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OPPOSITIE MOET 
OPPOSITIE DURVEMIIJN 
door senator WIM JORISSEN 

Het is de normale gang van zaken In de demokratie. En het is dat wat 
de volksmens verlangt. Degenen die regeren moeten proberen zo goed 
mogelijk te regeren. De oppositie mag de regering niet sparen, moet 
elke vergissing aanklagen, moet tegen elke machtsafwending en tegen 
elk machtsmisbruik te keer gaan. 

Zoals in de sport de volksmens houdt van een sportman die alles geeft 
wat in hem zit, van de niet-favoriet die vecht om de favoriet te kloppen, 
zo zal het hart van de voiksmens slaan voor de politicus in de oppo
sitie die eerlijk en onophoudend vecht voor de ideeën waarin die poli
ticus oprecht gelooft. 
De volksmens, en dat is de overgrote meerderheid in de politiek, houdt 
niet van al te veel gepalaver en van te veel kanapee- en koelissen-
gesprekken. Hij heeft er een oprechte afkeer van omdat hij dit niet 
gezond vindt. En hij heeft gelijk. 
Zeker de oppositie moet zich niet veel bezig houden met kanapeege-
sprekken. De oppositie moet oppositie durven zijn. 
Wij hebben het herhaald vóór de verkiezingen, wij hebben het gezegd 
dadelijk na de verkiezingen, toen die waarheid voor iedereen duidelijk 
was. Wij zijn het sindsdien blijven herhalen. 
Partijbestuur en partijraad die deze waarheid ook inzagen hebben die 
stelling bij herhaling onderschreven en een harde oppositie aangekon
digd. 
Er is een tijd van onderhandelen geweest. Te Steenokkerzeel en in de 
Lambermontstraat. Die episode werd vorig jaar afgesloten. 
Elke partij heeft tot plicht zijn program te verwezenlijken in een rege
ring als dit kan. 
Maar we zeggen wel zijn program verwezenlijken en niet zijn program 
verloochenen. De Vlaamse Beweging vóór het ontstaan van de Volks
unie, de propagandisten en militanten van onze partij sinds het ont
staan van de Volksunie hebben te veel offers gebracht voor de gedach
ten waarin de partij geloofde om te aanvaarden dat de leiding van de 
partij dat program zou verloochenen voor een paar ministerportefeuilles. 
Het kader van de partij zou dit ook niet dulden, zelfs indien de leiding 
zich ter zake ooit zou vergissen. En dat is maar goed ook. Leiding en 
militanten moeten één zijn in de strijd. De gespletenheid tussen beide 
zou tot gevolg hebben dat we een partij zonder militanten zouden wor
den en dus een partij die ten dode is opgeschreven. 
Wij willen dit zeer duidelijk schrijven op een ogenblik dat de heer Groot
jans andermaal zoekt de Volksunie te kompromitteren. 
Hij is hierbij niet aan zijn proefstuk. De man die haast een beroerte 
krijgt als hij over amnestie hoort praten, omdat hij de reaktie van een 
goed deel van zijn kiezers — de franskiljons — vreest wil de indruk 
blijven wekken dat hij de Volksunie naloopt. 

Men zou dit op het eerste gezicht vriendelijk kunnen vinden doch dat 
zou getuigen van argeloosheid. Zijn echte bedoeling is het natuurlijk 
de indruk te wekken dat zijn partij óók Vlaamsgezind is en dat ze niet 
zo ver van de Volksunie meer staat. 

(lees door op biz. 5) 

SPOOKVERHALEN 
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Het zonderlinge optreden van de 
heer Grootjans heeft heel wat 
verwarring teweeggebracht. Op
nieuw valt links en rechts het 
woord < regeringsgeilheid » ten 
aanzien van de Volksunie. 
Laat ons van meet af aan duide
lijk zijn. 

De Volksunie wenst haar pro
gramma te verwezenlijken. Als de 
mogelijkheid zich daartoe voor
doet door op een eerlijke wijze 
regeringsverantwoordelijkheid op 
te nemen, zal de partij dat ook 
doen. Doet deze mogelijkheid zich 
niet voor, dan voert de partij zo
als thans een duidelijke en harde 
oppositie. 

» 

Al het overige is praat voor de 
vaak. Het doet zelf lachwekkend 
aan, tegenstrevers die vroeger 
de Volksunie bekampten met het 
argument van de • verloren 
stem » of van het < zweeppar-
tijt je » thans precies het tegen
overgestelde te horen zeggen. 
Zij verwijten de Volksunie thans 
dat de partij bewijst een volwas
sen en doelbewuste politieke 
partij te zijn geworden. 
De insinuaties als zou de Volks
unie bereid zijn belangrijke prin
cipiële programmapunten te ver
loochenen omwille van regerings
deelname kunnen wi j gerust ter 
zijde schuiven. Wat vast staat is 

VERNBMKNM 
VUUMSE SCHOM IE SGHMRBEH 
dat niet de Volksunie, doch wel 
de CVP, de BSP en de P W broe
derlijk verenigd de Vlamingen in 
de huidige positie hebben ge-
maneuvreerd. Dat zij en niet de 
Volksunie Brussel tot derde part
ner hebben opgekweekt. Dat zij 
en niet de Volksunie de fameuze 
« liberté » in onderwijszaken heb
ben ingevoerd. Dat zij en niet de 
Volksunie de randfederaties af
schaffen en de faciliteitengemeen
ten aldus verder isoleren, enzo
voort. 

Deze heren zouden dus beter over 
« regeringsgeilheid » zwijgen. 
Voor wie verder verstaan en zien 
wil weze nogmaals duidelijk ge
steld dat er de laatste maanden 
noch door de voorzitters van de 
Volksunie, noch door gemanda
teerde afgevaardigden onderhan
delingen zijn gevoerd geworden. 
Dat andere persoonlijkheden. 

mandatarissen, pitivate gesprek
ken hebben gevoerd staat vast. 
De waarde hiervan kan natuurlijk 
slechts informatief zijn. Zij moe
ten op hun inhoud beoordeeld 
worden. 

Bovendien hebben sommige 
Vlaamse niet-partijpolitieke vere
nigingen zich verder beraden 
over de staatshervorming. Zij 
hebben hierbij beroep gedaan op 
het advies en de medewerking 
van politici van verschillende par
tijen. Het resultaat van dit denk
werk werd aan enkele vooraan
staande politici ter overweging 
voorgelegd. Maar dit heeft niet 
geleid tot politieke onderhande
lingen tussen partijen. 
Dit is de waarheid en al het an
dere is geïnteresseerde fantasie. 
Dit alles behoort in grote mate 
tot het normale politieke werk. 
Het zal de Volksunie evenwei niet 

beletten in alle klaarheid haar 
eigen verantwoordelijkheden op 
te nemen en o.m. onverbiddelijk 
te blijven onderstrepen dat de 
huidige regering in Vlaams op
zicht niets te bieden heeft 

Hugo SCHILTZ 
voorzitter van het Partijbestuur. 
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MACHTSMISBRUIK ? 

Heden ontvang ik als voorzitter 
van arr. feestkomissie VU in het 
arrond. Leuven een schrijven van 
de burgemeester van Kessel-Lo, 
waarin deze ons meedeelt geen 
toelating te verlenen voor een 
rondrit met radiowagen, ter gele
genheid van het arrond. VU-
dansfeest « De Vlaamse nacht 
van het arrond. Leuven ». 
Volgens deze brief blijkt dat een 
gemeentereglement aldaar deze 
vorm van publiciteit verbiedt. 
Op zichzelf is deze weigering 
niet zo erg, vooral wanneer men 
bedenkt dat er inderdaad nog an
dere middelen zijn om het publiek 
te informeren. 
Bij nader toezien blijkt dan ech
ter dat het in Kessel-Lo evenmin 
gemakkelijk is om andere publi
citeit te maken. Zo mag men 
geen gebruik maken van de offi
ciële gemeentelijke aanplakbor-
den, zonder toelating van het ge
meentebestuur. Zelfs met die 
toelating is het helemaal niet mo
gelijk zijn affiche aan te brengen. 
Eerst moeten de affiches afge
geven worden ten gemeentehuize 
waar ze worden gekontroleerd 
door een bevoegd persoon (cen
suur...). Indien zij worden goed
gekeurd dan worden zij voorzien 
van een stempel en worden ze, 
wanneer men geluk heeft, aan
gebracht door gemeentelijke 
diensten. 
Na de verschillende dingen, wel
ke men in het Leuvense reeds 
heeft meegemaakt met het be
stuur van Kessel-Lo, na de wan
toestanden op het gebied van 
leefmilieu, na de onheuse behan
deling en diktatoriale uitsluiting 
van schepen Van Itterbeek, krij
gen wij hier het zoveelste staal
tje van machtsmisbruik vanwege 
een gemeentebestuur, dat aardig 
op weg is om van Kessel-Lo een 
miniatuur politiestaatje te ma
ken. 

W.S., Molenstede. 

GEORGANISEERDE 
WETSOVERTREDING 

Gedurende de tweede oorlog 
maakte de bezetter ook over ons 
land verscheidene verslagen. In 
één dezer rapporten lezen we 
« Belgien is das klassische Bei
spiel für die planmassige Nicht-
Anwendung beschlossener Geset-
ze ». — België is dus het klas
sieke voorbeeld van een land met 
weloverwogen wetsovertreding. 
— Dr. De Jonghe, 1940 — 44 biz. 
35 — fas est ab hoste doceri... 
van de « vijand » kan men iets 
leren... Dr. Elias schreef dat de 
strijd om de taalwetten lang en 
pijnlijk is. De geschiedenis van 
het niet naleven der taalwetten 
lijkt me bijna even lang en nog 
pijnlijker. Dit laatste heb ik on
dervonden. Omdat ik een neder-
landstalige plakbrief op een frans-
talige en onwettige wegwijzer op 
d'Hoppe (Vloesberg), aanbracht, 
« mocht » ik achtereenvolgens 
verschijnen vóór de korrektionele 
rechtbank te Doornik, te Kortrijk 
en vóór het Hof van Beroep te 
Gent. De stafhouder van de balie 
te Turnhout stelde ook een on
derzoek tegen mij in... Op het 
ministerie van Justitie te Brussel 
ligt nu een « lijvig dossier » te
gen mij. Het is zo... zwaar dat 
het een benoeming bij de ma
gistratuur belet. En zeggen dat 
ik voor mijn vreedzame aktie vrij
gesproken ben en dat ik een blan
co strafregister bezit. 

Het besluit ligt voor de hand : 
burgemeester Nols, die de wet
ten negeert, geniet steeds het 
vertrouwen van het ministerie, 
terwijl ik, die steeds « voor de 
wettelijkheid ijver » buiten de wet 
sta... 
Hoe zegde minister Jaspar het 
weer ?... étonnant d'inconscien-

WERKLOOSHEID ? 
TOCH NIET WAAR ? 

SPANJE 7 5 

ce I Verbazend door gebrek aan 
verantwoordelijkheidszin I 
En steeds luider klinkt de «oude» 
noodkreet van koning Leopold II! 
« Geef ons bevoegde en onkreuk
bare ministers »... voor het te 
laat is. 

M.D.B., Noorderwijk (Herentals) 

AUTONOMIE VOOR 
OOST-KANTONS 

We hebben in de afgelopen zo
mer een heerlijke gezinsvakantie 
doorgebracht in Rocherath, een 
van de dorpjes uit Duits Oost-
België of eigenlijk de Sneeuw-
eifel. Onze voorkennis van de 
omgeving en van de situatie van 
de duitssprekenden in België was 
eigenlijk niet erg groot en onze 
vakantie daar is op veel punten 
een openbaring geworden. Tussen 
haakjes : het zou de moeite lo
nen aan dit gebied aandacht te 
besteden in een toeristische ru
briek van « Wij ». 
We hebben ook kunnen vaststel
len hoe het Waals imperialisme 
er nog volop hoogtij viert, na
tuurlijk met medewerking van 
« Brussel ». Tijdens gesprekken 
die we hadden bleken vele Duits
talige landgenoten toenadering 
tot Vlaanderen te zoeken. Naar 
mijn gevoelen moeten we daarop 
ingaan en doen wij er verkeerd 
aan de Duitse streek automatisch 
als een wingewest voor Wallonië 
te beschouwen. Ten slotte heb
ben wij ook in deze zaak onze 
verantwoordelijkheid als meer
derheid in dit land. Met welk 
recht beschouwen de Walen trou
wens dit gebied ais hun deel ? 
Bovendien kan er voor volksna
tionalisten maar een goede op
lossing bestaan : autonomie voor 
het Duitstalige deel van België. 
Ik weet dat Wim Jorissen al heel 
wat goede initiatieven terzake 
op zijn naam heeft, maar ik meen 
dat een frontale parlementaire 
aanval op het Waalse kolonialis
me en de Waalse arrogantie in
zake Duits Oost-België zeker niet 
misplaatst zou zijn. 

J.V.H., Edegetn. 

DE CVP IS ONSCHULDIG 

U zult mij toelaten te reageren 
op een lezersbrief, verschenen 
in uw weekblad « Wij » van 11 
september j l . 
In « Kerk en Leven » van 2 juli 
werd een uitvoerig relaas gege
ven van de CVP-hoorzitting over 
het gehandikaptenbeleid. « Wij »-
lezer R.V.R. uit St. Niklaas, be
stempelde dit « Kerk en Leven •-
stuk als een regelrecht produkt 
van de CVP-propagandadienst. 
Zou het dan toch juist zijn dat 
het CVP-apparaat zijn klauwen 

legt op de staatsmachine, ieder
een de wet wil dikteren en zelfs 
tot heden onverdachte opinie-ka
nalen zou misbruiken om zijn vi
sie op te dringen ? Het slaagt 
er zelfs in twee volle pagina's in 
beslag te nemen van een a-poli
tiek blad (versus) R.V.R. dat zich 
tot de gehele kerkgemeenschap 
richt. 
Om deze « Kerk en Leven «-af
faire tot zijn ware proporties te 
herleiden : het kan toch geen 
propagandistische stunt genoemd 
worden een aantal redakties van 
de persmedia uit te nodigen voor 
een manifestatie, die voor een 
aanzienlijk gedeelte van onze be
volking belang kan hebben. Of 
doet uw politieke partij dat niet 
soms ? Of was het misschien 
van onzentwege verkeerd « Kerk 
en Leven » als getuige (én ver
slaggever) van deze hearing uit 
te nodigen ? Hoe dan ook, de 
redaktie van « Kerk en Leven » 
achtte dit CVP-initiatief voldoen
de maatschappij-relevant om zo
wel een redakteur als een free
lance fotograaf naar onze bijeen
komst in Antwerpen te zenden. 
Beter ware geweest, mijnheer 
R.V.R., te onderzoeken waarom 
bijna alle persinstanties, inkl. de 
BRT-nieuwsdienst, afwezig wa
ren. Enige berichtgeving over een 
lofwaardige poging om met de 
betrokkenen én de beleidsverant
woordelijken de gehandikapten-
zorg in globo te benaderen, was 
hen blijkbaar te min. 

Lou Michiels, 
kommunikatiesekretaris 

van de CVP. 

NAAR BRUSSEL i 

Met veel belangstelling las ik 
het hoofdartikel in « Wij » van 
11-9, van de hand van Hugo 
Schiltz, waarin hij schrijft dat het 
onaanvaardbaar is dat de flamin
ganten voortdurend moeten blij
ven wachten op hun eisen door 
het prioritair plaatsen van inflatie 
en werkloosheid. 
Volledig akkoord met deze visie 
en de rampzalige gevolgen van 
deze prioriteitsregel zijn voor 
Vlaanderen des te ernstiger 

Wallonië bekomt voortdurend 
nieuwe toegevingen, terwij l wi j 
Brussel en de Voer aan het ver
liezen zijn ! 
In de eerste plaats zijn hiervoor 
de huichelaars uit CVP en PVV 
verantwoordelijk die achter de 
schermen volop bezig zijn met 
hun franstalige zusterpartijen te
rug unitaire partijstrukturen uit 
te bouwen. 
Maar in de tweede plaats stel
len wij de onmacht vast van onze 
eigen partij die het nog steeds 
houdt bij moties en parlementaire 
tussenkomsten om onrecht en 
onwettelijkheid aan te klagen. 
Hoe verdienstelijk ook, toch be
komt men in de huidige maat
schappij niets door op die wijze 
te handelen. Wanneer er Leuven-
Vlaams is gekomen, dan is dat 
te danken geweest aan de stu
denten die daarvoor maandenlang 
zijn op straat gekomen. Om 
slechts dit éne voorbeeld aan te 
halen. 
Wanneer schiet onze partijleiding 
in gang op dit terrein ? De man 
in de straat aanvaardt niet de 
manier waarop in Brussel de 
Vlamingen worden behandeld ; 
hij aanvaardt ook niet dat nog 
steeds miljarden naar Wallonië 
worden overgeheveld. Laten wij 
dan toch initiatieven nemen om 
op dit elektoraal — zo gunstig 
— terrein naar voor te komen. 
Moeten, wij nog hopen op een 
Halle-komitee dat na haar ge
slaagde mars (dank zij de VU-
troepen) tevreden op haar lau
weren rust of moeten wij pijltjes 
blijven afvurep op het radikale 
TAK dat voortdurend de kastan
jes uit het vuur blijft halen en 
het toch doet ! 
Wanneer op 26 oktober a.s. een 
betoging van TAK te Brussel zal 
doorgaan, voelen wij ons als 
konsekwente Vlamingen verplicht 
daar aanwezig te zijn. In Halle 
hebben wij ernaar gevraagd ; nu 
zullen wij er zijn. En met een VU-
bus. Het weze een uitnodiging 
tot alle andere VU-afdelingen. 
Met de stille hoop dat de partij
leiding zich publiek achter deze 
betoging zal scharen. En met de 
verwachting dat een volgende 
maal de VU zelf haar passiviteit 
zal afleggen. 
Het beste wapen is nog steeds 
de aanval I 

P.D.B., Merelbeke. 

MEDEGEDEELD 
NATIONALE EMIEL HÜLLEROECK-
HERDENKING 
Op zondag 26 oktober om 15 u. 
in de Handelsbeurs te Antwerpen. 
Verlenen hun medewerking : so
listen : Vera Versieck, mezzo
sopraan en Hugo Smekens, bas ; 
koren : Angelakoor van Meche-
len, leiding M. Jacobs, Hasselts 
A-Capellakoor, leiding J. Rouwet, 
Mormoons zendelingenkoor, lei
ding S. Brim-Benson, Soldaten-
koor van Turnhout, leiding Cdt W. 
Neyens ; orkest : Antwerps ka
merorkest ; feestrede : Clem De 
Ridder ; regie : Piet Jacobs ; di
rigent : Arnold Brand. 

Inkomkaarten : 60 fr., groepen 
30 fr., te bekomen : Trefpunt 
Vlaamse Volkskunstbeweging, 
Isabelle Brantstr. 28, 2000 Antwer
pen, tel. 031/38.16.26 of Media-
teek, Jezusstr. 16, 2000 Antwer
pen, tel. 031/32.91.62. 
Met de bescherming van de VTB 
en de steun van de Kulturele 
Stichting van het Noordstarfonds, 
Gent. 
Dezelfde dag om 10 u. in de St-
Jacobskerk te Antwerpen : plech
tige eucharistieviering ter nage
dachtenis van de Vlaamse volks-
liedkomponisten, tekstdichters, 
musikologen en promotors van 
het Vlaamse volkslied, overleden 
in de 20ste eeuw. 

En zeggen dat er nog zoveel van 
onze mensen geen tijd meer vrij 
hebben, want werk is er immers 
altijd overal teveel. 
Wij zien alle « officiëlen » toch 
zoveel water en bloed zweten om 
die voor hen « winstgeven
de wonde », welk ons bestendig 
teveel bloed kost, gestopt te 
krijgen. Zij krijgen er zelfs kop 
noch staart meer aan (spijtig ge
noeg niet tot de schade van die 
zwetende officiëlen, maar wel 
meer en meer tot nadeel van 
alle kleine volksmensen). 
Er zijn tijdens de laatste 5 jaren 
zowat meer dan 300.000 werklo
zen bijgekomen. Wie even nuch
ter en onpartijdig wil nakijken, 
komt tot de eenvoudige vaststel
ling, dat er tijdens diezelfde laat
ste 5 jaren minstens : 
1° 100.000 meer kleine landbou
wers, het met spijt en tegelijk 
walging hebben moeten opgeven 
dan er anderen bijgekomen zijn. 
2° 100.000 meer kleine handelaars, 
vaklieden of winkeliers, hun za
ken met spijt en ontgoocheling 
hebben moeten laten varen, dan 
anderen het opnieuw toch dier
ven te riskeren. 

3° 100.000 meer — vaak de knap
ste en waardevolle — kleine nlj-
verheidsbedrijven zijn moeten 
verdwijnen, als dat er andere het 
terug wilden proberen op hun 
beurt. 

Vergeten wij daarbij niet, dat 
die in totaal ongeveer 300.000 
zelfstandigen er nooit op keken 
om desnoods meer anderen te la
ten werken tot ieders goed en 
tevredenheid, wat heden ten dage 
overal, tot in de grootste multi
nationals maximum vermeden 
wordt. Zelfs tot in alle openbare 
besturen en ministeries wordt 
« dat zo weinig mogelijk arbei-
ders-sisteem •• als god vereerd, 
en dan maar klagen dat alle of
ficiële instanties zogenaamd over
spoeld zitten met arbeid, daèr 
gelaten het vaststaand geheim-
feit dat het werk welk daèr op
gelegd wordt, nog voor meer dan 
de helft nutteloos is . 
Laten wij terugblikken naar 5 ja
ren (dat is toch niet zoveel) te
rug, en komen wij tot de bevirv 
ding, dat er toen (voorheen) zeer 
gemakkelijk één of twee arbei
ders als helpers bij vele zelf
standigen landbouwers, winke
liers of vaklieden, en kleine nij
veraars, belandden en er ook 
goed hun brood verdienden. 
Slotsom : van die 300.000 meer 
en teveel verdwenen kleine land
bouwers, handelaars en kleine 
nijveraars + daarbij het onver
mijdelijk groot aantal verdwenen 
bij-helpers, komt nu de zo nij
pende situatie van werkloosheid. 
Zullen wij kortelings tot 400.000 
werklozen moeten komen ? 

P.V.C, St. Pieters Woluwe 
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DE DIALOOG DER "SCHIMMEN ÊÊ 

GROOTIANS WIL IN DE EERS1E PLAATS 
I I | N PARTU IN DE REGERING HOUDEN 
El is tijdens de voorbije weel( in ons 
politieke wereldje nogal wat wind ge
maakt rond « geheime kontakten » die 
er zouden geweest zijn met het oog 
op een eventuele hervatting van de 
dialoog tussen de gemeenschappen. 
Het schimmige suspensverhaal daar-
rond in de pers vond woensdagnamid
dag te Brussel zijn (voorlopige ?) ont
knoping. Namens het partijbestuur van 
de Volksunie, dat de avond voordien 
deze kwestie besprak en o.m. senator 
Lode Claes hoorde, stond Hugo Schiltz 
er de talrijk opgekomen journalisten te 
woord. 
Hij gaf hen een duidelijk overzicht van 
de — louter informele en totaal vrij
blijvende — politieke kontakten die er 
inderdaad geweest zijn tussen sommi
ge politici van de Volksunie en van de 
regeringspartijen. Hij preciseerde daar
bij dat er op geen enkel ogenblik spra
ke is geweest van onderhandelingen en 
beklemtoonde het — ongewijzigde — 
standpunt van de partij, nl dat de voor
waarden voor een nieuwe dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap niet 
vervuld zijn en de Volksunie bijgevolg 
onverminderd haar oppositierol blijft 
spelen. 
Het werd overigens tijd dat er klare 
taal werd gesproken. Door zijn zonder
ling optreden had PVV-voorzitter Groot
jans een verwarring geschapen die nog 
dagelijks verergerde door de diverse 
onthullingen en spekulaties in de pers. 
Het dient daarbij gezegd dat de eer
ste reakties van verscheidene betrok
ken politici al evenmin verhelderend 
werkten zodat tenslotte zowat ieder
een het op de heupen begon te krij
gen van al die halve ontkenningen, 
halve bevestigingen en het subtiele 
soelen met woorden die soms een 
dubb-̂ ls bodem hadden. 

HET INITIATIEF CLAES-MOREAU 

Het verhaal dat Hugo Schiltz woens
dagmiddag aan de joernalisten vertel
de, ziet er ongeveer als volgt uit. 
Volksunie-senator Lode Claes uit 
Brussel heeft inderdaad samen met 
RW-staatssekretaris Moreau in de 
loop van de voorbije maanden dikwijls 
en langdurig van gedachten gewisseld 
over wat eventueel een basis zou kun
nen vormen voor het op gang bren
gen van een nieuwe dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap. Beiden 
deden dit op eigen initiatief. Zij heb
ben uiteindelijk het resultaat van hun 
« denkoefeningen » getoetst aan de 
mening van politici van verscheidene 
regeringspartijen. Op een vraag ant
woordde de h. Schiltz dat hij niet wist 
van welke politici de mening was ge
vraagd en hij verduidelijkte : « Dit is 
alleszins niet met mij gebeurd ». 
Senator Lode Claes voerde deze ge
sprekken zonder enige opdracht van 
het partijbestuur van de Volksunie en 
zonder dat het partijbestuur daarover 
als dusdanig werd ingelicht. Deze ge
sprekken zijn dus een pure privé-aan-
gelegenheid voor de betrokken politici 
en de resultaten van hun denkwerk 
kan de Volksunie dan ook in geen 
enkel opzicht binden. 
Na de vergadering van dinsdagavond 
besloot het VU-partijbestuur eenparig 
over deze aangelegenheid een pers
mededeling te verstrekken. Daarin 
stelt het PB vast dat senator Lode 
Claes strikt ten persoonlijke titel 
heeft gehandeld en dat zijn partij, de 
Volksunie, afstand neemt van zijn ini
tiatief, zowel wat de procedure als 
wat de inhoud betreft. Het resultaat 
van dit persoonlijk initiatief (het zgn. 
voorontwerp Claes-Moreau) kan bij
gevolg principieel niet overgenomen 

worden door de partij. Het Partijbe-
ot-iur betreurt overigens dat senator 
Lede Claes zonder opdracht zo'n ver-
jgaande politieke kontakten met een 

lid van de regering heeft opgenomen. 
Dit wil niet zeggen dat het Partijbe
stuur de eerlijkheid en de integriteit 
van senator Claes zou betwijfelen. Dit 
lieeft daarmee in feite niets te ma
ken. 
Het Partijbestuur stelde ten slotte 
unaniem vast dat er geen enkel nieuw 
feit is dat de hervatting van bespre
kingen met het oog op een nieuwe 
dialoog rechtvaardigt. Er is bijgevolg 
geen enkele reden waarom de partij 
de oppositie zou verlaten. Deze rege
ring, die de Vlaamse posities stelsel-
",atig ondermijnt, moet integendeel 
onverminderd bestreden worden. 

VOORAFGAANDE 
VOORWAARDEN 

BIJ herhaling heeft de VU pu
bliek verklaard dat zij niet be
reid IS tot enig nieuw overleg 
van gemeenschap tot gemeen
schap als de kandidaat-gespreks
partners niet bereid zijn de vol
gende vier punten te aanvaar
den. 
1. dat de korrekte toepassing 
van de taalwetten vooral te 
Brussel geen voorwerp van on
derhandelingen kan vormen en 
integendeel door de regering 
zonder verdere diskussie moe
ten uitgevoerd worden. 

2. dat de drieledige gewestvor
ming moet stopgezet worden. 
3. dat Brussel beperkt blijft tot 
19 gemeenten. 
4. dat alleen de wi l , een eerlijk 
tweeledig federalisme in te 
voeren een nieuw feit zou uit
maken en een nieuwe toestand 
scheppen mits een regering, die 
in staat is dit ook te verwezen
lijken. 

In de pers werd geschreven dat sena
tor Claes en staatssekretaris Moreau, 
die overtuigd achter hun « ontwerp » 
staan, eerst hun respektieve partijen 
zouden trachten te overtuigen en dan 
hun geestesprodukt zouden openbaar 
maken. De h. Claes is er dinsdagavond 
niet in geslaagd de leiding van zijn 
partij te overtuigen. Wij vroegen hem 
of hij de tekst nu openbaar zou ma
ken. Hij antwoordde ons dat hij loyaal 
wilde zijn tegenover zijn partij en, ge
zien de omstandigheden, geen kam
panje zou voeren voor de tekst. 
De houding van de VU-leiding is ech
ter duidelijk : het initiatief en de tekst 
die eruit voortkwam acht ze inoppor-
tuun en de inhoud is in bepaalde on
derdelen (gedeelte i.v.m. de begren
zing van Brussel) volkomen onaan
vaardbaar. Ze wil er dus niets mee te 
naken hebben. 

