzang, een « In Memoriam »
en een toespraak door de heer
Bert Verbeelen, schepen van kuituur te Borgerhout. We komen
samen aan de wachthal van de
begraafplaats.
Bloemenhulde : alle personen
en organisaties, die wensen deel
te nemen aan de gezamenlijke
bloemenhulde, kunnen dat doen
door storting van 100 fr. op de
PR nr 45.82.43 ten name van dhr
Jos Mannaerts, René Carelsstr.
25 te Borgerhout. Zo helpt u ons
ook de kosten van deze herdenking dragen. Wij rekenen op uwe
medewerking en danken u bij
voorbaat I
BORGERHOUT
TENTOONSTELLING
Tot 23 september 1975 heeft In
de gemeentelike feestzaal, Turnhoutsebaan 92, een tentoonstelling plaats van werken van kunstfotograaf Roel Jacobs. Roel Jacobs werd geboren te Borgerhout
op 4 november 1943. Hij volgde
een opleiding in kreatieve fotografie bij Hans Götze in Den Haag
en van reklamefotografie bij Marthe Hoepffner in Hofheim (Taunus). Daarna was hij hij assistent
bij Leo Karr (Parijs-, A. Carrouw
(Frankfurt), Blacha en Seifert (Offenbach) en was een tijdlang atelierleider in de reklamestudio van
R.W. Schlegelmiich in Frankfurt.
Hij was ook te Londen « first assistant» bij Michael Joseph. Thans
heeft hij een fotostudio te Brussel. Individuele exposities werden
door hem reeds ingericht te Antwerpen, Darmstadt, Glenhausen
en Brussel.
Deze eerste tentoonstelling te
Borgerhout van Roel Jacobs is
vri toegankelijk alle dagen van
10 tot 19 u.
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BORNEM
LOKAAL VLAAMSE KRING
« DE BRON »
Openingsuren . vrijdag vanaf
19u, zaterdag vanaf 20u, zondag
van 10 tot 13u.
FLOR GRAMMENS-AVOND
Na de schitterende avond met
Flor Grammens van juni 11. we'd
terug met hem kontakt opgenomen om zijn spreekbeurt verder
af te werken.
AVOND MET PIET DE PAUW
TAK-voorz. Piet De Pauw werd
verzocht, nog voor de betoging
van 26 oktober a.s., een uitvoerige uiteenzetting te komen geven
over de doelstellingen en aktiviteiten van TAK. We houden u op
de hoogte i v.m. datum en plaats.
DIENSTBETOON
Elke 2de vrijdag, in lok. De
Bron : vanaf 19u • ziekenfonds :
van 20 tot 20u45 : volksvert. Joos
Somers.
Elke 3de vrijdag in lok. De
Bron : vanaf 19u : lic. Kris MuysGeeraert, over onderwijsproblemen en onthaal gastarbeiders.
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Elke 1ste donderdag van 20 tot
21u30 op volgende adressen: Centrum : café Vogelzang, Miksebaan
25 (Rik Decleir) ; Kaart : café
Boerke, Rustoordlei (Monica Verijke-Deschepper) ; Maria-ter-Heie :
café Den Hoveniier, Bredabaan 810
(Stan Van Looveren) ; Bethanie :
café Oud België, Pauwelslei 184
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg :
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak
Decru).
DEURNE
DIENSTBETOON
ledere donderdag staan onze
mandatarissen ter beschikking in
ons lok. Trefpunt.
ZITDAGEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
ledere Ie en 3e donderdag van
de maand.
GROTE TOMBOLA
Voor uitbreiding Vlaams Kultureel Centrum « Trefpunt ». Loten
van 1, 10, 50, 100, 200 en 500 fr.
Trekking op 31.10.75 in het lokaal.
Prijzen : o.a. reis naar Tenerife,
kleuren-TV, 2 wit-zwart TV, koelkast, enz. Steun ons. De winnende
nummers verschijnen in « Wij ».

MARCEL

19
20
20
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23
26
27.
28
28.

Antwerpen (Arr.) : Verkiezing Arr. bestuur in lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deume, om 20u.
Duffel : Arr. raad Mechelen.
Borsbeek : . Wij «-kolportage. Bijeenkomst te 10u bij
H. Van den Bergh, Schanslaan 82. Neem nog tel. kontakt
met Jef Denil, tel. 21 01 91
Bornem : Palingfeest in lok De Bron. Paling in 't groen,
100 fr. per persoon. Begin 20u Inschr. bij de bestuursleden of in het lokaal, Kapelstr. 71.
Geel : Filmavond door Piet De Pauw en zijn Takkers :
• De slag van Schaarbeek • in café Het Wijnhuis, Stationsstr. om 20u. inkom : 50 fr. Kaarten kunnen besteld
worden bij sekr. A. Peeters, Dr Vandeperrestr. 2 (014/
58.97.36).
Onze-Lieve-Vrouw-Waver : 3e Vlaamse feestavond. Parochiezaal, Leemstr. Ingericht door VU-OLVW. Doorlopend koud buffet vanaf 20u30. Inschr bij Ward Hellemans, tel. 015/75.53.54.
i\/lerksem : Mini-Kongres VUJO-Merksem, te 14u30, in
lok. Tijl, Bredabaan 298.
IMerksem : VUJO-LedenvergaderIng in Vlaams Huis Tijl,
Bredabaan 298, te 20u30.
Antwerpen (Arr.) : Verkiezing arr. partijraadsafgevaardigden in lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 23, Deurne, om
20u.
Kapellen : VU-bal in feestzaal Concordia, Dorpstr., om
20u30. Orkest : The Dolfyns
Antwerpen : Herman Van den Reeck-herdenking van
11 tot 12u. Bezinningsstonde en bloemenhulde. Begraafplaats Schoonselhof.
Vorst-Kempen : Bestuursvergadering.

OKTOBER
3
3
4.
4.
4
4.
5.

10.
11.
11
12.
17.
18
18.
19.
18.
31.

Halle (Kempen) : VU-bal in dancing Bakkershof, Eikenlaan, te 20u.
Meerhout : Bestuursvergadering.
Edegem : VU-bal in zaal Elzenhof. Toegangskaarten bij
alle bestuursleden en in Drie Biken.
Boom-Reet-Rumst : VU-bal in feestzaal Gildenhuis te
Reet, om 20u30. Toegangskaarten bij de bestuursleden.
Lier : VU-bal, zaal De Valk, Grote Markt. Orkest : The
Stereo's.
Vorst-Kempen : Afdelingsbal in zaal FC Exelsior te
Klein Vorst.
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 begraafplaats te Brasschaat.
Meerhout : Afdelingsbal in zaal Gildenhuis.
Booischot : Afdelingsfeest in de Parochiezaal van Pijpalheide. Het feestmaal wordt verzorgd door onze vriend
Marcel Van Roy van « Het Hof van Aragon ».
Hove : Inhuldiging VU-afdelingsvaandel.
Hoboken : Werftocht wijk Nachtegalenhof Verzamelen
te lOu in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
Duffel : Arr. raad Mechelen. Verkiezingen arr. bestuur.
Merksem : Gezellige wijnavond door VUJO-kern in zaal
Tijl, Bredabaan 298, vanaf 20u.
Hoboken : VU-afdelingsbal Wijkcentrum « Macadammeke », Groenstr. 1, Wilrijk. Aanvang te 20u.
Vorst-Kempen : Bestuursvergadering.
Mechelen : Herfstbal VU-Mechelen, Stadsfeestzaal, Botermarkt, met The Lords.
Vorst-Kempen : VUJO-instuif in zaal Pakrils te Klein

Vorst.
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STEUN ONS IN DE RODE RUPELSTREEK
Op initiatief van de VU-afd.
Boom, Reet en Rumst : groot
leeuwlcensbal op zaterdag 4 oktober te 20u30 in zaal Gildenhuis
te Reet (Centrum). Toegangskaarten bij de bestuursleden : 60 fr.
EDEGEIM
VOSKA
Op 7 september II. heeft onze
voetbalploeg VOSKA, een memorabele dag beleefd. Ter gelegenheid van de voetbalmatch tegen
de veteranen, werd de nieuwe
mooie zwart-gele vlag overhandigd, die door haar ere-voorz., de
h. Fr. Blereau, werd geschonken.
Nadien in Drie Eiken, overvol spelers en supporters, kwam VOSKA
in het bezit van de wisselbeker,
welke door Renaat Dekeyser, in
naam van de VU-gemeentemandatarissen, aan de ploegkapitein
werd geschonken. Dit prachtstuk
van een beker werd enkele malen
gevuld met schuimwijn en natuurlijk leeggedronken. De VU-Edegem
wenst hierbij VOSKA een vruchtbaar seizoen en bijzonder het
voortduren van de heersende kameraadschap.
PROFICIAT
De VU-afd. Edegem wenst hartelijk proficiat aan Koen Bertelot
en IVIagda De wachter welke huwden op 5 augustus II.
Hun vrienden Dirk Degrijse en
Bettina Van der IVIeuren deden
hetzelfde, maar op 22 augustus
II. Eveneens onze hartelijkste gelukwensen.
KAARTPRIJSKAMP
Van september tot en met april
werd door de VNSE elke maand
de reeds traditie hebbende kaartprijskamp gepland. De eerste uitqave van deze kaartwedstrijd gaat
door op 20 september e.k. Raadpleeg de kalender van de aktiviteiten in Drie Eiken regelmatig in
het lokaal zelf of in het Eikeblad.
Weet u bijvoorbeeld, dat op 1
september II. een kursus EHBO
van het Vlaamse Kruis is gestart?
EDEGEIVI
SOC. DIENSTBETOON
Onze gemeenteraadsleden : Ludo Van Huffelen, Drie Eikenstr.
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de
Fienneslaan 47 ; Hilde Dewit-Jacobs, Jan de Sadeleerstr. 16 ;
Miei Claessens, Opstal 37.
Onze afgev. bij de KOO : dr.
Van Deun, Bonniverlei 44 ; Paul
Wijns, Te Nijverdoncklaan 51.
GEZOCHT
Voor ons bal van 4 oktober zoeken we allen mooie prijzen voor

de reuze-tombola. Ook u vindt zeker jets dat de moeite waard is.
Breng het bij Julia Engelen-Saenen, Romeinseput 100, telefoon :
57.11.51. Afhalen doen wij ook.
EKEREN
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen, Koekoekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van
Tongerio, gemeenteraadslid, Lelienl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboomstwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72
(41.04.41).
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen. Koekoeklaan 7 (64.49.43) ; Maurits
Van Tongerloo, gemeenteraadslid,
Leliënlaan 62 (64.55.14) ; Lode Van
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboomstwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72
(41.04.41).
ARR. BAL
- Zaterdag 29 november te 21 u
in feestzaal Alpheusdal, F. Williotstr. 22. Kaarten aan 80 fr. op het
VU-sekr. of bij de bestuursleden.
HERENTHOUT
VAN DIERENHERDENKING
Nu de prachtig-geslaagde Van
Dierenherdenking achter de rug
ligt past het onze kaderleden van
Herenthout en Noorderwerk een
oprecht woord van dank toe te
sturen voor hun wekenlange inzet ter voorbereiding van deze
herdenking. Wanneer zij tot een
sukses uitgroeide dan hebt gij,
naast de onvermoeibare mr. De
Boe, daar verzeker het uwe toe
bijgedragen.
WINTERAKTIE
Naast een voordracht van onze
volksvert. Nelly Maes staat ook
een spreekbeurt van TAK-voorzitter Piet De Pauw op het programma.
TIENJARIG BESTAAN
Dit jaar herdenkt onze afdeling
haar tienjarig bestaan. Als inzet
van deze herdenking gaat op 26
september haar 8ste dansfeest
door in zaal Lux, Markt. Orkest
« Bobby Prins ».
HERENTALS
VAN DIEREN-HERDENKING
Ook
VUJO-Herentals
bevond
zich onder het talrijke pulbiek dat
op zondag 31 augustus j l . de
plechtige herdenking van sen.
Van
Dieren
bijwoonde.
Een
pluimpje voor de inrichters. De
afwezigen hadden weer eens ongelijk.
HOBOKEN
SPAARPOTTEN '76
De afd. is begonnen met het
plaatsen van spaarpotten i.v.m.

de komende gemeenteraadsverkiezingen. De spaarpotten kunnen
afgehaald worden in ons VNO,
Steynstr. 85.
VLAAMSE KULTURELE KRING
. JAN PEETERS .
De kring richt op zaterdag 27
en zondag 28 september een retrospektieve in van werken van
kunstschilder
Felix
Eyskens.
Schilderijen te bezichtigen van
10 tot 18u in VI. Nat. Centrum,
Steynstr. 85.
KONTIGH
VUJO
De vakantie zit er weer op en
de meesten zijn reeds weer aan
het werk of hebben hun studieboeken weer ter hand genomen.
Deze laatsten wensen we dan ook
nu reeds alle sukses toe. Ook wij
starten opnieuw met onze VUJOaktiviteiten en graag brengen we
onze maandelijkse vergadering in
herinnering die voortaan elke 4e
dinsdag doorgaat in het VU-ontmoetingscentrum, op de Ie verdieping, boven VI. Huis Tijl, te
20u30. Deze maand is dat dus op
dinsdag 23 september. Graag willen we nu reeds, jong en oud en
tussenin uitnodigen op onze gezellige wijnavond, die zal doorgaan
op zaterdag 18 oktober, vanaf 20u
in zaal Tijl.
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden of verlangt
u bepaalde inlichtingen ? Aarzel
niet om op één der navolgende
nummers te bellen om een afspraak met onze mandatarissen
te maken : schepen Toon Dewachter (45.65.59 of 45.24.38), KOOvoorz. Leo Michielsen (45.55.90),
gemeenteraadslid Luk Droogmans
(45.51.81), gemeenteraadslid Jan
Poels
(45.51.71),
KOO-raadslid
Omer Stevens (45.25.17). Ook op
één der volgende nummers kunt
u terecht : afd.-voorz. Urbaan Dubois (45.70.27), soc. dienstbetoon
Mare Hendrickx (45.88.27), afd.sekr. Alfons Brat (46.02.79).
IMERKSEIVI
VUJO-MINI-KONGRES
Dit jaar zijn we met een nieuw
bestuur van start gegaan. Na een
grondige evaluatie werd op de
laatste VUJO-vergadering besloten een nieuwe aanpak te lanceren. Teneinde iedereen in de
nieuwe werkvorm te betrekken,
komen we zondag 21 september
samen in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, om 14u30. Wat is nu
het opzet van dit mini-kongres ?
In een eerste deel willen wij ons
bezinnen over onze participatie n
VUJO. (Waarom zijn wij in VUJO?
Wat willen wij bereiken ?). Het
belangrijkste is echter dat de ver-

BRABANT
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
(Arr.)
De arr. afgev. van de afdelingen
uit het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde noteren nu reeds de volgende
datum van de « verkiezingen op
arr. vlak » : vrijdag 19 september.
Programma : koóptatie bij de arr.
raad ; arr. bestuur ; arr. afgev.
Partijraad.
Deze verkiezing vindt plaats
in de zaal Rotonde (Meli-kompleks
op de Heizel). De arr. raadsleden
zullen hieromtrent
de nodige
richtlijnen eerstdaags ontvangen.

BRUSSEL (Aggl.)
GROTE DANSAVOND
Op zaterdag 11 oktober om 20u
30 met het Waltra-orkest in het
gemeentehuis van Laken, E. Bockstaelplaats. Deelname in de onkosten : 70 fr.