DE VLAAMSE 
VERSTANDHOUDING 

In sommige dagbladen is er ook spra
ke geweest van andere diskrete kon
takten .Men schreef over gesprekken 
tussen de voorzitters van CVP, PVV en 
Volksunie en over teksten die zouden 
uitgewerkt zijn op het niveau van de 
studiediensten van de drie vernoemde 

WAT BEZIELDE GROOTJANS? 
De PVV-voorzitter zegt er alles voor over te hebben om een werkelijke dialoog 
van gemeenschap tot gemeenschap terug op gang te brengen. Maar met zijn 
voorbarig geklets heeft hij dit weer eens zoveel moeilijker gemaakt. Daarom 
denken velen dat partijpolitieke bekommernissen achter zijn onverwachte ont
hullingen steken. Hij weet dat sommige CVP-ers en PSC-ers bijna luidop dromen 
van een nieuwe koalitie met de BSP-ers, en dat het RW met de dag lastiger 
wordt. Struikelt Tindemans eerlang, dan zullen de regeringsgeile rooie rakkers 
door hun kristelijke broeders in de volgende regering worden binnengehaald. En 
dan ligt Grootjans er met zijn blauwe troep meteen uit... Dit moet ten allen 
prijze vermeden worden, denkt hij, en daartoe leek een nieuw "dialoog"-manoever 
hem blijkbaar geschikt. Of hij daarmee de Vlaamse belangen een (on)dienst be
wijst zal hem een zorg wezen. 

partijen Dit blijkt nu gedeeltelijk op 
een misverstand te berusten. 
Ruim een jaar geleden, en totaal on
afhankelijk van het initiatief Claes-Mo
reau, was In verscheidene Vlaamse 
verenigingen de wens naar voor ge
komen dat de Vlaamse partijen zich 
onderling akkoord zouden stellen over 
een gemeenschappelijk programma in
zake de staatshervorming. Programma 
dat zij dan solidair zouden verdedigen 
bij een eventueel nieuw gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap. Die 
wens ligt volkomen in de lijn van wat 
de VU zelf al zo vaak vooropgesteld 
heeft : dat de Vlamingen hun violen 
moeten stemmen alvorens nog eens 
met de Franstaligen aan tafel te gaan 
zitten. Een invloedrijke Vlaamse ver
eniging (naar achteraf bleek het 
Vlaams Ekonomisch Verbond) nam in 
die zin dan een formeel initiatief. In 
de eigen studiedienst werden gesprek
ken georganiseerd, met het oog op de 
uitwerking van een gemeenschappe
lijke tekst, waaraan gemandateerde 
afgevaardigden deelnamen van de CVP, 
de PVV en de VU. Voor de Volksunie 
namen, in afspraak met het Partijbe
stuur, daaraan deel : senator Frans 
Beert en André Monteyne, lid van de 
Brusselse Kultuurkommissie. De BSP 
kwam er (nog ?) niet aan te pas om
dat zij vooralsnog blijft vasthouden aan 
haar unitaristisch standpunt. Deze ge
sprekken hebben ten slotte geleid tot 
het opstellen van wat een « synthese
nota » werd genoemd. Aldus de h. 
Schiltz (Dit dokument werd woensdag
morgen afgedrukt in het dagblad « De 
Financieel-Ekonomische Tijd », n.v.d.r.). 
De h. Schiltz deelde nog mee dat de 
voorzitter van het VEV (Vaast Leysen) 
na het tot stand komen van de tekst 
de betrokken voorzitters (Wilfried Mar
tens, Frans Grootjans en Hugo Schiltz) 
op een lunch heeft uitgenodigd, waar 
hij hen het dokument heeft overhan
digd. Daar waren ook nog andere ge
nodigden bij aanwezig. Er is dan over 
de synthesenota van gedachten gewis
seld, zonder dat men van onderhan
delingen kan gewagen. 
Zo stonden de zaken op het ogenblik 
dat, door de verklaringen van de h. 
Grootjans, plots alle aandacht geves
tigd werd op het doorkruisende initia
tief Claes-Moreau . 

Op vragen van journalisten zegde 
Schiltz nog dat hij het dokument, dat 
op VEV-initiatief ontstond, een heel 
valabel werkstuk vindt. Inhoudelijk is 
het echter in het Partijbestuur van de 
Volksunie nog niet besproken. De re-
aktie van VU-partijbestuurslld Raskin 
verklaarde hij door de wijze waarop de 
Finaniceel-Ekonomische Tijd deze syn
thesenota heeft voorgesteld : als een 
dokument uitgaande van de betrokken 
partijen, terwijl het in feite om een 
privé-werkdokument gaat met het oog 
op een betere Vlaamse verstandhou
ding bij eventuele toekomstige ge
sprekken met de Franstalige gemeen
schap. 

KOMMUNIKATIE-STOORNIS 

We moeten het niet ontveinzen : het 
uitlekken van de « diskrete gesprek
ken » hebben in de VU, ook aan de 
top, enige wrevel verwekt. Er Is ken
nelijk een kommunikatlestoornis ge
weest, die sommigen wantrouwend 
heeft gemaakt. Toen wij dinsdag op 
informatietocht gingen om uit het ge
ruchtenweb te geraken, deden wij en
kele bevreemdende ervaringen op. Al
gemeen VU-voorzitter Van der Eist, die 
statutair toch de eerste Is die namens 
de partij politieke besprekingen zou 
moeten voeren, bleek persoonlijk geen 
enkele bespreking of onderhandeling 
te hebben gevoerd of bijgewoond, n3ch 
met de voorzitters noch met verte
genwoordigers van andere partijen. Wij 
vroegen hem ook of hij ervan op de 
hoogte was geweest dat senator Lode 
Claes met staatssekretaris Moreau be
sprekingen voerde. Zijn antwoord 
« In de eerste helft van juli kwam Lode 
Claes mij samen met volksvertegen
woordiger Anciaux opzoeken. Hij zei 
toen dat hij een afspraak had met Mo
reau. Ik wees hem erop dat hij geen 
opdracht had van het Partijbsstuur en 
dat ik hem die opdracht net kon ge
ven. Van zijn besprekingen met Mo
reau heb ik nadien ook geen verslag 
ontvangen ». Van enige andere bespre
king op het niveau van « de stud'e-
diensten » of « de voorzitters » bleek 
de h. Van der Eist niet op de hoogt.'. 
Genator Jorissen, algemeen sekretaris 
en vooraanstaand lid van het Partijbe
stuur, al evenmin. Hij heeft het moe
ten vernemen nadat de h. Grootjans 
begon te "onthullen". Nochtans, zo zegt 
de h. Jorissen, heeft het Partijbestuur 
bij herhaling beslist dat er met deze 
regering niet meer zou worden onder
handeld. Wie het toch probeert in het 
geniep moet toch weten dat zijn po
gingen geen resultaat kunnen hebben 
en hij verdient afkeuring omdat hij het 
vertrouwen in de partij ondermijnt. 
Van enig overleg van de voorzitter van 
het Partijbestuur met de heren Mar
tens en Grootjans bleek hij niets af te 
weten. Andere leden van het Partij
bestuur bleken al evenmin "au cou
rant". 

Nu is het wel juist wat de h. Schiltz 
tijdens de perskonferentie van woens
dag zei n.l. dat het de plicht is van de 
voorzitter van een politieke partij af 
en toe informele gesprekken te voe
ren als terreinverkenning. Maar dat 
geldt niet voor om het even welke 
mandataris en het kan toch geen kwaad 
de mede-verantwoordelijken aan de top 
op de hoogte te houden. Ze zijn al
licht méér te vertrouwen dan een 
Grootjans die toch zo graag onthul
lingen doet... Dit zou veel wrevel voor
komen en het partijkader toelaten al
les rustiger te benaderen. Partijwerk 
is in de eerste plaats team-work. 

Paul Martens 
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OPEN BRIEF 
De schippersstaking is zogezegd ten einde — de regering 
« vorderde « op, zoals ze met geen enkele andere beroeps-
sektor zou durven, maar 't zijn toch niet veel kiezers aan 
verloren, nietwaar ? — maar het probleem is niet van de 
baan en het loont dan toch de moeite hier een deel van 
een « open brief », gericht aan minister Chabert te publi-
C6r6n. 
Opstellers van het stuk zijn twee schippers, uit Brugge. Zij 
lieten in het midden van de zonnige septembermaand hun 
gestencild schrijven in vele schipperskringen rondgaan. 
Of ze wel ooit antwoord kregen van Chabert ? 
Hierbij volgt dan de aanhef van het schrijven : 
« Mijnheer de Minister, 
Inleidend zouden we U een tafereeltje willen opdragen, dat 
waarschijnlijk met deze open brief niets te maken heeft en 
er dan toch ook weer verband mee heeft : 
Mevrouw De Backer bevindt zich in haar ministerie. Natuur
lijk werd ze als vrouwelijk minister bedacht met een • Pa
tent '. Toch is het ministerie niet bemand. Daartoe is een 
man nodig : de heer Chabert b.v. Vroeger was de heer Cha
bert minister van Nederlandse Kuituur, vandaag van Ver
keerswezen en morgen blijft in het onzekere. Misschien 
begrijpt de lezer(es) waarom we ons hebben afgevraagd of 
we van deze open brief niet best twee exemplaren naar het 
ministerie van Nederlandse Kuituur zouden opzenden. 
We beleven ten overvloede het « Jaar van de Vrouw ». Hef 
kan hier dus hoogstens gaan om een averechts grapje. 
IVe beleven het . Jaar van de Vrouw », de schippersvrouw 
in België natuurlijk uitgezonderd. 
We verkeren insgelijks in het Jaar van de Schippersstaking, 
schippersvrouwen inbegrepen. Ze leest mee als on(vol)waar-
dig bemanningslid natuurlijk. 
Vindt U het tot hier toe volwaardig proza, mijnheer de 
minister ? 
U gelieve te willen noteren, mijnheer de minister, dat de 
schippersvrouw psichisch en fisisch en beroepshalve een 
superieure kwotering verdient. 
Maar Rijnpatent of géén, gediplomeerd of niet . hoogstoffi-
cieel kon men al altijd wat anders verrichten. Als volwaardig 
bemanningslid bleef ze dus al altijd buiten beschouwing. 
Ze bleef wat ze kennelijk moest verbeelden • een waardeloos 
werkobiekt. In het binnenland verkeerde ze dus al altijd in 
een.. uitzonderlijke positie ,als enige uitzondering op de 
officiële algemene regel van de wettelijke ontvoogding. 
Als ze zich in het buitenland bevindt, dan is ze midden bui
tenlandse schippersvrouwen opnieuw uitzondering op de 
buitenlandse algemene regels. Die buitenlandse schippers
vrouwen worden immers allemaal volwaardig erkend. Dat is 
normaal, niet waar ? 
Voor onze schippersvrouwen zit er dus iets in het idee van 
een Verenigd Europa.. . de miskenning van de schippers
vrouw is een Belgische eksklusiviteit. 

Tussen dit en een onbekende datum wordt de vernedering 
van de Belgische schippersvrouw derhalve verder gepatro
neerd door een sub-kommissie van het Belgisch ministerie 
van Openbare Werken. Men zegge het voort. 
In het weekblad « Wij » hebben we de opvatting teruggevon
den van senator Hektor De Bruyne en we geven hem hier 
het woord : 
. Waarom, in dezelfde orde van gedachten niet al lang een 
wettelijk statuut van volwaardig bemanningslid toegekend is 
aan de schippersvrouwen, is nog één van die vragen waarop 
regeringskringen het antwoord schuldig blijven. Indien er 
één bedrijvigheid is waarin de vrouw een volwaardige rol 
speelt naast de man, is het de binnenvaart.. ». 
Die senator is géén minister. U wél. mijnheer Chabert. U had 
dit uitsluitend met uw ministeriële bevoegdheid verwant en 
florerend schandaal al lang moeten ontdekken, alleen al 
omdat het voor iedereen merkbaar was. Mét of zonder sta
king. En los van al de rest. Of heeft U al die tijd gemeend 
dat de spreuk « Voorkomen is beter dan genezen » even 
onbetekend is als het statuut van de schippersvrouw ??? ». 
Met drie vraagtekens eindigt dit deel van een schippers-
protest. Ondertussen blijven incidenten het konflikt onder
strepen. 
Het is hier een onrechtvaardig land : in Brussel regeren zij 
die teren op de arbeid van het land en zij zorgen ervoor dat 
wie wel werkt, geen erkenning vindt. 
De negentiende eeuw leeft nog in sommigen voort en ook 
dat is een Belgische eksklusiviteit. Huguette De Bleecker 

KOM OVER DE BRUG, 
MENEER CHABERT ! 
Terwijl wij deze bedenkingen neerschrijven i.v.m. het schip-
perskonflikt meldt men vanuit Antwerpen het in brandsteken 
door een schipper van zijn schip en een zelfmoordpoging. Het 
konflikt dat op 24 augustus eerder onschuldig « van wal 
stak » neemt dramatische wendingen 
De schippers raken vermoeid, de zorgen stapelen zich op. 
Heel wat schippers zitten reeds door hun spaarcenten. Schip
pers in nood kunnen haast nergens terecht, nu ook blijkt dat 
de KOO-diensten het met eens zijn of zij de schippers moe-
te helpen Sinds vrijdag 11 werden heelwat waterwegen op
nieuw afgegrendeld (onze foto kanaal Gent-Terneuzen). Ver
keersminister Chabert heeft nu een medewerker opgestuurd 
om met de betrokken partijen te gaan praten. Op het « bericht 
aan de binnenvaart » van Chabert (2-10) hebben de schippers 
een antwoord geschreven dat opnieuw met mals is voor de 
minister en de regering Net zoals de betoging (waar de 
Vlaamse Leeuwevlag fier werd meegedragen) van dinsdag te 
Gent niet mals was voor hem. 
WIJ citeren uit de brief : « U (Chabert) kent niets, helemaal 
niets van de mentaliteit van een sektor, waarvan u allang iets 
zou moeten weten U wordt immers royaal betaald om er iets 
van af te weten Maar in dit land is dat doodgewoon De 
vetstbetaalden zijn de meest onbevoegden Uw geschrift is 
waardeloze schoonschrijverij met als enige bedoeling • de 
slachtoffers van uw wanbeheer opnieuw aan het varen te 
krijgen » . 
De vijf bladzijden tellende brief zal op het kabinet Chabert 
met weinig genoegen gelezen worden. Wij kunnen heelwat 
simpatie opbrengen voor de schippersfamilies die in een laat
ste poging proberen hun zwaar maar mooi beroep van totale 
ondergang te redden I 

GEEN VLAAMSE 
ACHTERSTELLING 
MEER? 
Zeer vaak heeft men van rege
ringszijde er zich trots op ge
maakt dat de Vlaamse achter
stelling en achterstand inzake 
wetenschappelijk onderzoek op
geruimd was. 
Er bestaat een artikel waarbij 
wetenschappelijk onderzoek op 
initiatief van de ministers zelf 
wordt ondernomen. Welnu, juist 
voor deze sektor, waar dus de 
ministers rechtstreeks verant
woordelijk zijn, moeten we de 
volgende verhoudingen vaststel
len reeds uitgekeerd voor 
1975 op basis van nederlands-
talige dossiers : 7.020.00 fr. ; 
op basis van franstalige dos
siers : 41.485.000 fr. 
Men zou nog kunnen aannemen 
dat de achterstand niet gemak
kelijk op te halen is waar het 
om partikuliere initiatieven gaat, 
maar hier is het de regering 
zelf die verantwoordelijk is. 

VLAAMS WATER... 
De Walen hebben al heel wat 
misbaar gemaakt over het feit 
dat « hun » water tegen een 
veel te goedkope prijs bij de 
Vlamingen terecht komt. Daarom 
pogen ze van « hun » water een 
wapen te maken tegen ons, wan
neer het op een konfrontatie van 
Waalse en Vlaamse belangen 
zal aankomen. 
Wat moeten wij echter zeggen, 
wanneer we vernemen dat uit 
de Haspengouwse ondergrond 
zuiver drinkwater wordt gehaald 
len behoeve van de waterbe
voorrading van Luik, welke stad 
al geruime tijd met bevoorra-
dingsmoeiiijkheden te kampen 
heeft. 
Het gaat om gefilterd regenwa
ter, zeer zuiver en in zeer gro
te hoeveelheid voorradig. Tot 
nog toe heeft echter niemand 
in Vlaanderen daarover kabaal 
gemaakt. Dat is nu eenmaal het 
verschil van de differentie, 
maar misschien zullen de Vla
mingen nog het Haspengouws 
water-argument kunnen gebrui
ken. 

NIEUW SOCIAAL 
WETSVOORSTEL 
Senator E. De Facq die reeds 
vroeger een iwetsvoorstel in
diende dat in Kamer en Senaat 

werd aangenomen betreffende 
de toegankelijkheid van open
bare gebouwen voor gehandi-
kapten, heeft zopas een voor
stel gedaan om parkeerruimte 
voor te behouden ten behoeve 
van minder-validen vóór gebou
wen die toegankelijk zijn voor 
het publiek. 
Tevens wil hij in grote privé par
keergarages speciale plaats
ruimte laten afbakenen. 

HET VERSCHIL 
Bij de plechtige opening van het 
akademiejaar bij de Vrije Uni
versiteit Brussel wapperde aan 
het universitair gebouw aan de 
majestatische Rooseveltlaan al
leen een reuze-grote leeuwen
vlag. 
In zijn openingsrede beklemtoon
de de voorzitter de plichten van 
de VUB in dienst van de Vlaam
se gemeenschap en in dienst 
van de vrijzinnigheid in Vlaande
ren. Twee absolute basisbegin
selen. 
Bij de plechtige opening van het 
akademiejaar bij de Katolieke 
Universiteit Leuven werd het 
katoliek en kerkelijk karakter 
van de universiteit in historisch 
en aktueel perspektief belicht. 
KUL en VUB zijn inderdaad ide
ologisch geïnspireerde univer
siteiten. 
Te Leuven werd echter met geen 
woord gerept over de plichten 
van Leuven tegenover ons 
Vlaamse volk. Minstens een 
spijtige vergetelheid. 

VERZET TEGEN 
HERSTELPLAN 
De vakbeweging en het Alge
meen Verbond van de Zelfstan
dige Arbeid zijn bitter weinig 
ingenomen met het zgn. relance-
plan van de regering. Getrouw 
aan zijn gewoonte heeft premier 
Tindemans direkt na de eerste 
(afwijzende) reakties gezegd 
« dat er nog niets definitiefs 
was ». 
Het arbeidersfront eist o.m. een 
nieuwe kollektieve arbeidsover
eenkomst voor het overheids
personeel terwijl het AVZA niet 
te spreken is over de afwezig
heid van ook maar het inzicht 
tot bezuinigen op de staatsuit
gaven. Ook de aanstasting van 
hun inkomen en hun spaarpro-
dukt ligt de zelfstandigen en de 
kaderleden zwaar op de lever. 
Vandaar dat het AVZA aan het 
gemeenschappelijk front van 

middenstand en zelfstandigen 
een kordate aktie tegen de rege-
lingsplannen voorstelt. 

11.500 MEER 
Einde september telde men 
185.958 werklozen, 87.277 man
nen en 98.681 vrouwen. Op een 
mand tijd steeg de werkloos
heid met 11.545 eenheden (5.207 
mannen en 6.338 vrouwen). In 
het totale cijfer zitten 63.502 
jonge volledig-werklozen (min
der dan 25 jaar). Deze stijging 
is vooral te wijten aan het feit, 
dat de schoolverlaters na 75 da
gen recht op inschrijving en op 
vergoeding krijgen. Dit is begin 
deze maand gebeurd. 

VLAAMSE WAALSE 
HAAN... 
Volgens het weekblad « Mé
tro » uit Charleroi blijkt dat 
voor de offertes gedaan inzake 
levering van Waalse hanenvlag
gen, de Vlaamse firma's de 
goedkoopste zijn I « Het zou 
dus kunnen, aldus het blad, dat 
de « Waalse haan » vervaardigd 
wordt door Vlamingen. Valt nu 
af te wachten of deze hanen 
niet in de taal van Vondel gaan 
kraaien » I Si non è vero, è 
bene trovato.... 

OVERDREVEN 
Were Di-sekretaris Bert Van 
Boghout zag deze dagen zijn aan
vankelijke straf (1 maand en 
2.000 fr. boete) meer dan ver
drievoudigd. In het najaar van 
'73 had Van Boghout tijdens een 
gemeenteraadszitting met to
maten naar Nols gegooid. Van 
Boghout, die bijstand van een 
advokaat weigerde, verklaarde 
tijdens zijn verdediging dat hij 
niet schuldig is, maar Nols zelf 
en nog meer de hoogwaardig
heidsbekleders (Tindemans en 
Michel) die Nols beschermen. 
Nols, aldus Van Boghout, bele
digt het Vlaamse volk gedurig 
aan ! 
Niets te protokollen vond raads
heer Van der Haegen en sprak 
zeer zware straffen uit. Dure 
tomaten, inderdaad ! Maar het 
is in dit land altijd hetzelfde lied
je : wie de wet overtreedt mag 
gerust zijn gangetje gaan, wie 
het onrecht aan de kaak stelt 
(al dan niet met tomaten) moet 
brommen. 
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In de nacht van 4 op 5 oktober hebben ongehoord 
brutale vandalen de ganse Inboedel van de Vlaamse 
rijkslagere school aan de Van Ysendijkstraat te 
Schaarbeek overhoop gehaald en onnoemelijke 
schade aangericht. Het blijkt nu reeds de 22e keer 
te zijn dat deze school met baldadigheden heeft 
af te rekenen. Volgens de direktie werden bij 
vorige baldadigheden allerlei anti-Vlaamse scheld
woorden op de muren geklad, wat een aanduiding 
geeft over de herkomst van de daders. In het hate
lijke klimaat dat FDF-burgemeester Nols in zijn 
gemeente heeft geschapen, moeten uiteindelijk 
ook vernielzuchtige straatnozems politiek geïnspi
reerd raken... Overigens is men er in Vlaams-Brus
selse kringen van overtuigd dat het hier om een 
doelbewuste provokatie gaat tegen het (bloeiende) 
Vlaartis onderwijs. Gelijkaardige vandalenstreken — 
weliswaar riiet van zo'n afmetingen — hebben ette

lijke Vlaamse scholen in het Brusselse al moeten 
ondergaan. Stippen wij nog aan dat minister De 
Croo bij zijn bezoek aan de getroffen school maan
dag als eerste reaktie had : « Maak er vooral geen 
taaiaffaire van »... Het is nochtans voor iedereen 
duidelijk dat dit systematisch vandalisme een na
delige psychologische weerslag moet hebben op 
de Vlaamse ouders, die voor hun kinderen gaan 
vrezen. En wie heeft daar belang bij ? 
In een scherpe protestmotie noemde het dagelijks 
bestuur van de Volksunie deze brutale agressie 
een illustratie van « de totale onwil van bepaalde 
Brusselse kringen om de normale ontplooiing van 
de Vlamingen te Brussel te aanvaarden ». Het VU-
bestuur eist dat de regering eindelijk paal en perk 
zou stellen aan de anti-Vlaamse arrogantie van 
sommige Brusselse gemeentebesturen en zich niet 
langer zou verschuilen achter allerlei procedures. 

PIET DE PAUW WIL 
DE VLAAMSE 
VERENIGINGEN 
EN DE VOLKSUNIE 
TOT AKTIE PRIKKELEN 
Op 26 oktober a.s. betoogt het « Taalaktiekomitee » 
opnieuw, ditmaal te Brussel zelf. Waarom te Brus
sel ? 
Piet De Pauw : « De radikale flaminganten vragen 
dit met aandrang, vooral sinds de betoging te Halle. 
TAK wil daartoe nu het initiatief nemen, de andere 
Vlaamse verenigingen — die over heel wat meer 
mogelijkheden beschikken — en ook de Volksunie 
tot aktie te Brussel zelf prikkelen. Aantonen dat 
het wèl mogelijk en zeker opportuun is te Brussel 
zelf te betogen voor de Vlaamse eisen. Wij hopen 
dat machtiger Vlaamse organisaties nadien het 
initiatief op grote schaal overnemen. TAK alleen 
is niet bij machte om honderdduizend Vlamingen 
naar Brussel te brengen. Blijven de Vlaamse kui
tuur- en « strijd «-verenigingen verder passief en 
nemen zij niet het initiatief om te Brussel een grote 
Vlaamse volksbetoging te organiseren, dan moet 
de Volksunie dit doen. De situatie is er rijp voor 
en het Vlaamse eisenprogramma uitgebreid ge
noeg I ». 
Oi hij merkeliil< meer volk verwacht dan op de 
doorsnee-TAKbetogingen, vroegen wij nog. 

Piet De Pauw • « Het is een betoging voor alge
mene Vlaamse eisen. Voor dezelfde eisen waarvoor 
te Halle betoogd werd. Wie konsekwent is en de 
algemene roep daar heeft gehoord « naar Brussel ! » 
krijgt nu de kans de daad bij het woord te voegen. 
Te Halle waren er 62 Vlaamse parlementsleden in 
de optocht, zij krijgen nu de kans te Brussel zelf 
te tonen dat zij standvastig zijn. En dat sommige 
Vlamingen zich niet verschuilen achter het voor
wendsel dat er mensen mee opstappen die hen 
niet liggen. Dit was ook in Halle het geval, en bo
vendien zijn het de leuzen waarachter men opstapt 
die tellen ! ». 
U verwacht dus de VMO, al of niet in uniform ? 
« Ik weet het niet, ze lieten niets weten. Maar deel
name aan een betoging voor algemene Vlaamse 
eisen kan ik niemand beletten. Trouwens men moet 
zich niet steeds blind staren op deze groep. Wie 
het eens was met de eisen van Halle, en die nu 
te Brussel zelf luid wil doen klinken, wordt op 26 
oktober te Brussel verwacht. De betoging gaat 
door, in elk geval. Er was een toelating daarvoor 
van oud-burgemeester Cooremans, wij wachten nu 
nog op de instemming van zijn opvolger Van Hal
teren ». 
Tot daar Piet De Pauw die hoopt en verwacht dat 
duizenden flaminganten op 26 oktober de gelederen 
van zijn Pretoriaanse TAK-wacht zullen komen ver
sterken te Brussel, aan het heetste front. 
P.S. Wij praatten met De Pauw ook even over zijn 
republikeinse geloofsbelijdenis in september. Daar
over méér volgende week. 

OPPOSITIE MOET 

OPPOSITIE DURVEN ZIJN 

(vervolg van biz 1) 

Wij zeggen wel de Indruk, want in de regering — zie Schaarbeek, zie 
de toepassing van de taalwetten te Brussel, zie de vorming van de ge
westraden, zie de Franse scholen in de Voer, zie de afschaffing van 
de randfederaties — is er van de Vlaamsgezindheid van de heer Groot
jans even weinig te merken ais van die van de heren Wilfried Martens 
en Tindemans. 

De CVP en de PVV zijn bedriegers van Vlaanderen gebleven. 
Men kent de spreuk : als de vos de passie preekt, boertje wacht uw 
ganzen. 

Het is duidelijk dat deze wankele regering, die zowel op het vlak van 
het sociaal-ekonomische vraagstukken als op dat van de gemeenschaps
problemen hopeloos zwak is, probeert roet in het eten van de oppositie 
te gooien. 

Want de heer Grootjans moet nu eens duidelijk zijn. 

Welke invloedrijke Volksunieman, die zijn partij kan overtuigen, is met 
hem praktisch tot een akkoord gekomen ? 

Iedereen in het partijbestuur ontkent ten stelligste onderhandelingen te 
hebben gevoerd. 

Er wordt dus zelfs geen poging gedaan om de partij te overtuigen. 

De bedoeling van de heer Grootjans is dan ook duidelijk. Proberen het 
vertrouwen van de militanten in de Volksuniepartijleiding te ondermij
nen. Voor wie het nog niet wist, die kent nu de metode van Grootjans. 
Zelfs elk persoonlijk gesprek met de PVV-voorzitter wordt voortaan 
liever gemeden want hij is in staat achteraf te vertellen dat hij wéér 
een akkoord heeft uitgewerkt. 

Tot het parlementslid die geen lid is van het partijbestuur en die wat 
aan Spielerei heeft gedaan door te praten en een akkoordje af te slui
ten met een lid van de regering kunnen we het volgende zeggen. 

In de partij mag men een afwijkende stelling verdedigen, zelfs als 
men alléén staat. Daarbuiten gaat dit echter niet op. En dan zeker niet 
als praktisch niemand in de partij zijn stelling steunt. Laat staan akkoord
jes af te sluiten op basis van persoonlijke meningen. 

Dit is een lelijke inbreuk op de solidariteit. De andere parlementsleden 
en de leden van het partijbestuur worden voor schut gezet. Ofwel zeg
gen ze dat ze niets weten en dan beschouwt men ze als wat onnozel, 
ofwel denkt men dat ze meer weten en dat ze de waarheid niet willen 
zeggen en dan schokt men het vertrouwen dat de militanten in hen 
hebben. 

Het een en ander is onaanvaardbaar. Deze stelling geldt voor een
der wie in de partij. Er zijn echter mensen die sinds 20 jaar in de partij 
militeren en de hun tijd niet verbabbelen omdat ze ernstig werken. Zij 
stellen prijs op hun geloofwaardigheid en niemand heeft het recht die 
te ondermijnen. 

De episode besprekingen werd vorig jaar afgesloten door het veto van 
Perin, dat aanvaard wordt door de heren Martens, Tindemans en Groot
jans. Ons bleef de oppositie, die ons nooit heeft afgeschrikt en die ons 
nog niet afschrikt. Zo de regering morgen voor het échte federalisme 
gewonnen is mag ze ons officieel en openbaar een aanzoek doen voor 
regeringsmedewerking. Dan kan worden gepraat met de partij. 

Wij zijn echter geen dagdromers. Vooraleer het federalisme zal aan
vaard worden door CVP en PVV zal de Volksunie moeten bewijzen dat 
de federalistische idee voortdurend sterker wordt in de openbare me
ning en daarvoor zal de Volksunie onpieuw moeten vooruitgaan bij de 
verkiezingen. ^ 

Dat kan ze slechts door een oppositie te voeren die een oppositie 
durft te zijn. Daarbij past organisatie, propaganda en aktie. En geen 
ijdel gepraat. 

Wim JORISSEN, 
Algemeen Sekretaris 

ZONDAG 26 OKTOBER 1975, om 11 uur, Arduinkaai (KVS) 

TAK-AUTOBUSSEN : 
Aandacht : voor nadere inlichtingen kan 
men altijd opbellen naar één der kon-
taktadressen 1 
LIMBURG : inschrijven bij Edmond Ru
bens, Korenstraat 4, Bilzen. - Tel. : 
o n - 41.10.02. 
Bus 1 : vertrek Eigenbilzen, Kerk, 8 
uur ; 
Bus 2 : vertrek Genk, Markt, 8,15 uur : 
Bus 3 : vertrek Herderen - Kruispunt, 
8 uur ; 
Bus 4 : vertrek Beringen, Markt, 8,15 u. 
LEUVEN vertrek Ladeuzeplein, om 
10 uur. 
AARSCHOT : vertrek Hulsthout, V. 
Celenplein 9 uur, via Booischot (kerk 
9,15 u.), Ramsel, (kerk 9,20 u.). Aar
schot (Kristus Koningkerk) 9,30 u.). -
Inschrijven : Vic Meulenbergs, Schaluin 
nr 74, Aarschot. 
ANTWERPEN : Steen, 9 u. ; Berchem, 

kerk 9,15 u. ; Mortsel, Oud Gemeen
tehuis, 9,30 u. ; Edegem (hoek Pr. 
Boudewijnstr. - Drie Eikenstraat), 9,35 
u. ; Kontich, kerk, 9,45 u. 
DIEST : kontakteer Gust Celis, op tel. 
013 - 33.33.16. 
AALST : inschr. Alex Colen, Bauwen-
pl. 7, Aalst, tel. 053 - 70.01.41, ver
trek Esplanade, om 10 u. 
ROESELARE : inschr. Gaston Verraest 
Ommegangstraat 4. 
Amandsplein, 8,30 u. 
9,15 u.). 
KORTRIJK : inschr 
Kloosterstraat 

Vertrek : St 
via Tielt (Markt, 

056-22.07.73, 
9,15 uur. 
WAASLAND : 
Huis, 8,30 u. 
Temse viadukt 
9,05 uur. 
ST. NIKLAAS 
9,15 
monde, 

Herman Roeland, 
60, Marke, telefaan 
vertrek : Bornem, kerk, 

Zwijndrecht : Vlaams 
Bazel, kerk 8,45 u. ; 
9 u. ; Bornem, kerk, 

9 u. stadhuis ; Hamme, 
Tweebruggenplein ; Dender-

9,30 u.. Markt. 