ASSE
UITSTEL LEDENVERGADERING
Wegens de Hop- en Bierfeesten
en de kermis met de handelsbeurs zal de algemene ledenvergadering van september verschoven worden tot oktober. Uitnodiging volgt.
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BUIZINGEN
BAL
De redaktie van het Buizings
tijdschrift « Teenentander » en
het bestuur van de Volksunie,
afdeling Buizingen, nodigen u uit
op haar Teenentander-Bal op zaterdag 4 oktober te 20u30 met
Pop Stereo Sound in zaal « De
Welkom », de Kerckhovestr. 16a,
Buizingen.
DI-AKTIVITEITEN
18 september : informatie over
de gewestplannen te Budingen.
17 oktober : informatie over de
fusies te Erps-Kwerps in het Kuituur Zolder.
Nadere inl. bij prov. verantw.
Hollaender B, Brusselsestwg 51a,
1850 Grimbergen, telefoon : 02/
289.27.68.
JETTE-LAKEN
VRIENDSCHAPSBAND
Op zaterdag 20 september vieren wij samen met alle Vlamingen te Brussel, het 10-jarig bestaan van « Vriendschapsband ».
Het 10de Vriendschapsbal moet
het sukses van 10 jaar inzet bevestigen en met uw medewerking
komen er nog vele jaren bij. Het
bal gaat door in het voormalig

gemeentehuis van Laken, ingang
E. Bockstaellaan om 20u.
LEUVEN (Arr.)
VLAAMSE NACHT VAN HET ARR.
Het bestuur en de mandatarissen van de VU in het arr. Leuven nodigen alle vrienden uit om
deel te nemen aan de Vlaamse
Nacht van het arr. Leuven. Dit
groot VU-dansfeest zal doorgaan
op zaterdag 11 oktober a.s. vanaf
20u30 in de Salons Georges, Hogeschoolplein te Leuven. Peter
Opsteyn en zijn orkest spelen ten
dans. Bestel tijdig kaarten !
TOMBOLA
Meer en meer afdelingen begin,
nen de door hen opgehaalde prijzen voor onze jaarlijkse tombola
binnen te brengen. Er ontbreken
echter nog een groot aantal ! Doe
het nu vlug ! Stel niet uit wat vandaag nog kan. Verantwoordelijke
voor de prijzentafel : André Van
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-lo, tel. 016/25.20.14.
FEESTKOMMISSIE
De feestkommissie doet een
krachtige oproep tot de afdelingen van het arr. Leuven om zoveel mogelijk kaarten te verkopen voor de Vlaamse Nacht van
het arr. Leuven. Elke afdeling ontvangt automatisch een aantal

schillende standpunten uitgewisseld worden, om van daaruit te
werken naar een tweede deel,
dat zuiver praktisch gericht is.
Vanuit de doelstellingen komen
we dan tot het formuleren van
een aantal agendapunten, over
het gehele werkjaar. Op vorige
vergaderingen behandelde agendapunten kunnen eventueel nog
verder uitgewerkt worden. Het
belang van die dag hoeft niet onderstreept te worden. Het is een
nieuwe start ! Daarom vragen we
dat ieedreen, die aktief betrokken
wil worden in de VUJO-werkIng,
aanwezig zou zijn.
VK ATLANTA
Als laatste voorbereiding en
rechtstreekse aanloop tot de nieuwe kompetitie, werden op zondag
7 september de voetbalschoenen
nogmaals aangebonden voor een
vriendschapoelijke wedstrijd, ditmaal tegen FC Far West Boys.
Wie had verwacht echte cow-boys
op het veld te zien verschijnen
kwam echter bedrogen uit, want
alle spelers waren keurig in voetbalplunje gestoken. Met enige
vertraging op het voorziene aanvangsuur werd de wedstrijd gestart. Eerst wat zoekend en de tegenstrever
aftastend
werden
langs beide zijden enkele voorzichtige
aanvallen
opgebouwd.
Stilaan kwamen onze spelers echter onder stoom en op de 20e min.
kwam onze ploeg, na een fraaie
aanval op voorsprong. Onze jongens bleven echter niet op hun
lauweren rusten en rond de 40e
min. werden hun inspanningen
voor de tweede maal beloond.
Kort voor de rust werd dan een
3e doelpunt aangetekend, zodat
met een 3-0 voorsprong even op
adem kon worden gekomen. Kort
na de herneming konden de bezoekers een tegendoelpunt aantekenen, wat meteen ook de einduitslag op 3-1 bracht, want alhoewel onze jongens zelf geen doelpunten meer konden aantekenen,
werden alle aanvallen op hun doel
met sukses afgeslagen. Deze
overwinnng zo kort voor de start
van de kompetitie, heeft er zeker toe bijgedragen dat onze spelers met vertrouwen hun eerste
officiële wedstrijd van het nieuwe
seizoen tegemoet gaan. We wensen hen dan ook alle sukses toe.
DIENSTBETOON
Schepen Toon Dewachter ontvangt op het gemeentehuis, elke
maandag van 14 tot 17u. KOOvoorz. Leo Michielsen is te spreken elke dinsdag en vrijdag van
14 tot 17u op het bureel van de
KOO, Van Aertselaerstr.

IVIORTSEL
WENSEN
VU-Mortsel wenst haar trouw
medelid Jan Claessens, een sfioedig en algeheel herstel toe, na
het heelkundig ingrijpen.
ST-KATELUNE-WAVER
VLAAMS KRUIS
De plaatselijke afd. organiseert
een EHBO-kursus. Deze start op
donderdag 25 september om 20u30
in « In de Wereld », Markt 5. Deze
kursus staat open voor iedereen
vanaf 17 jaar. Tijdens een 20-tal
lesavonden wordt een teoretische
rond «eerste hulp bij ongevallen»,
en praktische vorming gegeven.
Na het afleggen van een proef
ontvangen de kusristen een erkend brevet van helper.
WILRI^
ZWEMSTONDE
Net zoals voor de vakantie gaat
Plons elke donderdag zwemmen
in het Gemeentelijk zwembad.
Samenkomst te 18u45 aan de ingang. Kinderen gaan binnen aan
15 fr., voor de volwassenen vragen wij al maandenlang een speciaal tarief aan, maar tot nu toe
bleef het slechts bij beloften.
Wacht hier echter niet op om met
het ganse gezin een gezonde duik
te nemen. Wees erbij vanaf volgende donderdag !
NIEUWS IN EEN NOTEDOP
Noteer alvast volgende aktiviteiten : begin oktober : avond
over verantwoord speelgoed, ingericht door W K in samenwerking met het.Dosfelinstituut. Juiste datum wordt nog meegedeeld ;
30 oktober : wijkvergadering op
het Neerland ; 5 november : Dosfelavond over « Inspraak en medezeggenschap in praktijk », spre.
ker : volksvert. Joos Somers ; 3
december : Jaak Van de Meulebroucke (Oostende) over « Federalisme » ; eind januari-begin februari : Willy Kuijpers en Walter
Luyten over « Het Europa der
Volkeren ». Er wordt natuurlijk
ook nog aan een luchtige noot
gedacht. Goede ideeën zijn van
harte welkom bij Juul Cautreels,
Vredelaan 65 (27.03.18) of bij Mia
Damen, Koolhofstr. 4 (28.15.17).

'mael

VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS - H Y P O T H E K E N
LENINGEN
Drie Koningenstraat 1 2
2 6 0 0 BERCHEM - T e l . 3 9 . 2 5 . 8 2
M A A N D A G GESLOTEN
Huwelijk - Brand - Familiale
1 j . GRATIS

SEPTEMBER
18. Tienen : Gewestplannen : debatavond met W. Kuijpers.
19. Leuven : Arr. raad in zaal 't Broek.
20. Vossem : 4de VU-bal om 20u in zaal Victoria, Smisstr.
14.
24. Liedekerke : Fed. raad, 20u, in het gemeentehuis.
27. Kessel-Lo : Dansfeest van de Vlaamse Gepensioneerden
in zaal Bad.
27. Groot-Bijgaarden : 4de herfstbal in zaal Collegium, Brusselsestr. 257, om 20u30, met het radio-orkest « The
Dixie Dicks ».
27. Hofstade : Filmvoorstelling van TA. met « De Slag van
Schaarbeek » om 20u in het parochiecentrum zaal Vrede, Ambroosstwg. Inkom : 50 fr.
28. Leuven : Dialoogdag over Kultuurbeleid In Vlaamse
Leergangen.
29. Zoutleeuw : Debatavond over Gewestplannen met Willy
Kuijpers in zaal Toekomst.
OKTOBER
11. Wemmel-Hamme-Relegem : Vlaams Hoevefeest te Hamme vanaf 18u in Gasthoeve Frans Elpers, Lindestr. 137.
Ook op 12 oktober vanaf 12u.
18. Wilsele-Holsbeek : Bal in de parochiezaal St-Martinus te
Wilsele.
25. Liedekerke : Bal in zaal Mulhof, St-Gabriëlsinstituut.

kaarten. Indien bijbestellingen, gelieve dan kontakt- te nemen met
Jef De Meyer, P. Poulletlaan 11,
Heverlee, tel. 016/23.35.58 of Willy Somers, Klappijstraat 55, Molenstede, tel. 013/33.26.69.
ONTHAALDAG KULTUUR
De VU van het arr. Leuven zal
de eer hebben heel wat Vlaamse
vrienden als gasten te mogen begroeten ter gelegenheid van de
dialoogdag « Kuituur », welke zal

doorgaan op zondag 28 september
in de Vlaamse Leergangen te Leuven. Bij voorbaat heten wij allen
oprecht en van harte welkom.
Tot onze mensen van het arr. een
krachtige oproep om er zeker bij
te zijn. Het gaat om een zeer belangrijke bijeenkomst, die geen
enkel kaderlid mag missen. Ook
andere leden en simpatisanten of
geïnteresseerden zijn van harte
welkom.
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RUISBROEK
DEELNEMING
Het VU-bestuur van Ruisbroek
neemt innig deel aan het leed dat
de familie Vandervelde-Vellemans
ondergaat, bij het overlijden van
de heer Viktor Vellemans, vader
van mevr. Vellemans. Wij wensen

aan onze voorzitter en ons bestuurslid veel sterkte en moed
toe om dit leed te overwinnen.
STEENOKKERZEEL-PERK
FILMAVOND
Op 24 oktober om 20u over de
jongste Vlaamse betogingen en de

jongste IJzerbedevaart. Lok. Bij
den Tipper, Kortenbergsestwg 25,
Steenokkerzeel-Humelgem.
BAL
Tweede lustrumbal op 6 december te Steenokkerzeel In zaal De
Molenkens, Wambeekstr. Orkest :
Boogy Band uit Machelen.

LIMBURG
AS
WERKING
Bestuursvergadering : op 26
augustus en 8 september kwam
het voltallig bestuur bijeen om
de werking van onze afdeling te
bespreken. Er kwamen ondermeer
volgende punten aan bod : « VrijAs » : ons veel gelezen informatieblad zal verschijnen einde
oktober. Er wordt nu reeds druk
aan gewerkt ; ledenblad : dit zal
naar alle leden gestuurd worden
begin oktober ; ledenwerving :
ons doel is ,zoals verleden jaar,
30% meer leden aan te werven.
Gezien het sukses van vorig jaar
is dit zeker haalbaar ; VU-bal :
zal doorgaan op 13 december In
zaal Elkerlyck. Het wordt weer
beslist een groot sukses ; soc.
dienstbetoon : elke dinsdag van
18 tot 19u bij en door Jos Truyen,
BilzerWeg 50.
BREE
GELUKWENSEN
De afd. Bree wil langs deze
weg gelukwensen toesturen aan
Mond en Christiane Cleeren, die
einde juni in het huwelijk traden.
De afd. heeft hen bedacht met
een Vlaamse Leeuwevlag, welke
door prov. raadslid Jaak Gabriels
uitgereikt werd aan het jonge
paar op het 11-juli-feest in Opitter. We konden in het verleden
steeds op Mon rekenen en hopen
dat in de toekomst eveneens te
kunnen doen (evenals op Christiane) ; we hebben niemand verloloren, maar wel iemand bijgewonnen.
Aan Marie-Claire Vanderhallen
en Louis Gysen, van harte proficiat ter gelegenheid van hun huwelijk. We wensen Marie-Claire
van hgrte welkom in Bree en hopen beiden dikwijls in ons midden te hebben.
Ook aan Paul en Marijke Paredis-Swinnen bij de geboorte van
hun eerste spruit (en het eerste
kleinkind van Berke en Jeanneke

Paredis, aan wie ook onze felicitaties) Kurt. We zouden zeggen :
doe zo voort...
VEEL STERKTE
Aan Erik Eyckmans, ons bestuurslid die gedurende 10 maand
zal trachten het vaderland te verdedigen. Wat zullen we ons veilig
voelen !
WIJ LEVEN MEE
Langs deze weg biedt het afdelingsbestuur haar oprechte deelneming aan, aan Marie-Claire Vanderhallen en haar echtgenoot
Louis Gysen, bij het overlijden
van vader-schoonvader.
BAL
Op zaterdag 8 november gaat
ons jaarlijks Vlaams herfstbal
door in zaal Brouwershuis te Opitter. Zoals steeds hebben we de
uitstekende muziek van het orkest The Hitch Hikers. Om onze
aanwezigen speciaal te verwennen hebben we bovendien een
tweede orkest ingelast dat gedurende enkele tijd wat afwisselende folksong brengt, nlv het Trio
Ward Thans date op de onlangs
gehouden talentenjacht in Bree
een eervolle bronzen medalje behaalde (en als eerste van de meer
dan 10 Breese orkesten uitkwam).
Zaal Brouwershuis die steeds veel
te klein was heeft nu uitgebreid
en we roepen nu reeds iedereen
op om op 8 november er opnieuw
voor te zorgen dat deze zaal nog
veel te klein is.
VUJO
Ook onze afdeling voelt de nood
aan van een sterkere vertegenwoordiging naar de jongeren toe.
Alle geïnteresseerden onder de
35 jaar kunnen zich in verbinding
stellen met Erik Eyckmans, Witte
Torenstr., of Jo Bollen, Millenstr.,
of Piet Gabriels, 't Hasselt 25
(86.32.78).
GENK
UITNODIGING
Het zou ons verheugen u en de
uwen op 21 september vanaf 13u

te mogen begroeten op ons jaarlijks VU-familiefeest te Zutendaal. Broekmolenweg 16. Laat niemand thuis, noch man, noch
vrouw, noch babysitter, maar
breng ze allen, de baby's en de
sitters mee. Dit jaar verbroederen wij met de Oost-Vlaamse VUafd. Ertvelde die ons vorig jaar
zo charmant ontving. Vrees niets,
zelfs het weer niet. Er is een
grote, veilige tent. Er is spijs en
drank. Er is sport en spel. Er zijn
waters en bossen. Er zal meer
blijheid zijn als u wat vreugde
meebrengt. U komt, zij komt, hij
komt. En allen zijn welgekomen.
BESTUURSVERGADERING 5.9.75
Het nieuwe politieke werkjaar
werd ingezet met een uitgebreide
bestuursvergadering
ten
huize
van sen. Vandekerckhove. Na de
laatste voorbeidingen voor het
ledenfeest verdeeld te hebben,
startte het bestuur met een aantal praktische schikkingen voor
ons initiatief van volgende maand:
het bal van onze volksvert. Jef
Olaerts en sen. Vandekerckhove:
25 oktober, centrum Bethanië,
Genk. Wij durven rekenen op een
ruime vertegenwoordiging uit alle afdelingen van ons arr.
KOERIER
In « Koerier » (regio Genk) zal
vanaf dezp week telkens een artikel verschijnen van de VU. Jef
Olaerts hepft het op zich genomen om wekelijks voor kopij te
zorgen. Wij zijn ervan overtuigd
dat hij, met zijn pittige, volkse,
filosofische
schrijftrant,
weer
zeer vlug een groot lezerspubliek
zal winnen.
TONGEREN
FILMAVOND
TAK organiseert een filmavond
onder het motto « De Slag van
Schaarbeek », op zondag 28 september om 20u in zaal Palace,
Hondstr. (Centrum). Spreker : J.R.
Vandekerckhove.

NAGELS MET KOPPEN TE STROMBEEK
Te Strombeek werd op 6 september de pers uitgenodigd — en goed
ontvangen — om te vernemen wat er En het komende seizoen zoal
gaat gebeuren in het prachtige kulturele centrum dat de gemeente
van burgemeester Soens rijk is.
Onmogelijk hier alles op te sommen wat er tussen dit en een jaar te
Strombeek zal gebeuren. Laten wij het houden bij wat de voorzitter
van de socio-kulturele raad, Karel Hemmerechts, zei : « Er is altijd
wat te beleven ». Bij voorbeeld vóór nieuwjaar nog honderd manifestaties in de schouwburg alléén.
Een o.i. belangrijke vaststelling is deze : alle manifestaties behoren,
ieder in hun genre, en of ze nu gebracht worden door het beheer van
het centrum zelf (de minderheid) of door de verenigingen die er thuis
zijn (de meerderheid), tot het beste wat in het Nederlandse taalgebied
kan gebracht worden.
Om precies te weten wat er in het centrum gelwden wordt, volstaat
het een abonnement te nemen op het blad ervan — een « must •>
voor alle Vlamingen en allen die begaan zijn met onze kuituur (en
« onze » mag men dan nog weglaten), ergens ten noorden van Brussel
wonende — door storting van 150 fr. op postrekening 000-0435607-77
van de Raad voor Socio-Kulturele Ontwikkeling vzw — 1820 StrombeekBever met de melding « SB-info ».
Aan het einde van de vergadering zei voogdijschepen Mare Servotte :
« Hier wordt gewerkt aan Vlaamse kuituur, voor en door een Vlaamse
gemeenschap ».
Velen zullen daarbij aan het volgende gedacht hebben :
Enige tijd geleden stond op de grens tussen Brussel en Strombeek een
schutting rond een afgebrande kapel. Daar stond geschilderd — in het
Frans — : hier begint het spergebied. Dat was niet alleen oer-dom.
Het was bovendien onjuist. Daar begon en begint nog een gebied met
fiere, sterke, rijke Vlaamse kuituur. Het zichtbare wankele schutttinkje
was de onzichtbare, onneembare barrikade door Soens en zijn mannen
opgericht tegen de verfransing.
ledere manifestatie in het honderd meter verder gelegen kulturele
centrum, iedere bezoeker die er dank zij de prestigieuze programma's
bewust wordt van de rijkdom van de eigen kuituur, ieder schitterend
bewijs dat er geleverd wordt van Vlaamse kulturele leefbaarheid en
weerbaarheid, is een kanjer van een nagel die de barrikade verstevigt,
die ons, die erachter wonen, verdedigt.

ML€nD€R
SEPTEMBER
21. Genk : Breugheliaans ledenfeest te Zutendaal bij Jef
Olaerts. Verbroedering met afd. Ertvelde uit Oost-Vlaanderen.
28. Tongeren : Filmavond • De Slag van Schaarbeek . met
als spreker sen. Vandekerckhove. Om 20u in zaal Palace, Haedsstr.
OKTOBER
11.
25.
26.

SEPTEMBER
20.

OOST-VLAANDEREN
AALST (ARR.)
ARRONDISSEMENTEEL
De betrokken kaderleden noteren nu reeds volgende vergaderingen :
1) Fusies : de arr. vergadering
waar o.a. de samenwerking der
verschillende afdelingen in fusieverband zal besproken worden,
heeft plaats in het lok. Het Gulden Vlies, Esplanade te Aalst op
vrijdag 19 september te 20u.
2) Bestuursverkiezing : De arr.
raad tijdens dewelke het nieuw
arr. bestuur zal verkozen worden,
heeft plaat in het lok. Het Gulden Vlies, Esplanade te Aalst op
vrijdag 3 oktober te 20u.

tober door en wel op zaterdag 4
oktober in de zaal Gilbos te Herdersem, met het gekend orkest
Stonne Wouters.
DRONGEN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : Baarledorpstr. 13 :
dinsdag van 9 tot 12u en vrijdag
van 17 tot 20u. Tel. 82.69.13.
SOC. DIENSTBETOON
soc. dienstbetoon de 1ste donderdag van september. Sen. De Facq,
prov. raadslid K. Versyck en gemeenteraadslid M. Smets zijn ter
beschikking van 19 tot 20u in ons
lok. Barloria.

AALST (Stad)
DIENSTBETOON
Jan de Neve, schepen Openbare
Werken. Op het stadhuis : maandag, woensdag en vrijdag van 10
tot 12u. Tel. 21.57.51, post 133.
Frans De Brul : alle werkdagen
van 17u30 tot 18u30, thuis, Albrechtlaan 38, tel. 21.44.56.
Jan Caudron : elke zaterdag van
11 tot 12u in Het Gulden Vlies,
Esplanade, Aalst.
Arseen Carler : alle dagen op
afspraak thuis, Dirk Martensstr.
6, tel. 70.11.70.

ERTVELDE
VERBROEDERING VU-GENK
Heeft plaats op zondag 21 september. 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. domein van Bokrijk. 's Middags maaltijd (gratis) op het buitenverblijf
van volksvert. J. Olaerts te Zutendaal en daarna gezellig samenzijn.
Deelname in de onkosten : 170 fr.,
kinderen tot 10 jaar 100 fr. Terug
rond 21 u.

SNEEUWSTUIVERSBAL
Het jaarlijks « sneeuwstuiversbal » gaat, zoals steeds, begin ok-

VERGADERING
Dinsdag 23 september a.s. om
20 i l in « De Velbloem ».
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EREMBODEGEM-TERJODEN
TENTOONSTELLING
Jef D'Haese stelt zijn schilderwerken, tekeningen en etsen ten
toon in de Parochiezaal van Terjoden tot 21 september. Openingsuren : zondag en zaterdag
van 10 tot 12u en van 14 tot 20u,
andere dagen van 17 tot 20u.
BAL : RECHTZETTING
Het jaarlijks bal van afd. Terjoden heeft niet in oktober plaats
zoals verkeerdelijk werd aangekondigd in het arr. « Mededelingsblad », maar wel op 8 november.
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 samenzijn. Alle Vlamingen, leden en
niet-leden, waar ze ook wonen,
kunnen aan de voettocht deelnemen.
SOC. DIENSTBETOON
Huguette De Bleecker, prov. raadslid, is te bereiken, elke avond
telefonisch thuis tussen 18 en
19u (091/25.64.87); elke 2de maandag ten huize Schouls, Meulestedestwg 330, om 20u ; elke vrijdag
tussen 11 en 12u, maar nu niet
langer in Rubenshof, Borluutstr.,
maar na het sluiten van dit VI.
Huls, wel in « Jan Yoens », in de-

Dilsen : Afdelingsbal.
Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J.
Olaerts in de feestzaal van het Centrum van Bethanié.
Tongeren-Maaseik (arr.) : Arr. bestuursverkiezingen.

21.

Heusden : Bezoek van de Goossenaertskring aan de
kerncentrale te Doel. Inschr. bij Hilda Ganssens, Nederbroekstr. 1, tel. 30.73.88.
Drongen : De Sirkel, Wij Vrouwen, « Herfstontmoetingsdag ».

OKTOBER
4. St-Niklaas : Arr. bal in zaal Terminus, om 21 u, orkest
Leo Dess.
5. Gent : Voetrally door het oude Gent. Vertrek bij Jan
Yoens, Borluutstr., van 14 tot 17u.
11. Waarschoot : Bal van de Waarschootse zelfstandigheid
in zaal Tijl te Lembeke.
11. Ninove : Afdelingsbal in zaal Roxy, Geraardsbergsestr.,
om 21u.
11. Lede : Dansavond in zaal Brouwershuis, om 20u.
18. Aalst : Bal in zaal FFR, Dendermondsestwg. Zanger :
John Horton. Inkom : 80 fr.
18. Zulte-Olsene : Jaarlijks bal in zaal Fiertelhof te Zulte
om 20u met het orkest Ronny Roland. Inkom : 60 fr.

zelfde Borluutstr. ; tenslotte elke
vrijdagavond in « Vlaams Huis
Roeland ».
HEUSDEN-DESTELBERGEN
TAKFILM
De Goossenaertskring organiseert op zaterdag 11 oktober om
20u een belangrijke filmavond te
Heusden in zaal Autobus, Tramstr. 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 bestuursleden. 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
vol-gt : Heusden : Ie en 3e dinsdag van 18 tot 19u op het sekr.
van de Goossenaertskring, Dorpslaan 7, tel. 30.93.86 ; Destelbergen
centrum : 2de dinsdag van 18 tot
19u, Walbosstr. 7 (bij Georges
Dessel) ; Eenbeekeinde-Pius Xparochie : 4de dinsdag van 18 tot
19u, Burg. Meiresonsstr. 86 (bIJ
Gustaaf De Rocker).
Verdere inl. bij Koen Van Meenen, Nederbroekstr. 1, Heusden
of op het centraal sekr.. Keizer
Karelstraat 80, Gent, tel. 091/
23.52.27.

WIJ 9

WIJ in D6 l/OLK9Um^
GENT-EEKLO (arr.)
VORMINGSAVONDEN VUJO
De VU-jongeren arr. Gent-Eeklo
geven elke geïnteresseerde de
mogelijkheid om naar de volgende aktiviteiten te komen .
26 september, 20u : Waar naartoe met de jeugdwrerkioosheid ?
i.s.m. Lutg. De Beul in Brouw/ershof, Brusselsestwg 427, Melle.
25 oktober, 15u : Hoe aktie
voeren en basisgericht werken ?
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent.
21 november : Nationalisme,
volksnationalisme en Vlaamse beweging. Dia-montage door volksvert. Vandemeulebroucke in Tijl,
Klinkkouterstr., St-Amandsberg.
LANDEGEM
PIET DE PAUW EN TAKFILIVl
Zondag 12 oktober om 18u vertoning van de TAK-film in zaal
St-Cecilia. Daarna spreekt meester Plet De Pauw over het probleem Brussel.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : elke 3de zondag van
10 tot 11u bij Guido Schaeck, Vosselarestr. 16.
MELLE
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Oswald Van Ooteghem en/

of prov. raadslid Georges Van Gyseghem 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, belastingen, pensioenen, huren, enz.,
kunt u steeds terecht bij : gemeenteraadslid Julien De Sutter,
Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogelhoek, elke dinsdag van 20 tot 22u;
Melle-Centrum, elke dinsdag van
Daniel Beernaerts, Driesstr. 87,
19 tot 22u ; Gratiën Leurquain,
Gontrode Heirweg ,171, MelleCentrum, 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.
MERELBEKE
FAMILIENIEUWS
Onze felicitaties gaan naar ons
bestuurslid Huguette De Geyter
en haar simpatieke echtgenoot
bij de geboorte van hun derde
kindje. Doe zo voort I
Minder prettig nieuws bereikte
ons uit ons lok. De Vier Wegen.
Nadat zijn echtgenote reeds geruime tijd met de gezondheid sukkelde is nu ook onze trouwe lo-

kaalhouder Abel Leger door ziekte geveld. Aan beiden wensen ,«ij
een spoedig herstel en hopen
vroeg of laat te kunnen wederkeren in het vertrouwde huis voor
onze bestuursvergaderingen.
'WINTERWERKING
Het nieuw verkozen bestuur
vergaderde op 1 september en
koöpteerde een aantal leden. De
toestand werd onderzocht na de
regeringsbeslissing over de fusies. Voor het najaar werden volgende aktiviteiten besproken :
een uitstap voor onze leden —
daarover later meer — ; de TAKbetoging van 26 oktober en ons
jaarlijks bal op 8 november met
als vedette de zangeres Truus.
STAKENDE SCHIPPERS
Zondag j l . bracht een afvaardiging van onze afd. met prov.
radslid Georges Van Gijsegem op
kop een bezoek aan de schippers
die te Merelbeke de ringvaart
blokkeren. Elke schipper kreeg de
« Wij » met het hoofdartikel van
Hektor De Bruyne waarin de regering en vooral minister Chabert op de korrel werd genomen.
Wij werden entousiast ontvangen
en bleven lange tijd verbroederen
met de stakers ; wij zorgden voor

proviand en zij voor een onmedogenloze kritiek op de regering.
ST-AMANDSBERG
5 JAAR VUJO
De VU-jongeren nodigen u uit
op zaterdag 20 september in zaal
Tijl, Klinkkouterstr..
Feestviering om 15 u : vlagwijding, Breugels boerenfestijn,
kleinkunstprogramma.
Dansavond om 20u30 met studio The No Panic Drive In Show.
Algemene inkom : 50 fr. Kaarten ter plaatse verkrijgbaar.
WAARSCHOOT
BAL VAN DE WAARSCHOOTSE
ZELFSTANDIGHEID
Op 11 oktober in Tijl te Lembeke. Zopas wordt vernomen dat de
CVP-Waarschoot een eerste bal
gaat geven, uitgerekend op onze
datum. Een betere aansporing om
ons bal te doen lukken is moeilijk
denkbaar !
INFORMATIEBLAD ZELFBESTUUR
Nummer 32 rolde zojuist van de
pers en wordt deze week van huis
tot huis rondgedeeld. De CVPBSP-meerderheid zwijgt. Volgend
jaar zullen ze wel uit hun krammen schieten. Hopelijk is het
voor hen dan al te laat.