BUGGENHOUT : 9,15 u. kerk ; Baas
rode, 9,20 u. kerk ; Lebbeke, 9,30 u. 
gemeentehuis. - Inschrijven : Guido 
Pauwels, Dorpstraat 11, Waasmunster, 
tel. : 052 - 47.84.16. 
OOSTENDE : vertrek Mac Leodplein, 
8,30 u. - Inschrijven : Jef De Bussche-
re, Zwaluwstr. 35, Oostende, tel. 
059 - 70.61.16. 
BRUGGE : vertrek Markt 9 u. - In
schrijven : Jan Bart Van In, Predik-
herenrei 23, tel. : 050 - 33.75.99. 
OUDENAARDE ! kontakteer A. Den 
Haerynck, A. De Keyserestr. 4, Oude
naarde, tel. 055 - 31.23.12. 
GERAARDSBERGEN kontakteer A. 
De Borre, Guilleminlaan 98, tel. 
054 - 41.12.53. 
GENT : St. Pietersstation, 9,45 u. -
Inschrijven : Piet De Pauv/, De Pinte-
laan 311, tel. 21.32.06. 
STEUNFONDS TAK op rekening van : 
444-5584141 - 33 bij de Kredietbank 
te Ledeberg. 

VUJO 
EN UNIVERSITAIR BELEID 
N.a.v. de opening van het Akademisch jaar hebben heelwat 
rektoren van universiteiten harde kritiek geuit op het uni
versitair beleid. 

De Volksunie-jongeren stellen in dit verband dat de gemeen
schapsgelden zo efficiënt mogelijk moeten beheerd worden 
en pleiten dan ook voor één pluralistische universiteit Vlaan
deren met gedecentraliseerde kampussen. 

De Universiteit Vlaanderen moet de basisopleiding organi
seren per kampus, waarmee een integratie van niet-universi-
tair hoger onderwijs dient gepaard te gaan. 

Specialisaties worden in het raam van een taakverdeling in 
één of meer deelinstellingen ingericht, terwijl de dure stu
dierichtingen met kleine studentenaantallen gegroepeerd 
worden. Zo zouden bezuiniging en kwaliteitsverbetering aan 
mekaar gekoppeld worden. 

In de Universiteit Vlaanderen kunnen alle levensbeschouwin
gen en maatschappijvisies een positieve inbreng realiseren 
in het beleid en de werking van de universiteit In eerbied 
voor alle andere overtuigingen. Bovendien moet het een 
open universiteit worden die ter beschikking staat van de 
ganse bevolking, ook van diegenen die voorheen geen uni
versitaire graad behaalden. 

WIJ s 
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TAAI EN MEEDOGENLOOS 
fflSA^ De dood van de 82-jarige Francisco Bahamonte zou 
weliswaar het einde betel<enen van het Franco-regiem maar 
niets wijst er op dat de « Caudillo - binnenkort zijn ambt 
zal neerleggen. Al zijn familieleden hebben haast bijbelse 
leeftijdsgrenzen bereikt : zijn vader werd 96, zijn grootvader 
102 en zijn zusters en tantes bleven tot ver in de tachtig 
kranig overeind. Toen Franco iets meer dan een jaar geleden 
aan de rand van de eeuwigheid zweefde, herstelde hij in 
anderhalve maand van een levensgevaarlijk flebitis, terwijl 
een twintig jaar jongere Nixon daar drie maanden voor nodig 
had ! Franco bibbert en trilt op zijn stramme benen, maar 
staat nog alti/d aan het roer . stijfhoofdig en verschanst in 
een schijnwereld waar gezonde politieke argumenten nog 
nauwelijks meespelen. 

In weerwil van manifestaties te zijnen gunste [te Madrid en 
elders in het land] is de ultra-rechtse kern die hem door alle 
peripetieën heen trouw is gebleven duidelijk op de terugweg. 

Bijna veertig jaar na de burgeroorlog is het Franco-regiem 
manifest aan zijn hoogtepunt. Al lang heeft het sisteem de 
kracht niet meer om zijn tegenstanders definitief uit te scha
kelen. . en precies dit besef heeft de kliek rond Franco tot 
buitensporige reakties verleid, waarbij humane overwegingen 
niet aan bod komen. 

Inmiddels heeft de terechtstelling van nationalistische Bas-
ken en revolutionaire Spanjaarden de hele wereld tegen 
Madrid in het harnas gejaagd. Franco kan nu de reaktie van 
de westerse wereld doodverven als « kommunistische agi
tatie ' (waarbij dan te bedenken is dat veel anti-Franco
manifestanten allesbehalve humanitair gemotiveerd zijn) 
maar de schade die hij zijn eigen regiem hiermee heeft toe
gebracht lijkt onherstelbaar. 

Sinds het einde van de jaren zestig zijn nieuwe toestanden 
komen aantreden : het leeuwedeel van de Spaanse klerus 
stelt zich vandaag tegen het regiem op, terwijl de illegale 
maar aktieve vakbonden de sakrosante eenheidsvakbond 
gewoon belachelijk maken. Zelfs de ekonomie en het leger 
gaan hun eigen gang en storen zich niet langer aan de 
autoritaire oekazen.. zodat men onverbloemd kan stellen 
dat Franco toen hij twee weken geleden genade weigerde... 
zelfmoord heeft gepleegd uit vrees voor de dood. 

Uit Portugese voorbeelden heeft Franco intussen geleerd 
dat zijn regiem niet erfelijk is. Juan Carlos zal altijd een 
koning zijn bij de genade van de generalissimo.. Voor Spanje 
zou het beslist al een goede zaak zijn indien de monarchie 
na de dood van Franco lang genoeg zou duren om een ge
weldloze overgang naar parlementaire demokratie te maken 

Maar die verwachting veiliest aan kracht als men beseft dat 
het regiem met de dag harder gaat optreden. Zolang dit 
regiem zich opstelde tegen de Baskische Eta en het anti
fascistische Frappe, kon ultra-rechts nog rekenen op de 
simpatie van de oudere Spaanse generatie die nog herinne
ringen heeft aan de bloedige burgeroorlog en in een nieuwe 
eskalatie van geweld onheilspellende voortekenen ziet. Daar
om stond die generatie zo vaak achter repressieve maatre
gelen die beslist niet stroken met onze demokratische opvat
tingen. Maatregelen zoals het verbod van vergaderen, wille
keurige arrestaties en verscherpte censuur treffen nl. alle 
stromingen binnen de oppositie, dus ook de met-marxistische 
trend die nog gelooft in een geweldloze overgang. Die oppo
sitie gelooft vastelijk dat ze de storm zal overleven, maar 
hoe zal ze verhinderen dat de opgestapelde toorn na de 
dood van Franco in bloedige vergelding ontaardt ? 

Hoe dan ook de vraag of de « Caudillo » nog tot intelligente 
refleksen in staat is, lijkt na de genadeloze terechtstellingen 
wel overbodig. Het is duidelijk dat het politiek verstand in 
Spanje slechts na de dood van Franco kan zegevieren. 

FORD TEGEN WAPENKONTROLE 
Het bekende Amerikaanse week
blad « Time » — een der oudste 
nieuwsmagazine's, waarvan de 
formule werd overgenomen in de 
meeste westerse landen — open
de in zijn eerste oktobernummer 
van de lopende jaargang een blad
zijden lang dossier over de be
scherming van de president (van 
de USA uiteraard) tegen aansla
gen. In dit dossier kijken de au
teurs o.a. met een zekere afgunst 
naar Europa, « waar de koningen 
en presidenten niet hoeven be
schermd te worden, want niemand 
wenst op hen te schieten » (dat 
zal dan wel niet op Franco toe
passelijk zijn...)-
Zoals wi j zelf vorige week al 
stelden, dat nl. de Amerikaanse 
federale en plaatselijke veilig
heidsdiensten in gebreke blijven, 
zo geeft « Time » een kras staal
tje van nalatigheid van deze vei
ligheidsdiensten. Politie-inspek-
teur Jack 0'Shea van de politie 
van San Francisco waarschuwde 
herhaalde malen de geheime 
diensten, dat Sally Moore (twee
de aanslag op Ford) een tweede 
Squeaky (eerste aanslag) zou 
kunnen zijn. Op zijn bevel werd 
haar revolver in beslag genomen. 
Ze kocht prompt een nieuw wa
pen en werd verder ongemoeid 
gelaten. Ze werd zelfs niet eens 
ingeschreven op de lijst van 
« potentieel voor de president 
gevaarlijke personen •>, een lijst 
van eventjes 36.000 namen ! 
President Ford werd gevraagd, 
zijn openbaar optreden te beper
ken. Hij weigerde na de eerste 
aanslag, doch gaf een stukje toe 
na de tweede (ook nadat het aan
tal doodsbedreigingen was toege
nomen). Een lid van de Kongres-

kommissie voor Veiligheid en 
joernalisten verwijten Ford dat 
hij te roekeloos is : « Mr Ford 
biedt inderdaad de brede borst 
aan ,steekt zijn kin vooruit en 
schijnt alles in het werk te stel
len opdat er nog een derde op 
hem zou schieten » ! 
Intussen zet het Kongres weinig 
haast achter de behandeling van 
een wetsvoorstel tot een strikte 
kontrole op de wapenverkoop. 
Verre van dat het Kongres ook 
maar even zou overwegen, het 
recht op wapenbezit te beperken 
of quasi-totaal af te schaffen. 
Er is trouwens nog iets anders : 
kort vóór Sally Moore op de pre
sident vuurde, had deze laatste 
zich eens te meer verzet tegen 

de registratie van handwapens, 
welk standpunt na de aanslag 
door de perschef van het Witte 
Huis werd bevestigd... 
Is het in deze omstandigheden 
dan te verwonderen, dat er op 
Amerikaanse presidenten gescho
ten wordt ? En zoals vroeger ge
zegd ; Ford is dan nog een onbe
schreven blad, vergeleken bij 
bvb. Johnson en Nixon, die te pas 
en te onpas, en zeer agressief 
hun persoonlijke moed demon
streerden door wuivend bovenop 
wagens of boten te gaan staan, 
zich onder de menigte te bege
ven en allerlei « onverwachte 
kwajongensstreken » uithaalden 
(de tipering komt van een presi
dentiële lijfwacht)... 

GEEN LEDEPOP ? 
Het bezoek van wat eens een God 
voor de Japanners was, keizer 
Hiro Hito (wiens troon door wij
len MacArthur werd gered) aan 
de USA heeft voor een nieuwe 
zeldzame keer de schijnwerper 
gericht op de kleine frêle gestal
te van de gewezen zonnegod, die 
bijna een halve eeuw het Japan
se keizerrrjk inkarneert. 
Hiro Hito heeft destijds op Mac 
Arthurs hoofdkwartier de volle 
verantwoordelijkheid voor de Ja
panse oorlogvoering opgeëist, 
een gebaar dat niet naliet indruk 
te maken op de Amerikaanse 
houwdegen. Hiro Hito werd dan 
ook, als element van stabilise
ring en als nuttig schaakstuk voor 
de naoorlogse Amerikaanse poli

tiek in het Verre Oosten niet als 
oorlogsmisdadiger veroordeeld. 
Daarvoor draaiden enkele van zijn 
generaals en admiraals op. 
Over de werkelijke rol van de 
keizer bestaat er twij fel, hoewel 
zijn konnekties met het militaire 
establishment niet te loochenen 
zijn. Een eerste eerherstel voor 
de keizer loopt parallel met het 
Japans ekonomisch mirakel. Is 
hij geen jodenkind meer, hij 
deelt in de welvaart met een hui
dig jaarinkomen van om en bij de 
300 miljoen bfr. Vorige week was 
zijn eerherstel kompleet met een 
officieel, 50 jaar lang verdaagd, 
bezoek aan de Verenigde Staten, 
waar zijn onderdanen allang ge
geerde handelspartners zijn. 

De overwinnaar, bondskanselier Bruno Krelsky bij het uitbrengen van zijn stem. 

KREISKY 
De Oostenrijkse bondskanselier 
Kreisky heeft de verkiezingscij-
fers van zijn partij nog verbeterd 
vorig weekeind : de socialisten 
wonnen een zetel bij met iets 
meer dan 50 t.h. van de stem
men Daardoor veroverden ze de 
volstrekte meerderheid, zij het 
een krappe meerderheid. 
De vaderfiguur Kreisky heeft 
het dus gehaald op zijn voornaam
ste opponent, de 42-jarige Josef 
Taus, bankdirekteur, die enkele 
maanden geleden plots aan de 
leiding van de Volkspartij kwam 
te staan, nadat zijn voorganger 
bij een verkeersongeval het le
ven verloor. De enigermate kon-

servatieve Volkspartij bond de 
strijd tegen Kreisky aan met het 
levensvernaai van Taus die het 
van arme jongen tot rijke bankier 
bracht, van proletenafkomst was 
en het — zonder politiek — ver 
geschopt had. Dit verhaal deed 
het niet, vooral ook omdat Taus 
te zakelijk, te technisch was, ze
ker voor de gemoedelijke Oos
tenrijkers die terecht naast die 
onbetwistbare deugden ook nog 
een beetje menselijkheid bij hun 
voormannen wensen. 
De Volkspartij besefte dat trou
wens wel en stuurde dan ook 
slechts op een bescheiden doel 
af, nl. de socialisten van een vol
strekte meerderheid afhouden en 
aansturen op een koalitie tussen 
de twee grote partijen en de klei

ne Vrijheidspartij. Dit bleek al 
evenmin aan te slaan, evenals 
hel derde luik, nl de beperking 
van de overheidsbestedingen. De 
socialisten replikeerden daarop 
zeer gevat met <• We maken lie
ver schulden dan werklozen ». 
Dat dit insloeg bij de kandidaat
werklozen bewijst de stembus-
uitslag, die waarschijnlijk ook 
meteen het einde inluidt van 
Taus' blitzkarrière 
De socialisten hebben van meet-
af de « grote koalitie » van de 
hand gewezen en gegokt op de 
volstrekte meerderheid. Het is 
een juiste gok gebleken en 
Kreisky kan verder regeren in 
alle gemoedsrust, « schulden ma
kend om geen werklozen te moe
ten inschrijven ». . 

WIJ 6 9 OKTOBER 1975 



[YWN"SCH/^PPIJ 

111111: 
VOORWAARDELIJK VERTROUWEN 

De incidentrijke periode rond de be
twisting die gerezen is tussen de socia
listische ontwil<l<elingshulp en het 
Nationaal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking (organisatoren van 
11 11 11 aktie) is nu ongeveer afge
sloten. 
De socialistische partij heeft een zui
vering in eigen rangen gehouden en 
heeft de stellige belofte gedaan dat 
de nog verschuldigde bedragen wor
den terugbetaald. 
Iedereen die belang stelt in de ont
wikkelingssamenwerking en in de 
wijze waarop men in België de hulp 
aan de Derde Wereld " organiseert » 
heeft daarover in de pers voldoende 
berichten (het ene wat meer tenden
tieus dan het andere) kunnen lezen. 
Het weekblad « Wij » heeft reeds 
jaren via artikels en mededelingen 
gewaarschuwd voor mogelijke mis
bruiken in het private zowel als het 
officiële ontwikkelingswerk. Toen het 
schandaal met het socialistisch steun-
fonds aan het licht kwam, werd daar
van ook duidelijk melding gemaakt. 
We hebben steeds op het standpunt 
gestaan dat de misstappen van profi
teurs streng moesten beteugeld wor
den. Vanuit de Vlaamsnationalistische 
hoek werd zelfs een definitieve stoot 
gegeven tot het aanwijzen en aankla
gen van de schuldigen. Wij zijn echtei 
ook van oordeel dat de solidariteits-
idee van de volksnationalisten met de 
Derde Wereld niet mag lijden onder 
binnenlandse strubbelingen tussen 
groepen en personen. Het beginsel 
zelf van de ontwikkelingshulp is on
aantastbaar. Ook in ziekenfondsen, 
vakbonden en andere verenigingen 
waar met bijdragen en toelagen wordt 
gewerkt, wordt wel eens een « schan
daal » ontdekt, maar dat doet niets af 
van de waarde van deze instellingen 
op zichzelf. 

WAT MOET VERANDEREN ? 

Het Nationaal Centrum voor Ontwik
kelingssamenwerking dat praktisch al
le hulpakties op een pluralistische 
basis koördineert en daarvoor jaarlijks 
een bewustmakingskampanje bij de 
bevolking lanceert moet uit deze 
• zaak » een aantal besluiten trek
ken. 
In de eerste plaats is een véél stren
gere kontrole nodig van de basis. Wij 
zijn ervan overtuigd dat de leden van 
de verenigingen die de algemene ver
gadering van het Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking vor
men even verbaasd waren als de 
meeste leden van de Raad van Be
heer toen de betwisting aan het licht 
kwam. 
Het Nationaal Centrum voor Ontwik
kelingssamenwerking, moet ervoor 
zorgen dat de duizenden vrijwillige 
medewerkers die de 11 11 11 aktie 
voeren veel beter geïnformeerd zijn, 
niet alleen over de nood in de wereld, 
maar eveneens over het interne orga
nisatorische mechanisme dat in Bel
gië de privé-hulp koördineert. Dan 

zouden ze bijvoorbeeld kunnen vast
stellen dat de Belgische (Vlaamse en 
Waalse) vrijwillige, niet-goevernemen-
tele hulp, het nog steeds, in tegen
stelling met Nederland en Duitsland, 
moet doen met een minimum aan 
(onderbetaalde) vaste stafmedewer
kers, dit soms ten koste van de effi
ciency. 
Dan zouden ze kunnen vaststellen dat, 
zelfs al liep het bedrag van de zoge
zegde < fraude » dan globaal op tot 
ongeveer 12 miljoen B.F. (in ongeveer 
8 jaar tot 1973 — daarna werd aan 
de betwiste organisatie geen cent 
meer betaald), deze som slechts een 
uiterst gering deel is van de geza
menlijke Belgische inspanning : 

•)fr officiële regeringshulp . 10 a 14 
miljard/per jaar 

ie vrijwillige n i e t-goevernementele 
hulp • 750 miljoen/per jaar. 

Dan zouden ze kunnen vaststellen dat 
het werkterrein van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamen
werking hoogstnoodzakelijk zou die
nen te liggen in het voortdurend vol
gen van wat de officiële instanties 
doen met het geld van de belasting
betaler ( + 1500 F per jaar en per in
woner) Maar daarvoor moet het Na
tionaal Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking nieuwe wegen gaan be
wandelen en dringend zijn openheid en 
zijn wil tot doelmatige aktie bewij
zen. 

Persoonlijk geloven wij dat dit nu mo
gelijk geworden is. In het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamen
werking en in de organisatie die in de 
toekomst de medefinanciering door 
de regering van vrijwillige projekten 
zou koordineren (de pas opgerichte 
vzw Coprogram) werd een vernieuwde 
inspanning gedaan om een zo geva
rieerd mogelijke basis aan het woord 
te laten komen. Vanuit de Vlaamsna-
tionale hoek werden een aantal nieu
we mensen bij de aktie én de kontrole 
betrokken Ook de politiek niet-ge-
bonden lokale organisaties krijgen een 
belangrijke inspraak. 
Er bestaat reeds een Vlaamse en een 
Waalse animatiegroep die de aktie 
voert op een federale basis. Die fede-
lalisering moet verder doorgetrokken 
worden, zoals dat ook binnen het goe
vernementele Algemeen Bestuur voor 
Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) 
zou moeten gebeuren Zo zouden de 
Vlamingen, wie zeker geen gebrek 
aan menselijkheid en solidariteit kan 
verweten worden, eindelijk zelf kun
nen bepalen hoe de ontwikkelingshulp 
vanuit Vlaanderen zou moeten gere
geld worden. 

VOORWAARDELIJK VERTROUWEN 

Er IS dus in koördinatie van de vrijwil
lige hulp een kentering waar te ne
men. Voorwaardelijk vertrouwen in 
het Nationaal Centrum voor Ontwik
kelingshulp en zijn 11 11 11 aktie 
lijkt ons in die omstandigheden ge
rechtvaardigd. Wij willen gaarne langs 
deze weg de jongere en oudere volks-
nationalisten oproepen om, waakzaam 
en voorzichtig, plaatselijk mee te wer
ken aan de 11 11 11 aktie, die dit jaar 
m het teken staat van de voedselpro-
blemen in de wereld. 
Bij de projekten die voorgelegd wor
den ter ondersteuning zijn er die niet 
alleen een zeer nuttig ontwikkelings-
effekt hebben, maar die bovendien ter 
plaatse uitgevoerd worden door men
sen die om volksnationale, humanitaire 
en levensbeschouwelijke motieven 
heel hun leven of een belangrijk deel 
ervan aan de armsten onzer broeders 
offeren in de meest benarde omstan
digheden. 

De Vlaamsnationale leden van het Na
tionaal Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking en de andere verwante 
organisaties konden twee richtingen 
uit : ofwel ontslag nemen en de zaken 
verder op hun triest beloop laten, 
ofwel kordaat binnen de organisaties 
initiatieven nemen om de toestand 
weer gezond te maken. Zij hebben 
voor dit laatste gekozen. Zij hopen dat 
zij bij het Vlaamsnationale publiek 
voor hun moeilijke, doch doelmatige 
aktie de broodnodige steun zullen vin
den. 

E. DE FACQ 
senator 

lid Raad van Beheer van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamen
werking 
Voorzitter Vlaams Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking (VCOS) 

A. MONTEYNE 
lid Kultuurkommissie Brussel 

lid Raad van Beheer van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamen
werking 

lid vzw Coprogram 
L. BOUCKAERT 

plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger 

lid vzw Coprogram 
W. LUYTEN 

plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger 

lid Algemene Vergadering van het 
Nationaal Centrum voor 

Ontwikkelingssamenwerking %r^'^',?^'fWfiC-^^'^ 
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WERKLOOSHEIDSVERGOEDING 
VOOR AFGESTUDEERDEN 
Er is een tijd geweest dat de tewerkstel
ling van universitair afgestudeerden geen 
problemen meebracht. In elk geval was 
het aantal werklozen met universitaire 
vorming dermate klein, dat niemand het 
de moeite achtte daar ook maar enige 
aandacht aan te schenken. 
Vandaag leven we in een ekonomische 
krisis-periode en bij ai de narigheid die 
zulks meebrengt staan nu ook de uni
versitair gediplomeerde werklozen met 
een vier-cijfer-getal in de statistieken. 
Einde juni telde men bij de gewestelijke 
bureaus van de RVA 2.768 werkzoeken
den met een universitair diploma op zak. 
Einde juli was dit getal reeds opgeklom
men tot 5.298 en einde augustus was het 
zelfs tot 5.857 gestegen. Een goede twee
duizend hiervan waren vrouwen. Dat zijn 
angstwekkende cijfers, vooral als men 
weet dat hierin meer dan 500 ingenieurs 
begrepen zijn I 
De ekonomische en psichoiogische pro
blemen die uit deze toestand voort
vloeien, vallen buiten het kader van deze 
bladzijde. Wij gaan ons derhalve beper
ken tot de aspekten van het verschijnsel 
die kaderen in onze sociale wetgeving. 
Zoals in de rubriek « Sociaal Vade-Mecum 
voor iedereen » (I-A/- - Zie « Wij » van 
10 juli 1975) reeds werd aangegeven, 
kunnen schoolverlaters na gedane stu
dies werkloosheidsvergoeding ontvangen 
zonder ook maar één dag gewerkt te 
hebben. Daartoe volstaat het dat ze zich 
binnen het jaar na het beëindigen van 
hun studies als werkzoekende laten in
schrijven bij de RVA. 75 dagen later kun
nen ze dan werkloosheidsvergoeding 
krijgen. Deze regel heeft voor gevolg dat 
een belangrijk deel van de hoger aange
haalde werklozen niet helemaal zonder 
inkomsten blijven. Er is echter een grote 
maar aan deze regeling. En in normale 
tijden spreekt daar niemand over, om de 
doodsimpele reden dat ongeveer niemand 
van deze zwakke plek in de reglemente
ring het slachtoffer is. Wanneer de uni
versitair geschoolden evenwel tegen de 
zesduizend werklozen leveren, valt deze 
zwakke plek wel op ! 
De terzake spelende wetgeving bepaalt, 
naast allerlei andere zaken, dat de be
trokkene ,op het ogenblik dat hij werk
loosheidsuitkeringen vraagt, geen 25 jaar 
zou zijn I U begrijpt onmiddellijk waar 

het schoentje wringt voor een deel van 
onze universitair geschoolde werklozen : 
Sommige studenten zijn méér dan 25 jaar 
wanneer ze de universiteit verlaten I 
Deze regel laat een deel van de hoger 
geciteerde 6.000 werklozen totaal zonder 
enig inkomen. Onder de slachtoffers van 
deze regel vindt men een relatief groot 
aantal gehuwden en soms wordt zowel 
hij als zij door deze regel getroffen. 
Soms zijn de betrokkenen op deze wijze 
het slachtoffer van het feit dat ze bijko
mende diploma's verworven hebben en 
hiervoor bijkomende jaren gestudeerd 
hebben. 
Wanneer de betrokken student thuis bij 
zijn ouders woont, zal het hem/haar 
voorlopig aan geen boterham ontbreken. 
Maar wat indien het een alleenstaande 
student betreft ? Laten we trouwens geen 
moeite doen om konkrete gevallen aan 
te halen van wat er allemaal zou kunnen 
scheefgaan. De realiteit is meestal nog 
veel « rijker » dan onze beste fantasie I 
Voor deze problemen zijn de mogelijke 
oplossingen relatief gemakkelijk in te 
voeren. En wat de kostprijs ervan betreft, 
op een ogenblik waarop de totale begro
ting in de honderden miljarden loopt, 
kan het geven of onthouden van werklo
zensteun aan enkele honderden oud-stu-
denten 's lands financiën noch de RMZ-
financiering uit hun evenwicht halen ! 
Hoe kan men deze zwakke plek uit de 
terzake geldende reglementering halen ? 
Wij denken hoofdzakelijk aan twee maat
regelen. Primo : De leeftijdsgrens van 
25 jaar wordt opgetrokken tot bv. 28 jaar 
of tot 30 jaar. Op deze wijze wordt het 
aantal afgestudeerden die niet meer in 
aanmerking zouden komen, wel zeer klein. 
Sekundo : In de reglementering wordt 
een bepaling opgenomen dat aanvragen 
van personen van meer dan 25 jaar toch 
nog ontvankelijk zijn, maar dat aan de 
betrokkenen slechts gedurende bv. twee 
jaar een werkloosheidsvergoeding zal 
toegekend worden. 

Intussen hopen we maar dat we binnen
kort de problemen rond de werkloosheid 
uit het oog mogen verliezen I 

Willy Cobbaut 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 1 - A / - n 
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ISOLATIE-PREMIE 

De overheid is ervan overtuigd dat de kosten voor 
het isoleren van bestaande woningen door brand
stofbesparing na drie jaar kunnen teruggewonnen 
worden. Daarom werd de zgn. « isolatie-premie » 
ingevoerd, waarover u hierna het voornaamste 
vindt. 

Welke woningen ? 

De wet bepaalt dat slechts de isolatie-verbetering 
aan bestaande woningen voor de premie in aan
merking komt. Woningen in opbouw of nog te bou
wen woningen zijn uitgesloten. 
Bepaald is ook dat het kadastraal inkomen niet ho
ger mag liggen dan 30.000 fr. Op gebied van be
lastbaar inkomen werd geen grens gesteld. Mits 
toestemming van de eigenaar, mag ook de huurder 
de premie aanvragen. 

Welke werken ? 

De isolatie-werken die voor de premie in aanmer
king komen zijn degene die 

1. tot doel hebben het kalorie-verlies te beperken 
door de uitrusting en de plaatsing van bv. ver
schillende soorten voegen, dubbele vensters, 
dubbele beglazing, isolerende materialen, enz. ; 

2. voortvloeien uit de uitrusting en de plaatsing 
van regelingssistemen, programmaklokken, ter-
mostatische kranen, kaloriemeters, verdampers, 
enz. ; 

\1 

WIJ 8 

3. voortvloeien uit de vervanging van de ketel of 
van een deel van de stookplaatsuitrusting als 
deze, na onderhoud en regelirvg, een rendement 
heeft beneden de 75% en op voorwaarde dat 
het nieuw apparaat een rendement heeft van ten 
minste 83% ; 

4. voortvloeien uit de uitrusting en de plaatsing 
van om het even wat, op voorwaarde dat hieruit 
een verminderd energieverbruik ontstaat bij het 
verwarmen van gebouwen of het leveren van 
warm water. 

De werken moeten uiterlijk twee jaar na het ak
koord van de Dienst voor Huisvesting voltooid zijn. 
Eventueel kan deze periode verlengd worden. De 
kostprijs van de werken moet minstens 20.000 fr. 
{BTW inbegrepen) bedragen. 

Bedrag 

De premie bedraagt 25% van de met fakturen be
wezen kostprijs. De maksimum-premie is 25.000 fr., 
te verhogen met 2.000 fr. per persoon ten laste. 

Aanvraag 

De aanvraag kan tot uiterlijk 31 december 1976 ge
richt worden aan de Dienst voor Huisvesting (Dienst 
Isolatie-premie), Handelsstraat 123, 1040 Brussel. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

De uitgeverij De Nederlandse Boekhandel 
geeft een reeks dokumentatiemappen uit 
over geschiedenis en maatschappij. Een 
van deze mappen behandelt de sociale 
strijd van de voorbije honderd jaar en is 
samengesteld door W. Strauven. 
Deze dokumentatie-mappen zijn duidelijk 
bestemd voor het onderwijs, want zij be
vatten, behalve de eigenlijke teksten, ook 
vragen en taken. De struktuur van de 
hoofdstukken is volledig afgestemd op de 
taak en de behoeften van de leraar in de 
klas. Dat houdt in dat deze mappen ook 
kunnen gebruikt worden door wie een 
gespreksronde moet leiden of voor een 
soortgelijke taak staat. 
Vanzelfsprekend kan ook de belangstel
lende leek zich deze mappen aanschaffen. 
De map • De sociale strijd » bv. kost 
55 fr. Voor 55 fr. kan men niet bedrogen 
zijn, zal de lezer geneigd zijn op te mer
ken. 
Voor 55 fr. kan men echter wel degelijk 
bedrogen zijn. En wij zijn het aan de lezer 
verplicht hem/haar erop te wijzen dat 
zelfs de luttele som van 55 fr. in dit 
geval weggeworpen geld is. 
Er kleven aan de map « De sociale 
strijd ' vooral twee belangrijke tekortko
mingen. Op de allereerste plaats bevat 
deze publikatie te weinig informatie en 
feiten-materiaal. Wie op grond van de in 
deze publikatie opgenomen gegevens ant
woord wil verstrekken op de voorziene 
vragen, kan zulks alleen doen in de geest 
die door de hele map wordt gesuggereerd. 
En dit is dan meteen de tweede tekort
koming die aan dit werkje kleeft : hier 
wordt geen geschiedenis gepresenteerd, 
hier wordt een stelling verdedigd. Dat 
zou op zichzelf misschien nog aanvaard
baar zijn, indien het gebeurde op grond 
van objektieve feiten-voorlichting. De fei-
ten-voorlichting van deze dokumentatie-
map is allesbehalve objektief. 