WEST-VLAANDEREN

KIESFONDS
Onze afdelingskas is blut. Een
niet aflatende propaganda, de
verspreiding van 2.000 nummers
van « Wij », onze forse bijdrage
voor de off-setpers van VU-Meetjesland, het aanschaffen van een
stapel papier en de lopende onkosten waren al te samen een
beetje meer dan onze kas nog
kon dragen. Er wordt echter al
aan de vorming van een kiesfonds gewerkt. Al onze leden
hebben het voorrecht hieraan te
mogen meewerken. Meer bijzonderheden binnenkort.
VERBROEDERING MET
ASPELARE-NEDERHASSELT
Het bestuur besprak de nakende verwelkoming van onze gasten
uit het zuiden. Een heel programma neemt stilaan vorm aan. Een
geschikte datum nog, en het verbroederlngsfeest kan beginnen !
TV-UITZENDING
DOSFELINSTITUUT
Kijk vandaag donderdag 18 september op de BRT naar de uitzending over het gehandikaptenbeleid. Een aantal Waarschotenaren
verschijnen op het scherm. Waarschuw tijdig vrienden en kennissen, opdat iedereen meekijke.

iflLCnDCR
SEPTEMBER

ARDOOrE-KOOLSKAMP
GEBOORTE
De geboorte op IJzerbedevaartdag, en genaamd naar de nieuwe
Ijzertorenklok » Nele » verhoogde
de vreugde en het geluk van Roland Boutelegier en Viviane Verlinde en een welgekomen zusjs
voor Roeland. Nogmaals onze hartelijke gelukwensen.
HUWELIJKEN
Veel geluk en voorspoed wenst
onze afd. aan Anita Demeij en Jan
Gadene en Luc Demeij en Rita
Callebert bij hun huwelijk. Ook
vergeten wij de gelukwensen niet
aan hun ouders.
BRUGGE
DURE GRAP
Eind vorige maand hield de
VUJO-Brugge een prikaktie.
Een afvaardiging van het arr.
VUJO-bestuur o.l.v. voorz. JeanMarie Bogaert ging post vatten
onder de viadukt aan de Boeveriepoort te Brugge en begon er
prompt « Wij in Brugge » te lezen, en dit om elf uur 's avonds !
Ze wilden hiermee protesteren en
tegen de peperdure lichtinstallaties die daar en tn andere viadukten en tunnels onlangs werden
aangebracht. Deze zijn niet alleen
voldoende om op gelijk welk uur
van de dag of de nacht de krant
te lezen, maar — en dit is veel
erger — ze werken bovendien
verblindend op de automobilist.
Dit bleek reeds uit verscheidene
ongevallen. Van verkeersveiligheid gesproken : wat er niet aanwezig is zijn de witte lijnen op
het wegdek die het verkeer vlot
in de verschillende richtingen
moeten leiden. Zou de lichtinstallatie dan toch niet geplaatst zijn
uit veiligheidsoverwegingen alleen ? Zoals blijkt uit de uitvoering was het besparingsmotief al
evenmin aanwezig, op een ogenblik dat de regering Tindemans
de mond vol heeft over zuiniger
en spaarzaam leven. Ook op het
ministerie van Openbare Werken
(bouwheer van deze lichtinstallatie) zwaait men met de leuze ;
luister naar mijn woorden, maar
kijk niet naar mijn daden.
, BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich Wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H.
Van Riissel (KOO), K. Boudewijnl.
25, tel. 050/41.12.01.
HET VVVG OP REIS
Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden richt een driedaagse uitstap in op 20, 21 en
23 september naar de Moeselvallei met verblijf te Bernkastel.

WIJIO

Er zal een rondreis gemaakt worden langs Cochem en Echternach met trip doorheen KleinZwitserland. Prijs van deze reis
1700 fr. alles inbegrepen. Inschrijving bij de voorzitter, 2,
Astridlaan.
DE PANNE
OVERLIJDEN
Op 7 september overleed op
76-jarige leeftijd Daan Gequiere,
in alle Vlams-nationale middens
overbekend, en de goede rentmeester van de afdeling. Hij was
oudstrijder 14-18, rustend onderwijzer
en
repressieslachtoffer.
Volgende week komen wij er verder op terug.
DE HAAN
BESTUUR
We hebben weer een nieuw bestuur en het belooft. Alvast geven
we de namen bekend van de
voorz. Herman Van der Velde en
de sekr. Edwin Vandenberghe. De
overige funkties publiceren we in
ons volgend nummer.
HARELBEKE
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen : ieder laatste zaterdag van 18 tot 19 u. in café De
Zwaan te Stasegem en iedere
donderdag van 18 tot 19 u. ten
huize van Roger Stock, Vlaanderenlaan 46.
ICHTEGEM
AFDELINGSBAL
Onze leden en vrienden van het
omliggende gelieven te noteren
dat ons jaarlijks St-Maartensbal
vastgelegd werd op 22 november
m de feestzaal De Engel. Toegangskaarten bij alle bestuursleden.
KORTRIJK
PLANTENZOEKTOCHT
De VU-Vrouwen afd. Kortrijk
nodigen u en uw gezin uit op
een Plantenzoektocht in de prachtige bossen van de Kluisberg onder leiding van biologieleraar W.
Deconinck. Niemand ontbreke op
deze leerrijke en gezonde uitstap.
Samenkomst op 20 september om
14u stipt aan het hotel « La Sapinière » te Orroir. Einde zoektocht
omstreeks 16u30.
KOEKELARE
OVERLIJDEN
Op 8 september, vlak na zijn
thuiskomst van een vakantiereis
overleed schielijk ons langjarig lid
Albert Casier. Hij werd op zaterdag met grote deelneming ten
grave gedragen. In hem verliest
de VU een overtuigd lid en een
goed mens. Onze innige deelneming aan de naastbestaanden.

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
BESTUURSVERKIEZING
ARR. BESTUUR
Er zijn enige afdelingen -— gelukkig slechts een paar — waar
de verkiezingen niet achter de
rug zijn. We wensen echter kompleet te zijn met de nieuwe arr.
raad, om welke reden de verkiezing van het nieuwe arr. bestuur
verdaagd wordt naar zondag 19
oktober a.s. Mogelijk komen we
dan zelfs met een nieuwe afdeling naar Diksmuide.
OOSTENDE
ZWEMBUNKER
in het raam van de prestige-,
politiek van Piers en es. wordt er
te Oostende een mislukt « olimpisch » zwembad gebouwd, dat
eruitziet als een bunker 1 Het
kost aan de gemeenschap méér
dan 200.000.000 !, zoals door Vandemeuleb'-oucke
aangewezen
werd tijdens de jongste raadszitting. De VU blijft voorstander van
vier zwembaden in de wijken, die
samen minder kosten.
GEMEENTERAAD
Het ging er levendig aan toe,
vooral tussen de VU en de heren
schepenen. Kris Lambert begroetre bepaalde vei beteringen bij de
begrotingswijzigingen doch kon
de vinger leggen op enige erg
pijnlijke plekken, o.a. inzake OBS,
onzaliger geknoei. Miei Vansteenkiste en Lieve Depoorter vielen
de verregaande karentie aan van
het rioleringsbeleid, vooral op de
wijk Mariakerke, waar naar blijkt
verkeerde aansluitingen heel wat
keldermizerie veroorzaken.
OOSTENDEVUURTOREN
VLAGGEFEEST
Zaterdag 27 september gaat in
de Parochiezaal van de Vuurtoren
(Thomas van Loostr.) de plechtige
overhandig'ing door van onze afdelingsvlag. Uitreiking en toespraak
door prov. raadslid Kris Lambert.
Bij die gelegenheid tevens een
dansavond vanaf 20u30.
ROESELARE (Arr.)
PROV. ONTMOETINGSDAG
VLAAMSE VROUWEN
Heeft plaats op 5 oktober in
drankhuis Au Damier, Stationsplein, Roeselare. Tema's : de
vrouw en haar ontplooiing in het
bedrijf, in haar sociale opdracht,
in opvoeding en onderwijs. Deze
ontmoetingsdag wordt georganiseerd in samenwerking met het
Dosfelinstituut en richt zich tot
alle belangstellende dames en hun
echtgenoten. Aanvang om lOu en
einde omstreeks 17u. Deelnemingsprijs 100 fr. (middagmaal,
twee maal koffie en syllabus inbe-

Plantenzoektocht, VU-Vrouwen Kortrijk.

20.

Kluisberg

21.

Oostende-Vuurtoren : 3e Herfstvoettocht der Noordzee.

26.

Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u.

27.

Oostende-Vuurtoren : Vlaggefeest met Kris Lambert m
de Parochiezaal.

27.

Kortrijk : « Pluralistisch onderwijs ». Voordracht door
sen. Coppieters in lok. 1302.

28.

Diksmuide : Verkiezing nieuw arr. bestuur, 9u30.

28.

Groot-Oostende : Familiefeest in Koninginnehof, 15u.

28.

Oostende : VU-familiefeest met wafelenbak in het Koninginnehof.

28.

Diksmuide : Verkiezing van het nieuwe arr. bestuur in
de voormiddag.

OKTOBER
3.

Groot-Oostende : Afdelingsba) in Elysee, om 20u30.

5

Roeselare : Vrouwen-dialoogdag.

7

Kortrijk : Literaire avond in lok. 1302 om 20u.

11

Wakken-Markegem-Dentergem-Oeselgem : 10-jarig bestaan Vlaamse Vriendenkrino met groots bal In zaal
« Hof van Vlaanderen » te Oeselgem. Orkest : Ronny
Roland.

grepen). Voor de goede orde verzoeken wij om voorafgaandelijke
inschrijving bij Annie Pottie-Kindt,
Kasteeldreef 2, 8800 Roeselare
(051/20.41.68).
WERVIK
NOG OVER DE LUXE AUTOWEG
PECQ-ARMENTIERS
Betreffende deze autoweg is
het slechts de VU die konkreet
verzet aantekent tegen de aanleg
ervan. Het arr. bestuur van de
VU arr. leper heeft een protestmotie goedgekeurd die naar de
verschillende persorganen werd
verstuurd. Wat nu de houding van
het Wervikse stadsbestuur betreft dient — spijtig genoeg ! —
vermeld te worden dat deze instantie de aanleg van die autoweg goedgekeurd heeft. Of er nu
een afrit komt te Wervik of niet,
wij blijven van mening dat dergelijke autowegen veeleer een gebied laten verbrokkelen in plaats
van stimulerend te zijn en een
ontplooiing voor onze streek te
betekenen. Wij raden onze lezers
aan eens goed het artikel te lezen in de « Gazet van Antwerpen » en het bijgetekende kaartje
te bekijken : alles volledig in
funktie voor het vormen van een
« korridor » tussen het kanton
Komen en de rest van Henegouwen. Eens te meer moeten de gewone Vlamingen strijden voor hun
grondgebied en rechten omdat
hun leiders van de traditionele
partijen ons gewoonweg in de

steek laten ! Eveneens moet de
houding van de rood-blauwe oppositie aangeklaagd worden : geen
schijn van verzet, de Wervikanen
en niet in het minst de landbouwers zullen slechts op de VU kunnen rekenen I
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen voor Wervik : 2de en
4de vridag van 18 tot 19u30, bij
Coudyzer Maurits, Magdalenastr.
75.
Zandvoorde en Geluveld : 3de
zaterdag van 9 tot lOu bij Verbeke
Wlfried, Zandvoordedorp 22. Opgelet : voor september wordt de
zitdag verschoven naar de 4de
zaterdag wegens Zandvoorde-kermis.
Afgev. : Jef Claeys, Ten Brielenl. 108, Wervik.
VLAAMS SINDIKAAT
Binnenkort wordt weer gestart
met de huisbezoeken. Geef ons
uw adres.
VLAAMSE SOLDATENDIENST
. IC DIEN .
Wervikse jongens die « binnen
moeten » gelieve hun militair
adres door te geven aan Hervé
Vandamme of een ander bestuurslid. Wij zorgen dan voor de regelmatge verzending van interessante lektuur.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beseiarestr. 113 ; Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.
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DE WAARHEID IN EEN KINDERHAND
(V.I.G.) Uit onze jeugd herinneren
we ons spannende boeken over
Zannelcin, De Monnik van Ter
Doest, Willem van Oranje... Aangename momenten die daarbij
nog het voordeel hadden iets bij
te brengen over de strijd en de
trots van onze voorouders.
Is deze vorm van jeugdlektuur in
onbruik geraakt ?
Loont het de moeite niet meer
onze jongeren op een ontspannende manier te laten kennis maken met een rijk verleden ?
Zoals Johan
Ballegeer,
heeft
jeugdschrijver Daan Inghelram op
deze vragen een passend antwoord gegeven. Inghelram vond
daarbij in de figuur van oud-fronter Fred (Van Den Broucke) uit
Blankenberge een dankbare gelegenheid om de jeugd te laten
kennismaken met een wel zeer
nabij doch steeds
verzwegen
verleden : de belevenissen van
een Vlaamse volksjongen aan het
iJzerfront tijdens de oorlog 19141918.
In het jeugdboek « De Brief aan
Koning Albert » schetst Inghel-

ram niet enkel de groei naar
Vlaamse fierheid en trots verzet
bij een jonge Vlaamse oorlogsvrijwilliger doch meteen wordt
op een boeiende wijze eventjes
de sluier opgelicht over het sociale leven in een kleine Vlaamse
badplaats vóór 1914.
Puttend uit de herinneringen van
iemand die zijn leven lang de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd trouw
is gebleven, lichtjes de jeugdbelevenissen
van een
Vlaamse
volksjongen
romancerend,
kon
Inghelram geen mooiere hulde
brengen aan degene • die nooit
deserteerde in het gevecht voor
Vlaanderen ».
Wij hopen dat de figuur van Fred
in menig jongens- en meisjeshart iets mag doen ontwaken. Het
ware de beste dank die de levende Fred en de schrijver Inghelram
mochten verkrijgen.
(Daan Inghelram • De Brief aan
Koning Albert, Uitg. De Standaard,
nrs 23 in de reeks
Zegelvikings,
1975, 133 bh., 120 fr.).

TOT HET BIHERE EINDE
Dit boek van Hans Bernd Gisevius verscheen kort na de tweede
wereldoorlog in het Engels en
pas daarna in het Duits. Het
boek prikkelde van meetaf de
aandacht omdat het om een ooggetuigeverslag ging, geschreven
door iemand die het allemaal van
dichtbij had meegemaakt, betrouwbaar was en ook iemand
die de pen kon voeren, in een
boeiende, direkte stijl.
De eerste Nederlandse vertaling
liet niet lang op zich wachten,
doch was een vrij duur geval (zoals de meeste boeken van die
aard, men denke maar aan de
prijs van het jongste Hitlerboek,
werk van Joachim Feset).
in de reeks « Elsevier Documentair » verscheen onlangs een
goedkoper uitgave van dit boek,
dat niettemin een kanjer van 984
blz. is. Het leest echter vlot,
want zoals gezegd : Gisevius
was niet alleen een voorbeeldig
hoger ambtenaar, een scherp toekijkende, kritische
waarnemer,
maar ook een knap schrijver, die
de knepen van het vak kent.
« Bis zum bitteren Ende » is geen
kronologisch overzicht van het
verschijnsel
nationaal-socialisme
of een biografie van het fenomeen Hitler (daarover publiceerde Gisevius in 1963 een ander
boek). De auteur koos integendeel treffende momenten uit de
twaalfjarige geschiedenis van het
« duizendjarig rijk » en ging de
grote ontwikkelingslijnen na. Gisevius is een der zeldzame oogen oorgetuigen op niveau, die zijn
ervaringen met de heersers van
het Derde Rijk te boek stelde,
in de inleiding tot de voorliggende Nederlandse vertaling onderstreept de Nederlandse generaal
G.J. Sas, in leven generaal-majoor van de Generale Staf en
voormalig militair-attaché in de
Nederlandse ambassade te Berlijn, de betrouwbaarheid van Gisevius' getuigenis. Generaal Sas
is goed geplaatst om dit te weten, vermits hij te Berlijn heel
wat interessante relaties aanknoopte en uit eigen ervaring
over gebeurtenissen en achtergronden, die Gisevius beschrijft,
kan getuigen dat Gisevius' versie
met de waarheid strookt. Trouwens Gisevius werd op het proces van Nurenberg als getuige
gedagvaard, waar hij vooral tegen veldmaarschalk Keitel en
generaal JodI getuigde.
Wie het boek leest is niet verwonderd, dat er door andere au-
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teurs over deze bewogen periode
uit geciteerd wordt. Een passage
die veel geciteerd wordt is bvb.
Gisevius' beschrijving van de
aankomst van Hitler op het vliegveld van Berlijn/Tempelhof terug
uit IVlünchen, in de avond van 30
juni 1934 de zgn « Nacht der
langen Messer » of de « zuivering van de SA •• die zogezegd
een Putsch tegen Hitler beraamde,
omdat deze weigerde op
Roehms eis in te gaan, van de
SA de ruggegraat van het « nieuwe, revolutionaire Duitse leger »
te maken en niet het Hnderttausend Mann Heer of de Reichswehr .Het is een hallucinant tafereel waarvan Gisevius een werkelijk p a k k e n d e
beschrijving
geeft : men is mede met de beschrijver getuige van een « bende boosdoeners » met een slecht
geweten, een al te nadrukkelijk
gespeelde
ontsteltenis,
enkele
uren na de brutale uitschakeling
van hem en zijn medestanders,
die als enige de Führer mocht
« dutzen ».
We kunnen niet aan de verleiding
weerstaan, hel slot van deze
pakkende passus te citeren :
« Nebe en ik sluiten de stoet. We
spreken geen woord maar we
moeten elkaar voortdurend tersluiks aanstoten omdat deze akelige rouwprocessie op ons zo'n
wonderlijke indruk maakt. Nebe,
de oude Nazi, staat het huilen
nader dan het lachen. Hij hijgt
zwaar. Eerlijk gezegd, voel ik
meer voor het lachen. Dit valse
pathos, deze doodsbiddersgezichten, dit mengsel van weelderige
fantasie en bloederige werkelijkheid, dat best in een detektiveverhaal zou kunnen voorkomen,
daarbij nog een donkerrode avondhemel, vrij naar Richard Wagner
— neen het is te veel. De blasfemie bereikt haar hoogtepunt
wanneer plots van het dak van
een hangar uit een groep toekijkende arbeiders de luide roep
weerklinkt « Bravo Adolf ! ».
Wie in de materie belang stelt,
maar ook hij of zij die meer over
de achtergronden wil weten (en
geen genoegen neemt met de
kitsch, dit onvermijdelijk nevenverschijnsel, ook van de HitlerWelle) leze deze levendig geschreven memoires van iemand
die erbij was. (r.c )

Uitgave Elsevier
Amsterdam
Brussel - Elseviei
Ookumentair,
984 blz.

BRETAGNE OP EEN KEERPUNT
« Terwijl de bazen in Bretagne komen
uitrusten, slaven de Bretoenen zich
af in de ellende van de voorsteden ».
De Bretoenen behoren tot één van de vele volkeren
in Europa die zich willen bevrijden. De enen noemen dat streven, het herontwaken van het nationale bewustzijn, de anderen zien er een maatschappelijke omwenteling in zoals blijkt uit de hierboven
afgedrukte uitlating van Jean-Pierre Ie Dantec, die
een sterk geïnformeerd boek schreef over de boerenopstanden en de verzetsbewegingen van de
Bretoense arbeiders die sinds 1960 en vooral sinds
1968 overal de kop opstaken. Het boek heet :
Bretagne : Re-naissance d'un peuple en verscheen
in de door Jean-Paul Sartre geleide reeks « La
France sauvage ». Het is een duidelijk marxistisch
geïnspireerd werk. De auteur neemt er evenwel de
Franse kommunistische partij en de socialistische
vakbond zwaar op de korrel. Je zou hem een links
nationalist kunnen noemen die, helemaal volgens
de marxistisch-leninistische denkrichting, de nationale ontvoogding van het Bretoense volk ziet als
een bevrijding van het kapitalistische juk. in die
zin heeft de klassenstrijd zelfs voorrang, met
andere woorden er kan van geen nationale ontvoogding sprake zijn als de ene klasse de andere blijft
verdrukken.

gaat vormen van wat Frankrijk heet ». De strijd
is niet uitdrukkelijk tegen de Franse staat gericht,
maar wei tegen de'krachten die in de Franse staat
werkzaam zijn om het Bretoense volk ekonomisch
uit te buiten. De staatkundige autonomie wordt
door Le Dantec gezien als een middel om aan die
uitbuiting een einde te maken. In die zin aarzelt
hij zelfs niet, weliswaar in de vorm van een voetnoot, het separatisme als een uiterste oplossing
vooruit te schuiven. Door zijn aandacht toe te spitsen op de boeren en de arbeiders, die het grootste
deel van het Bretoense volk vormen, kan Le Dantec
de Broetoense ontvoogdingsstrijd ideologiseren en
zelfs politiseren als een strijd om ekonomische
belangen. Hij kan ook aantonen hoe op bepaalde
ogenblikken de arbeiders en de boeren, die eik
historisch en maatschappelijk een heel eigen bevolkingsgroep uitmaken, zich met elkaar solidair verklaarden. Hier zou eerder een klasse-bewustzijn
dan een nationaal gevoel gespeeld hebben.
Door de marxistisch gerichte ekonomische visie
op het Bretoense nationaliteitenvraagstuk, snijdt
Le Dantec doelbewust de hedendaagse Bretoense
ontvoogdingsstrijd af van het traditionele nationalisme dat de eigenheid van Bretagne vooral doet
wortelen in het kulturele verleden van vóór de
XVIe eeuw, namelijk in de tot vroeg in de middeleeuwen opklimmende kristelijke en Keltische kunst
en kuituur. Vanaf de renaissance en de centraliserende invloed van het Hof werd Bretagne opgeslorpt door de Franse kuituur. De Bretoense taal
werd verdrongen. In de XlXe eeuw werd zelfs een
kampagne gevoerd door de Kerk en de Franse
overheid om het Bretoens volledig uit te roeien.
Wie op school een woord Bretoens sprak, kreeg
een klomp om de hals gebonden. Je kon hem alleen
kwijt door een andere leerling te verklikken. (Cfr.
de « signe » in de katolieke scholen in Vlaanderen).
Ik verneem dat nog in 1950 een gelijkaardig sisteem
in voege was tegen het Nederlands in O.L. Vrouw
ten Doorn in Eekio I Le Dantec onderschat het
kulturele bewustzijn ejn het streekgevoel van de
Bretoenen, die ontzettend fier zijn op hun land. Hun
strijd tegen de vestiging van kerncentrales aan de
kust, in Erdeven, Finistère en elders, is een strijd
om de eigenheid van Bretagne te bewaren. Zo verzetten ze zich ook tegen het hele import-toerisme
met zijn flatgebouwen en snobistische jachthavens
die een aantasting zijn van het Bretoense landschap.
Dat rijke-lui-toerisme is evenzeer in strijd met het
maatschappelijk-kulturele en volkse klimaat van
Bretagne. Het wordt als een opgedrongen en vreemd
goed aangevoeld. Omdat je moeilijk de Bretoense
kulturele beweging vanuit een marxistische hoek
kunt interpreteren, blijft dat aspekt bij Le Dantec
te zeer in de schaduw.

Daarom wil Le Dantec zich niet uitspreken over de
vraag of je nu moet kiezen tussen de klassenstrijd
of de nationale bevrijdingsstrijd. Hij vindt het verkeerd in die zin de marxisten tegenover de nationalisten op te stellen, omdat, zoals gezegd, « elk
nationaliteitenvraagstuk in wezen een klassenstrijd
is of juister nog : de inzet van de klassenstrijd »,
en voorts ook omdat het Bretoense probleem niet
kan gesteld worden als een nationaliteitenvraagstuk in het algemeen. Het gaat er wel om, te weten
wat er nu juist eigen is aan het nationaliteitenvraagstuk in Bretagne. Het gaat om een specifiek Bretoens probleem.
Zo zie je hoe een Bretoens marxist zelfs Bretoens
is tot in zijn marxisme zelf en vandaar ook diens
verzet tegen het Franse kommunisme en socialisme, die zweren bij de unitaire Franse staat.
Le Dantec beperkt zich tot de ontvoogdingsstrijd
van twee bevolkingsgroepen, de boeren en de arbeiders, waarvan hij het begin situeert omstreeks
1960. De grote stoot kwam volgens hem in 1968.
Sindsdien kan men spreken van » een wedergeboorte, op de schaal van de massa, en politiek
Eugene VAN IHERBEEK
gesproken, van gevoelens en gedragingen van een
gemeenschap temidden van wat je, door dat feit Jean-Pierre LE DANTEC, BRETAGNE : LE RE-NAISzelf, de volkeren moet gaan noemen die het aggre- SANCE D'UN PEUPLE. Parijs, Gallimard.
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Was op parlementair vlak het Vlaamse
belang gelegd in zwakke handen, dan
reorganiseerde het Vlaamse leven zich
toch weer langzamerhand opnieuw. Er
was nog geen politieke beweging of
drukkingsgroep aanwezig, maar het
Davidsfons, dat met zijn vergaderingen zijn aktie herbegonnen was in
september 1946, hield op 16 en 17
augustus 1947 zijn kongres Het na de
oorlog gestichte Vermeylenfonds kwam
op 12 juli 1947 bijeen en publiceerde
een enquête « Stand en uitbouw van
de Vlaamse beweging » waarin naast
de belangrijkste Vlaamse grieven ook
de direkte doelstellingen aangegeven
worden Op de vraag naar de noodzaak tot voortzetting der Vlaamse beweging hadden alle deelnemers aan
de enquête met een « ja » geantwoord.
De klemtoon wordt gelegd op de kulturele verheffing, maar ook op de sociale en ekonomische zijde van het
vraagstuk en » kulturele autonomie »
wordt vooropgesteld, waarbij de omschrijving van het Antwerps komitee
voor Kultuurverspreiding aangehaald
wordt
Het woord federalisme is
eveneens gevallen, maar er zijn distinguo's en zelfs afwijzingen.
Het nog zeer brave en bange liberale
Willemfonds staat skeptisch tegenover kulturele autonomie en Johan
Daisne acht ze niet noodzakelijk : wij
hebben het voorrecht in een tweetalig
land te leven, zegt deze ambtenaarletterkundige i
Een andere uiting van hernieuwd
Vlaams leven is het 19e kongres van
de Katolieke Vlaamse Landsbond te
Leuven op 15 en 16 november 1947. Dit
eerste naoorlogse kongres stond onder voorzitterschap van A. Bouweraerts, die na 8 jaar de Landsbond opnieuw wat leven wou inblazen. Het
tema van het kongres luidde : « Voor
een vernieuwde Vlaamse Beweging »
en er werd aan heel wat zelfonderzoek
en zelfbeschuldiging gedaan. « Wij hebben Borginon uit schrik laten veroordelen zonder er iets voor gedaan te
hebben » zei senator August de
Boodt.
Benevens deze hernieuwde kongressen-, fondsen- en vergaderingen-aktiviteiten was er ook een toenemende
vloed van publikaties, sommige van
korte, andere van langere duur. Publikaties die komen van diverse, meestal
nationalistische, kringen en richtingen,
zoals « Branding » van de Solidaristische beweging, dat van 29 maart 1947
tot 3 mei 1947 verschijnt, met als uitgevers Frans Van Mechelen en Manu
Ruys, zoals « Wit en Zwart » (promotor
Walter Boucherij), dat verschijnt van
- 3 mei tot 17 mei 1947 : het vierde num-
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mer werd al verboden I Langer stand
hield een jongerenblad als « Vive Ie
Gueux », maandblad van de Heelnederlandse jeugd, uitgegeven door Staf
Vermeire en zijn « Oranje-uitgaven »,
die tevens « Het Gulden Vlies » en
« Hadewych • zouden uitgeven. Het
blad was het half-officiële orgaan van
h e t « Jeugdverbond der Lage Landen ».
Op persterrein zou echter vooral het
opnieuw verschijnen van « De Standaard » belangrijk zijn. De vroegere
« Nieuwe Standaard » moest zijn titel
wijzigen in « De Nieuwe Gids » en zag
zijn lezerstal sterk inkrimpen. « De
Standaard » — wat men ook over het
vooroorlogse én het naoorlogse blad
en zijn vaak dubbelzinnige houding
moge zeggen — heeft de verdienste
gehad, het flamingantisch opbod op
het terrein van de dagbladpers in gang
te zetten • de toon van zijn konkurrent
« De Nieuws Gids » wijzigde zich, hoewel daar de partijgebondenheid steeds
sterker bleet doorklinken.
Met opnieuw gestarte kulturele verenigingen, met een intellektuele jeugd
die sterker onafhankelijk en daardoor
sterker Vlaamsbewust werd, met een
zij het nog wel beperkte maar toch
reeds degelijke Vlaamsgezinde pers,
kon men in de Vlaamse beweging nu
stilaan gaan denken aan een sterkerdoorgevoerde politieke aktie. Omstandigheden zouden die echter nog aanzienlijk vertragen : de koningskwestie
zou zowel een stimulerende als een
remmende invloed uitoefenen op een
doorbraak naar het politieke terrein
toe.

HET
VLAAMS-N ATlONALiSM E
HERRIJST
Indien men de jaren 1946-1947 als die
van de eerste naoorlogse schermutselingen van een nog zeer voorzichtige
Vlaamse beweging kan beschouwen,
dan valt er een kentering waar te nemen vanaf 1948. De kentering die zich
uit in kongressen en manifestaties, In
publikaties pro en kontra, radikaal of
gematigd. Een kentering, die het radikale element ten goede komt, wat dan
weer zijn weerslag heeft op de radikalisering van de hele beweging, maar
wat ook weer de oude scheding tussen belgicisten en nationalisten oproept en de scheidingslijnen trekt tussen het Belgisch partijflamingantisme
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en datgene wat « Rommelpot » « het
opposionele Vlaanderen » noemt.
In de eerste plaats is er een gewijzigde houding tegenover het nationalisme in het algemeen. Na de oorlog
werd het verketterd en met alle schuld
beladen Men moest Europees denken
en het « enge » nationalisme afzweren.
Het argument werd vooral aangewend
tegen het volks-nationale en gehanteerd door diegenen die hardnekkig
aan unitaire staatsnationale koncepten
vasthielden, zoals België, Frankrijk,
Italië, of door diegenen die ideologisch verbonden waren met het Sovjetimperialisme dat heel Oost-Europa
koloniseerde en in het nationalisme
der volkeren dus een bedreiging voor
zijn overheersing zag.
Het doodgekreten nationalisme herrees in Europa maar vooral daarbuiten.
De Joodse nationale staat Israël werd
gesticht op 14 mei 1948, nadat de
UNO in 1947 tot de verdeling van Palestina besloot en op dezelfde dag
vielen 6 Arabische legers de piepjonge staat aan. Indië wordt onafhankelijk. In Indonesië had Soekarno, gewezen kollaborateur met de Japanners,
al in 1945 de onafhankelijkheid uitgeroepen, wat tot een Nederlandse koloniale oorlog leidde. In heel Zuid-Oost
Azië zou trouwens het nationalisme
der volkeren, al dan niet misbruikt
door ideologische machtsblokken en
imperialismen, zijn wereldhervormende kracht bewijzen. In Noord-Afrika
rijst het Arabisch nationalisme op tegen de Franse koloniale macht en in
Egypte bereidden jonge officieren de