DE SOCIALE STRIID 
« Foto's 1 en 2 geven een beeld van de 
manier waarop de mensen bij ons wo
nen ', zegt de auteur op biz. 1. Foto 1 : 
Krotwoningen in een achterbuurt van een 
of andere grote stad. Foto 2 : Een hoog 
torengebouw. Is dat een objektief beeld 
van de manier waarop in ons land de 
meerderheid van de bevolking gehuisvest 
is ? 
' Karl Marx stelde een oplossing van 
het arbeidersprobleem voor, 1848 », le
zen we op bIz. 16 als tussentitel. En op 
bIz. 17, als volgende tussentitel : * Veer
tig jaar later reageerde de katolieke 
kerk ». De namen van de belangrijke so
ciale hervormers uit het kristelijk kamp 
zal U tevergeefs op deze bladzijden zoe
ken. Elders in het werkje, even tever
geefs, trouwens. Is dat een objektieve 
manier om de hoofdpunten van de sociale 
geschiedenis in West-Europa aan jonge 
mensen voor te houden ? 
Op bIz. 29 is de bekende karikatuur op
genomen die iedereen kent : Een ge
vlekte koe — de vlekken hebben de vorm 
van Z-Amerika, Afrika en Z-Azië — wordt 
gemolken door een bankier met sigaar 
en hoge hoed, in emmers voorzien van 
het dollar-embleem. Over het feit dat de 

-verhogingen van de petroleum-prijzen aan 
de ontwikkelingslanden elke keer tien
tallen miljarden fr. kosten, geen woord. 
Op dezelfde bladzijde wordt gezegd dat 
deze karikatuur een beeld geeft van onze 
houding tgo. de Derde Wereld. Is dat 
objektiviteit ? 

Op de laatste bladzijden van deze map 
worden omzeggens alleen de negatieve 
aspekten van het Westeuropees kapitalis
me onderstreept. Is dat de hele waar
heid ? 
Enz. enz. enz. Kortom, het klassiek links 
indoktrinatie-schema : Alle ellende is 
afkomstig van het kapitalistisch uitbui
tingsstelsel. En de hedendaagse West-
europese wereld geeft hoofdzakelijk re
denen tot ongenoegen. Uiteraard ligt de 
klemtoon van de oppositie daartegen 
hoofdzakelijk links, het kommunisme in
begrepen. De rol van de kristelijke ar
beidersbeweging wordt hierbij weliswaar 
vermeld, maar meer dan duidelijk alleen 
maar pro forma. 
Besluit : Wie deze map toch wil kopen, 
weze gewaarschuwd : zeer kritisch te 
gebruiken ! 

Cw. 

«De sociale strijd » door W. Strauwen. 
In de reeks : Dokumentatiemappen ge
schiedenis & maatschappij. 322 bIz., geïl
lustreerd. 1975. Prijs : 55 fr. Uitgave De 
Nederlandse Boekhandel, Kapellen. 
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DE VLAANSNATIONME STUDEHTEHUME BE6INT EEN WEUW WERKIAAR 
In de universitaire centra Gent, Leu
ven, Brussel en Antwerpen staan 
Vlaams - nationale s t u d e n t e n 
klaar om « met leeuw en blauwvoet » 
een nieuw akademisch jaar in te gaan. 
In een op grote oplage verspreid wel
kom-pamflet verduidelijken de vier 
VNSU-kernen hun standpunten ais 
volgt : 
Gent schrijft o.m. : één doel : het 
federaal Europa der volkeren ; één 
wil : gezamenlijke inzet ! 

Leuven : een Vlaams-nationale plura
listische demokratische en duidelijk 
sociaal gerichte vereniging voor de 
student. 

Brussel : een dam tegen de onvolkse 
en anti-Vlaamse tendenzen aan de 
VUB ! 

Antwerpen : onze taak mag niet on
derschat worden, het Vlaams-nationa-
lisme is nog lang niet voorbij ge
streefd, de Vlaamse strijd lang niet 
gestreden, geen noodlottige tegenstel
lingen links-rechts, vooral bewuste 
Vlamingen worden I 

Een heel programma dus. 

Lezers van wie de dochter of de zoon, 
broer of zuster aan één van deze uni
versitaire centra studeren zetten hun 
familielid er toe aan zich te melden 
bij één van deze adressen op dit blad 
en aktief te zijn, de Vlaams-nationale 
strijd ten bate ! 

Wanneer je voor de eerste maal 
naar de fuif komt, wordt je over
stelpt door de vele studenten
verenigingen, waaronder ook de 
politieke. 
De enige pluralistische en 
Vlaams - nationale studenten
vereniging, die in het universi
tair onderwijs werkzaam is, is 
de VNSU, de Vlaams-Nationale 
Studenten Unie. 
Er zijn aktieve kernen van de 
VNSU in Gent, Leuven, Brussel, 
Antwerpen en Hasselt. 
Aan het pluralisme is ons heel 
wat gelegen. Het betekent dat 
de VNSU als vereniging niet aan 
een bepaalde levensopvatting 
gebonden is. 

De VNSU staat open voor alle 
religieuze en filosofische opvat-
tmgen en wil deze als dusdanig 
gewaardeerd zien. Elke overtui-
gmg — ook politieke — heeft 
overigens recht op bestaan. Nie
mand mag de vrije menings
uiting beperken, welke motieven 
hij ook aanvoere of welke het 
waardeoordeel ook is dat hij die 
overuitging toebedeelt. 
Dit is essentieel voor de maat
schappij waar wij naar streven. 
In die maatschappij is ieder volk 
gelijkwaardig aan een ander. 
Het volksnationalisme streeft 
naar de afbouw van de staten 
en naar een wereldfederalisme 
der volkeren, leder volk dient 
zeggenschap te krijgen over zijn 
bestaan en zijn toekomst. Dit 
geldt ook voor het Vlaamse volk. 
Zijn ontvoogding zal Vlaanderen 
slechts kunnen bewerken door 
een tweeledig federalisme. 
Alle pogingen van de traditione-
len om die te verhinderen door 
een « semi-federale » struktuur 
aan België te geven hebben aan
getoond dat zoiets niet leefbaar 
is. Onder geen enkel beding kan 
aanvaard worden dat Brussel als 
derde gewest macht zou verwer
ven. 

De Vlaamse deelstaat moet de-
mokratisch zijn. De beslissingen 
moeten zo dicht mogelijk bij de 
belanghebbenden genomen wor
den. 
ledere kleinere kern moet be
voegd zijn voor die zaken, waar 
tussenkomst van een grotere 
niet nodig is. 
De beslissingen moeten ook ge
nomen worden door hen die er 
verantwoording voor dragen — 
in de eerste plaats de verkoze-
nen — en in het volle daglicht. 
Dit steekt fel af tegen de huidi
ge Belgische situatie waar de 
macht in realiteit uitgeoefend 
wordt door een klein elitair 
groepje. 
Sociaal eist de VNSU een recht
vaardige herverdeling van de 
welvaart, het bezit en de inko
mens We dringen er op aan dat 
de regering een krachtiger anti-
mflatiebeleid zou voeren en 
minder zou zwichten voor mach
tige lobbies. 

VNSU-CENTRA 
C E N T : Borluutstraat 8, 9000 Gent 

LEUVEN : Lubbeeksestraat 73 , 3370 Boutersem-Roosbeek 

BRUSSEL : Jaargetijdeniaan 63 , 1050 Eisene 

A N T W E R P E N : Volhardingsstraat 13, 2020 Antwerpen 

N A T I O N A A L : Borluutstraat 8, 9000 Cent 
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OKTOBER 

9. Westerio : Arr. raad om 20u30 in Torenhof. 

9. Arrondlsementsraad in lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28 te Deurne {om 20u30) (uitzonderijk heden donderdag 
i.p.v. morgen). 

Antwerpen : Arr .raad, lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, Deurne, om 20u30. 

Meerhout : Afdelingsbal in zaal Gildenhuis. 

Merksem : Bal ingericht door de Groene Kapel in VI. 
Huis Tijl, Bredabaan 298^'te 20u30. Toegangsprijs : 50 fr. 

Mol : Herfstbal te Dessel In zaal 700, Kolkstr., met DJ 
Staccato. 

Boolschot : Afdellngsfeest In de Parochiezaal van Pijpel-
heide. Het feestmaal wordt verzorgd door onze vriend 
Marcel Van Roy van « Het Hof van Aragon ». 

Hove : Inhuldiging VU-afdellngsvaandel. 

Hoboken : Werftocht wijk Nachtegalenhof. Verzamelen 
te lOu in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 

Brasschaat : Ledenvergadering om 20u30 in de gemeen
telijke feestzaal. Door Verstraetenlei. Tema : « Modern 
gemeentebeleid » door volksvert. A. De Beul. 

Merksem : « Vrouwen van Vandaag ». Vergadering In 
VI. Huis Tijl, te 20u30. 

Merksem : VU-kernvergadering te 20u in VI. Huls Tijl. 

Duffel : Arr. raad Meohelen. Verkiezingen arr. bestuur. 

Mortsel : Politieke avond met volksvert. Nelly Maes om 
20u30 in Centrum St-Lodewijk (Dieseghem). Onderwerp: 
« De vrouw in de politiek ». 

Borgerhout : Algemene ledenvergadering in lok. Oude 
Worstenpan, Turnhoutsebaan 9, om 20u30. Spreker : 
volksvert. Paul Peeters. 

Berchem : TAK-avond (film- en diamontage) om 20u. in 
zaai Centrum, Drie Koningenstr. 72. 

Merksem : Gezellige wijnavond door VUJO-kern in zaal 
Tijl, Bredabaan 298, vanaf 20u. 

Hoboken : VU-afdelingsbal Wijkcentrum • Macadamme-
ke », Groenstr. 1, Wilrijk. Aanvang te 20u. 

Mechelen : Herfstbal VU-Mechelen, Stadsfeestzaal, Bo-
termarkt, met The Lords. 

Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 

TAK-betoging te Brussel (Voor allen). Afspraak om lOu 
30 aan de Arduinkaai. 

Merksem 
20u30 

BERICHT 
AAN DE 
AFDELINCS-
BESTUURSLEDEN ! 

Bij beslissing van de Partijraad werd de lidmaat
schapsbijdrage voor 1976 bepaald op 120 F voor de 
hoofdleden en 60 F voor de bijleden. 
De afhouding voor de afdeling blijft ongewijzigd. 

10. 

10. 

11. 

11. 

11. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

17. 

17. 

17. 

18. 

18. 

18. 

18, 

19. 

26. 

28 

31. Vorst-Kempen 
Vorst. 

VUJO-kernvergadering in VI. Huls Tijl te 

VUJO-instuif in zaal Pakrils te Klein 

NOVEMBER 

8. Borsbeek : Afdelingsbal in zaal Rivièra, Jos Reusenlei 
17, om 20u30 (60 fr.). 

14. Berchem : Afdelingsbal in de gemeentelijke feestzaal, 
Statiestr. 175. Orkest : Pensylvania 6-5000. 

16. Mortsel : Herfst-Stad-Wandeling (Antwerpen). Verza
melen te 14 uaan standbeeld Brabo. 

22. Mortsel : Afdelingsbal in zaal Centrum St-Lodewijk, om 
20u30. 

29. Berchem : Arr. dansfeest « Nacht van de Vriendschap », 
om 20u30 in sporthal Alpheusdal, F. Williotstr. (aan sta
dion Berchem Sport). 

Gemeente MOL 
Het college van burgemeester en schepenen der gemeente 
Mol brengt ter kennis, dat één betrekking van assistent-
bibliothecaris in vast dienstverband te begeven Is bij de ge
meentelijke openbare bibliotheek. 
Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het gemeen-
tesekretariaat, afdeling : Adminstratie. 
Aanvragen vergezeld van de vereiste stukken, dienen per 
aangetekend schrijven gericht aan het college van burge
meester en schepenen, uiterlijk op 28 oktober 1975. 

(advertentie) 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn volgende betrekkin
gen te begeven ten behoeve van het gemeentelijk zwem
bad : hulpbadmeester-redder, badmeester-redder en monitor 
in vast full-time en/of part-time dienstverband. 
Een werfreserve zal worden aangelegd. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeente
secretarie Veltwycklaan 27. 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeente Ekeren, uiterlijk op 20 ok
tober 1975. 

(advertentie) 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (ARR.) 
ARR. RAAD 

In tegenstelling met onze vori
ge berichtgeving zal de « nieuwe 
arr. raad >, heden donderdag 9 
oktober starten (...en niet vrijdag 
10 dz) te 20u30 in lok. Trefpunt, 
Turnhoutsebaan 28 te Deurne. 

ARR. OPROEP (2) 
De afdelingsbesturen nemen de 

nodige voorbereidingen en schik
kingen om met een sterke afvaar
diging op 26 oktober aanwezig te 
zijn op de TAK-betogIng (vertrek 
10u30, Arduinkaai). 
VIERING : 
JAN VAN HOOGTEN (75) 

Op vrijdag 24 oktober vanaf 
19u30 in zaal Centrum Zurenborg, 
Dageraadsplaats te Antwerpen. 
Wie graag zijn centje wil bijdra
gen voor het herinneringsge
schenk dat zal worden aangebo
den, mag dit storten op PR nr 
413-1107211-13 van Kredietbank 
Borgerhout Centrum met vermel
ding « Huldekomitee Jan Van 
Hoogten ». Bij voorbaat van harte 
dank, voor uw aanwezigheid en 
steun. 

ANTWERPEN (Stad) 
KOO 

Met onze twee afgevaardigden: 
dr De Boel of Fr. De Laet kan u 
een afspraak maken : tel. resp. 
33.97.90 of 38.66.92. Hun dienst
betoon betreft allerlei aangele
genheden over de KOO voor het 
grondgebied Antw. Stad. 
VUJO 

Geregelde samenkomsten. Voor 
informatie gelieve te kontakte
ren : De Motte Erika en/of Mon-
seur Ann. Adres : resp. Venezue-
lastr. 6/91, Antwerpen 2030 ; Let-
terkundestr. 12, Wilrijk. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wetstr. 
12, Antw., tel. 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 pro
blemen over dienstbetoon, naar 
best vermogen te helpen. 
ABONNEMENTENSLAG 

Een abonnement op ons week
blad kan u schenken aan een on
zer minder bemiddelde leden. 
Nee.Ti kontakt op met ons sekr., 
tel. 36.84.65. 
STEUN KONTAKTBLAD 

Propagandasteun voor de ko
mende gemeenteraadsverkiezin
gen : KB 404-3036801-68 van VU-
Antw. Stad. De steuners worden 
met naam en adres afgedrukt In 
ons volgend Kontaktblad. 
NIEUWE LEDEN 

Vanaf deze maand kunnen nieu
we leden aansluiten voor het jaar 
1976. Tot emd dit jaar gratis. 
Hoofdlid 120 fr. (bijlid of gezins
lid 60 fr.). 

BERCHEM 
TAK-AVOND 

Op zaterdag 18 oktober te 20u 
biedt de afdeling al haar leden 
en simpatisanten in zaal Centrum 
(Driekoningenstr. 72) een stijlvol 
TAK-programma aan. Na een korte 
inleiding wordt de film « De lot
gevallen van een Taktivist » ver
toond. Daarna volgt een diarepor
tage over de Voerstreek. Na een 
pauze, waarbij de gelegenheid 
wordt geboden tot het bekomen 
van een verfrissing, volgt de dia-

e^a'l!' 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINOIN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 ]. GRATIS 

montage « Taktuallteiten ». Tot 
slot van deze avond wordt een 
prachtige kleurenfilm « De slag 
van Schaarbeek » vertoond. Kaar
ten te bekomen op het VU-sekr. 
(open elke dinsdag van 19 tot 21u) 
Vredestraat 12 en bij Erwin Brent-
jens, Van Vaerenbergstr. 63. 

BORGERHOUT 
LEDENVERGADERING 

Heeft plaats op 17 oktober in 
het nieuwe lok. Oude Worstenpan, 
Turnhoutsebaan 9. We verwachten 
volksvert. Pol Peeters als spreker. 
Hij zal ons onderhouden over de 
huidige ekonomische toestand, 
vooral van de middenstand. We 
verwachten al onze leden. 
OPGEPAST : NIEUW ADRES 

Ons sekr. is overgebracht naar 
de Statielei 8. Gelieve alle brief-
wiseling en inlichtingen te zenden 
naar dit nieuwe adres. 
GOUDEN BRUILOFT 

De heer en mevrouw Jan Laere-
mans vieren hun 50-jarlg huwe
lijksjubileum op 6 oktober. Be
stuur en leden van de afd. Bor
gerhout wensen het gouden paar 
nog vele jaren in goede gezond
heid. 

GEMEENTE 
BORCERHOUT 

Vorming van een wervingsreserve 
voor : 
— politieagent 
— badmeester 
— redder 
— werkman/geoefend werkman 
— schoonmaakster 
Inlichtingen : Secretarie, ten ge-
meentehuize, tel. 36.99.00, bin-
nenpost 189. 
Aanvragen aangetekend toezen
den aan het College van Burge
meester en Schepenen van Bor
gerhout vóór 31 oktober 1975. 

(advertentie) 

BORNEM 
LOKAAL VLAAMSE KRING 
. DE BRON . 

Openingsuren : vrijdag vanaf 
19u, zaterdag vanaf 20u, zondag 
van 10 tot 13u. 
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 Muys-
Geeraert, over onderwijsproble
men en onthaal gastarbeiders. 

BORSBEEK 
JAARLIJKS BAL 

Gaat door op 8 november in 
zaal Rivièra, J. Reusenslel 17. The 
Topmasters zullen ons muzikaal 
begeleiden. Deuren te 20u30. In
kom 60 fr. Kaarten zijn te beko
men bij al de bestuursleden. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Elke 1ste donderdag van 20 tot 
21u30 op volgende adressen: Cen
trum : café Vogelzang, MIksebaan 
25 (Rik Decleir) ; Kaart : café 
Boerke, Rustoordlel (Monica Verij-
ke-Deschepper) ; Maria-ter-Heie : 
café Den Hovervier, Bredabaan 810 
(Stan Van Looveren) ; Bethanie : 
café Oud België, Pauwelslel 184 
(Roger Vanthlllo) ; Mariaburg : 
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak 
Decru). 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

iedere 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 Kultu-

reel 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, koel
kast, enz. Steun ons. De winnende 
nummers verschijnen in « Wij •. 

EDEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Onze afgev. bij de KOO : dr. 
Van Deun, Bonniverlei 44 ; Paul 
Wijns. Te NIjverdoncklaan 51. 
KOLPORTAGE 

Eerlang zal een kolportage ge
houden worden op de wijk Bulze-
gem. Vrijwilligers voor deze job 
worden verzocht hun adres op te 
geven. 
DANK 

Wij danken zeer hartelijk de le
den en simpatisanten, die door 
één of andere reden niet naar 
ons bal kunnen komen, en als 
kompensatie een bedrag gestort 
hebben op onze bankrekening. 
Zij, die dat ook nog willen doen, 
noteren even : Volksunie-Edegem, 
645-1005522-55. 

EKEREN 
ARR. BAL 

Zaterdag 29 november te 21 u 
In feestzaal Alpheusdal, F. Williot
str. 22. Kaarten aan 80 fr. op het 
VU-sekr. of bij de bestuursleden. 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van 
Tongerio, gemeenteraadslid, Leli-
enl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerle Thys-
sens, KOO-lld, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

HOBOKEN 
SPAARPOTTEN '76 

De afd. Is begonnen met het 
plaatsen van spaarpotten i.v.m. 
de komende gemeenteraadsver
kiezingen. De spaarpotten kunnen 
afgehaald worden in ons VNC, 
Steynstr. 85. 

HOVE 

INHULDIGING 
AFDELINGSVAANDEL 

Op zaterdag 11 oktober wordt 
onze afdellngsvlag Ingehuldigd ! 
Wij verzamelen om 14u aan ons 
lok. Relnaert, Mortselsestwg 21, 
voor de optocht door de gemeen
te. Te 16u receptie In de zaal Ura
nia, Mattheessensstr. 62. Na de 
receptie Is er mogelijkheid voor 
koude schotel of belegde brood
jes. Vanaf 20u In voornoemde zaal 
gezellig samenzijn en bal. Wij ver
wachten heel veel Vlaamse vrien
den ! 

KONTICH 
BRADERIJ : NAKLANK (1) 

Ook dit jaar was er een VU-
stand tijdens de voorbije braderij 
van 27, 28 en 29 september. In 
samenwerking met het Kontichs 
poppenteater De Spiegel, dat dit 
jaar zijn tweede lustrum viert 
(proifciat I), werd er een grote 
kleurenwedstrijd georganiseerd, 
waaraan alle vriendjes van O tot 
12 jaar konden deelnemen. Het 
sukses was enorm. Méér dan 
2.300 tekeningen werden uitge
reikt. En nu maar wachten op de 
uitslag en de uitdeling van de 
prijzen : deze zal geschieden ti j
dens de poppenkastnamiddag op 
zaterdag 15 november te 14u30 
in zaal Altena. 
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KONTICH 
BRADERIJ : NAKLANK (2) 

Na hun fantastisch geslaagde 
barbecueavond van zaterdag 30 
augustus en het weekeinde te 
Cadzand van Zaterdag 13 en zon
dag 14 september (met zeer ster-
l<e Kontichse afvaardiging) was 
het vanzelfsprel<end dan onze VU-
jongeren een belanrijl< deel had
den in de gezameniiji<e VU-stand. 
IMet beeld en tei<st werden de 
verschillende VUJO-aktiviteiten 
belicht. De TAK-betoging van zon
dag 26 oktober werd daarbij niet 
vergeten. Blikvanger was even
wel de infobrochure • jeugdwerk
loosheid » (opstel door VUJO-
kontich), met praktische informa
tie voor werkloze jongeren. Soci
ale inbreng op een kermisbrade-
r i j . . . het kan I 

VLAGGE-INHULDIGING 
Gelukwensen aan onze buurafd. 

Hove ter gelegenheid van de afde
lingsvaandel-inhuldiging op zater
dag 11 oktober. Wij zijn erbij en 
vertrekken gezamenlijk. Afspraak 
te 13u30 in lok. Alcazar. 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeilijkheden of verlangt 
u bepaalde inlichtingen ? Aarzel 
niet om op één der navolgende 
nummers te bellen om een af
spraak met onze mandatarissen 
te maken : schepen Toon Dewach-
ter (45.65.59 of 45.24.38), KOO-
voorz. Leo Michielsen (45.55.90), 
gemeenteraadslid Luk Droogmans 
(45.51.81), 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 Du-

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

bois (45.70.27), soc. dienstbetoon 
Mare Hendrickx (45.88.27), afd.-
sekr. Alfons Brat (46.02.79). 

MERKSEM 
VUJO-NIEUWS 

Zaterdag 18 oktober wordt de 
gelegenheid om nog eens gezel
lig bij elkaar te zijn, om te praten, 
eventjes de benen uit te slaan op 
het dansvloertje en te genieten 
van een glaasje (of 10) heerlijke 
wijn, tegen erg demokratische 
prijzen., Zelfs zij die drempelvrees 
kennen zullen zich nu wel op hun 
gemak voelen, want de muziek 
zal stemmig zijn en alles gebeurt 
bij kaarslicht. Wie nu reeds 
droomt in het vooruitzicht van dit 
heerlijke avondje uit, schrijft maar 
best op : zaterdag 18 oktober om 
20u in zaal Tijl, Bredabaan 298, 
deelname in de kosten 20 fr 
(hiervoor krijgen julie een tombo
labiljet waarmee reeds een flesje 
wijn kan worden gewonnen). We 
hopen dat die avond de zaal te 
klein mag zijn. 

VK ATLANTA 
Op zondag 28 september waren 

onze spelers blijkbaar met hun 
gedachten overal, behalve op het 
voetbalveld, althans tijdens de 
eerste speelhelft van hun tweede 
thuiswedstrijd. Het was dan ook 
niet te verwonderen dat de bezoe
kers, FC Vesper, met een komfor-
tabele 0-3 stand konden gaan uit
blazen. Nadat onze vriend Stefan 
de spelers tijdens de rust eens 
duchtig de levieten had gelezen, 
werd er dan tijdens de tweede 
helft toch aan voetballen gedacht, 
hetgeen uiteindelijk nog resultaat 
opleverde ook en de achterstand 
werd op de 75e min. gemilderd. 
Nadat op de 80e min. de bezoe
kers, uit hoekschop een 4e doel
punt hadden kunnen aantekenen 
en Eric op de 85e min. de stand 
op 2-4 had gebracht bleven onze 
jongens nog aanvallen tot het ein
de, zonder evenwel nof verande
ring in de cijfers te kunnen bren
gen. Op zondag 12 oktober om 
10u30 treedt onze ploeg in het 
veld tegen FC Voorspoed, op ons 
terrein in het Fort van Merksem. 

ONTDEK DE WERELD 
De eerste voordracht in het 

nieuwe seizoen, gaat door op 
maandag 13 oktober om 20u in 
Teater 2060 (St-Bartholomeusstr.). 
Op het programma : Ekuador, een 
Vlaamse droom, voorgesteld door 
Paul Ghijsels. Toegang : 100 fr. 
Abonnement voor de reeks van 
3 vertoningen : 240 fr. (gunst
prijs voor de leden van de inrich
tende verenigingen, w.o. VI. Kring 
Groeninghe, resp. 50 fr. en 120 
fr.). 

MOL 

VUJO 
VUJO-Mol roept iedereen op 

om zoveel mogelijk deel te ne
men aan de betoging op zondag 
26 oktober. Er vertrekt een bus 
om 8u aan de kerk te Mol. Prijs : 
100 fr. Vooraf in te schrijven en 
te betalen bij Freddy Luyten, 014/ 
31.52.50 of bij Paul Beliën, St-Pau-
lusstr. 53, 014/31.26.03. 

Om iedere Vlaming wakker te 
schudden voor deze betoging vor
men wij zaterdag 18 oktober een 
autokaravaan die gaat van Mol 
over Vorst, Geel en Westerlo naar 
Herentals. Samenkomst om 13u30 
op de Jacob Smitslaan (recht over 
kollege). Wij verwachten alle 
autobezitters onder ons om 13u30. 
Tot dan ! 

Tevens nodigen wij nogmaals 
iedereen uit op ons herfstbal dat 
doorgaat op 11 oktober in zaal 
700, Kolkstr. te Dessel. 

MORTSEL 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeilijkheden waarbij 

wij u kunnen helpen ? Wacht niet 
en neem kontakt met onze VU-
mandatarissen : J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstra. 19; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 

AANWEZIG ZIJN ! 
Nu zaterdag 11 oktober om 14u 

aan lok. Reinaert, Mortselsestwg 
21 te Hove zal VU-Mortsel aanwe

zig zijn bij de • afdelingsvaandel-
inhuldiging » onzer zusterafdeling 
Hove. Mortselse VU-leden en le
zers . een klein zaterdag- en 
herfstwandelingske, en u bent zo 
te Hove. Afgesproken I 

AFDELINGSWIJZERTJE 
Ook te Mortsel werd een punt 

gezet achter de vakantie-rustpe
riode en de aktieve werking terug 
aangepakt. Volgende reeds vast-
bepaalde afdelingsaktiviteiten, 
waar wij u nu reeds uw aandacht 
en aanwezigheid voor vragen zijn: 

Op vrijdag 17 oktober • politie
ke avond met volksvert. Nelly 
Maes die zal handelen over « de 
vrouw in de politiek », te 20u30 
in het Centrum St-Lodewijck (Die-
seghem). 

Op zondag 9 november : onze 
herfst-stadswandeling Antwerpen, 
waarvoor wi j afspreken om 14u 
aan het Brabostandbeeld (stad
huis) te Antwerpen. 

Op zaterdag 22 november : ons 
traditioneel VU-bal, te 20u30 in 't 
Centrum St-Lodewijk en... een 
stapje verder naar een tweede 
uitgave van « onze VU » toneel
avond met Streven, op maandag 
1 maart 1976 voor de opvoering 
van het stuk « Suiker » (van Hu
go Claus) te 20u in de feestzaal 
Familia, H. Kruisstr. 

Vul uw agenda met deze gege
vens aan. Wij verwachten u stel
lig ! 

TURNHOUT 
VUJO 

Ook Turnhout gaat binnenkort 
een eigen VUJO-kern oprichten. 
Alle inl. : bij VUJO-bestuurslid 
Gilbert Van Gorp, Kroonstr. 88, 
tel. 014/41.87.59. 

ZWEMSTONDE 
Net zoals voor de vakantie gaat 

Plons elke donderdag zwemmen 
in het Gemeentelijk zwembad. 
Samenkomst te 18u45 aan de in
gang. Kinderen gaan binnen aan 
15 fr., voor de volwassenen vra
gen wij al maandenlang een spe
ciaal 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 vol
gende donderdag I 
NIEUWS IN EEN NOTEDOP 

Noteer alvast volgende aktivi-
teiten : begin oktober : avond 
over verantwoord speelgoed, in
gericht door W K in samenwer
king met het Dosfelinstituut. Juis
te datum wordt nog meegedeeld : 
30 oktober : wijkvergadering op 
het Neerland ; 5 november : Dos
felavond over « Inspraak en me
dezeggenschap in praktijk », spre
ker : volksvert. Joos Somers ; 3 
december : Jaak Van de Meule-
broucke (Oostende) over « Fede
ralisme » ; eind januari-begin fe
bruari : 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). 

RANST 
TAK-STUDENTENBETOGING 

Ranst zal ook op 26 oktober 
aanwezig zijn te Brussel, maar 
dan zeker met een veelvoud van 
vorige TAK-betogingen. Inschr. 
voor autobus op ons sekr., Val
kenlaan 24, tel. 85.58.18. 

WILRIJK 
EHBO 

Het Vlaamse Kruis afd. Wilrijk 
richt voor de 2de maal een kursus 
EHBO in. De kursus is toeganke
lijk vanaf 17 jaar en omvat ana
tomie, levensleer, EHBO en ver-
bandleer. De kursus gaat van start 
op 15 oktober ; de lessen worden 
gegeven elke woensdag, tussen 
20 en 22u in het KWB-lok. St-Bavo, 
St-Bavostr. 55, waar ook kan inge
schreven worden. Van harte aan
bevolen aan leden en simpatisan-
ten. 
DANSAVOND 

We hopen ook veel van onze le
den te zien op het 1ste dansfeest 
van het Vlaams Kruis Wilrijk. Dit 
feest gaat door in de zaal Gast-
hof, Heistr. 16 op zaterdag 25 ok
tober. Aanvang om 20u. Orkest 
Frank Ivens. Inkom : 50 fr. 

BRABANT 
DOSFELINSTITUUT 
KURSUS : SPREKEN IN HET OPEN
BAAR - GESPREKS- EN VERGA-
OERTECHNIEK 

Na herhaald verzoek van vrou
wen uit het Brusselse, willen wij 
ook hier een kursus « Spreken In 
het openbaar, vergader- en ge
sprekstechniek » organiseren. De
ze kursus loopt over 5 a 6 namid
dagen, te organiseren tijdens de 
maanden november-december. De 
juiste plaats is nog niet bepaald, 
maar wij denken aan de streek 
van Diegem. Het doorgaan hier
van is afhankelijk van de belang
stelling. Belangstellenden kunnen 
hun naam opgeven bij het Dosfel
instituut, Tribunestr. 14, 1000 
Brussel, tot uiterlijk 17 oktober 
e.k., of zij kunnen ook kontakt op
nemen met mevr. Pannekoek, De-
nonstr. 28, 1920 Diegem, tel. 02/ 
720.66.80. Ook eventueel belang
stellende mannen zijn welkom. 
Wanneer de kursus doorgaat, ont
vangt u verdere gegevens. 

BRUSSEL (AggL) 

GROTE DANSAVOND 
Op zaterdag 11 oktober om 20u 

30 met het Waltra-orkest in het 
gemeentehuis van Laken, E. Bock-
staelplaats. Deelname in de on
kosten : 70 fr. 

BRUSSEL (Arr.) 

VUJO DOET MEE I 
Op 26 oktober gaat een beto

ging door te Brussel. Deze ver
trekt aan de Arduinkaai (KVS) om 
10u30. VUJO arr. Brussel-Halle-
Vilvoorde doet mee en rekent op 
de aanwezigheid van alle Vlaams 
bewuste jongeren uit Vlaanderen 
en vooral uit het bedreigd Vlaams. 
Brabant. 

BUIZINGEN 

DI-AKTIVITEITEN 
17 oktober : informatie over de 

fusies te Erps-Kwerps in het Kui
tuur Zolder. 

Nadere inl. bij prov. verantw. 
Hollaender B., Brusselsestwg 51a, 
1850 Grimbergen, telefoon : 02/ 
269.27.68. 

ERPS-KWERPS-KORTENBERG-
EVERBERG-MEERBEEK 

WAT NA DE FUSIE ? 
Het Dosfelinstituut, i.s.m. het 

Davidsfonds, het Groenkomitee en 
de VTB, richt een debatavond 
over dat probleem in op 17 okto
ber te 20u in de Kultuurzolder, 
Dorpsstr. 7 te Erps-Kwerps. Jo-
han Depoortere, TV-journaiist, is 
moderator ; P. Van Landeghem, 
adjunkt-kabinetschef van Binnen
landse Zaken, zal de gespreks-
avond inleiden. De volksvert. P. 
De Vlies (CVP), W. Kuijpers (VU), 
G. Sprockeels (PVV) en L. Tob
back (BSP) werden uitgenodigd. 

LEUVEN (Arr.) 

TOMBOLA 
Meer en meer afdelingen begin, 

nen de door hen opgehaalde prij
zen voor onze jaarlijkse tombola 
binnen te brengen. Er ontbreken 
echter nog een groot aantal 1 Doe 
het nu vlug I Stel niet uit wat van
daag nog kan. Verantwoordelijke 
voor de prijzentafel : André Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kes-
sel-lo, tel. 016/25.20.14. 

EXTRA NIEUWS OVER ONZE 
VLAAMSE NACHT 

Naast de traditionele reuze
tombola tijdens ons VU-dansfeest 
komt er dit jaar nog iets extra 
bj. Inderdaad, onder de aanwezi

gen in de zaal zal een prachtige 
en zeer waardevolle prijs worden 
verloot. Voor deze extra trekking 
telt het nummer van uw toegangs-
kaart. 
BETOGING 26-10 

Het is vanzelfsprekend dat het 
arr. Leuven deelneemt aan de be
toging te Brussel op zondag 26 
oktober. Hiervoor hebben wij 
autobussen voorzien, welke zul
len vertrekken om lOu op het La-
deuzeplein te Leuven. Iedereen 
kan mee aan de prijs van 50 fr. 
per persoon. Inschr. bij uw afde
lingsbesturen. Bestaat er in uw 
gemeente toevallig geen VU-afd. 
of hebt u niet onmiddellijk de 
kans iemand te bereiken, tel. of 
schrijf dan dadelijk aan Willy So
mers, Klappijstr. 55, Molenstede, 
tel. 013/33.26.69. Deze heeft op 
a.rr vlak de koördinatie in han
den. Met honderden zullen wij er 
zijn, uit tiet arr. Leuven. Inmid
dels werden in ons arr. reeds 
duizenden pamfletten en honder
den affiches verspreid in verband 
met deze belangrijke betoging. 

PROPAGANDA 
Sommigen menen wellicht dat 

de tijden zodanig veranderd zijn, 
dat straatpropaganda niet meer 
noodzakelijk ]s. TV en radio heb
ben de plaats ingenomen, zegt 
men nu en dan. Welnu, niets is 
minder waar. Meer dan ooit moe
ten wij met de VU op straat. 
Meer dan ooit is het noodzakelijk 
dat onze partij het straatbeeld be
heerst. En... dat kan, want voor 
u, beste VU-vrienden ligt een hele 
boel propagandamateriaal klaar 
en bovendien staat de prachtige 
tentoonstellingswagen vertrek
kensklaar. De arr. verantw. voor 
propaganda nodigt u uit even met 
hem kontakt te nemen. Liefst tel. 
na 19u. : W. Somers 013/33.26.69. 

11. 
11. 

17 

OKTOBER 
10. Ruisbroek : Bestuursvergadering. 

Leuven : « Vlaamse Nacht », arr. bal in Salons Georges. 
Wemmel-Hamme-Relegem : Vlaams Hoevefeest te Ham-
me vanaf 18u in Gasthoeve Frans Elpers, Lindestr. 137. 
Ook op 12 oktober vanaf 12u. 
Erps-Kwerps : Kultuurzolder, Dosfelinstituut organiseert 
een debat over fusies. 
St-Pieters-Leeuw : 5de Haantjeskermis vanaf 18u in zaal 
Moriau, Rink (recht tegenover de kerk). Ook op 19 
vanaf 12 u.). 
Wilsele-Holsbeek : Bal in de parochiezaal St-Martinus te 
Wilsele. 
Liedekerke : Bal in zaal Mulhof, St-Gabriëlsinstituut. 
IVIerchtem-Peizegem : VU-bal in zaal Echo, Stoofstr. te 
Merchtem om 20u30. Orkest : The Pearls. Inkom 60 fr. 
Teralfene : 3de groot volkseetmaal in Natekenshof, Bre-
deweg. Eveneens op zondag 26 oktober. 

31. Ruisbroek : Bestuursvergadering. 

NOVEMBER 
8. Ruisbroek : 3de Vlaams bal. Zaal Concordia, Fabriek-

str. 82. Orkest « The Ronny Boys ». Toegang 70 fr., voor
verkoop 60 fr. 

18. 

25. 
25. 

25. 

BRUSSEL 26 OKTOBER TAK-BETOCINC 
TAK houdt op 26 oktober een betoging te Brussel. Om 11 u. 
wordt verzamelen geblazen op de Arduinkaai, achter de KVS. 
De slogans van de betoging : Kiesarr. Halle-Vilvoorde - Prov. 
Vlaams-Brabant • Brussel : gelijkheid in rechte en In fei
te - Vlaamse dokters voor Vlaamse zieken ! 
Kenteken (20 fr.) en propagandamateriaal zijn te bekomen bIJ 
TAK, De Pintelaan 311, Gent. Inl. over bussen en reisweg op 
hetzelfde adres. 

Gavere : inschr. bij de bestuursleden. Twintig Belga's voor 
de busrit. 
Oosterzele-Balegem : inschr. voor de busreis bij Mark Pare-
wijk (Oosterzele) of Dora de Moor (Schendewindeke). 
Leuven (arr.) : alle inl. bij W. Somers, Klappijstr. 55, Molen
stede (013/33.26.69). 
Volgende VUJO-kernen lieten weten dat zij zullen deelnemen 
aan de TAK-betoging : 
Huizingen : inl. bij Liliane Teunisse. 
Vilvoorde : inl. bij Lut De Swaef. 
Grimbergen : inl. bij Hugo Van Hemelrijck. 
Meise : inl. bij Peter Carrière. 
Kapelle o/d Bos : inl. bij Rit Carlier. 
Jette : inl. bij Hubert Van Linter. 
Berg : inl. bij M. Van Hecke. 

9 OKTOBER 197S 
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OVERMSE-HOEILAART 
ZELFSTANDIGEN. AANDACHT I 

Op dit ogenblik worden de zelf
standigen bij de meeste zieken
fondsen slechts tot 50 jaar aan
genomen om te beginnen betalen 
voor de kleine (alle) risiko's. Bij 
de Vlaamse Ziekenkas (die ;?eer 
sociaal en daarom niet minder 
kristelijk is !) kunt u als zelfstan
dige met de kleine risiko's nog 
beginnen tot 65 jaar ! De Vlaamse 
Ziekenkas laat de ouderen niet 
in de kou staan. Maar intussen 
liet de regering van Leo Andersen 
een koninklijk besluit verschijnen 
waardoor voor elk ziekenfonds de

ze maksimum leeftijd op 55 Jaar 
wordt gebracht. Zelfstandigen tus
sen 54 en 65 jaar die nog graag 
voor de rest van hun leven van 
volledige ziekteverzekering willen 
genieten, hebben nog enkele we
ken tijd om zich aan te sluiten bij 
de Vlaamse Ziekenkas en er nog 
vóór Nieuwjaar te beginnen met 
hun kleine risiko's. Bent u niet in 
dit geval, u kent zeker familiele
den, vrienden of buren voor wie 
dit de laatste kans is. Help hen 
en licht hen in. Iedereen, elk VU-
lid kan aan soc. dienstbetoon 
doen. Elk VU-lid kan trouwens ook 
aansluiten bij de Vlaamse Zieken-

DE VU-AFDELING 
WEMMEL - HAMME - RELEGEM 

nodigt U en uw familie vriendelijk uit op haar 

VLAAMS HOEVEFEEST TE HAMME 
haantjes aan 't spit, echte boerepensen, lambik van het vat, 

enz. 

ZATERDAG 11 OKTOBER 1975 vanaf 18 uur 
ZONDAG 12 OKTOBER vanaf 12 uur 

Gasthoeve : Frans Elpers, Lindestraat 137, 1812 Hamme 

kas, want deze is er voor u : zelf
standige of loontrekkende, oud of 
jong, gezonde of zieke. 

Zitdagen : Overijse : elke don
derdag, 9-11U30, 2de dinsdag, 19u 
30-20u30, in het VI. Soc. Centrum, 
Heuvelstr. 40 ; Hoeilaart : 3de 
donderdag, 19u30-20u30, in de 
zaal St-Clemens ; Jezus-Eik : 1ste 
donderdag, 19u30-20u30, in 't zaal
tje van café Luxemburg ; Eizer : 
laatste zaterdag, 20-21 u, bij De-
sees ; Maleizen : 2de en laatste 
zaterdag, 10-12u, Langeweg 34. 

Verder kunt u steeds voor alle 
inlichtingen terecht via het nr 
653.91.62. 

HOEGAARDEN 

NAKLANK LEDENVERGADERING 
Op 26 september werd te Hoe-

gaarden een suksesvolle leden
en simpatisantenvergadering ge
houden. Uit deze vergadering do
ken meteen 8 waardevolle be
stuursleden op die vanaf nu de 
afd. Hoegaarden-Autgaarden-IVIel-
dert zullen runnen. Willy Kuijpers 
sprak er over de waarde van het 
volksnationalisme in de heden
daagse maatschappij. Een najaars 

propaganda-kampanje 
punt gezet. 

werd op 

SCHAARBEEK 
VUJO-OPROEP 

Propagandamateriaal voor de 
TAK-betoging van 26 oktober ver
krijgbaar bij Jan Vermeulen, Ze-
nobe Grammelaan 87, tel. 
241.04.07. 

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 decem
ber te Steenokkerzeel in zaal De 
Molenkens, Wambeekstr. Orkest : 
Boogy Band uit Machelen. 

ST-KATH.-LOMBEEK-TERNAT-
WAMBEEK 
IN MEMORIAM 

Op 24 september 1975 overleed 
ons lid mevr. Bertina Vierendeels. 
Zij was de echtgenote van ons 
medelid Lede De Poorter en de 
moeder van Jos De Pooter, even

eens medelid. Wij bieden de acht
bare familie ons innig medeleven 
aan. 

ST-PIETERS-LEEUWDIENSTBETOON 
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur 

ten huize van federatieschepen 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg 
109 te St-Pieters-Leeuw of op af
spraak tel. 377.31.83. In samen
werking met sen. Bob Maes. 

MEDEGEDEELD 
BRUSSEL 

JAAI^MIS VLAAMSE OUDSTRIJ-
DERS 

Op 12 oktober te 11u wordt in 
de kapel van de e.p. Jezuïeten, 
iBrialmontstr. 11 te Brussel 
(Kruidtuin) de jaarmis van de afd. 
Brussel van het Verbond der 
Vlaamse Oudstrijders-opgedragen 
door e.p. Van Malderen, oud-bran-
kardier 14-18. Deze h. mis wordt 
opgedragen ter nagedachtenis van 
alle overleden leden van de afd. 
Brussel en het bestuur rekent 
dan ook op een zeer talrijke op
komst van leden en simpatisan-
ten. 

LIMBURG 
BREE 

VUJO 
Ook onze afdeling voelt de nood 

aan van een sterkere vertegen
woordiging 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). 

ADVIESRAAD 
Een tiental mensen (steuners 

en simpatisanten) hebben zich 
reeds bereid verklaard toe te tre
den tot onze adviesraad. Een eer
ste vergadering wordt voorzien op 
donderdag 16 oktober in zaal Cam-
brinus. Nochtans willen we alle 
betrokkenen vragen zich reeds 
vrij te maken. Een jaar voor de 
gemeenteverkiezingen is het van 
hoog belang dat de adviesraad 
ons uitgebreid bestuur goed ad
viseert. We rekenen er op u te 
zien om 20u. 

BAL 
Op zaterdag 8 november gaat 

ons jaarlijks Vlaams herfstbal 
door in zaal Brouwershuis te Op-
itter. Zoals steeds hebben we de 
uitstekende muziek van het or
kest The Hitch Hikers. Om onze 
aanwezigen speciaal te verwen
nen hebben we bovendien een 
tweede orkest ingelast dat gedu
rende enkele tijd wat afwisselen

de folksong brengt, nl. het Trio 
Ward Thans dat op de onlangs 
gehouden talentenjacht in Bree 
een eervolle bronzen medalje be
haalde (en als eerste van de meer 
dan 10 Breese orkesten uitkwam). 

DILSEN 

OVERLIJDEN 
Op zaterdag 20 september II. 

overleed te Rotem dhr Mathieu 
Vastmans, vader van ons be
stuurslid M. Vastmans. De VU-afd. 
Dilsen die door verschillende be
stuursleden vertegenwoordigt was 
op de begrafenis betuigt langs 
deze weg haar innig leedwezen 
met de familie Vastmans. 

GENK 

SUKSESRIJKE VERBROEDERING 
MET DE AFD. ERTVELDE 

De verbroederingsdag van de 
VU-afd. Ertvelde en Genk op het 
buitengoed van Jef Olaerts te Zu-
tendaal, is tot een waar sukses 
uitgegroeid. Er was prachtig weer 
en veel volk I Om halfnegen 's 
morgens werden de 70 bezoekers 
van Ertvelde onder leiding van 
hun volksvert. Pol van Grember-
gen, door het afd. bestuur opge
wacht en verwelkomd aan de 
grens van Genk. Het werd een ge-
kondenseerde voormiddag : een 
blitzbezoek aan het park Midden-

Limburg en Bokrijk, een koffie in 
de Slagmolen, een wandeling door 
het stadspark en het Shopping 
Center, een kijkje en een woord
je bij het Sportcentrum en ver
der de mijnen, de Ford. En toch, 
stipt 12 uur, middagmaal voor de 
bezoekers te Zutendaal. De na
middag werd Breugeliaans, 200 a 
300 Genkenaren kwamen de gas
ten begroeten en bekampen in al
lerhande volksspelen : een reuze 
sfeer ! Gelukkig konden we reke
nen op vele milde schenkers : een 
varken van meer dan 100 kilo, 100 
vlaaien, 2 hespen, tonnen bier, 
een vat wijn. En 's avonds laat 
was alles op. Wanneer je er niet 
was, heb je wat gemist. Maar 
volgend jaar doen we het op
nieuw en nog beter ! 

BAL VAN SEN. VANDEKERCK-
HOVE EN VOLKSVERT. OLAERTS 

Wij zijn intussen klaar met de 
nodige schikkingen voor ons vol
gend initiatief. Het bal van onze 
parlementariërs, 25 oktober, in 
het centrum Bethanië te Genk. De 
voorverkoop van toegangskaarten 
draait. Mogen wij ook u verwach
ten ? 

BESTUURSVERGADERING 
20 oktober, 20u30, Majestic ! 

Agenda : laatste voorbereidingen 
bal, organisatie abonnementen-
slag, bespreking volgend aktie-
punt (5 december). 

iflLCnDCR 
OKTOBER 
11. Dilsen : Afdelingsbal. 
25. Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J. 

Olaerts in de feestzaal van het Centrum van Bethanië. 
26. Tongeren-Maaseik (arr.) : Arr. bestuursverkiezingen. 

NOVEMBER 
7. Klouthalen : Mosselsouper in de Zaalkerk te Houthalen-

Oost. 
7. Bilzen : Mosselsouper in zaal Ensor. 
8. Bree : Afdelingsbal in zaal Brouwershuis te Opitter. 

HERDEREN 
ARR. RAAD 

De eerste vergadering van deze 
nieuwe raad had plaats op vrijdag 
26 september. Niet minder dan 
45 leden waren aanwezig. De ver
gadering werd geleid door volks
vert. V. Anciaux. Vooreerst wer
den de 7 voorgestelde kandidaten 
voor koöptatie in de raad aange
nomen zonder stemming daar er 
immers 7 plaatsen waren. Nadien 
werd overgegaan tot de verkie
zing van het nieuwe arr. bestuur. 
Volgende 7 personen werden ver
kozen tot lid van het nieuw arr. 
bestuur : Jaak Gabriels, Jos Van 
Bree, Jef Cornelissen, Jaak Cup
pens, Jan Plas, Yvan Vanbockryck 
en Jan Vangertruyden. Tot voor
zitter werd J. Plas en tot sekreta-
ris werd Y. Vanbockryck aange
steld. De andere funkties worden 
later verdeeld. Nadien was er nog 
een geanimeerde diskussie over 
Brussel, gastarbeiders en opposi-
tietaktiek. De vergadering werd 
o.m. bijgewoond door volksvert. 

E. Raskin en door sen. dr J.R. Van
dekerckhove. Volgende arr. raad 
op 17 oktober in Hotel Warson te 
Hasselt. Aanvang 20u. 

TONGEREN 

SUKSES VOOR TAK-FILM 
Een 300-tal aanwezigen waar

onder sen. Vandekerckhove, prov. 
raadslid Van Hollebeke, volksvert. 
Raskin en TAK-leider Piet De 
Pauw. Spreker sen. Vandekerck
hove schetste in het kort het 
ontstaan van de Vlaamse Bewe
ging. Vervolgens kwam Piet De 
Pauw aan het woord die na een 
toelichting bii de situatie in de 
Brusselse gemeenten de vergade
ring opriep op 26 oktober met 
TAK mee te betogen in Brussel. 
Al bij mekaar een rijke avond 
waar we vooral de woorden van 
sen. Vandekerckhove niet verge
ten toen hij zich afvroeg waarom 
Tindemans tegen de terechtstel
lingen in Spanje reageert maar 
hier amnestie weigert. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Stad) 
DIENSTBETOON 

Jan de Neve, schepen Openbare 
Werken. Op het stadhuis : maan
dag, woensdag en vrijdag van 10 
tot 12u. Tel. 21.57.51, post 133. 

Frans De Brul : alle werkdage.n 
van 17u30 tot 18u30, thuis, Al-
brechtlaan 38, tel. 21.44.56. 

Jan Caudron : elke zaterdag van 
11 tot 12u in Het Gulden Vlies, 
Esplanade, Aalst. 

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

ASPER-GAVERE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Maandelijkse zitdag : 3e don
derdag, 9-IOu, Klonkeveldstr. 2B. 

DENDERMONDE (Arr.) 
VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHEL-
DE-DEN DER-DU RME 

Sekr. : E. Van WInkellaan 5, 
Zitdagen : elke maandag van 9 
tot 11u, elke woensdag van 15 tot 

Dendermonde, tel. 052/21.75.45. 
17u, elke vrijdag van 9 tot 11u. 

Waasmunster Waegeslage-
dreef 48. Zitdagen : elke 2de en 
4de donderdag van 17 tot 18u. 

Wieze : Schroverstr. 48. Zitda
gen : elke maandag van 14 tot 
16u. 

Lebbeke : Brusselsestwg 145. 
Zitdagen ; elke 1ste en 3de don
derdag van 16 tot 17u. 

Wetteren : « De Klokke », Kon. 
Astridlaan 27, tel. 091/69.28.81. 
Zitdagen : elke woensdag van 13 
tot 14u. 

Wichelen : Margote 49. Zitda
gen ; elke woensdag van 14u30 
tot 15u30. 

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 donder
dag van september, '^en. De Facq, 

prov. raadslid K. Versyck en ge
meenteraadslid M. Smets zijn ter 
beschikking van 19 tot 20u in ons 
lok. Barloria. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
BAL : RECHTZETTING 

Het jaarlijks bal van afd. Ter-
joden heeft niet in oktober plaats 
zoals verkeerdelijk werd aange
kondigd in het arr. « Mededelings
blad », maar wel op 8 november. 

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

OKTOBER 
11. Belsele : 5e VU-bal in zaal De Valk. Orkest Marcel De 

Munck. Inkom 80 fr. 
Waarschoot : Bal van de Waarschootse zelfstandigheid 
in zaal Tijl te Lembeke. 
Ninove : Afdelingsbal in zaal Roxy, Geraardsbergsestr., 
om 21u. 
Lede : Dansavond in zaal Brouwershuis, om 20u. 
Aalst : Bal in zaal FFR, Dendermondsestwg. Zanger : 
John Horton. Inkom : 80 fr. 

Zulte-Olsene : Jaarlijks bal in zaal Fiertelhof te Zulte 
om 20u met het orkest Ronny Roland. Inkom : 60 fr. 
Ertvelde : Namiddag voor de kinderen : tekenen, boetse-
seren e.a. spelen om 14u30 in de Veldbloem met gratis 
vieruurtje : chokolademelk en rozijnenbrood, aangebo
den door « Wij-vrouwen » van het Meetjesland. 
Wetteren : 20 jaar VU-bal in zaal De Pluim, Koffiestr., 
Kalken, orn 21u. Orkest « Danny Martin ». Inkom 70 fr. 
Ertvelde : Bal in zaal Atlantis. 
Nieuwkerken-Waas : 9de bal in zaal « Rosy » met het 
orkest <• The Duck Boys » om 20u30. inkom : 60 fr. 
Wetteren : Kant. lustrumbal in zaal Pluim te Kalken, 
om 21u. 
Ertvelde : Bal onder het motto « Ertvelde blijft », 21 u. 
Eekio : Vergadering Meetjesland in Middenstandshuis, 
20u. 

11 

11 

11, 
18 

18 

18 

25. 

25. 
25. 

25. 

25. 
28. 
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GENT-EEKLO (arr.) 
VORMINGSAVONDEN VUJO 

De VU-jongeren arr. Gent-Eekio 
geven elke geïnteresseerde de 
mogelijkheid om naar de volgen
de aktiviteiten te komen . 

25 oktober, 15u : Hoe aktie 
voeren en basisgericht werken ? 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruis-
str. 3, Gent. 

21 november : Nationalisme, 
volksnationalisme en Vlaamse be
weging. Dia-montage door volks-
vert. Vandemeulebroucke in Tij), 
Klinkkouterstr., St-Amandsberg. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
TAKFILM 

De Goossenaertskring organi
seert op zaterdag 11 oktober om 
20u een belangrijke filmavond te 
Heusden in zaal Autobus, Tram-
str. 53. U kunt er genieten van 2 
interressante TAK-fiimen 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 b«(Stuursle-
den. Inkom : volwassenen 40 fr., 
jongeren 20 fr. Taktivistep mogen 
gratis binnen. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
VERKEERD NUIVIIVIER 

In Flandria-bode, het zieken
fondstijdschrift, is het huisnum
mer van de vierde-dinsdag-zitdag 
verkeerd opgegeven. Het moet 
zijn : Burg. IVIeiresonstr. 86, Des-
telbergen. 
HOREN, ZIEN, SPREKEN 

Ten laatste woensdag van deze 
week moet iedere inwoner uit 
Heusden en Destelbergen het ge
drukt VU-tijdschrift « Horen, zien 

en spreken » in zijn brievenbus 
gevonden hebben. Wie eventueel 
ons blad niet ontvangen heeft, 
kan onze redaktle verwittigen -
Nederbroekstr. 1, Heusden, tel . 
30.73.88. 
IVIAANDELIJKSE 
IV1UZIEKBELUISTERING 

De volgende muziekbeluistering, 
ingericht door de Goossenaerts
kring heeft plaats op vrijdag 17 
oktober te 20u in ateljee « De 
Dikke Linde », Nederbroekstr. IB 
te Heusden. Verdere inl. bij Rudy 
De Mol, Rendekensstr. 6A, Heus
den. 
TAKBETOGING 

Zondag 26 oktober te 11u. Na
tionale studenten- en scholieren
betoging te Brussel, ingericht 
door de TAK-studentenbonden. 
Wij verwachten niet alleen de jon. 
geren, maar ook de ouderen met 
jong hart. Heusden en Destelber
gen doen mee. Busprijs : 80 fr. 
Wie op voorhand inschrijft op het 
VU-sekr., Nederbroekstr. 1 te 
Heusden, betaalt slechts 40 fr. 
Inschr. bij Koen Van Meenen, Ne
derbroekstr. 1, Heusden, tel. 
30.73.88. 
KERNCENTRALE DOEL 

De uitstap van de Goosse
naertskring Heusden naar de 
kerncentrale te Doel, eerst voor
zien op zaterdag 20 september is 
uitgesteld op verzoek van de di-
rektie te Doel. De nieuwe datum 
van deze interressante weten
schappelijke uitstap is nu zater
dag 15 november in de voormid
dag. Inschr. vanaf nu bij de voorz. 
van de Goossenaertskring, mevr. 
Hilda Janssens, Nederbroekstr., 
Heusden, tel. 30.73.88. Opgelet I 
Het aantal deelnemers is beperkt. 
De eerste ingeschrevenen heb
ben voorrang. 

LANDEGEM 
PIET DE PAUW EN TAKfILM 

Zondag 12 oktober om 18u ver
toning van de TAK-film in zaal 
St-Cecilia. Daarna spreekt mees
ter Piet De Pauw over het pro
bleem Brussel. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke 3de zondag van 
10 tot 11u bij Guido Schaeck, Vos-
selarestr. 16. 

LEDEBERG 
SOC. DIENSTBETOON 

Prov. raadslid en gemeente
raadslid mevr. J. De Caster-Buyl, 
elke maandag, 19u30-21u30, in ca
fé Brouwershuis, Kerkplein 7 ; 
elke donderdag, 20-22u, in het VI. 
Huis, Louis De Smetstr. 44 ; na 
schriftelijke of telefonische af
spraak (30.99.89) : Park 63. 

Om het even welk probleem kan 
besproken worden. Vanzelfspre
kend is alle dienstbetoon vertrou
welijk en volledia kosteloos. 

MARIAKERKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Wijziging zitdag-uren : Adv. de 
Bruynestr. 5 : woensdag, 10-12u, 
tel. 26.38.59. 

VU-MEETJESLAND 
VROUWENWERKING 

Na moeizame voorbereidende 
werkzaamheden is het gelukt om 
met een VU-vrouwenwerking in 
het Meetjesland te starten. Nog 
meer medewerksters en ideeën 
worden ingewacht bij het bestuur. 

Eerste aktiviteit : zaterdag 18 
oktober : knutselnamiddag voor 
de kinderen : om half drie starten 
we met allerlei knutselwerk en 
geven de kinderen een kans zich 
kreatief uit te leven. Een vieruur
tje is voorzien met echt rozijnen

brood en chocolademelk. Alles 
heeft plaats in het Vlaams Huis 
te Ertvelde. Nog meer inlichtingen 
in volgende « Wij » en « De Scha
duw ». 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

MERELBEKE 
NAAR BRUSSEL 

Wij betogen te Brussel op 26 
oktober met TAK. Een bus wordt 
Ingelegd vanuit Merelbeke en 
omliggende gemeenten. U kunt 
van nu af inschrijven bij P. De 
Corte te Merelbeke of bij dr 
Meysman te Melsen. Alle leden 
krijgen daarover nog een schrij
ven. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
PROPAGANDA 

Prachtige nylon leeuwevlaggen, 
slechts 320 fr., spelden Vfu of 
leeuwtjes alsook wimpels zijn te 

bekomen bij Hllaire Govaart, Hel-
hoekstr. 72. 
ZWARE JONGENS 
& LICHTE MEISJES 

Naar goede gewoonte komt 
prof. Sebrulns ook dit jaar naar 
Nieuwkerken, dit keer met een 
spreekbeurt over een aktueel on
derwerp « Zware jongens en lich
te meisjes ». De juiste datum zal 
u zo gauw mogelijk bekend ge
maakt worden. 