revolutie voor die eerst Naguib, daarna Nasser aan de macht zal brengen.
Maar in België steken unitaire staatsnationalisten, die een Groot-Nederland
of een Diets rijk altijd als een hersenschim hebben bestempeld, de vermanende vinger op : het volkse, nationale
is enggeestig. Wij moeten ineens
« Europees » gaan denken, onze enge
grenzen overschrijden !
Max Lamberty antwoordt op deze
Europese argumentatie • pour Ie besoin de la cause » in een brochure
« De Vlaamse beweging nu », waarin
hij de hele situatie schetst (Antwerpen, 1948) en keert zich tegen diegenen die al te geringschattend over het
nationale spreken en al te lichtvaardig
denken « supra-nationaai » te moeten
handelen terwijl de « groten » zelf
zéér nationaal, zelfs zeer chauvinistisch en imperialistisch staatsnationaal blijven, vaak ten koste der kleine
volkeren !
Deze waarschuwing tot nationaal besef
en nationaal bewustzijn wordt nog
scherper en radikaler geuit in het reeds
in 1947 fel door Verzet en Justitie bedreigde « Rommelpot ». Op de vooravond van een Weerstandsbetoging
(in de nacht van 14 op 15 juni 1947)
was er al een bom ontploft in de Antwerpse Jan van Lierstraat, waar de redaktie gevestigd was. Het blad moest
wel een doorn in het oog aller unitairen zijn, want het kreeg van de toenmalige PTT-minister Van Acker (wiens
zogezegde bonhommie slechts een
een laagje vernis was over een fanatiek unitarisme) verkoopverbod in alle
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er zelfs getwist om het bezit van de
mikrofoon. Wél had mr Herman Wagemans, als nationalist, op dit kongres
als zijn mening te kennen gegeven,
dat de oplossing der Vlaamse problematiek binnen het Belgisch staatsverband moest mogelijk zijn, maar op het
zangfeest dat het kongres voorafging,
in de Antwerpse Beurs, werd de BrabanQonne uitgefloten en 's anderendaags verdween uit de kongreszaal
een Belgische vlag. De jonge Vlamingen waren het beu voor elke Vlaamse
bijeenkomst een Belgische kuratele
opgelegd te krijgen. Een gematigd
spreker als mr Paul Knapen, later provincieraadslid en deputatielid van de
CVP, zou er luid toegejuicht verklaren
dat « wij als Vlamingen het recht hebben te eisen dat de staat ons waardeert. Doet hij dat niet, dan voeren
wij onze aktie buiten die staat om ».
Wat neerkwam op het vooroorlogse
adagium : « Het volk primeert boven
de staat -.

stationskiosken en vervoerverbod per
post en spoor. Gedurende heel het
jaar 1948 zouden uitgeef ster Martha
Dolfyn en hoofdredakteur dr Daniel
Merlevede
herhaaldelijk
voor
de
rechtbanken staan in een proces zonder einde, dat gepaard ging met huiszoekingen, beslagleggingen enz... om
de lastige opposant toch maar de nek
om te draaien I « Rommelpot » bleef
echter volharden en bleef verder verschijnen tot einde 1949.
Naast « Rommelpot » verscheen vanaf 17 mei 1947 in hetzelfde huis het
zeer degelijke weekblad « Het Spoor
der Lage Landen ». Het zou het slechts
tot 23 maart 1949 vol kunnen houden :
wellicht waren het niveau en de toon
der artikels minder geschikt om in die
tijd, die meer om aktie dan om bezinning riep, het lang te kunnen uithouden.
Op 27 februari 1948 was Ernest van
der Hallen gestorven, nadat de gevangenissen der repressie zijn al niet te
sterke gezondheid hadden ondermijnd.
Jonge vrienden droegen hem, die eens
de leidsman van de Vlaamse jeugd geweest was, ten grave en op zijn graf
werd een monument opgericht, ontworpen door Remi Lens en Flor Van
Reeth, in 1949.

Wat trouwens opviel aan heel dit kongres was zoniet een anti-Belgische,
dan toch een zeer gekonditioneerde
houding tegenover de staat. Dit betekent echter ook een zeer gekonditioneerde, zelfs afwijzende houding tegenover de partijen, die deze staat
vóór het volk verkiezen...
Vanwege de partijen lokt dit begrijpelijk heel wat kritiek uit. « Volksgazet »
spreekt van totalitairen en het wekelijks bijblad van de « Nieuwe Gids »,
de « Spectator », spreekt van revanchisme en neo-fasclsme.
Het zou trouwens uit de kristen-demokratische hoek zijn dat men, zich bewust van de aantrekkingskracht der
jonge rebellie op de Vlaamse jeugd,
het eerst poogt de zaak onder kontroIe te krijgen — zoals men ook met
IJzerbedevaart en Zangfeest proberen zal. De poging mislukt echter. Een
tweede Paaskongres wordt nog wel
gepland — hoewel de zaaleigenaars
slechts weigerig hun toestemming
verlenen. De Inrichting ligt nu meer
in « betrouwbare » handen, en Todts,
De Clopper e.a. werken mede — maar
de nationalistische Jongeren beletten
dat het geval enig sukses kent.
Het « Paaskongres », hoe beperkt ook

Van der Hallens geest was niet dood.
Dat bewees het Paaskongres der Jongeren begin april 1948, amper enkele
maanden na zijn overlijden. Het initiatief tot dit kongres ging uit van een
kleine groep Vlaamsnationale jongeren — met o.m. Wim Jorissen, Herman Todts, Rudi van der Paal, Gust
Peeters — die de Katolieke Vlaamse
Landsbond konden overhalen, zijn gezag als overkoepelend organisme der
katolieke Vlaamsgezinden te lenen
voor deze bijeenkomst. Zij slaagden er
daarenboven in, de nu meer en meer
Vlgams - gesensibiliseerde
katolieke
jeugdgroeperingen
te
interesseren
voor hun poging, zodat zelfs de nooit
van Vlaamsgzindheid overlopende KAJ,
jongeren als Momballiu en M. Van de
Wiele afvaardigde.
Het kongres greep plaats te Antwerpen in een zaal aan de Lange Gasthuisstraat. Het verliep er niet zo erg
rustig en op een bepaald moment werd
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in omvang en middelen, was dé gebeurtenis van 1948, omdat zich voor
het eerst het jonge Vlaamse ongeduld
uitte — en dierf uiten — en dat het
slechts mogelijk was in een zich wijzigend klimaat. Een klimaat, waarin
weliswaar een Jan Boon zijn « Vlaamse
Gentleman » en « Een Vaderland om
te beminnen » kon schrijven als uiting
van Vlaamse loyauteit tegenover België, maar waarin ook Lamberty het
volksnationale ging verdedigen. Een
klimaat, waarin de Weerstand nog wel
een bomaanslag kon plegen tegen het
huis van dr Fransen, maar waarin de
bedevaarders zelf en inzonderheid de
jongeren het met de toon van de
Voorzitter noch met zijn standpunten
het niet steeds eens waren, en ze radikaler wensten.
De belangrijkste publicitaire gebeurtenis van het jaar was wel het verschijnen van het weekblad « De Vlaamse Linie », vanaf 1 oktober 1948. Het
blad zou ophouden te verschijnen op
27 maart 1964 tengevolge van de politiek-ideologische
ontwikkeling
naar
links, veroorzaakt door somige redakteurs zoals o.m. Mark Grammens, een
ontwikkeling die mede aan de basis
lag van het slinkend aantal abonnees.
« De Vlaamse Linie », mede gefinancieerd door de Jezuïeten, bracht aanvankelijk een radikalere toon in het
katoliek-flamingantische kamp en was
naast een katoliek ook een Vlaamsgezind strijdblad dat met zijn oplage
van ca 15.000 voor zulk opinieweekblad
en in die tijd zeker geen geringe invloed had op de jonge Vlaamse Intellektuelen, en dat zowel in zijn strijd
tégen de repressie als vóór de Vlaamse bewustwording een niet te miskennen verdienste heeft gehad.
Had het jaar 1948 op Vlaams gebied,
behalve het Paaskongres, dat men alle
verhoudingen in acht genomen met het
Waals kongres in '45 kan vergelijken
en dat de emanatie was van een bestaand gevoelsklimaat, geen bijzonder
belangrijke schokken in de Vlaamse
beweging gebracht, het bleek echter
de inkubatietijd te zijn voor het alleszins vruchtbaarder jaar 1949. Vruchtbaarder aan aktie, op elk vlak.
In de loop der maand mei had men te
Antwerpen het initiatief genomen tot
de oprichting van een Vlaamse politieke partij, de Volksunie. Bij de inricnters bevonden zich jongeren die aan
het Paaskongres een aandeel hadden
gehad : Herman Todts, Wim Jorissen,
Van Haegendoren. Todts (die ook over
de arbeidsdienst een kleine, merkwaardige brochure had geschreven)
was sekretaris. De partij stond op
Grootnederlands standpunt en verdedigde een korporatieve maatschappijorde, op basis van het solidarisme.
Heel het programma bleek trouwens
sterk door de Dinaso-ideeën doortrokken. « De Voorpost », waarvan het

eerste nummer einde april 1949 en
het laatste op 24 juni 1949 verscheen,
was de spreekbuis der groep. Op 10
mei 1949 zou de Volksunie haar eerste
kongres houden in de zaal Gruter te
Antwerpen. Weerstanders drongen met
geweld de zaal binnen en maakten een
hardhandig einde aan dit
eerste
Vlaams-nationaal partijkongres na de
oorlog I
Van verderstrekkende betekenis zou
de oprichting zijn, op 14 mei 1949, van
de « Vlaamse Concentratie ».
Op 26 juni 1949 zouden vervroegde
verkiezingen plaatsgrijpen. De in maart
1947 gevormde regering Spaak-Eyskens had trouwens al heel wat schokken meegemaakt en een tweetal regeringswisselingen gekend, o.m. omwille
van een genadeverlening aan twee ter
dood veroordeelden. Zowel repressie
als koningskwestie wogen als een
zware hypoteek op dit partnerschap.
In juni 1948 kon de epuratie-besluitwet van Van Glabbeke niet afgeschaft
worden omdat de BSP en de liberalen
er tegen waren. De wet van 14 juni
stelde dan ook niemand tevreden.
Voor de meeste getroffenen en voor
de Vlaams-nationalisten was de houding der CVP inzake repressie en
Vlaams
rechtsherstel
allesbehalve
kordaat genoeg. Deze bedenking, samen met het « Vlaanderen eerst »
dat alleen door een eigen Vlaamse
partij kon beleden worden, lagen aan
de grondslag van de stichting der
Vlaamse Koncentratie.
Na heel wat kontakten en bijeenkomsten — waarbij niet alle betrokkenen
nationalisten waren en niet alle nationalisten van vroeger akkoord met
het partij-experiment — werd besloten
de
verkiezingsstrijd
in
te
gaan
met een eigen formatie. De beslissing
viel tijdens het weekeinde van 14 en
15 mei 1949. Een politiek belangrijk
weekeinde trouwens. Want op 14 mei
werd de grondslag gelegd van de
Vlaamse Koncentratie. En op zondag
15 mei kwam te Brussel een aantal
vooraanstaande Vlamingen bijeen, op
verzoek van prof. Fransen, om een komitee samen te stellen dat met de
CVP wilde onderhandelen over een
verruimd en eendrachtig
kristelijk
Vlaams front. Het « Memorandum »
dat prof. Fransen aan de CVP zond,
stipuleerde op Vlaams gebied en op
het gebied der repressie enkele noodzakelijk-geachte punten, o.m. de strafbaarheid van de overtreders der taalwetgeving ; geen uitvoering meer der
doodstraf,
en
amnestiemaatregelen
voor politieke veroordeelden.
De Vlaamse Koncentratie was bereid,
bij een billijke plaats voor Vlaams-nationale kandidaten, geen eigen lijsten
in te dienen. Zij mandateerde 2 vooraanstaande nationalisten. Leemans en
Custers, om met de CVP te gaan onderhandelen. Leemans was redakteur
van « Jong Dietsland » geweest, socioloog en teoretikus van het VNV, leider van de solidaristische en korporatieve « Arbeidsorde », promoverend
aan de Sorbonne met een studie over
Tönnies, de man die de idee van « Gemeinschaft » en « Gesellschaft » in de
sociologie had gebracht. Tijdens de
oorlog was hij sekretaris-generaal van
Ekonomiscbe Zaken geweest, dus een
soort minister in het kollaboratie-kabinet, en hij behoorde tot de leidende
figuren in het VNV. Custers kwam uit O.
o
de Vlaamse studentenbeweging, onder- o
tekende als voorzitter van het KVHV
een hulde-affiche aan Borms en werd o'
tijdens de oorlog kommissaris-generaal M
<^
voor Wederopbouw.
(Vervolgt)

worden.

18 SEPTEMBER 1975

WIJ 11

TV-PROGMMMKS
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
20.50
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21.50
22.20
23.20

BRT

23 50
17.00
18.00
18.05
18.30
19.15
19.45
20.15
20.45
21.30
21.45
22.05
22.50

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Wickie, de Viking.
Jonger dan je denkt.
Allemaal beestjes.
Nieuws.
Tafel 7. TV-spel.
Pano '75.
Monumentenjaar '75
Standpunten.
Premiere.
Nieuws.

NED 2
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.40
22.30
23 15

NED 1
10.45
18.15
18 45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.05

Schooltelevisie.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
Doris Day.
Filter Furore-Show.
Nieuws.
Blaaskapellenwedstrijd.
Goede vooruitzichten.
TV-spel.
21.30 Europa : winst en verlies
na WO II.
22.20 Vroomheid in hout en
steen.
22.35 Nieuws.

Nieuws.
Dokters ter zee.
Vara's hete luchtballon.
Nifeuws.
Top of flop.
Hallo hier Hilversum...
hier ^is de Vara.
Portret.
De kommissaris.
Geloven in de onvoltooid
verleden tijd.
Nieuws. •

23.25

Barbapapa.
Nieuws.
Nationale hitparade.
Nieuws.
Avro's zomer wie-kentkwis.
De gebroeders Hammond.
Televizier-magazine.
Het wekelijks gesprek
met de minister-president.
Nieuws.

RTB
14.00
17.40
18.10
18 30
19.00
19.30
19.45
20.15
22.40

Schooltelevisie.
Schoolteleviisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
Reflets du liberalisme.
Antenne-soir.
Nieuws.
Vivre en Wallonië. Dok.
Basketbal : MonceauStandard.
23.15 Nieuws.

NED 2
18.45 Barbapapa.
18.55 Nieuws.
19.05 Pipo en het grachtengeheim.
19.30 Dokters ter zee.
20.00 Nieuws.
20.20 Melissa. Triller.
21.10 De ombudsman.
21.25 Liesbeth List en Mort
Shuman zingen Jacques
Brei.
22.20 Achter het nieuws.
23.10 Den Haag vandaag.
23.25 Nieuws.
RTB
14.00
20.00
18.30
19.00
19.25
19.45
20.15
20.20
22.00
22.40

Schooltelevisie.
Nieuws.
Loisirs a loisir.
Les secrets de la Mer
Rouge.
Antenne-sol r.
Nieuws.
Contacts.
Nous ne vieillerons pas
ensemble. Franse film
(1972).
Le carrousel aux images.
Nieuws.

V

, '

19 SEPTEMBER
BRT
17.00
18.00
18.05
18.35
18.45
19.45
20.15
20.40
21.30
22.00

22.40

Schoolkwis.
Paulus de boskabouter.
Open school.
Bobek en Lolek.
Sportportret van Roger
Decoster.
Nieuws.
Filmkwis.
De PalHsers.
Katoliek-godsdienstige
uitzending.
Bezoek uw moedertaal.
Reeks van 5 films over
de geschiedkundige
groei, de bloei en de verspreiding van de Nederlandse taal over de wereld.
Nieuws.