ST-GILLES-WAAS 
ADRESWIJZIGING 
De voorz. Karel Cammaert woont 
nu Heirweg 22, Kemzeke, tel. 031/ 
9.85.52. De h. Cammaert zetelt ak
tueel in de COO van St-Gilles-
Waas. 

WAARSCHOOT 
BAL VAN DE WAARSCHOOTSE 
ZELFSTANDIGHEID 

Op 11 oktober in Tijl te Lembe-
ke. 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 I 
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-Meet-
jesland, het aanschaffen van een 
stapel papier en de lopende on
kosten waren al te samen een 
beetje meer dan onze kas nog 
kon dragen. Er wordt echter al 
aan de vorming van een kies-
fonds gewerkt. Al onze leden 
hebben het voorrecht hieraan te 
mogen meewerken. Meer bijzon
derheden binnenkort. 

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

BRUGGE (Arr.) 
NIEUW ARR. BESTUUR 

Donderdag j l . werd het nieuwe 
arr. bestuur gekozen door de on
langs nieuw samengestelde arr. 
raad. Volgend bestuur kwam uit 
de bus : voorz. : Jan Fraipont ; 
sekr. : Raymond Podevijn ; pen-
ningm. : Hendrik Monteyne ; 
prop. : Hektor Van Ryssel ; org. : 
Raf De Clerck ; soc. dienstbe
toon : Mark H'ibrecht ; Nele Soe-
nen. We wensen dit nieuwe be
stuur van harte proficiat, het is 
een jong bestuur, dat stellig even 
dinamisch als het vorige zijn man 
én vrouw zal staan. 
DANK 

Bij de bestuurswisseling op arr. 
vlak past toch een woord van 
dank aan het afgetreden bestuur, 
dat jarenlang zijn beste krachten 
inspande om de VU te doen door
breken in het Brugse. Deze door
braak kwam er tijdens deze be
stuursperiode en handhaafde zich 
ook al waren de vorige kiesuitsla-
gen door het spel van ons kies
stelsel eerder teleurstellend. Een 
bijzonder woord van dank gaat 
naar Maurits Goethals, gedurende 
zeven jaar arr. voorz., steeds in 
de bies en moeite noch last ont
ziend. 
10-JARIG BESTAAN VUJO 

Op zaterdag 18 oktober herden
ken de huidige jongeren het feit 
dat hun voorvaderen 10 jaar gele
den te Brugge de eerste VU-jonge-
ren afdeling in Vlaanderen heb
ben opgericht. Om precies te zijn: 
op 16 mei 1965 officieel, na een 
korte aanloop. Het feest wordt 
licht-akademisch ingezet te 17u 
in het Bredeylhof met spraakwa
tervallen van Hugo Coveliers, nat. 
voorz., sen. Guido Van In, geeste
lijke vader en Jean-Marie Bo-
gaert, arr .voorz. Daarop volgt 
een optreden van « De Bende uit 
Oostende » als kulturele noot en de 

er wordt een komma gezet met 
het houden van een receptie, 
's Avonds gaat in de zaal « Oud 
Assebroek » (Tramhuis) op het 
Gaston Roelandtsplein, een Hae-
lewijnsnacht door. Aanvang te 
20u30. Toegang 60 fr., doch ti j
dens de voorverkoop 50 fr. Hou
ders van een plus-die-pas betalen 
slechts 30 fr. Reeds heel wat 
stichtende VUJO-leden en ande
re «hovaardigheidsbekleders- be
loofden te zullen aanwezig zijn. 
U natuurlijk ook ! Op zondag 19 
oktober mis voor de overleden 
leden 

BBRUGGE (Kern) 
ALG. LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 10 oktober (morgen) 
te 21 u in de bovenzaal van het 
Breydelhof, komt volksvert. Luk 
Vansteenkiste uit Kortrijk ons on
derhouden over de aktuele poli
tieke toestand, waarin de VU door 
een Grote Jan in opspraak werd 
gebracht. Onze jonge West-
vlaamse mandataris kan zeer sne
dig zijn, vooral als het over de 
welig tierende korruptie gaat, dus 
verwachten we alle leden I 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

ICHTEGEM 
AFDELINGSBAL 

Onze leden en vrienden van het 
omliggende gelieven te noteren 
dat ons jaarlijks St-Maartensbal 
vastgelegd werd op 22 november 
in de feestzaal De Engel. Toe-
gangskaarten bij alle bestuursle
den. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 

BESTUURSVERKIEZING 
ARR. BESTUUR 

Er zijn enige afdelingen — ge
lukkig slechts een paar — waar 
verkiezingen niet achter de 

rug zijn. We wensen echter kom
pleet te zijn met de nieuwe arr. 
raad, om welke reden de verkie
zing van het nieuwe arr. bestuur 
verdaagd wordt naar zondag 19 
oktober a.s. Mogelijk komen we 
dan zelfs met een nieuwe afde
ling naar Diksmuide. 

ROESELARE (Arr.) 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen voor Wervik : 2de en 
4de vrijdag van 18 tot 19u30, bij 
Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 
75. 

Zandvoorde en Geluveld : 3de 
zaterdag van 9 tot lOu bij Verbeke 
Wlfried, Zandvoordedorp 22. Op
gelet : voor september wordt de 
zitdag verschoven naar de 4de 
zaterdag wegens Zandvoorde-ker-
mis. 

Afgev. : Jef Claeys, Ten Brie-
lenl. 108, Wervik. 

VLAAMSE SOLDATENDIENST 
» IC DIEN » 

Wervikse jongens die « binnen 
moeten » gelieve hun militair 
adres door te geven aan Hervé 
Vandamme of een ander bestuurs
lid. Wij zorgen dan voor de re
gelmatige verzending van interes
sante lektuur. 

SOC. DIENSTBETOON 
Hervé Vandamme, St-Maartens-

plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 113 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenlaan 108. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Doe zoals tientallen Wervika-
nen : wordt lid bij onze organisa
tie en onttrek alzo uw steun aan 
de Vlaamsvijandige politieke par
tijen. Elke maand zijn er twee 
uitbetalingsdagen te Wervik : de 
2de en 4de vrijdag van 18 tot 19u 
30. Adres : Magdalenastr. 75. Af
gevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108. 

Voor Geluveld : elke 3de zater
dag (uitgezonderd deze maand : 
de 4e zaterdag) van 9 tot lOu bij 
Verbeke Wilfried, Zandvoorde
dorp 22. 

;flL€nD<R 
OKTOBER 
11. 

11. 

Wakken-Markegem-Dentergem-Oeselgein : 10-jarig be
staan Vlaamse Vriendenkrinn met groots bal in zaal 
<• Hof van Vlaanderen •> te Oeselgem. Orkest : Ronny 
Roland. 
Heusden : Piet De Pauw en Takfilm in zaal Autobus, 
Tramstr. 53, om 20u. 

ROESELARE 

100 JAAR VLAAMSE STUDENTEN BEWEGING 
PROGRAMMA VAN DE JUBILEUMVIERING 
IN HET KLEIN SEMINARIE 
— Zaterdag 11 oktober 1975 te 11 uur. 

Opening van de tentoonstelling « 100 jaar Vlaamse Studen
ten Beweging » 
Presentatie van een jubileumuitgave met unieke en bij
zondere bijdrage van bevoegde personen. 
Speciale dagafstempeling van een postzegel. 

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

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

HET INRICHTEND KOMITEE VERWACHT ALLE BEWUSTE 
VLAMINGEN OP DEZE JUBILEUMVIERING 

C.0.0. WEITEREN 
TE BEGEVEN BETREKKINGEN : 
Secretaris van de COO, voorlopige tussentijdige aanstellin
gen voor de periode tot 31 december 1975. 
Voorwaarden en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen 
op het secretariaat van de COO, Wegvoeringstraat 55 te Wei
teren. Aanvragen zijn in te dienen tot uiterlijk maandag 20 
oktober e.k. 
1 gezins- of bejaardenhelpster op proef. 
1 opsteller • tussentijdige vervanging. 
2 verpleegassistenten - tussentijdige vervanging. 
1 kinderverzorgster - tussentijdige vervanging. 
Prioriteitswetten zijn van toepassing. 
Voorwaarden en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen op 
het secretariaat van de COO, Wegvoeringstraat 55 te Weite
ren, daartoe open op de gewone werkdagen 's voormiddags 
van 8 tot 12u. Telefoon 091/69.32.01. 
De aanvragen moeten uiterlijk toekomen op maandag 27 ok
tober e.k. aan het adres van de COO zoals voormeld. 
De sekretaris. De voorzitter, 
R. RASSCHAERT W. BRAECKMAN 

(advertentie) 
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IZEGEM 
GELUKWENSEN 

Een dochter, Siska, kwam het 
gezin Johanna en Luc Decoopman-
Vanassche versterken. Mevr. Jo
hanna Decoopman-Vanassche is 
de zeer gewaardeerde vertegen
woordiger van het Ziekenfonds 
Westflandria te Izegem. Onze har-
tehjkste gelukwensen. 

AFDELINGSNIEUWS 
Onze afdeling gonst van akti-

viteiten. Momenteel wordt een 
werkplan uitgewerkt. Het tijd
schrift « Wij te izegem » ver
schijnt nog deze maand. Hoewei 
de ledenslag nog op gang moet 
komen, konden de sekr. en de 
penningm. elke week van sep
tember nieuwe leden en abonnees 

STADSBESTUUR AALST 
Volgende betrekkingen zijn te begeven in het kader van de 
stedelijke kinderkrib : 

1 GESCHOOLD ARBEIDER B 
1 OPSTELLER 
1 KOK 
2 KEUKENHELPSTERS 
6 SCHOONMAAKSTERS 

De kandidaturen voor deelname aan het examen worden inge
wacht tot uiterlijk 14 november 1975. Zij moeten bij ter post 
aangetekende brief worden gericht aan het college van bur
gemeester en schepenen, stadhuis - Grote Markt 3 te 9300 
Aalst. ^ ,. . . . 
De volledige voorwaarden kunnen op mondeunge, schritte-
liike of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize -
Grote Markt 3 - 9300 Aalst (tel. (053)215751 - toestel 114). 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

Z KOSTUUMS 
kopen voor 

HEK r.^W 

KOSTUUM 
AJIes kan per stuk bekomen worden 

REISKOSTEN VERGOED 
De grootste eenmanszaak van België 

2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

DAIM OF LEDER, BROEKEN. 
Onze referentie: duizenden tevreden klanten. 

Mevrouw, Mijnheer, iedere frank telt dubbel bij STANDING. 

de SFOotste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

TROUW- EN SUITEKLEDEREN. 
Modellen: ANNE, ROSE, JACQUES ESTEREL 

CARINA (Exclusief) enz . . . 
Voor ieder trouvi^aar een prettige verrassing. 

L^C**» 

y^h^ 

K»A 
Will Tura gekleed 

bij het huis STANDING 

i 

\: I 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

m ! k k 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 
DONDERDAG GESLOTEN 

ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

op « Wij » Inboeken. Onze afde
ling is in volle ekspansie. Straks, 
met de leden- en abonnementen-
slag, maken wij een grote sprong 
voorwaarts. 

VLAAMS HUIS 
' Wandelaars en natuurliefheb

bers noteren twee boeiende wan
delingen : in het Wijndaalse Hout-
land (18 oktober) en naar het 
Rood Huis (25 oktober). Vertrek 
telkens om 13u30 aan het Vlaams 
Huis. Voor de kaarters van het 
Vlaams Huis is er op 10 en 12 
oktober de 8e kaarting. Over an
dere aktiviteiten raadplege men 
« Binnen of buiten het Vlaams 
Huis ». 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Het bevallingsverlof van mevr. 

Decoopman-Vanassche is geen 
rem op de werking en de bloei 
van het ziekenfonds. Tot 6 no
vember kan men elke dinsdag te
recht op het bureel (Gentsestr. 
18) van 14 tot 17u. Na 6 novem
ber weer elke dag van 14 tot 17u 
op hetzelfde adres. Intussen kun
nen belangstellenden steeds alle 
informatie krijgen bij Raymond 
Wullaert, Prinsessestr. 110 (tel. 
30.53.80). Wacht niet tot je aan
gesproken wordt, neem zelf eens 
kontakt met hem op. 

ST-ANDRIES-BRUGGE 

NIEUW BESTUUR 
Er werd overgegaan tot de taak

verdeling met volgend resultaat : 
voorz. : Roland Decoster ; sekr. 
en VUJO : Kris Casier ; pen
ningm. : Maurits Vandierendonck; 
prop. : Toon Van l\/loerbeke en 
Frans Denoyel ; org. : Noël Van-
dewalle ; soc. dienstbetoon en 
soc. organisatie : Ellie Pyfferoen. 
Gemeenteraadslid Pierre Leys 
staat eveneens in voor dienstbe
toon en werd als adviserend lid 
aan het bestuur toegevoegd. Het 
nieuwe bestuur stelt er prijs op 
langs deze weg Maurits Goethals, 
arr. voorz., te danken voor wat 
hj reeds in de afdeling presteerde. 
Hij neemt voorlopig geen funktie 
op in het bestuur, doch zal zich 
wel verder inzetten en ons met
terdaad bijstaan. 

WERVIK 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Het VU arr. leper heeft twee 
kursussen in de praktische aan
pak van de gemeenteraadsverkie
zingen aangevraagd aan het Dos
felinstituut. Deze gaan " door te 
leper in de zaal 't Zweerd, Grote 
Markt. Data : zaterdagen 18 okto
ber en 15 november. Wie meer 
daaromtrent wil vernemen, stelle 
zich in verbinding met de be
stuursleden. Er is mogelijkheid 
om zeer goedkoop aan een goed 
middagmaal te komen. Wij menen 
dat wij als Wervikanen ons nog 
meer moeten inspannen dan an
deren I 

LEDENWERVING 
Hier kunnen wij onze stand 

van zaken nog verbeteren. Een 
VU-lldmaatschap kost 120 fr. pei 
jaar als hoofdlid en uw huisgeno
ten kunnen bijlid worden aan 60 
fr. Uw lidmaatschap betekent niet 
alleen een ernstige steun aan on
ze partij, maar u kunt bf^vendien 
als lid uw kandidatuur stellen 
voor een bestuursfunktie en u 
hebt het recht mee te doen aan 
de bestuursverkiezingen. 

ZIEKENFONDS WEST-LFANDRIA 
Uitbetalingen voor oktober : 

Magdalenastr. 74. 
vrijdagen 10 en 24 oktober voor 
Wervik, van 18 tot 19u30. Adres : 

Geluveld en Zandvoorde : za
terdag 18 oktober, van 9 tot lOu 

Afgevaardigde Jef Claeys, 
Ten Brielenlaan 108. 

ABONNEMENTEN . WIJ » 
Stilaan breekt de tijd aan om 

terug aan de nieuwe abonnemen
tenwerving te denken. De VU 
heeft gemeend — ondanks de 
fantastische prijzenstijging — 
het bedrag voor een jaarabonne
ment te laten op 500 fr. Dat is 
50 fr. meer dan verleden jaar. 
Traditioneel komt Wervik goed 
uit de abonnementenslag. Goede 
tradities dienen behouden te wor
den ! 

STADSBESTUUR AALST 
Volgende vacante betrekkingen zijn te begeven : 
1. In de administratieve diensten : 

1 opsteller 
1 bibliothecaris 

2. In het beroepskorps van de gemengde brandweerdienst : 
2 brandweermannen-autogeleider 
1 brandweerman 
2 brandweermannen-autogeleider ambulancedienst 
1 brandweerman hulpcentrum 900. 

De kandidaturen voor deelname aan het examen worden inge
wacht tot uiterlijk 14 november 1975. Zij moeten bij ter post 
aangetekende brief worden gericht aan het college van bur
gemeester en schepenen, stadhuis - Grote Markt 3 te 9300 
Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schrifte
lijke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize -
Grote Markt 3 - 9300 Aalst (tel. (053)215751 - toestel 114). 

De Commissie van Openbare 
Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar onderhoudsin-
stelllngen volgende betrekkin
gen opengesteld : 
1. Twee betrekkingen van 
werkvrouw, 
2. Aanleg van een werfreserve 
van half-geschoolde werklie
den. 
De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 

worden gestuurd aan de Voor
zitter van de Commissie, Gast
huisstraat 40, 9300 Aalst, en 
dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op 20 oktober ter be
stemming te zijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op 
dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst (Tel. 053/ 
21.23.93 - Binnenpost 104 . Be-
stuurssecretaris H. Barrez). 

DOSFELINSTITUUT 

KURSUS « POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICI
PATIE OP HET GEMEENTELIJK NIVEAU ». 
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976. Deze kursus bevat 4 delen en handelt over : 1) De gemeen
te als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-nationaal en federa
listisch standpunt ; 2) Welke noden en behoeften ontstaan in 
een (beleids-)programma en vertalen naar politieke werking. 
3) Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda ; 4) Samenwer
king en lljstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. 
Naast teoretische inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 
De kursus is bestemd voor alle belangstellende kaderleden en 
vooral voor afdelingsbesturen, huidige en toekomstige gemeente
mandatarissen. 
lEPER, 18 oktober en 15 november 1975, telkens van 9u30 tot 
17u30 in Gasthof 't Sweert, Grote Markt 2, 8900 leper. 
Inschrijvingen : schriftelijk of telefonisch bij H. Van Damme, 
St-Martensplein 2, 8670 Wervik. Tel. 056/81.18.25. 
Vermelden of u ter plaatse een middagmaaltijd gebruikt. Hier
voor betaalt u een kleine bijdrage. Dit zal nog worden meege
deeld. 
DWORP : 11 en 18 oktober, van 9u30 tot 12u30, in het Rijksvor-
mingCentrum Destelheide te 1512 Dworp. 
ARR. TURNHOUT (telkens van 20 tot 22u30). 
RIJKEVORSEL : Parochiecentrum, Dorp, 17 oktober (2e progam-
madeel, Carlo Van Eisen). 

Parochiezaal (Ie programmadeel, W. 

30 oktober, Friture Ingrid (3e program-

HULSHOUT : 24 oktober, 
Jorissen). 
WESTERLO-VOORTKAPEL 
madeel, Rob Geeraerts). 
MOL : 14 november, Outie Post, Markt (4e programmadeel, Jo 
Belmans). 
LEUVEN : vermoedelijk 29 oktober, 5, 12, en 19 november. 
Inschr. : mevr. Rampelberg-Swaelens, O-L-Vrouwstr. 18, 3020 He
rent, tel. 016/23.64.68. 
Nadere gegevens hieromtrent volgen. 
BRASSCHAAT : november-december. 
Federatie ASSE : oktober-november-december. 
ZAVENTEM : november-december. 
ERTVELDE : oktober-november. 
ROESELARE : oktober-november. 
OOSTENDE : november-december. 

KURSUS « GOED VERGADEREN EN SPREKEN IN 
HET OPENBAAR ». 
MECHELEN : 21, 23, 28, 31 oktober en 4, 6 november. 
Een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun 
werking in het verenigingsleven. 
Plaats ; zaal De Zolder, Mechels Miniatuurteater, 2800 Mechelen. 
Inschrijvingen en programma : Hilda Uytterhoeven, Battelse-
steenweg 396, 2800 Mechelen. Tel. 015/21.73.21. 
Nadere gegevens volgen. 

TV-KURSUS : « WERKEN MET MENSEN ». 
KIJK- EN LUISTERSCHEMA 
De televisie-uitzendingen vinden plaats op maandag van 18u45 
tot 19u15 en worden herhaald op zaterdag van 17 tot 17u30. 
De radio-programma's worden uitgezonden op zaterdagmorgen 
van 9u15 tot 9u30 vla BRT 3. 

Herhaling Radio Programma 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Televisie 

29.09 
13.10 
27.10 
10.11 
24.11 
08.12 

04.10 
18.10 
01.11 
15.11 
29.11 
13.12 

11.10 
25.10 
08.11 
22.11 
06.12 
20.12 
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DERTIG IA AR GELEDEN: 

DE REPRESSIE-MOORD OP DR. JAN SPITZ 
Wanneer je als kleine jongen je 
vader ziet thuiskomen, wenend, 
schokkend... dan sta je daarbij te 
kijken. Dit beeld blijft je nabij. 
Je vraagt je af waarom dit ge
beurt . 
Zo was het op 11 november 1945 
bij ons thuis. I\^ijn vader was 
pas met de fiets teruggekomen 
vanuit de gevangenis te Brussel. 
Zijn beste vriend, dr. Jan Spitz 
lag op sterven. E.H. dr. Spitz had 
het huwelijk van mijn ouders in
gezegend. 

In die moeilijke dagen had vader 
rondgelopen, overal waar maar 
wat te bereiken viel, zonder re
sultaat. Het Aartsbisdom kon 
niets voor deze priester doen 1 
De Universiteit van Leuven kon 
voor deze schitterende oud-stu-
dent niets doen ! De vele vrien
den en oud-studenten zwegen... 
een aantal van hen zat zelf in de 
gevangenis. 

ZIJN PERSOON 

E.H. dr. Jan Spitz werd geboren 
op 30 november 1884 te Rotem 
aan de Maaskant. Hij groeide er 
op in een groot, modern boeren
bedrijf, enig voor die t i jd. Zijn 
familie kwam uit Hendrik-Kapelie. 
Hij liep kollege te Wezet (Vise) 
en daarna volgde hij het Klein 
Seminarie te St.-Truiden. Om zijn 
uitzonderlijk verstand, werd hij 
na zijn doctoraat in wijsbegeerte 
en letteren naar Rome gezonden, 
waar hij 'n bakkalaureaat haaide. 
Hij werd priester gewijd in de 
Abdij te Achel op 24 augustus 
1912 en tijdens de eerste Wereld
oorlog was hij leraar aan de Nor-
maalschool te St.-Truiden. Deze 
Normaalschool werd na de eerste 
Wereldoorlog, in 1920, overge
bracht te Mechelen-aan-de-IMaas. 
Zij zou er de eerste onderwijze
res vormen voor het toen pas 
verplichte lager onderwijs. De 
direkteur van de instelling was 
natuurlijk een Luiker-Waal. En de 
konfiikten konden dan ook niet 
uitblijven. Dr. Jan Spitz zal er 
samen met enkele van die voor
uitstrevende geestelijken, som
mige oud-frontalmoezeniers en 
anderen de eerste leken in het 
vrij onderwijs, waaronder mijn 
vader, behoren tot de eerste 
Vlaams-Nationale groep in Lim
burg die in botsing komt met de 
overheid, alhoewel Monseigneur 
Kerkhofs op Vlaams gebied ver
uit de meest-vooruitstrevende was 
van alle bisschoppen voor die 
tijd ! 

in Mechelen-aan-de-Maas werd 
een uitstekende groep onderwij
zers gevormd. Voor er in andere 
instellingen sprake was van tur
nen, werd het reeds in Mechelen-
aan-de-Maas druk beoefend. Voet
ballen, schaatsen, ping-pong, 
noem maar op... een echt-voor-
uitstrevende school. Daar was 
priester dr. Jan Spitz op zijn 
plaats. 

Nooit schreef hij dr. voor zijn 
handtekening. Dat had hij net 
niet nodig voor zijn prestige I 
Zijn lessen waren voorbereid en 
af. Hij bezat de hoge vorm van 
Britse humor. Anderzijds was hij 
alle milieu-strategen van heden 
ten dage voor ! Als vegetariër 
noemde iedereen hem exentriek ! 
Zijn stellingen waren : appels, 
peren, pruimen, perziken voor 
vocht, vitaminen en suiker... ; 
noten voor de vetten ; de peul
vruchten voor de proteïne en zet
meel ; de knolvruchten, wortelen, 
selder, rapen, voor zetmeel en 
mineralen . en dit alles rauw I 
Hij was dan ook geen graag-ge-
ziene figuur in de betere milieus, 
waar « eten » een deel van « de 
stand » was. Maar dat deerde 
hem niet ! In de dagelijkse on
derrichtingen van de priesters 
stond dat men zich moest •• kle
den » met een hoed. Maar Jan 
Spitz liep blootshoofd rond, wat 

hem heel wat bemerkingen van 
de hiërarchie bezorgde I 
Ook zijn naakt-zonnebaden, de zon 
de enige echte energiebron I, 
werd gelaakt door een aantal 
puriteinen ! Zo wist deze lange, 
magere man zijn eigen zwakke 
gezondheid om te bulgen in een 
energievol element. 

ZIJN INZET VOOR HET VOLK 

Jan Spitz was overal bedrijvig : 
als lid van het Hoofdbestuur van 
het Davidsfonds, In het Kristen 
Onderwijzersverbond, samen met 
Grammens in de taalgrensaktie, 
bij de tientallen foorkramers die 
huisden in Limburg. Hij hoefde 
niet te wachten op wat men mo
derne katechese noemde ; bij 
zich op de kamer en later bij hem 
thuis in de pastorij had hl] steeds 
een groep jongeren van foorrei
zigers rondom hem die hij op pre-
konciliaire wijze benaderde. 
Lang zou het echter niet duren 
voor de botsing in Mechelen-aan-
Maas. De gelegenheid was snel 
gevonden. De zeer grote Gulden-
sporenvieringen van die tijd von
den hun oorsprong in de Nor
maalschool. Een paar leraars wer
den gewoon buitengezet, waaron
der mijn vader, of werden ver
plaatst. Zo zien we in 1927 Jan 
Spitz aan het Kollege te Genk-
Bret, waar hij samen met de la
tere Leuvense Professor Karel 
Pinxten en direkteur Drieskens 
een echt Vlaams beleid zal voe
ren in het Kollege en in de Mid
delbare Handelsschool. Het is in 
Genk, waar hij tot 1938-1939 zal 
blijven, dat hij een hoge werkda-
digheid ontwikkelt. 
Geregeld wordt tegen hem tus
sengekomen bij het Bisdom, om
wille van zijn aktie tegen de frans
kiljonse mijnbazen en voor de 
Limburgse mijnwerkers. Uiteinde
lijk zal een spreekbeurt, tijdens 
de openluchtviering van 11 juli 
1938, hem fataal worden. Hij had 
zeer duidelijk de franskiljonse op-
voedingsmetodiek van een be
paalde zusterkongregatie aan de 
kaak gesteld. Het Bisdom hand
haaft zijn funktie niet meer te 
Genk. Hij wordt « verbannen » 
als pastoor naar het kleine, libe
raal, gesloten Maaslandse dorp
je Ophoven. Daar volgt hij de 
overleden pastoor Vanderhemst 
op. Op minder dan geen tijd heeft 
hij echter de struktuur van dit 
dorp « door » .Wanneer rijke 
pachters, zoals het in die ti jd de 
gewoonte was, hem een deel van 
het geslachte zwijn komen bren
gen, dan verwijst hij hen naar 
een of andere arme familie van 
de parochiegemeenschap. De 
pachters werden dan wel wat 
verlegen en vroegen of dat Mijn
heer Pastoor het niet kon doen... 
Spitz weigerde dat, en stuurde 
hen zelf. 

DE OORLOG 

Reeds vroeg verschijnen de ge
mobiliseerde soldaten aan de 
grens. Te Ophoven worden de 
verschillende bruggen over de 
beken ondermijnd. Dagen aan 
een stuk liggen tientallen gemo
biliseerde soldaten niets te doen 
en zich te vervelen. Weeral zal 
het Spitz zijn die zich bezig houdt 
om hen tot goeie voeding te over
tuigen en de eerste princiepen 
van de Vlaamse Beweging bij te 
brengen. 
Ondertussen is het oorlog gewor
den en in het grensland vallen 
dikwijls Engelse piloten neer. 
Het is dikwijls de pastoor die 
hen herbergt of hen een onder-
duikersplaats aanwijst. De ver
schillende onderduikers uit Lim
burg die in de Maaslandse Hei 
verscholen zitten gat hij gere
geld opzoeken en brengt hen de 
kommunie, enz... 
De armen vinden bij hem een 
thuis, nooit gaat er iemand onge
steund buiten. 

Dit wordt zelfs zo erg, dat zijn 
zuster — huishoudster hem ver
laat voor enkele dagen uit pro
test omdat hij verschillende 
nieuw-gemaakte kledingsstukken 
zo maar weer weggeeft. 
Bij gesprekken stelde hij zich 
zeer sterk op tegen het totalitaire 
Hitler-regime, maar... wanneer 
de bevrijding uitgebroken Is en 
wanneer de opgejaagde Theo 
Brouns bij Jan Spitz te Ophoven 
komt aankloppen zal hij ook een 
schuilplaats vinden. Op 4 okto
ber 1944 komen een twintigtal mi
litairen in de pastorij onderdak 
zoeken. Diezelfde avond brengt 
de pastoor de onderduikeling 
over naar een kleine zolderka
mer boven de sakristij In de 
kerk. Tot 28 oktober zal Theo 
Brouns daar als verstekeling le
ven. Maar om veiligheidsredenen 
wil hij er weg en vertrekt op een 
avond, verkleed in een mantel 
van de pastoor, met de fiets naar 
zijn moeder. In Kessenich zal hij 
aangehouden worden door een 
soldaat en In het dorp wordt hij 
natuurlijk herkend. Samen met 
zijn moeder, wordt Theo Brouns 
naar Neerltter overgebracht om 
verhoord te worden. 

DE GEVANGENIS 

Op 29 oktober 1944 begint ook 
het gevangenisleven voor pastoor 
Spitz. Eindelijk had men een re
den om deze centrale Limburgse 
Vlaamsgezinde figuur te nekken. 

Eerst zit hij gevangen te Hasselt. 
Velen hoopten dat hij niet in be
schuldiging zou gesteld worden. 
Er was enkel maar het verber
gen van Theo Brouns en een 
spreekbeurt in 1942 op de Kul-
tuurdagen te Hasselt, waarin hij 
het had over : « Vlaamse fier
heid ». Deze spreekbeurt, indien 
men het nu naleest, was in feite 
erg anti-Duits ! 
Op 2 maart 1945 verschijnt hij 
voor de Krijgsraad. De krijgsaudi
teur vraagt vijf jaar gevangenis
straf. Spitz bekent dadelijk dat 
hij Theo Brouns verborgen heeft, 
alhoewel deze laatste zeer moe
dig poogt de hulp van Jan Spitz 
veel kleiner voor te stellen dan 
ze geweest was. De uitspraak 
luidt : 5 jaar hechtenis. Toen de 
krijgsauditeur aan Jan Spltz vroeg 
of hij nog zou handelen, antwoord
de hij ronduit : « Ik heb gehan
deld uit naastenliefde, wat Ik 
vandaag en gisteren gedaan heb, 
zou ik morgen nog doen >. 
Daarop wordt zijn straf verlengd 
tot 7 jaar hechtenis ! 
Op 11 mei 1945 wordt hij over
geplaatst naar de gevangenis van 
St.-Gillis in 't Brusselse. Zijn fa
milieleden kunnen hem zeer wei
nig bezoeken, slechts éénmaal 
per maand één uur. En langzamer
hand is pastoor Spitz doodziek 
aan het worden. De gevangenis-
kost is totaal ontoereikend, zeker 
voor hem als vegetariër en de 
oude ziekte komt terug boven : 
verzwering ! Helemaal uitgeteerd 

en niet meer bij zinnen zal hij 
in de herfst, op 12 november, 
sterven, eenzaam in een cel, al
leen zijn brevier en zijn rozen
krans had hij mogen behouden. 
Hij droeg een grijs-katoenen pija-
ma in een onverwarmde cel op 
een brits en met één deken. Toen 
zijn neef-priester hem kwam be
zoeken was hij reeds buiten ken
nis. De cynische gevangenisbe
waker spotte toen : « Is dat uw 
vader ? ». Op 16 november 1945 
werd hij om 11 uur begraven, 
volgens zijn eigen wens en ook 
de moedige wens van zijn bis
schop te Ophoven. 
Het werd een grootse uitvaart. 
Zijn opvolger, e.h. Aerts gaf le
zing van een brief van monsei
gneur Kerkhofs aan de heer Spitz, 
Deken van Maaseik en neef van 
Jan Spitz. 
Dit alles was zeer moedig voor 
die t i jd. De dorpsfanfare : « De 
Ophovenerzonen > begeleidden 
de uitvaart. De schoolkinderen 
waren aanwezig. 
Hij werd begraven op de priester-
plaats van het dorpskerkhof. Een 
groot mens, een voorloper op alle 
gebied was niet meer ! 
Het weze goed, nu men nog 
steeds weigert amnestie te ver
lenen, deze figuur waar tot op 
heden weinig over geschreven 
werd even in de belangstelling 
te brengen. 

Wllly KUIJPERS 
Kamerlid 

spreid de betaling van 
uw belastingen en bespaar 

%

op uw derde 
voorafbetaling. 

Oproep van 
Minister, van Financiën 
Willy De Qercq 
Ter gelegenheid van de eerste twee voorafbe
talingen respectievelijk op 10 april en 10 juli, 
heb ik reeds gewezen op de voordelen van het 
nieuw systeem. 

Daar waar vroeger de volledige belastingschuld 
in een eenmalige voorajbetaling moest wordai 
gestort, uiterlijk op 15 juli om 
aan elke belastingverhoging te 
ontsnappen, kan hetzelfde re
sultaat nu worden bereikt 
door "provisionele vierden" 
te betalen per kwartaal. 
De besparing van de eerste 
twee verlopen kwartalen be
droeg 27% en 22,5%. Voor het 
nu komende kwartaal be
draagt ze 18% en voor het 
vierde 13,5%. 

Voor de zelfstandige die het 
spel speelt is het nieuw stelsel aanzienlijk voor
deliger dan het vroegere. Dat is vooral te danken 
aan het toekennen van bonificaties die in minde
ring komen van de vermeerderingen die voor 
andere periodes werden toegepast. 

Met de meeste hoogachting. 

W. DE CLERCQ 
Minister van Financiën 

Hoe kunt U het te baaien 
bedrag bepalen ? 
Door rekening te houden met de gang der 
zaken tijdens de eerste twee kwartalen 1975 
(zie o.a. B.T.W. aangiften); bü de vaststelling 
van het te betalen bedrag kunnen eventueel 
de aanslagbiljetten van de vorige jaren nuttige 
aanwijzingen verschaffen. 

De voorafbetalingen behel
zen telkens 1/4 deel van het 
totaal van de verschuldigde 
belasting van het jaar waarin 
de inkomsten werden ver
wezenlijkt. 

Wie kan voorafbetalen ? 
Alleen de zelfstandigen, dit 
wil zeggen, de handelaars, 
de ambachtslieden, land
bouwers, industriëlen en 
titularissen van vrije beroe
pen, alsook de vennoot
schappen. 

Hoe voorafbetalen ? 
Stort of schryf over op postrek. 000-2002340-66 
"Belasting - Voorafbetalingen" - BRUSSEL. 

Gebruik hiervoor het speciale betalingsfor-
•niier dat door de "Dienst der Voorafbetalin-
0ea" Wetstraat 56, 1040 Brussel, aan iedere 
leKstandige werd toegezonden. 

Dit IS een raad van het Ministerie van Financien 

OPGELET: DERDE STORTING TEN LAATSTE OP 10 OKTOBER 
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Ze zijn op de vinders van één hand te tellen... 

de mantelspecialisten die U een nieuwe herfstcollectie kunnen voorstellen van meer dan 

5.000 LUXE WINTERMANTELS 
maar slechts één enkele kledingszaak kan u zulke enige collectie wintermantels 

van zuiver scheerwol aanbieden tegen 

ECHTE FABRIEKSPRIJZEN! 
Keeds voor een spotprijs vanaf 2 . 5 0 0 f - ia u leest goed - biedt 

SUCCES KLEDING MEYERS 
een modieuse wintermantel gekozen uit de mooiste collecties van 

de gekendste Europese modefabrikanten! 

Klassiek of modern, jeugdige boetiekstijl, zelfs bijzonder grote maten, 

vervaardigd uit de allerbeste stoffen in een modieuse snit, 

z.owel voor dames, heren als kinderen vindt u nu bij 

SUCCES KLEDING MEYERS! 

Nooit hebt U zulke keus nieuwe winterkleding bij elkaar gezien... 
Nooit hebt U van zulke fantastische lage prijzen kunnen profiteren... 
Daarom komt U beslist naar Niel gereden voor uw nieuwe wintermantel ! 
Uw ritje naar Niel komt er dubbel en dik uit... 
zeker met nevenstaande reduktiebon ! 

WAARDEBON 
van minstens 1.000 fr. of 20 °/o korting 

bij aankoop van een damesmantel 

NAAM 
STRAAT 
GEMEENTE 

Nr 

POSTNR 

niet geldig op ESKAM-cadeau pri|zen 

^ f f j^B 

n 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

ZAfERD. VAN 9 TOT 18 UUR. 

• ZON- MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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DERTI 
DE TWEE ZANGFEESTEN 
Op het organisatorisch vlak zien wi j 
eveneens in het begin der vijftiger 
jaren hoe het reeds in 1947 opgerichte 
Erasmusgenootscfhap — met Dries 
Bombeke, Dries Wieme, Leo de l\^ul-
der, Maurits IVIarichael en Johan van 
Mechelen als stichters — als kultureel 
grootnederlandse vereniging aktief 
wordt, o.m. met de eerste Nederland
se kuituurdagen te Gent, waar Adriaan 
de Roover, Achiel Stubbe, Jef Goos-
senaerts en dr A. Van den Daele het 
woord voerden en met r i jn kontakten 
met Frans-Vlaanderen, o.m. bij het 
stichten van « Notre Flandre » (waar
van straks meer). Het Erasmusgenoot-
schap zou een aantal kernen in het 
Vlaamse land oprichten. Bij de werk
groepen en de medewerkers aan de 
kuituurdagen vinden wi j de namen van 
pater M. Brauns, Wim Grauls, l^emi 
Piryns, Lieven Rens, Maurits Coppie-
ters, prof. Pinxten, Maarten van Nier-
op, pater Callewaert, A.W. Willemsen. 
Het genootschap zou in 1958 opgaan 
in het ANV. 

Vanaf 1950 zou het maandblad « Het 
Pennoen » uitkomen. Gesticht door 
Vlaams-nationaie jongeren waarvan 
sommigen zoals Jan Olsen en Staf 
Verrept uit de kollaboratiejeugdbewe-
ging kwamen, was het blad aanvanke
lijk Groot-Nederlands, katoliek en na
tionalistisch maar evolueerde, met 
sommige medewerkers, naar een eerst 
vaag en nadien marxistisch getint pro-
gressisme. 
In de reeks publikaties die aan de 
Vlaamse beweging, aan de Vlaamse 
eisen en aan het federalisme gewijd 
waren, mogen wij twee reeksen zeker 
niet vergeten. 
Vooreerst waren er de uitgaven van 
de vzw Brederode, met haar reeks 
« den Vaderlandt Getrouwe ». Als 
eerste deel verscheen een boek over 
Borms : naast een biografie van een 
90-tal bladzijden teksten, brieven, plei
dooien. Daarop volgden nog heel wat 
publikaties : over Theo Brouns, over 
Romsée, Van Dieren, Staf De Clercq. 
Achter de naam « Jan Eyck », die de 
leiding van de reeks had en tegelijk 
uitgever was, verschool zich de ge
wezen « Rommelpot .-medewerker en 
auteur van « De dood met de kogel », 
het boek over de gefusiljeerde Leo 
Vindevogel : Valeer de Pauw. 
Minder gekend en minder talrijk en 
tevens op een ander vlak liggend, wa
ren de boekjes van de Baken-reeks 
(eerder keurig-verzorgde brochuren). 
In 1950 verscheen het eerste boekje, 
geschreven door dr Paul van Blaak 
(een pseudoniem ?) over « Nederland
se idee en Benelux ». Hier werd voor 
het eerst na de oorlog op een realis

tische en toch principiële wijze de 
Heelnederlandse gedachte vooropge
steld en haar praktische realiseerbaar
heid aangetoond. « Scheiding, federa
lisme : die gedachten werden thans 
weer — en in het vuur van een niet 
hoogstaand debat — uitgedragen. Zij 
zijn niet dood. Het geluid van oude 
idealen komt tot ons als het dreunen 
van een verzonken klok •. 

De auteur besluit met het woord dat 
Solvejg zegt tot Peer Gynt, wanneer 
die aan haar vraagt : waar ben ik ge
weest, waar was ik ? : « In mijn Ge
loven, en in mijn Hopen en in mijn 
Liefde ». De auteur voegt eraan toe : 
« Wat daar geleefd heeft, overwint alle 
tijd ». Met deze zin eindigt een — 
voor die ti jd merkwaardige en realis
tische — studie over het heelneder
landse vraagstuk. 

De Vlaamse beweging bleef parlemen
tair opgesloten in studie-kommissies, 
waar over taalgrensgehuchten werd 
gediskussieerd, terwijl er in het parle
ment gebakkeleid werd over het al dan 
niet publiceren van de resultaten der 
volkstelling 1947, publikatie waartegen 
de Vlaamse CVP haar veto had ge
steld. Al in maart 1950 had een af
vaardiging van het « Algemeen Vlaams 
Komitee » van de drie Fondsen bij 
Eyskens de eis gesteld om de publika
tie van de talenteiling te verhinderen, 
maar Franstalige kranten raden de ge
meentebesturen op de taalgrens aan, 
om uit de resultaten van de telling de 
nodige administratieve gevolgtrekkin
gen te maken. Dat betekende wettelij
ke verfransing van tienduizenden Vla
mingen. 

Mv'f'ii 

Tegenover de Vlaams-nationaie kritiek 
en de radikalisering van de objektie-
ven, met de eis tot federalisme die 
nu scherper doorklonk, geraakte men 
aan Vlaamse GVP-zijde wat overstuur. 
De naoorlogse alleenheerschappij was 
gebroken. De IJzerbedevaart was niet 
meer in handen van een GVP-censuur 
en ook In het ANZ, dat na de oorlog 
verrijkt werd met afgevaardigden uit 
CVP-gezinde organisaties — van Ka-
tol ieke Aktie tot Boerenbond — klonk 
de stem van het Vlaams-nationaal pro
test nu scherper en scherper. Op de 
Bedevaarten in 1952 en 1953 was er al 
protest geweest tegen de CVP, inzon
derheid om het uitblijven van amnestie, 
maatregelen. Het Zangfeest te Brussel 
in 1952 stond helemaal in het teken 
van dit protest, door nationalistische 
jongeren geuit en het ging er trou
wens rumoerig aan toe. 
De nationalisten eisten dat er weer 
zou aangeknoopt worden aan het natio
naal-strijdend karakter der Zangfees
ten, wat indruiste tegen de opvatting 
der CVP-gezinden, die het nationale 
en het kulturele wilden scheiden, de 
Belgische vlag wilden opdringen en 
Vlaamse slachtoffers der repressie uit 
de programmas gebannen zien. Toen 
hun poging tot machtsgreep mislukt 
bleek, zetten de Katolieke Aktiegroe-
pen onder leiding van J. De Schuffe-
leer een aktie in tegen het ANZ en de 
zangfeesten, met kommunikees, ver
dachtmakingen, intimidatie enz. Zij 
stichtten een « Dag van het Vlaamse 
Lied » die op 14 juni 1953 zou gehou
den worden op de Grote Markt te Brus. 
sel. De grote en financieel-sterke or
ganisaties als ACW, ACV, Boerenbond 

E.h. J.M. Gantois de Fransman met het Vlaamse hart 

en Davidsfonds zetten er zich achter. 
Marcel van de Wiele van het ACW 
werd sekretaris van dit anti-Zangfeest. 
Ignace de Sutter werd muziek-advi-
seur, Mark Liebrecht regisseur, Jef 
van Hoof dirigent (wat veel nationalis
ten de gewezen repressie-gevangene 
zeer kwalijk namen, zodat hij later op 
een Vlaams-nationaie bijeenkomst zelfs 
uitgefloten werd !). 
Er kwam vanzelfsprekend van nationa
listische zijde tegen dit CVP-zangfeest 
heel wat reaktie. Er was sprake van 
mogelijke incidenten. 
Het weekblad « Vlaanderen » publi
ceerde een gedicht « Aan de zangers 
van het Vlaamse verdriet, de predikers 
der Vlaamse lafheid » en de nationa
listen noemden nu het CVP-zangfeest 
« de dag van het Vlaams verdriet ». 
Van de Meulebroeck, de liberale Brus
selse burgemeester, verbood de mani
festatie, niet zozeer om de nationalis
tische dan om de Franstalige persre-
akties. CVP-parlementariërs interpel-
leerden verbolgen, en de « Dag » 
mocht doorgaan, op 12 juli 1953. Voor 
een manifestatie waarachter zulke gro
te organisaties stonden en waarvoor 
zo'n reklame gevoerd was, was de op
komst maar een mager beestje tegen
over de 10.000 a 15.000 Vlamingen die 
in het Antwerpse Sportpaleis het tra
ditionele Zangfeest bijwoonden en er 
toegesproken werden door de nieuwe 
voorzitter Valeer Portier, gewezen oor
logsschepen van Oostende, sekretaris 
van het VEV, Vlaams-nationalist van 
vóór de oorlog (trouwkenteken van 
het VNV !), die er de steeds opnieuw 
herhaalde eisen scherp naar voren 
bracht : amnestie en federalisme. 
Het was de inzet van een periode, 
waarin het ANZ een onbetwistbaar-
radikaliserende rol in de Vlaamse be
weging speelde. De « Dag van het 
Vlaamse Lied » zou nog een paar jaar 
met weinig sukses georganiseerd wor
den, tot in 1957. Toen de politiek van 
« afscheiding » niet suksesrijk bleek, 
keerde men naar de ANZ-schaapstal 
weer, waar trouwens een — niet 
steeds kritiekvrije — verruiming werd 
doorgevoerd. 

In de periode tussen 1950 en 1954 her
vindt de langzaam zich oprichtende 
Vlaamse beweging ook het kontakt 
met de volksgenoten in het Zuiden. 
De Zuid-Vlaamse beweging was na de 
oorlog evenals in Vlaanderen, totaal 
neergeslagen en de repressie had 
daar eveneens gebruik gemaakt van 
het staatscentralisme om de niet-Fran-
se volksdelen en hun autonomistische 
bewegingen te elimineren, hun leiders 
te vervolgen en elke autonomie-bestre. 
ving te kompromitteren. 

(vervolgt) 
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zo KONT 
NEKKA 7 5 VOOR DE SPOTS 
Tijdens een persvergadering vo
rige week lichtte Nekka-voorzit-
ter Richard Célis de lustrumedi-
tie van deze jaarlijkse kleinkunst-
hoogdag toe. Voor de eerste 
maal komen niet enkel Vlamingen 
en Nederlanders voor het voet
licht, maar wordt het een inter
nationaal gebeuren waarbij elk 
artiest echter verplicht in zijn 
eigen moedertaal optreedt. Voor 
Vlaanderen is het een gelukkige 
keuze met Johan Verminnen die 
na de eerste prijs op het Festival 
van Spa en zijn reuzesingel num
mer één van de jonge generatie 
werd. Urbanus van Anus is terug 
van een lange huwelijksreis en 
reeds druk bezig met een nieuw 
repertoire dat door Hi-Fi Home 
te Brugge wordt opgenomen, en 
tegen Nekka op 30 november e.k. 
verschijnt op een tweede album. 
De pionier van het Vlaamse chan
son Miei Cools is na twee suk-
sesvolle seizoenen vooral in Ne
derland terug met een nieuw 
programma, en wordt op de plan
ken begeleid door Peter Nieu
werf en Rob Langereis aan gitaar 
en bas die ondermeer samen met 
Jasperina de Jong optraden, en 
verder als producer en studio-
musici van Aznavour Shirley 
Bassey, Kiki Dee, de Ofarims en 
Toots Tielemans werkten. Na het 
Trio Louis van Dijck is het wel 
een versobering maar dit zal de 
glans van de boeiende teksten 
en muziek en de kracht waarmee 
hij het vertolkt doen groeien 
Nederland stelt ons zijn aller
nieuwste elektrisch begeleide 
volks- en folksonggroep Fungus 
voor, die na enkele koncerten 
hier te lande, met ondermeer de 
Mallemunt en te Gent, om hun 
kwalitatief sterke en originele 
klank, eveneens te beluisteren 
op de twee elpees waarvan de 
laatste pas verscheen onder de 
naam « Lief ende Leid ». Duits
land heeft behalve enkele namen 
in de laatste twintig jaar, weinig 
te bieden op chansongebied. 
Schlagermuziek en kitchimport, 
om vooral politieke redenen, heb
ben het steeds gehaald. 
Het chansontalent beperkte zich 
meestal tot medewerking aan ka-
baret en gelukkig is hieruit een 
breed engagement ontstaan dat 
de tekstkeuze bepaalde. Na Lie-
dermacher is het vooral Franz-
Jozef Degenhard, en mensen als 
Wolf Biermann en Dieter Suver-
krup die met eerst voorzichtige 
beeldspraak en daarna eenvou
dige maar hardere taal het poli

tiek geëngageerde chanson de
den herboren worden. Naast hen 
maken inmiddels ook Hannas 
Wader en Richard Mey opgeld. 
Deze laatste is, vooral door toe
doen van BRT-Limburg de best 
geïntroduceerde chansonnier in 
de Duitse taal. Als Frederic Mey 
won hij zelfs een paar jaar terug 
het •< Grand Prix » van het Fran
se lied. De Ierse Dubliners kent 
wellicht bijna iedereen. De baar-
dige troebadoers van de « Seven 
drunken nights » zijn na een 
nieuwe groepswijziging vorig 
jaar echter terug op toer. Hun 
talrijke live-optredens en vele 
langspelers bewijzen dat ze nog 
steeds even goed zijn als twaalf 
jaar terug, toen ze als amateurs 
startten, samen met Bob Lynck 
op het befaamde Edinburgh Fes
tival. Zij zijn dan ook de hoofd-
brok van het programma, samen 
met de grote Bretoense zanger 
Alan Stivell die vorig jaar voor 
een koncert te Brussel was en 
beschouwd wordt als de belang
rijkste voorvechter van de Bre
toense volkskulturele wederge
boorte en autonomie. (Aan hem 
wijdde « Wij » een volle blad
zijde}. Wat hij ook aksentueert 
is de Keltische binding die zeer 
duidelijk is in vooral de muziek 
maar ook godsdienst, architek-
tuur en zeden bij de twee grote 
stromingen, de Goedelic in Ier
land en Schotland, en de Brytho-
nic in Wales, Cornwall, Bretagne 
en op het eiland Man. Met zijn 
« Keltische harp », die volgens 
oude plannen door zijn vader 
werd gebouwd trekt hij met be
geleidingsgroep door Europa om 
op vredelievende wijze de Bre
toense zaak kenbaar te maken. 
Met zijn •• Celtic rock » heeft hij 
vooral de jeugd weten te be
geesteren, en zijn internationale 
doorbraak is een ruggesteun voor 
de anderhalf miljoen Bretoenen 
die hun taal nog spreken. Vanaf 
6 oktober start de lokatie voor 
het gebeuren, dat zoals elk jaar 
doorgaat in het Sportpaleis te 
Antwerpen, en ditmaal op zondag 
30 november, vanaf 15 u. Prijzen 
zijn 150 fr. voor de derde rang, 
200 fr. voor tweede en 250 fr. 
voor eerste rang, gereserveerd, 
terwijl men 90 fr. betaalt voor 
een niet-voorbehouden plaats. 
Groepen van minimum 20 perso
nen en houders van CJP beko
men een belangrijke verminde
ring. 

Sergius 

HET 
VLAAMS 
NATIONALISME 
DOOR EEN 
LINKSE BRIL 

Hef Vlaams-Nationalisme — Reeks 
Informatie en Argumentatie, Uitg. 
v.z.w. Gert Wolf, Informatie-, Do-
kumentatie- en Publikatiecentrum, 
Brussel, 1975, 41 biz. 

Deze brochure verschijnt in een 
reeks jong - socialistische vor
mingstijdschriften — Ze telt vier 
hoofdstukken : een beknopte his
toriek van het Vlaams-nationalis-
me (de helft : bIz. 2 - 23) ; het 
Vlaams-nationalisme en (geen) 
ideologie (blz. 24 - 26) (1) ; een 
doorlichting van het bonte Vlaams-
nationale wereldje van « Arbeid » 
tot bij « Wolfsangel » (blz. 27 -
35) ; een Vlaams-nationaal stand
punt over het socialisme (blz. 36 
- 39). Volgen nog twee bijlagen : 
enkele begrippen en een lijst ge
raadpleegde werken (2). 
Samensteller van de brochure is 
D. Vandepitte. 

Uit zijn « Ten geleide » blijkt het 
besef van, uit en naar een partij
situatie toe te schrijven. Toch is 
hij erin geslaagd — ondanks 
bondigheid, oppervlakkigheid en 

onnauwkeurigheden — als buiten
staander een beeld te schetsen 
dat 'n sterke gelijkenis vertoont 
met ons vermoeden hoe het 
Vlaams-nationalisme aan een on
bevooroordeeld buitenstaander 
verschijnt. Vanwege de samen
steller getuigt dit van eerlijkheid 
en durf. 
Vele socialistische lezers zullen 
parallellen tussen de « rechtse » 
stroming in het nationalisme en 
in het socialisme niet smaken, 
evenmin als de beoordeling van 
de repressie 
Wellicht zal menig Volksunielid 
opkijken wanneer het hoort dat 
de VU haar mutualiteit heeft, 
haar (doodgeboren) sindikaat, 
haar dagblad (de « Gazet van 
Antwerpen », blad van haar rech
tervleugel). Ook zal het verbaasd 
zijn, meer aandacht te zien gaan 
naar een « folkloristische klub » 
dan naar de VU-kongressen van 
1969, '70, '71, enz... 
We bevelen deze brochure graag 
aan ter bezinning — zoals D. Van
depitte in zijn « Ten geleide » 
schrijft — aan de socialistische 
lezers opdat zij ons serieuzer te 
lijf zouden kunnen gaan, los van 
waanbeelden, aan onze mensen, 
opdat ze evenzeer te goeder 
trouw over het (wérkelijke) socia
lisme zouden denken. 

mark c.-d. 

(1) De stelling over fiet nationa
lisme van de jong-socialisten 
lijkt vrij parallel te lopen met die 
van Hendrik De Man. 
(2) Gezien de aard van het ge
schrift en van de lijst was deze 
laatste nochtans overbodig. Lie
ver hadden we hier een inhouds
tafel ontmoet. Dit weze onze 
enige vorm-bedenking. 

DRUKKINCS-

GROEPEN 

BUITENLAND 

IN VLAANDEREN 

Het eerste nummer van de twee
de jaargang van het <• Tijdschrift 
voor Diplomatie » staat vooral in 
het teken van het dossier « Ak-
tiegroepen buitenlandse politiek » 
door Brigitte Raskin, die er werk 
van heeft gemaakt : 45 bladzij
den boordevol informatie over al 
deze drukkingsgroepen, die niet 
allemaal even bekend zijn en die 
hier dus door mevrouw Raskin 
deskundig worden toegelicht. 
E. Troch schrijft over de anti-
Mao-pamfletten van Simon Leys; 
Mark Grammens heeft het over 

^de interpretatie van het Europese 
veiligheidsverdrag van Helsinki ; 
Raoul Bauer bespreekt het boek 
van Ab Visser « De mythe van 
de Mafia » (Bruna, Antwerpen -
Utrecht). 

Los nr : 70 fr., alleen bij de uit
gever. De Nieuwe Pers NV, Zola-
laan 31, 1030 Brussel. Abt. (11 
nrs) 700 fr. Postrekening nr : 
000-0015691-74. 

TWEE VLAAMSE DICHTERS 
« Gods goedtieid klaar beamend, 

neem ik de mondstand van de 
vissen aan ». 
Gvi/ij Maridelinck 

Je oordeel over een dichtbundel wordt door veel 
faktoren bepaald of beïnvloed. Ik kan me op dit 
ogenblik, na het intens lezen van de Herinneringen 
van Pablo Neruda, niet losmaken van diens visie 
op de maatschappelijke betekenis van het dichter
schap. In onze gewesten speelt de dichter vrijwel 
geen enkele rol. Welke schrijver stelt voor zichzelf 
de vraag : « Kan poësie onze medemens dienen ? 
Kan zij de mensen in hun strijd begeleiden ?'». Het 
antwoord van Neruda is ondubbelzinnig : « Ik had 
me al te lang op irrationeel, negatief terrein be
wogen. Ik diende rechtsomkeer te maken en op 
zoek te gaan naar de weg van het humanisme, dat 
door de huidige literatuur was verbannen, maar 
diep in het streven van de mens wortelt ». 
Van de twee dichters die ik onlangs las, is Gwij 
Mandelinck de menselijkste. Zijn bundel De wijzers 
bij elkaar getuigt van een positieve religieus gela
den levensinstelling. Het leven wordt er ervaren 
als een zinvol geheel van waarden, het is een 
beamend aanvaarden dat gestalte krijgt in de moe
der- en vaderfiguur. Los gezien van de dichterlijk-
lyrische bewoordingen waarmee Mandelinck de 
moeder bezingt, blijft zijn beeld al bij al vrij sta
tisch : ze wordt gesitueerd in het landelijke Vlaan
deren, haar geluk put ze uit een sterk beleefd 
evenwicht tussen de lasten en de vele vreugden 
van het leven, in haar persoon krijgt de poësie van 
Mandelinck een verpoëtiseerd zedelijk karakter. 
Ik moet er onmiddellijk aan toevoegen dat zijn 
poësie, door de rituele en beeldende eigenschap
pen van de taal, omzeggens nergens afglijdt tot 
gemoraliseer. 

De dichter weet blijkbaar zeer goed de grenzen 
liggen tussen poësie en moraal. Die grens is de 
taal. Hij blijft hoofdzakelijk geboeid worden door 
de konkrete omgeving waarin de mensen leven : 
ze maken deel uit van het leefmidden, dat ze be
zielen en waardoor ze ook bezield worden, zoals in 
de volgende strofe : 

Ik vind mijn moeders weekse scfioenen 
op de dweil ; de vloeren zijn geschuurd. 
PAet kloeke bezems mij beheksend 
zet zij alles naar haar hand. 

Door de dichterlijke aandacht voor de degelijke 
eenvoud van de dingen, staat Mandelincks dicht
kunst ook heel dicht bij de Vlaamse volkse werke
lijkheid. Vandaar ook het vertellend karakter van 
die poësie. Mandelincks wereld is herkenbaar, hij 
sluit aan op een onmiddellijk waarneembare wer
kelijkheid. 

In deze zin is het leren een bron van geluk". De 
mens leeft in vrede met zijn omgeving : « Hier 
wordt de vreugde bevestigd », zegt de dichter, 

« Een blije nederzetting is dit huis » of : 
Hier voer ik een stil bewind : als een 
kamerheer ben ik in de vrede thuis. 

De bestaanservaring van deze poësie vormt een 
scherpe tegenstelling met de grondige filosofische 
twijfel en nihilistische tragiek van de literatuur uit 
de stedelijke centra. Geen spoor hier ook van de 
opgeschroefde en al te cerebrale taal van de mo
dernistische dichtkunst. Maar biedt de poësie van 
Mandelinck wel een geestelijk houvast ? 
Voor de mens uit het geïndustrialiseerde Vlaande
ren klinkt ze volgens mij te zeer als de zwakke, 
vredige echo van een liefelijke luit. Ze is het ge
tuigenis van een benijdenswaardig geluk, maar voor 
de naar de landelijke rust begerige moderne mens 
lijkt ze een bijna onbereikbaar geluid. 
Een voorbeeld van het daareven genoemde verguis
de of vernietigende dichterschap is Winter te 
Damme van Hendrik Carette. De dichter wordt « de 
vieze dichter •> genoemd, « een bloedloze schim/ 
in zijn scheve mond/een paar troosteloosvochtige 
verzen wauwelend/mensenschuw koortsig en be
vreesd/te ongevaarlijk en te onbelangrijk om nog/ 
naar te luisteren... ». Heel die poësie baadt in een 
klimaat van neerslachtigheid, verveling, doelloos
heid, geestelijk verval, morele weerloosheid, zwart
gallig zelfbeklag, enz. Om die psychische gemoeds
stemming of ontreddering uit te drukken doet de 
dichter een beroep op een barokke taal die stijf 
staat van nietszeggende alliteraties, in de trant 
van : 

De zee krijst in haar kraaien. 
Walmend roken in het winterwoud. 
Hoeren huilen nacht 
aan nacht. 

En in de zee van wier en 
wee en water 
zwelt de zwoele maan. 

Je hebt hier typisch te maken met een verabsolu
teerde pseudo-tragiek van het absurde dichter
schap, met een verestetiseerde metafysiek van 
een volstrekt ongeloofwaardige ongeluksfilosofie. 
Carette's poësie is een schrijnend voorbeeld van 
de zinloosheid van het neo-eksperimenteel gesta
mel in een wereld die roept om een ontmaskerende 
taal. Zo'n dichterschap heft zichzelf op. 