NED 1
10.45 Schooltelevisie.
18.15 Teleac.
18.45 Barbapapa.
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NED 2

14.55 Les roses di setimbre.
Waals toneel.
17.15 Le jeu video-pulsars.
18.30 Nic en Pic.
19.00 Festivals.
19.15 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Le monde sauvage.
20.45 Cow-boy. Amerikaanse
western (1957).
22.10 De mémoire d'homme.
22 45 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30

21 SEPTEMBER
BRT
9.00
9.30
10.50
11.00
12.00
14.30
15.00
15.15
17.15
18.20
18.25
18.50
19.15
19.45
20.00
20.40
21.45

Doe mee.
Verover de aarde.
Merkwaardige bomen.
Op zoek naar de bronnen van de Nijl.
Zeven op zondag.
Open school.
Zes en een halve gare.
Binnen en buiten.
Tenuto.
Paulus de boskabouter.
Het meisje van de TV.
Venetië. Korte film.
Openbaar kustbezit.
Nieuws.
Sportweekend.
Thriller. TV-film.
De triomfen van Petrarca. Ballet van de XXste

NED 1

20 SEPTEMBER
BRT

17.00
17.30

14.00 Beentje buiten in de
Noorderkempen.
14.30 Het grote tijdperk. Montagefilm uit de oude
doos.
15.15 Festival van Vlaanderen.
16.00 Open school.
18.00 Paulus de boskabouter.
18.05 Star Trek.
1.855 Festival van Vlaanderen.
19.25 Korte film.
19.45 Nieuws.
20.15 Festival van Vlaanderen.
20.45 Diamanten. Amerikaanse
politiefilm.
21.55 Festival van Vlaanderen.
22.30 Nieuws.
22.40 Festival van Vlaanderen.

10.30
15.00
15.02
16.00
16.30
17.00
18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.30
23.05
23.30
23.35

Teleac.
Nieuws.
Geknipt voor herhaling.
WK-Touwtrekken.
De balts van de korhaan.
Film over de korhoen.
De film van ome Willem.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
De man van zes miljoen.
Nieuws.
Op losse groeven.
De legende van Lizzie
Borden.
Tros sport.
Nieuws.
Lied van de week.

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.25
20.00
20.20

14.00
11.00
16.00
16.02
16.27

Barbapapa.
Nieuws.
De Flintstones.
Verhalenderwijs.
Nieuws.
Mijn vrouw de buurvrouw.
20.55 Last night of the proms.
22.10 Brandpunt.
22.55 Great mysteries gepresenteerd door Orson
Welles.
Aansluitend : Nieuws.

17.32
18.15
18.55
19.00
19.05
20.20
21.10
22.00
22.30

BRT
Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Klein, klein kleutertje.
De familie Partridge.
Open school.
Sporttribune.
Nieuws.
Valparaiso, Valparaiso.
Speels-intellektuatistische ontluistering van
de salon-revolutionairen.
21.50 Ten huize van Elza Darciel.
22.40 Nieuws.
14.00
18.00
18.05
18.20
18.45
19.15
19.45
20.15

NED 1

eeuw.
23.15 Neuws.

NED 1
S -

RTB

Teleac.
Eucharistieviering.
Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Het Joods historisch museum.
Vespers.
Bericht van de wilde ganzen.
WK-Touwtrekken.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
Herinneringen van Fred
Astaire aan musicales
van 20TH Century Fox.
Mies Bouwman In gesprek met Johan en Danny Cruyff.
Cannon.
De wals. Ballet van Balanchine.
Nieuws.

18.15
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.50
22.25

Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
Je hoeft niet ver te zoeken.
Dick van Dyke show.
Nieuws.
Ik heb nooit voor mijn
vader gezongen. Amerikaanse film (1969).
Op zoek naar de wereld
van morgen.
Simbiose.

Woord voor woord.
Barbapapa.
Sam en de rivier.
Studio sport.
Amerika. Dok.
Nieuws.
Panoramiek.
Joby. TV-film.
De Praemium Erasmlanum-winnaar.
23.30 Suriname deze week.
23.35 Nieuws.
RTB
11.00
13.00
13.05
14.30
15.20
16.10

Eucharistieviering.
Nieuws.
Concertissimo.
Film van Walt Dsiney.
Piste aux étoiles.
Atakora Vierge. Dokumentaire over een volksstam.
16.50 Lola Bobesco, dame du
violon.
17.45 Sportuitslagen.
17.50 Concert for beatgroup
and string quartet.
18.25 Grangallo et Petitro.
18.45 Sportweekend.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Suggestions.
20.20 Histoires insolltes. TVfilm.
21.15 Images et imagiers.
22.20 Media 75.
23.20 Nieuws.

23.10
23.25
RTB

14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 Jean Rostand, le solitaire de ville d'Avray.
19.00 Les secrets de la Mer
Rouge.
19.25 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 i'Eneide.
21.30 Le jeu video-pulsars.
22.15 Ceux de chez nous.
Aansluitend : Nieuws.

24 SEPTEMBER
NED 2
BRT
18.45 Barbapapa.
18.55 Nieuws.
19.05 Dr Who.
Aansluitend : Nieuws.
19.30 NL-Tippers.
20.00 Nieuws.
20.20 Pepper.
21.10 Tros •75-'76.
22.10 Aktua-TV.
22.50 Nieuws.
RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
Zi.35

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
TV-Femmes.
La pensee et les hommes.
Lundi-sports.
Nieuws.
La familie Boussardel.
Nieuws.

NED 2
18.30
18.35
18.40
19.05
20.20
21.10
21.15
21.40
22.30

20.00
20.20
21.35
22.20
23.00

Barbapapa.
Nieuws.
Zij gingen de lucht in.
De geheimen van de dierenwereld.
Nieuws.
Zij aan zij.
Nana Mouskouri.
Hier en nu.
Interkerkelijke kinderkantorij, Appingedam.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

23 SEPTEMBER
BRT
14.00
18.00
18.05
18.30
19.00
19.45
20.15
21.10
22.00
22.10
22.40
22.50

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Boy Dominic.
Open school.
Samizdat. Alexander Galitsj zingt eigen teksten.
Nieuws.
Kamer 17.
Verover de aarde.
Stemmingsbeelden.
Het vrije woord.
Nieuws.
Open school.

NED 1
11.10
15.00
18.15
18.45
18.55
19.05
19.15
20.00
20.20
20.45
22.00

Schooltelevisie.
Van hart tot hart.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
Beertje Colargol.
Rock koncert.
Nieuws.
All in the family.
Propagandafilms WO II.
Rendez-vous met de vrijheid.
22.55 Nader bekeken.
23.15 Nieuws.

Tip-top.
Paulus de boskabouter.
Taptoe in Edinburgh.
Coronation Street.
Nieuws.
Chico.
Met Dieric Bouts. Film
over kunstschilder Dieric Bouts die 500 jaar geleden te Leuven overleed.
21.10 Achter de schermen.
Poolse TV-film.
22.10 Prof. Jan Tinbergen.
23.00 Nieuws.
16.30
17.45
17.50
18.45
19.45
20.15
20.40

NED 1
10.00 Schooltelevisie.
15.30 De verjaardag die geen
feestdag werd.
15.45 Het zeehondenjong. Dok.
16.10 De makers van Winnie
de Poeh.
16.40 Swiebertje laat zich niet
kisten.
18.15 Teleac.
18.45 Barbapapa.
18.55 Nieuws.
19.05 De kinderen zijn nog vol
van zijn dromen.
19.30 Kenmerk.
20.00 Nieuws.
20.20 Brandpunt.
20.45 Studio vrij.
21.45 Zes Nederlandse tekenfilms.
22.15 Nieuws.
NED 2
18.45
18.55
19.05
19.40
19.50
20.00
20.20
20.30
23.00
23.15

Barbapapa.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Internationaal agrarisch
nieuws.
Socutera.
Nieuws.
Politieke partijen.
De oktoberkrisis. Rekonstruktie van de Kubakrisis (1962).

Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie.

15.45 Schooltelevisie.
16.45
18.25
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
22.45

Feu vert.
Les volants.
Chapi-Chapo.
Les secrets de la Mer
Rouge.
Antenne-soir.
Nieuws.
1789. Franse historische
film (1947).
Nieuws.
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— jonge heer, 25 j . , met diploma
hogere humaniora en ervaring als
opsteller
— juffrouw met diploma van hoger sekundaire beroepsschool, afGooi de prentbrlefkaarten die je
deling haartooi en schoonheidsvan uw vrienden met vakantie
zorgen
ontvangt niet weg I Stuur ze dan
— 22-jarige gegradueerde in de
liever naar het beheer van ons
farmaceutische
en biologische
blad, t / a G. Geens, Voldersstr. 71,
technieken (A1), met uitstekende
1000 Brussel. Wij kunnen er
Iemand blij mee maken.
R 92 referenties ; haar voorkeur gaat
uit naar : werk in de industriesek.
tor; werk In een medisch labo
Leraars diverse disciplines gevoor medische analyse of als dokvraagd door de Erasmusschool,
tersassistente ; werk In een dieBegijnevest 99, Antwerpen. R 99
renlabo voor biologische analyse
Technisch ingenieur elektronlcien,
of als veeartsassistente of assisvoldaan aan militaire verplichtintente van een bioloog
gen, zoekt passende betrekking.
— peutertuin - kinderverzorgster
Jonge dame, 23 ]., lager middel— medische assistente - sekretabaar onderwijs, 5 jaar ervaring als
resse
bedlende, zoekt passende betrek— kinderverzorgster, 19 j . , met 1
king.
jaar ervaring als ouderlingenver18-jarige
student
uit Brugge,
zorgster
Prov. Instituut Anderlecht, zoekt
Wie een job weet voor deze mengemeubelde kamer. J. Geerardyn,
sen neemt even kontakt op met
Rubbenslaan 7, 8320 Brugge 4.
volksvert. dr Jef Valkeniers, NiTel. 050/35.15.67.
R 111
noofsestwg 11 te Schepdaal op
R 116
Jonge man, 22 j . , voldaan aan mi- het nr 569.16.04.
litieverplichtingen, zoekt betrekking als bediende of als hulpboekDe
gemeenteraadsverkiezingen
houder.
staan voor de deur. Welke aktieve
VU-afd. is geïnteresseerd in een
45-jarige, grote ervaring in het
oude degelpers om zelf hun protraiteursvak, zoekt passende bepaganda te drukken ? Te bevratrekking.
gen : Roger Vanthllo, MartouginTechn. ingenieur scheikunde, vollei 144, 2130 Brasschaat, t e l . 031/
daan aan miliitaire verplichtingen,
51.64.03 na 19u.
R 115
zoekt werk.
Techn. Ingenieur elektronika, vrij
van militaire dienst, zoekt passen,
de betrekking.
TE VOLGEN VOORBEELD !
Schr. of tel. : W. JoHssen, Louisastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 015/ WIE HELPT ?
41.35.96.
R 112
Een Baskisch politiek vluchteling
Juffrouw, 18 j . , zoekt werk als
die geneeskunde studeert aan
boekenhoudster met diploma A 6 /
de universiteit te Brussel botst
A2 in de streek van Aalst of eltegen de taaitoestanden in de
ders. Tel. 053/70.17.99.
R 113
Brusselse klinieken waar hij moet
stage volgen. Hij begint zijn zesJonge Vlaamse eenzame Tijl, wede jaar geneeskunde en zou wilduwnaar, 26 j . , wenst dringend
len Nederlands leren om de
kennismaking met Vlaams NeleVlaamse zieken in hun taal Ie
ke, omgeving Brussel, buitenhuis
kunnen te woord staan.
werkend, één kind geen bezwaar,
Is er geen Vlaamse romanist ger29-40 jaar. Dringend schrijven
manist of andere leraar in het
naar Johan Claeys, Ververijstr.
Brusselse die hem w i l behulp9, Vorst.
R 114
zaam zijn bij het leren van onze
taal ?
Wie kijkt mee uit naar een pasWie
hierin wil helpen neme konsende betrekking voor de volgentakt met Walter Luyten, Liersede werkzoekenden :
stwg 140/2 te Berlaar. Tel. 0 3 1 /
— 20-jarige A l medische sekre82.11.93.
taresse.
— juffrouw, 18 j . , met diploma
Studentin zoekt kamer te huur in
hoger sekundair onderwijs, ekoBrussel bij Vlaams gezin, omgenomische afdeling en diploma daktilografie
ving Naamse Poort. Inl. bij August
of Godelieve Wellens, Kerkhoven— 18-jarige kinderverzorgster ;
stwg 457, 3900 Lommei of bij
wenst liefst een betrekking in een
mevr. prov. raadslid Deroo-Nekinderkrib, privaat of gemeentelijk.
ven.
R 117

ZCXKCRC]€S

COMMISSIE van OPENBARE ONDERSTAND
van ANTWERPEN
In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant

GEGRADUEERDE
VERPLE(E1G(ST)ERS
bruto-aanvangswedde : 26.671,-fr. per maand of
27.026,-fr. met haardgeld

GEGRADUEERDE
VROEDVROUW
bruto-aanvangswedde : 26.671,-fr. per maand of
27.026,-fr. met haardgeld

GEBREVETTEERDE
VERPLE(E)G(ST)ERS
' bruto-aanvangswedde : 24.899,-fr. per maand of
25.608,-fr. met haardgeld

VERPLEEGASSISTENTEN
bruto-aanvangswedde : 24.()72,-fr. per maand of
24.78i,-fr. met haardgeld

ZIEKENOPPASSITJERS
bruto-aanvangswedde : 22.208,-fr. per maand of
22.917,-fr. met haardgeld

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk
diploma.
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor
bijkomende weddeverhogingen.
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn
alle
andere
verpleegkundige
specialisaties
voorzien,
waaronder kinderverpleging en bejaardenzorg.
Toepassing der 40-urige werkweek.
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot
2 jaar.
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben
bereikt bij hun indiensttreding kunnen in aanmerking
komen voor vaste benoeming indien zij hun aanvraag
indienen uitedijk op 3.10.1975 op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van 120,-fr.
Verplicht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden
te bekomerxop de 7e afdeling-Personeelszaken, Maarschalk
Gerardstraat 2, Antwerpen (tel. 031/31.58.86).

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN

DAMES
RESTAURANT

BAR

3ie Sateme

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tol. 102)478.83.18
Open vanaf 18u - gesloten op zondag
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen.

DIRK MARTENS

'TTT^NT^
li^^J-'^

NATIONALE
33ste TRANCHE
GELUKSTRANCHE

LOTERIJ
HOGE

LOTEN:

AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

isöa

als medewerksters in part-time dienstverband. Wagen vereist.
Inlichtingen : N.V. DISTRILENE
Stationsstraat 42
3100 HEIST-OP-DEN-BERG

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. (053)240.60

1 X twaalf miljoen
5 X één miljoen

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversteringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kamplngarti^elen - 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 mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubeleri tuinschommels.
—
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
—

3 X een half miljoen

2 gemeubelde kamers te huur
voor studentinnen bij Vlaams-natlonale mensen. J. Jacquetstr. 68,
Koekelberg, 1080 Brussel, tel.
426.24.92.
R 117

TE KOOP
Strombeek, hoek nieuwe laan
en Gemeenteplein, Res. J .Van
Ruusbroec.
LUXE APPARTEMENTEN
1, 2 en 3 sipk. - I - ruime
terr., voll. Inger. keuken. Luxe
uitv.
4 HANDELSRUIMTEN
Inl. IMMOPLANNING, Bloemendreeflaan 12, 1810 Wemmei.
tel. 02/269.55.56.

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 ILEGEMS
Vaartstraat, 9
2251 M ASSENHOVEN

KARAVANS
Verkoop - verhuur - stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. (031)21.98.15
Prans Beirenslaan 278, BORSBEEK

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

BOEKHANDEL TIJL
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. 02/251.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleirie.
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

VECOVEN Jozef
Trekking op 24 september

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

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

De loten worden uitbetaald zonder de
minste fiscale of andere afhoudingen

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS - VESTONS • BROEKEN - PAR0ESSU8
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
^ « n h o u w « r s v M t , 52 Antwerpen Tel. 03.3135.6^
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WIJ IS

MRlje TUD

PORCU/IIK
BETEUGELING
In Engeland Is men blijkbaar toch
wat aan het doen tegen de gewelddadigheid die zotte voetbalsupporters ten toon plegen te
spreiden. Het openbaar vervoer
heeft gewoon geweigerd supporters van Manchester naar Londen
te voeren met speciale bussen of
tremen, en ook de reduktie voor
supporters op de spoorwegen
werd
afgeschaft
(Overigens,
waarom zou men reduktie moeten hebben om naar een voetbalmatch te gaan, en niet om een
museum of teater te bezoeken')
Het heeft de horde niet belet
Londen onveilig te gaan maken
Wat er bij ons niet inkan is waar
die kerels het geld halen om altijd weer opnieuw die grote verplaatsingen te doen. Zou het zijn
dat ze gek genoeg zijn om nagenoeg alles op te offeren aan dat
dwaze gedoe ?

FACILITEITEN
Smt-Genesius-Rode is een Vlaamse gemeente met faciliteiten (begin dat eens uit te leggen aan
een buitenlander I). En door de
gemeente trekt jaarlijks de koers
Parijs - Brussel Koers ingericht
door een klub uit de gemeente én
door een Vlaamse krant. De FDFafvaardiging in de gemeenteraad
heeft nu van haar tak gemaakt,
omdat bij de organisatie van de
koers het Frans niet genoeg aan
bod komt. In een gemeente met
faciliteiten, zeggen zij, moeten
ook de koersen tweetalig zijn.
Hei is natuurlijk niet gebeurd
Maar eerlijk gezegd, wij vrezen
dat de inrichters vroeg of laat
toch door de knieën zullen gaan
üe faciliteiten maken het gemak
keiijk. Daarvoor zijn het faciliteiten.

ZOT
Het BOK mocht enkele zogenaamde olimpische munten uitdelen
aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het
vei spreiden van de olimpische gedachte WIJ zouden niet in België
zijn als die krakken van ons er
met een krankzinnige zottigheid
hadden van gemaakt Eén van die
laureaten is — hoe kon het anders ? — Eddy Merckx Als er nu
iemand is die van de sport precies het omgekeerde heeft gemaakt van wat ze in de ogen van
de olimpische vaderen zou moeten zijn, dan is het wel onze wielerkampioen Ge moet zwaar op
uw kop gevallen zijn om hem ervan te « verdenken » ook maar
iets te hebben bijgedragen tot de
olimpische gedachte Maar dat
deden de « heren » van ons blijkbaar.

ven stond) is niet alleen Teheran
kandidaat,
maar
waarschijnlijk
ook Algiers en Glasgow (waar
men, zoals iedereen weet, ook
geld te veel heeft dank zij de
schitterende ekonomische situatie) En ten tweede, en wat ons
het meest verblijdt, wij zullen
vanuit Montreal TV-beelden krijgen Er was een tijdlang sprake
van de de Europese zenders niet
voldoende willen afdokken (18
miljoen dollar werd gevraagd) om
de beelden te mogen overnemen.
Dat IS nu dus gearrangeerd, zoals
altijd waar de sommen voldoende hoog liggen, en wij krijgen
onzs « beeldekens ». Gaan we
weer gelukkig zijn, zeg !

INGRIJPEN
Er moet zo stilaan eens iets gezegd worden over de voetbalkompetitie die al zes speeldagen oud
is Maar er is bedroevend weinig
te zeggen Men kan van ons, aanbidders van al wat groot en glorievol IS m de sport, niet verwachten dat WIJ blij zouden zijn wanneer een boerenploegje als Lokeren in de rangschikking het rijke
RWDM voorafgaat, het roemrijke
Standard ver achter zich laat, en
tweemaal meer punten heeft dan
het laissez-jouer-Anderlèkt
Wij
vinden dat hier een groot gebrek
aan eerbied en piëteit wordt tentoongespreid, en kunnen de verantwoordelijken daarvoor enkel
ernstig aanmanen zo snel mogelijk een einde te stellen aan die
dwaze situatie 't is al bijna zo
dwaas als toen men koereur-derde-klas Poppe met alle geweld
moest tegenhouden of hij won de
ronde van Frankrijk

STUDII
Wij hebben noch de tijd noch de
middelen om het te doen, maar
WIJ zouden graag zien dat een
van onze serieuse
konfraters
eens zou nagaan hoeveel geld,
aan de sport in ons land besteed,
uit Vlaanderen komt (dus inbegrepen wat de Limburgers neertellen
aan de kassa van Standard), hoeveel uit Brussel en Wallonië. En

dan ten tweede nagaan hoeveel
geld er op een of andere manier
terecht komt In Vlaamse, Brusselse en Waalse handen. Zowel
voor wat betreft lonen van beroepssporters als subsidies aan
klubs als zitpenningen voor bestuursleden. Dat alles nagaan zou
natuurlijk een langdurig en moeilijk werk zijn, maar het zou, denken wij, zeer leerrijk zijn. Wij
hebben namelijk het bruin vermoeden dat de Vlaamse sportlui
en -liefhebbers meer afduimen
dan profiteren.

GEEN MOTO'S
De vraag die de wielerliefhebbers
deze week kan bezighouden is
deze : hoeveel heeft het gescheeld of Eddy Merckx werd
door de wind van de straat afgeveegd tijdens de spurt aan de
aankomst van Parijs - Brussel ?
En meteen dan of hij aldus Freddy
Maertens en André Dierckx hinderde. Wij gaan ons over die netelige kwestie niet uitspreken,
maar wel de indruk te kennen
geven dat er toch wat al te veel
motorrijders tussen de renners
reden aan de aankomst. Dat is
met alleen gevaarlijk, het kan —
ongewild — ook een uitslag vervalsen. De organisatoren zouden
er dus goed aan doen, zoals dat
op vele plaatsen al gebeurt, ervoor te zorgen dat vóór de spurt
begint, alle auto's en moto's uit
de buurt zijn.

SOEP
De basketbalkompetitie is begonnen, en daarom is het nuttig even
de namen van de klubs te overlopen, kwestie van niet voor de
verkeerde te supporteren. Het
vroegere
Racing Antwerp
uit
Antwerpen is nu Immo Scheers
Lier, nog altijd uit Antwerpen,
maar spelend in Lier. Bus Lier,
uit Lier, IS nu Bus Fruit, en speelt
in Duffel En het vroegere Immo
Scheers Lyra, eveneens uit Lier,
heet nu kortweg Lyra, en speelt
in Nijlen Astroturf zoeke men
in Vilvoorde, het oude Suncharm
IS nu De Maere geworden in
Aalst Maes Pils komt nog uit
Waarloos, maar Racing Maes Pils
hoort thuis in de stad van de
Lamot Wat tot hiertoe Prado
heette
Moeten wij nog verder

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (031)86.71.21
v o o r A L U w bieren
en L i m o n a d e s

•
Bi(huizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (091)22.45.62
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SUKKELAARS
De Amerikaanse atleet Frank
Shorter — overwinnaar van de
laatste olimpische maraton — Is
tot « bekentenissen » overgegaan.
HIJ zei, wat iedereen overigens
al lang wist : « Wij zijn allemaal
beroepsatleten ». Waar het hem
vooral om te doen was, was aantonen dat de Amerikaanse atleten sukkelaars zijn in vergelijking
met de Europese. In Amerika, zei
Shorter, verdienen wij als amateur slechts een 80.000 frank per
maand bij. In Europa krijgt men
dat soms per wedstrijd, en de
Amerikaanse atleten die in Euro
pa komen lopen, verdienen toi
500.000 fr. per maand. Wij zullen
maar aannemen dat Shorter weet
wat hij zegt, en voor de rest onze
oren dichtstoppen als men olimpische eden gaat afleggen.

VAN DAG
# MAANDAG : vijf Schotse voetbalinternationalen maakten het al
te bont in een nightklub en werden geschorst. En de werkman de
heren maar « het bakkes openhouden » # DINSDAG : van het
motorsportfront nog steeds geen
nieuws. Alleen Morio Sumiya
reed zich dood • WOENSDAG :
de basketballiga wijst de supporters erop aat het met altijd
de thuisploeg is die moet winnen
• DONDERDAG : op een halve
meter na verbeterde Guyguy Moreau — zoals bij voorbaat aangekondigd — het rekord hoogspringen van Bruno Brokken % VRIJDAG : volgens « Les Sports »,
kultuurblad, bracht de zieke Eddy
Merckx de nacht door in zijn bed.
Wat een heerlijk, wonderbaar man
is die Eddy toch ! • ZATERDAG :
de wondersjotters van Anderlecht
behalen na zes wedstrijden hun
eerste overwinning. Hijs de vlaggen 1 # ZONDAG : en Heylens
zegt dat Union niet altijd kan winnen. De vraag is eerder : wanneer gaat de miljonairsploeg voor
de eerste keer winnen ? #

TOT DAG

REKORD
De Belgische voetbalbond maakte bekend dat In het afgelopen
jaar meer dan 11 milj'oen mensen zowat 750 miljoen nog redelijk gezonde Belgische franken neertelden om voetbalspektakeltjes bij te wonen. Rekordcijfers die In het verleden nooit
werden bereikt, en die volgens ons toch even tot nadenken
stemmen.
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GELUKKIG !
Alweer
enig
hartverwarmend
nieuws van het olimpisch front.
Primo
voor de organisatie van
de spelen in 1984 (en niet 1948
zoals hier verleden week geschre-

gaan, of is het zo allemaal al
duidelijk ? Willen wij de historie
van de trainers — nog zo'n soepke — in ieder geval voor volgen
de week houden ?

I

Wie zijn die elf miljoen mensen ? Uiteraard werkende mensen : arbeiders, bedienden, kleine zelfstandigen.
Dus meteen degenen die het momenteel op velerlei wijzen
hard te verduren krijgen. Daar hoeft zeker geen tekeningetje
bij.
Wat bezielt ons nu om precies op dit mizerabel moment met
een steeds groeiende groep steeds meer geld te gaan besteden aan iets dat meer en meer op een kolossale, groteske
fopperij gaat lijken 7
Zijn wij het gezever van Leo-den-Andere, en Polle met de
Pens, en van al die andere genieën die beweren « het n voor
ons te weten, kotsbeu ?
Is het zo nodig geworden een afleiding te vinden voor de vele
soorten kompleksen en frustraties die de onvolprezen welvaartsstaat met zijn getreiter ons bezorgt ?
Heeft « das Kapital » met zijn handige middeltjes ons zover
gekregen dat wij onnadenkend dwaze sportspektakeltjes kopen, zoals wij overbodige autootjes kopen en koelkasten om
el zo na vergiftigd voedsel in te stoppen ?
Heeft men ons zo slecht geleerd onze dure vrije tijd zinvol
te gebruiken ?
Voeren de verenigde blauwen en zogezegde kristenen ons
terug naar de negentiende eeuw, en zien wij, net als de fabrieksslaaf uit die tijd, in de sportfiguur de held die bereikt
wat wij meer en meer als onbereikbaar gaan aanvoelen :
vrij zijn, geld verdienen, sukses kennen, niet betutterd worden door god weet wie allemaal, niet moeten buigen en kruipen voor 1001 bazen en baaskens van alle slag, op tafel kunnen bonken, en « loopt naar de ... » kunnen zeggen in plaats
van « ja meneer die of die ».
Wij zijn noch ekonomisch, noch sociologisch geschoold, en
kennen dus het antwoord op al die vragen niet. Eén antwoord
lijkt ons in ieder gevpl uitgesloten : dat wij meer naar match
en koers zouden gaan omdat wij sportiever zouden zijn geworden. Het heeft namelijk met sport niets te maken.
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DE PLANETOIDEN 1
De regel van Titius en Bode
(uit de 18de eeuw) zegt dat men,
als men de rij getallen O, 3, 6,
12, 24 enz. neemt, daar vier bijtelt dus (4, 7, 10 enz.), en deze
som deelt door 10 (dus 0,4 0,7,
1, 1,6 enz.), de afstand tot de
zon bekomt van de verschillende planeten, met de afstand
zon-aarde als eenheid. Deze afstand is de astronomische eenheid of A.E.
Mercurius staat dus op 0,4 AE
van de zon, Venus op 0,7, de
aarde op 1, Mars op 1,6. En de
volgende planeet zou moeten
staan op 2,8 AE.
Maar... daar was ten tijde van
Titius en Bode geen planeet te
bekennen. En Jupiter stond veel
verder.
Was de i-egel verkeerd ? Ontbrak er eèn planeet ?
Men zocht ijverig, en in 1801
ontdekte Piazzi inderdaad een
klein planeetje, dat Ceres werd
gedoopt, en dat inderdaad op de
berekende
afstand
gevonden
werd.
In de volgende jaren werden er,
steeds op dezelfde afstand ongeveer, nog drie gevonden :
Pallas, Juno en Vesta. En halfweg in de 19de eeuw nog een :
Astrea. En sedertdien werden
er jaarlijks ontdekt. In totaal nu
al verschillende duizenden.
Hun grootte varieert fel. De
grootste, Ceres, heeft een diameter van bijna 700 km, Hermes van 1 km, en ook deze behoort nog tot de « grote >> planetoïden.
Het bleek dus om een enorme
zwerm kleine brokstukken te
gaan, om de zon cirkelend op
een afstand waarop volgens de
regel van Titius en Bode een
planeet hoort te zitten.
(Zoals later zal blijken wijken
sommige brokstukken
echter
nogal opvallend van de berekende baan af).
Meteen stond men ook voor een
tot dusver onopgelost raadsel :
waarom die brokstukken op de
berekende baan, en geen gevormde planeet, zoals op de
andere banen ?
Uiteraard waren er twee verklaringen : ofwel zijn de planetoïden brokstukken van een uit
elkaar gespatte planeet, katastrofe waarvan de oorzaak niet
kan bedacht worden, Deze versie verliest aan invloed, ofwel
zijn de planetoïden overschotten materie die bij de vorming
van de planeten zijn overgeschoten, en die zich door de
storende Invloed van Jupiter
misschien, niet hebben aaneengesloten.
Dit Is echter niet het enige gehelm dat de planetoïden nog bewaren. Daarover volgende keer
meer.
Nu echter alvast dit : met het
blote oog zijn de planetoTden
niet zichtbaar. Het is al moeilijk
genoeg met een kijker.
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