Eugene Van itterbeek 

Gwij Ivlandelinck, DE WIJZERS BIJ ELKAAR, Brugge, 
Orion, 1974, 32 blz. ; Hendrik Carette, WINTER TE 
DAMME, Brugge, Sonneville, 1974, 67 blz. 
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NIGHTMOVES 

(Nachtvlucht) 

« The long goodbye » van R. Alt
man, « Chinatown » van R. Po-
lanski en « The Conversation » 
van F. Coppola, zijn alle recente 
« private eye «-films, waarin de 
privé-detektive in tegenstelling 
met vroeger een menselijke di
mensie krijgt. Het genre kreeg 
hierdoor een andere, nieuwe di
mensie. Arthur Penn trekt met 
« Nightmoves » — zijn eerste fi lm 
sinds vijf jaar — deze lijn ver
der door. De privé-detektive is 
niet langer diegene die het raad
sel oplost en verder onheil weet 
te voorkomen ; hij mislukt veel
eer in zijn opdracht, moet uitein
delijk machteloos toezien en 
wordt zelf slachtoffer. Het gaat 
in deze f i lm dan ook niet zozeer 
o mde « opdracht », maar wel 
om de « opdracht », maar wel 
tektive zelf « Nightmoves » is 
in de eerste plaats een portret 
van iemand die zowel in zijn per
soonlijk als in zijn beroepsleven 
mislukt. 

Harry Moseby (Gene Hackman) 
is een onzeker iemand, getekend 
door een ongelukkige jeugd, 
steeds op zoek naar zijn oor
sprong (zijn onbekende vader en 
moeder). En wanneer zijn enig 
houvast, zijn vrouw, hem blijkt 
te bedriegen, stort Harry zich in 
de vergetelheid van een nieuwe 
opdracht. l\/1aar zijn zoektocht 
naar een verdwenen 16-jarig 
meisje is evengoed een vlucht. 
Ogenschijnlijk slaagt hij in zijn 
opdracht en brengt hij het meisje 
veilig bij haar moeder terug. 
IMaar de ene moord volgt op de 
andere. 
Het slot van de f i lm is een pseu
do-climax, waarbij Harry machte
loos toeziet en verward en wel
licht dodelijk gekwetst in een 
bootje dobbert rond een vlieg
tuigwrak. De toeschouwer blijft 
na dit einde even verward ach
ter als Harry Moseby zelf. 
Het raadsel blijft onopgelost, er 
is geen ophelderende ontknoping. 
Wanneer men met de traditionele 
verwachtingen naar deze f i lm 
gaat kijken, komt men dan ook 
bedrogen uit. Want zoals gezegd 
gaat het hier niet om de « zaak » 
maar wel om de persoon van de 
privé-detektive, die zelf onder
werp van de fi lm geworden is. 
Maar dit portret van een vertwij
felde, eenzame Harry weet Arthur 
Penn dan ook meesterlijk neer te 
tekenen. 

Bovendien mag je van een ki
neast als Arthur Penn wel ver
wachten dat hij via zijn films iets 
tracht weer te geven van zijn 
kijk op de Amerikaanse samenle
ving. Zo was het toch in zijn vo
rige «Bonny and Clyde», «Alice's 
restaurant» en «Little big man» ; 
en zo is het ook in «Nightmoves». 
Vooral via de — voortdurend af
gebroken — dialogen refereert 
Penn naar de aktuele faze in de 
Amerikaanse geschiedenis. De 
malaise van Harry, zijn vertwijfe
ling, beperktheid en machteloos
heid haakt aan bij de malaise 
van het post-Watergate-Amerika. 
Moet het gezegd dat Arthur Penn 
maximum gebruik weet te maken 
van de dominerende aanwezig
heid en het talent van akteur 
Gene Hackmann ? Tot. in het min
ste detail weet deze het portret 
van een 40-jarige man op zoek 
naar zichzelf waar te maken. 
Naast hem akteren Susan Clark, 
Janet Ward, Edward Binns, Mela-
nie Griffith en Jennifer Warren. 
Vooral voor deze laatste bete
kent « Nightmoves » een ware 
revelatie. 

GENE HACKMAN IN 
« NIGHTMOVES » EN 
« FRENCH CONNECTION II » 

Gene Hackman behoort momen
teel tot het rijtje der meest ta
lentvolle Amerikaanse akteurs. 
Een fi lm met Gene Hackman kan 
moeilijk een totale mislukking 
worden, want Hackman domineert 
steeds door zijn fysieke aanwe
zigheid. Het is dan ook echt geen 
toeval dat twee jaar na mekaar 
te Cannes een fi lm met Gene 
Hackman de hoofdprijs behaalde 
(« The Scarecrow » en « The 
Conversation ») en dat de akteur 
zelf een Oscar kreeg voor zijn 
vertolking in « French Connec
tion I ». Hackmans vertolking is 
steeds weer even intens, door
leefd. Dit is ook het geval in 
twee recente films met deze ak
teur in de hoofdrol : « Night
moves » en « French Connection 
II ». In de eerste vertolkt hij de 
rol van een privé-detektive, in 
de tweede deze van een Ameri
kaans politieman. In beide echter 
is hij evengoed slachtoffer als 
achtervolger. 

Nightmoves 

HOE EENZAAM IS 
BOUDEWIJN DE GROOT ? 

Ere aan wie ere toekomt, hoewel 
het velen zwaar zal vallen de 
nieuwe plaat van Boudewijn de 
Groot zomaar aan te nemen. Voor 
hen is « Waar ik woon en wie ik 
ben » zijn vroeger image zomaar 
overboord gooien, en negeren 
wat hij vroeger presteerde. De 
teksten van René Daalder die hij 
voor de eerste keer onder de 
arm nam, liggen helemaal in de 
lijn van wat Boudewijn zelf met 
de plaat voorheeft. De teksten 
zijn enorm introvert en zeggen 
in eenvoudige woorden hoe hij 
vandaag evolueert. Gedaan met 
Lenard Nijgh's soms zware poë-
sie, de sprankelende juweeltjes 
als « verdronken vlinder » of nog 
de sfeervolle mysterieuse hek-
sensabat. 
Muzikaal wordt echter de groot
ste klap gegeven door de arran
geur Bert Paige de bons te ge
ven en zelf de bewerkingen sa
men met sporadisch Job Maarse 
te willen ineensteken. Het klinkt 
even pijnlijk wanneer hij aan zijn 
fan en epigoon zegt dat ze hem 
niet kent, en zijn groot voorbeeld 
Tom Paxton wil vergeten. Meteen 
betekent het dan ook dat dit 
Boudewijn's eerste echte solo
plaat is, en zo dient deze plaat 
dan ook beluisterd. 
De eeuvoudige begeleiding on
dersteunt dan ook volkomen de 
zeer persoonlijke teksten. Kant 
twee zal voor velen het meest 
aanspreken, met ondermeer het 
zeer fijne piano- en orgelspel in 
« Of niet soms », waarmee hij 
opent. Ook zijn stemgeluid doet 
erg aan het « Verdronken vlin
der «-album denken, en « Tra
vestie » is wellicht het beste 
nummer van de plaat. De roman
tische terugblik met de stem van 
Anja de Jong die even gevoelig 
een stukje brengt uit « testa
ment » en « beneden alle peil «, 
waarna de groep het elektrisch 
verder uitfriekt. Ook in de vol
gende nummers vindt je zowel 
muzikaal als tekstueel de sfeer 
van vroeger terug, en als je de 
moed opbrengt om de eerste 
kant opnieuw af te draaien, valt 
deze onverwacht zelfs mee, met 
het ritmisch « Calypso », de 
jeugdherinneringen in « waar ik 
woon » en ook « Nederlandse 
held ». Kortom een plaat die je 

French Connection II 

maar na enkele keren ten volle 
kan smaken. Het leek dan ook 
zinnig bij de voorstelling in het 
landelijke Kobbegem even met 
hem te praten. Over de plaat 
zelf praat hij weinig, behalve dat 
hij gezocht heeft naar een meer 
persoonlijke aanpak. De afscheids-
toer die enkele jaren terug plaats 
had, was echter voorlopig, daar 
hij tegen het komende voorjaar 
een koncerttoer plant. Het bete
kende voor hem wel het afscheid 
na vijf jaar zingen, en na even in 
het Engels wou hij voor een tijd
je ophouden. « Ik produceerde 
platen voor anderen en schreef 
niet om de tijd te doden, maar 
gewoon omdat ik er nood aan 
had muziek te spelen, en geld 

kon ik ook best gebruiken ». Op 
de vraag wat er overgebleven 
was van de protestzanger van 
weleer, keek hij even wat ver
veeld, maar herpakte zich met 
de uitleg dat de protestliedjes op 
dit moment het best in zijn re
pertoire pasten en voor hem het 
voornaamste was goeie teksten 
te zingen. 
Van de wat opvallend pretentieu-
se sportredakteur Ton Vissers, 
die als Nederlander spijtig ge
noeg zich superieur moest uitla
ten, kreeg Boudewijn als kadoo 
een fiets waarop hij even in de 
tuin rondspurtte 

Sergius. 

Boudewijn, de eenzame fietser 
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BETWISTBAAR 
In « Les Sports » loopt momenteel een reeks artikelen over de situatie 
van de atletiek, nu, hier in ons land. Schrijvers ervan zijn Yves Mortier 
en Luc Legros, en de aanleiding ertoe was een bezoek van deze laatste 
aan trainingskampen voor atleten in Oost-Europa. 
Het Is onmogelijk hier samen te vatten wat er in die reeks artikelen 
allemaal wordt gezegd. In de komende weken wensen wij er, af en 
toe, toch even op terug te komen, omdat wij het onderwerp belangrijk 
vinden. 
Vandaag toch eerst een paar woorden over het • uitgangspunt » : de 
atletiek in de Oosteuropese landen, meer bepaald in de Sovjetunie. 
Twee vaststellingen : atleten en trainers krijgen ginder veel meer 
mogelijkheden (geld, ti jd, infrastruktuur, wetenschappelijke begelei
ding enz.) dan hier, en hun prestaties liggen veel hoger. Konkluzie : 
wij willen ook super-vedetten, dus moeten wij met de opleiding onge
veer dezelfde richting uit. 
Het is een standpunt, maar naar onze bescheiden mening niet het 
enige. 
Om maar een paar punten te vermelden : hebben wij echt behoefte 
aar. grote vedetten ? Of eerder aan sport voor iedereen ? 
Werkt het in de Sovjetunie gevoerde sisteem werkelijk zo goed ? 
Merkt men geen sporen van stagnatie ? Is de prijs voor één vedette 
niet tè hoog (aan roebels en aan mislukkingen) ? 
Zijn hun suksessen wel overwegend te danken aan het drillen van een 
handjevol voorbestemden ? Of zit de omvang van de wervingsreserve 
(d.i. de massasport) er voor iets tussen ? Is de enige opleiding tot 
topatleet (de loopmachine) wel aanbevelenswaardig, of zou het beter 
zijn de sport niet als doel, maar als middel te beschouwen ? 
Met welke bedoeling zou een gemeenschap topsporters vormen ? 
Propaganda ? Bewijst de sport meer dan ze bewijst ? 
Men zegt : de gemeenschap steunt de kunst, dus moet ze ook de sport 
steunen. Redenering die o.i. vreselijk mank loopt. Maar als men ze als 
juist zou aanvaarden, dan kan men ook verder gaan, en zeggen : de 
gemeenschap steunt de sport. Waarom dan niet het spiritisme, de 
prostitutie en het schreefke-schieten ? 

KRAAN DICHT 

In Portugal, men weet het, staat 
alles zowat op de helling. Dat 
heeft ook zijn weerslag gehad in 
de sport. De grote klubs — voet-
balklubs — hingen praktisch vol
ledig af van de banken. Welnu, 
die banken werden genationali
seerd, en de geldkraan werd dicht
gedraaid. Geen geld meer « ver-
gosselen » via de voetbalsport, 
werd het parool. Er mogen geen 
vreemde vedetten meer aange
worven worden, kwestie van het 
afvloeien van kapitaal naar het 
buitenland te voorkomen. En een 
ander gevolg : veel eigen spe
lers willen uitwijken naar het 
buitenland, nu het grove geld
gewin naar zijn einde loopt. Eer
lijk gezegd — en zonder ons uit 
te laten over wat men voor de 
rest doet in Portugal — voelen 
wij wel wat voor de opgelegde 
beperkingen. En het zou bij ons 
ook wel wat minder kunnen. 

ALI FOR EVER 

Rond de zoveelste boksmatch 
van de eeuw (Cassius Clay ofte 
Mohammed Ali tegen Joe Fra-
zier) in Manilla is weer een reus
achtige show verkocht. Massa's 
geld (180 miljoen frank gage), 
massa's rondborstige, openhar
tige dames rond de heren, pu
blieke trainingen, verhalen over 
dreigende (?) echtscheidingen. 
Wij vragen ons af of er in heel 
dat gedoe nog iets zit wat met 
sport te maken heeft. Behalve 
misschien — en dan nog mis
schien — enigs lichamelijke ge
schiktheid voor het werk. 

WIJ ZULLEN DOORGAAN 

Verleden woensdag streden onze 
beste voetbalklubs op verschil
lende Europese fronten. In de be
ker voor landskampioenen moes
ten de mannen van Erweedeejem 
het in Noorwegen gaan opnemen 
tegen de Vikingers van Stavanger. 
Die zeer sportief werden ge
noemd, wat erop wijst dat de 
Brusselaars wonnen. Anderlecht 
diende het thuis op te nemen 
tegen Bukarest, en dank zij een 
• kompensatiepenalty » — zij 
hadden er vroeger een moeten 
krijgen — konden de Brusse

laars zich plaatsen voor de vol
gende ronde. Antwerp speelde 
het zowaar klaar te gaan winnen 
bij Aston Villa. En Klub Brugge 
had niet de minste moeite met 
het Franse Lyon. Zodat wij al 
onze vertegenwoordigers nog 
zullen terugzien in de verdere 
verwikkelingen van de Europese 
kompetities. Zoals het heet in 
het liedje : wij zullen doorgaan. 

HA DIE BELGEN ! 

« Les Sports » publiceerde de 
erelijsten van de zogenaamde 
klassieke koersen (acht in getal), 
en zonder bv. Gent-Wevelgem, 
Bordeaux-Parijs en de wedstrij
den in Nederland en Duitsland), 
en dat vanaf 1950. Van de 201 
wedstrijden (Parijs-Brussel werd 
enkele keren niet gereden) won
nen de Belgen er 122, dus veel 
meer dan hun part. De rest werd 
gewonnen door renners uit acht 
andere landen. Wanneer men al
leen de wedstrijden van de laat
ste tien jaar bekijkt, dan stelt 
men vast dat de Belgen er van 
de 74 niet minder dan 57 won
nen, en Merckx alleen 22. Van 

een Belgisch overwicht gespro
ken ! Of het nu iets is om ge
weldig trots op te zijn, dat wil
len wij hier in het midden laten. 

MENU 

Cyriel Guimard, voorzitter van de 
Franse vereniging van beroeps
renners, verklaarde dat de pro
gramma's geweldig overladen 
zijn. De renners moeten veel te 
veel rijden. Standpunt dat wij 
delen. Felix Lévitan, voorzitter 
van de vereniging van inrichters, 
tikte hem echter op de vingers. 
Hij zei dat de wielerkalender een 
menu is. Wie in een restaurant 
gaat, doet een keuze, maar eet 
niet alles wat op de spijskaart 
vermeld staat. Wat scherp gezien 
is van Felix. Maar hij moet er 
toch ook een beetje rekening 
mee houden dat de renners vaak 
niet veel te kiezen hebben. Hun 
werkgever bepaalt gewoonlijk 
welke koersen de renners « wil
len » rijden. En dat is uiteraard, 
gelet op de publiciteit, zoveel mo
gelijk. 

TWIJFEL 

Op 17 jul i , weer of geen weer, 
moeten de olimpische spelen een 
aanvang nemen. De kwestie is 
echter dat men er weer is gaan 
twijfelen of de installaties daar
tegen wel klaar zullen komen. 
Op dit ogenblik is er eigenlijk 
nog niets voltooid. Men hoopt 
op een zachte winter en de wel
willendheid van de sindikaten. 
Ondertussen denkt men er ech
ter aan — als men in Montreal 
niet klaar zou komen — nog 
maar eens naar Mexiko te trek
ken, waar al de installaties nog 
staan van de spelen 68. Verlaten, 
vuil, ongebruikt en vervallen 
weliswaar, maar in geval van 
nood nog bruikbaar. En in dat 
geval zou men in Montreal blij
ven zitten met de duurste puin
hoop op aarde. Zover is het ech
ter nog niet. Alles zal wel in or
de komen. Maar het zal poen 
kosten I 

WAAROM ZIJ ? 

In een krant bespraken een paar 
Waalse topatleten (naar Bel
gische normen dan) hun proble
men hier in België. Wat zij voor
al vragen is natuurlijk geld. 
Rechtstreeks bij wijze van bege
leiding, en onrechtstreeks door 
subsidies aan klubs, door het 
bouwen van de infra-struktuur 
enz. Nu zal het wel waar zijn dat 
de Belgische atleten in vergelij

king met hun kollega's uit som
mige landen niet bepaald ver
troeteld worden. En op het ge
bied van de infra-struktuur kan 
er nog wel een en ander gedaan 
worden. Maar anderzijds is het 
toch zo dat heel wat atleten zich 
goed laten betalen om deel te 
nemen aan een wedstrijd, en dus 
in feite beroepsmensen zijn. 
Moet de gemeenschap daarvoor 
dan opdraaien ? En waarom dan 
niet voor de haarkappers, de boe
ren en de veehandelaars ? 

STATISTIEK 

Aan één van de lezers van « Les 
Sports » danken wij volgend sta-
tistiekje : aan de verschillende 
Europese voetbalkompetities heb
ben tot dusver 408 verschillende 
klubs deelgenomen. 208 voor de 
beker voor landskampioenen, 251 
voor die der bekerhouders, en 310 
voor de UEFA-beker. Als er dat 
same nmeer zijn dan 408, dan 
komt dat doordat één klub nu 
eens aan die, dan weer aan een 
andere kompetitie deelneemt. 
Van Beligsche zijde namen 6 
klubs deel aan de eerste, 7 aan 
de tweede, en 14 aan de derde 
kompetitie. Het grootste aantal 
deelnemende klubs vindt men in 
Engeland en Duitsland, wat erop 
wijst dat er in die landen geen 
sterke suprematie is van een 
paar klubs, zoals dat wel het ge
val is (geweest) in Spanje, Por
tugal en ook wel in Nederland. 

VAN DAG 
% MAANDAG : ergens in Luxem
burg werden er in één voetbal
wedstrijd — nou ja, wedstrijd — 
43 doelpunten aangetekend # 
DINSDAG : de baas van de inter
nationale tennisfederatie heeft ge
zegd dat de politiek zich niet mag 
bemoeien met het tennis. Bravo 
• WOENSDAG : wij hebben van
nacht geslapen, en zagen de zo
veelste boksmatch van de eeuw 
dus niét. Wij moeten namelijk 
werken vandaag • DONDERDAG: 
en Raymond Ceulemans is nog 
maar eens wereldkampioen. Als 
hij nu maar niet vergeet naar de 
receptie te gaan .. # VRIJDAG : 
uit een enquête bleek dat er ook 
mensen zijn die liefst sport zien 
op de TV omdat dit zoveel lawaai 
maakt, en ze op die manier best 
hun buren kunnen pesten # ZA
TERDAG : Jaak Lecoq heeft een 
kus gekregen van Vital Loraux. 
Als ge een dag ouder wordt... 
9 ZONDAG : verjaardag van twee 
eminente vertegenwoordigers van 
de « muscle wallon » : Piot en 
Bruyère. Ad multos annos 9 

TOT DAG 

Lokeren houdt stand of klein Duimpje maakt een neus naar de supergroten. 

30 

JUPITER 2 

Wie met een kijker Jupiter waar
neemt, merkt al dadelijk twee 
opvallende verschijnselen op : 
enerzijds de zg. gordels, ander
zijds de « rode vlek ». 
De gordels zijn wolkenvelden. 
En dit brengt ons meteen bij de 
atmosfeer van Jupiter. De 
meest voorkomende stof daarin 
is waterstof, met daarnaast wa
terstofverbindingen als ammo
niak en methaan. Door de grote 
massa van de planeet (en dus 
de grote aantrekkingskracht) is 
alle waterstof nog vastgehou
den. Dit heeft tot gevolg dat de 
planeet ongeschikt is voor leven 
zoals wij dat op aarde kennen. 
Dit trouwens nog om een ande
re reden, waarover zo dadelijk 
meer. 
Het tweede opvallend verschijn
sel is dus de « rode vlek >. Ze 
heeft, zoals de naam het zegt, 
een rode kleur, maar dan met 
dien verstande dat er toch 
kleurwijzgingen optreden (van 
donker naar bleek rood). Ook de 
plaats van de vlek op het pla
neetoppervlak verandert. Anders 
gezegid : de vlek verplaatst zich 
langzaam. Om een idee te heb
ben Van de grootte van de 
vlek : ze is groter dan het aard
oppervlak. 
Nog is men het niet eens wat 
de vlak eigenlijk is. Volgens 
sommigen is het een hoeveel
heid vaste afvloeibare materie 
in de atmosfeer. Anderen zeg
gen dat de rode vlek de top is 
van een zuil gassen, rustend op 
het planeetoppervlak. En meer 
en meer is men tot de overtui
ging gekomen dat het gewoon 
een reusachtig wolkenveld be
treft. 
Wat de bouw van de planeet 
betreft, denkt men dat in de 
dampkring twee lagen voorko
men, ieder bestaande uit drie 
formaties. In de buitenste laag 
zou vooral ammoniak voorko
men, van buiten naar binnen 
toe onder de vorm van kristal
len, druppels en damp. De bin
nenste laag bevat hoofdzakelijk 
waterstof, ook in vaste, vloeiba
re en gasvormige toestand. 
De buitenste laag van de pla
neet zelf zou grotendeels vloei
baar kunnen zijn, en de eigen
lijke vaste zone zou zich maar 
op grote diepte bevinden. Dit 
zou dan de tweede reden zijn 
waarom een landing op Jupiter 
niet zo direkt realizeerbaar 
wordt geacht. 
Jupiter bezit wellicht een sterk 
magnetisch veld. En de planeet 
is ook een sterke bron van ra
diostraling. Wat echter de oor
sprong is van de stralng, daar
over is men het voorlopig nog 
niet eens. 
Het zal wachten worden op de 
ruimtetuigen, op weg naar Jupi
ter, om de geheimen te ontslui
eren. 

infoKOSMOS 
Kultureeel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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9 OKTOBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie de Viking. 
18.30 Slalom. 
19.15 Allemaal beestjes. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Pano '75. 
21.35 Monumentenjaar 1975. 
21.45 Standpunten. 
22.05 Première. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Het kleine huis op de 

prairie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 EO-Kinderkrant. 
19.55 Tussen twee werelden. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Nader bekeken. 
22.20 Ars musica. 
22 50 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Guyana, waterland. 
19.30 Oorlogswinter. 
20.00 Nieuws. 
20.40 Klaverweide. 
21.30 Koning klant. 
21.55 Man over de vloer. 
22 20 Achter het nieuws. 
22 56 Neuws. 
23 00 Den Haag vandaag. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 . j 'ai vu. 
18.30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 La ligne de demarcation. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 A vous de choisir. 
20.35 L'Affaire Dominici. Fran

se fi lm (1973). 
22.15 De filmmolen. 
23.00 Nieuws. 

10 OKTOBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Open school. 
18.35 De Antillen. Dok. 
19.00 Inon. Kanadese anima

tiefi lm. 
19.10 KTRC. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Piste. 
21.05 Marnix Gijsen achterna. 
21 50 Neuws. 
22.00 India song. Franse fi lm 

(1975). 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature. 
19.55 Luister van het orgel. 
20.15 Kojak. 
21 05 Briggs, de schrik van de 

geheime dienst. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Farce majeure. 
22.20 Caroline en Louis. 
22.55 Bootreis. 
23 05 Praten met de minister

president. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
20.00 Nieuws. 
20 25 Een mens wi l . . . 
22 00 De gebroeders Ham. 

mond. 
22.50 Televizier magazine. 
23.35 Nieuws. 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 
21.30 

22.50 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3... j 'ai vu. 
Sept sur sept. 
La communauté fran^ai-
se de Wallonië et de 
Bruxelles. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Neuf millions neuf. 
La gueule ouverte. Fran
se f i lm (1974). 
Nieuws. 

11 OKTOBER 

BRT 

14.00 
14.30 
15.00 

16.00 
18.00 
18.05 

19.38 
19.45 
20.15 

20.40 
21.30 
22.15 
23.05 

Leef nu. 
De beklimming. Dok. 
Wielrennen. Ronde van 
Lombardije. 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Charlotte, de spin en 
Wilbur, de big. Ameri
kaanse animatiefilm. 
Het gelaat. Korte f i lm. 
Nieuws. 
Edgar Briggs, geheim-
agent. 
Hallo met Henk. 
Terloops. 
Christie Love. 
Nieuws. 

NED 1 

19.45 
15.00 
15.02 

15.40 
16.05 
16.30 
17.05 
17.15 

18.15 
18 45 
18.55 
19.05 
19.35 

21.35 
21.50 
22.40 
23.20 
23.25 

Nieuws. 
Nieuws. 
Sport in Ahoy. Wielren
nen. 
DorJs Day. 
De kleine zeemeermin. 
Laterna magica. 
De prairie leeft. Dok. 
Als de zalm springt, dan
sen de beren. 
Teleac. 
TV-Info voor Marokkanen 
Nieuws. 
Wie van de drie ? 
Angelique, markiezin der 
engelen. Franse film 
(1964). 
Nieuws. 
Mr Melody. 
Avro's sportpanorama. 
Nieuws. 
Lied van de week. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wickie de Viking. 
19.30 Afrikaans dagboek Dok. 
19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Cyrano de Bergerac. To

neel. 
23.35 Mexican trompets. 
23.40 Nieuws. 

RTB 

9 30 Des machines, des maT-
tres, des élèves. 

10.30 Comment allez-vous ? 
12.35 Regionaal debat. 
13.30 TV-Femmes. 
14.00 Entree libre. 
14.45 Landbouwmagazine. 
15.00 Wielrennen. 
16.30 Loisirs actifs. 
17.00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Eglantine. Franse fi lm. 

(1972). 
22.10 Peter Gordeno. 
22.40 Nieuws. 

12 OKTOBER 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Eucharistieviering. 
11.00 Konfrontatie. 
12.00 Zeven op zondag. 

14.30 Open school. 
15.00 Zes en een halve gare. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 The last night of the 

Proms. 
18.20 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.25 Rhoda. 
18.50 Pantoffeltje. 
19.00 Monumentenzorg 1975. 

Oudenaarde-Dlest. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 De verpleegster brengt 

het wel in orde. Triller. 
21.40 Leven als God in Frank

rijk. 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis, 
16.27 Horse of the year show. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 Bericht van de wilde 

ganzen. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19 00 Nieuws. 
19.05 Twietie. 
19.10 KRO-Muziekfeest 1975. 
20.25 De katolieken. TV-film. 
21.45 Heel de mens. 
22.15 Humanistisch verbond. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Brigadier Dog. 
18 35 De zwarte pijl. 
19.00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Ot en hoe zit het dan 

met Sien ? 
21.00 10 jaar radio buitenland

se werknemers. 
21 30 Nieuws. 
21,35 Informeel. 
22.35 Beeldspraak. 
23.00 Nieuws. 

RTIB 

9.30 Donner a voir. 
10.10 Classes moyennes. 
10,30 Ulysse. 
12.00 Faire le point. 
12.50 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.30 Le monde merveilleux 

de la couleur. 
15.20 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.15 Carrefour 17. 
18.00 Piste. 
18.40 Pierrot. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Histoires insolites. 
21.10 Cinéscope. 
22.00 TV 7 Club. 
23.00 Nieuws. 

Sjrt< 

13 OKTOBER 

BRT 

14.00 
18.00 
18.05 
18.20 
18.45 
19.15 
19 45 
20.15 

22.05 
22.40 

Schooltelevisie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Klein, klein kleutertje. 
De familie Partridge. 
Open school. 
Sporttribune. 
Nieuws. 
De dag en het uur. 
Frans-Italiaanse oorlogs 
fi lm (1962). 
De vijfde windstreek. 
Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie, 
18.15 Teleac. 
18.45 Suriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The Flintstones. 
"'130 Kareltjes kolderieke ka

priolen. 
19.45 Men neme... Show. 
21.00 Mijn vrouw de buur

vrouw. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Mensen zonder grenzen. 
22.15 In de keuken van Be

rend : Marty Feldman. 
22.50 De Elvis-band. 
22.55 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Ni©uws. 
19.05 Dr Who. 
19.30 NL-Tippers. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De dag waarop de paus 

gekidnapt werd. Blijspel. 
22.05 Aktua-TV. 
22.45 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 La familie Boussardel. 
?1.50 Les impressionnistes. 
^Aansluitend : Nieuws. 

14 OKTOBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boy Dominic. 
18.30 Open school. 
19.00 Whympers droom. Dok. 
19.10 Het vrije woord. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Operette-melodieën. 
20,30 Waaldrecht. 
21.25 De boom is van de tuin

man. 
22.15 Helen, een vrouw van 

deze ti jd. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 TV-nfo voor Spanjaarden. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Geheimen der zee. 
19.55 Reinhard Mey. 
20.30 Opsporing verzocht. 
21.20 Gregor Serban. 
21.35 Nieuws. 
21 50 Het achtste wereldwon

der staat in Amsterdam. 
22.25 Opsporing verzocht. 
22 40 Ontdek je plekje. 
22.45 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog 
18,55 Nieuws, 
19,05 Zij gingen de lucht 
19,30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 David Copperfield. 
21.20 Mini-voetbalshow. 
22.10 Hier en nu. 
22.50 Tien minuten met... 
23.00 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 ... j 'ai vu. 

18.30 Seniorama. 
19.00 La ligne de demarcation. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 1'Eneide. 
21.10 Qui de droit. 
?2.00 Flonsflons. Koncert. 
22.40 Nieuws. 

15 OKTOBER 

BRT 

16,30 Tip-top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Muziekfestival Neerpelt. 
18.10 Atelier Bis. 
18.20 Vakantiekwis. 
18.45 Coronation Street. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Dood van een gids. 
22.15 Manet. Dok. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
16.05 Avro's toppop-tips. 
16 25 Kies je sport. 
16.50 Samantha als robot. 
18,15 Teleac, 
18,45 Staatsloterij. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Moeder gaat op stap. 

TV-spel. 
?1 10 Werkwinkel. 
?1 35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22 05 Panoramiek. 
22.35 Studio sport. 
23.00 Sprekershoek. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20 30 Briggs, de schrik van de 

geheime dienst. 
20.55 Omdat m'n vader fout 

was. 
21 25 Momenten. Finse TV-

film. 
22.05 NCRV's open boek. 
22 40 Nieuws. 
22 45 Teleac. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 La ligne de demarcation 
19,25 Antenne-soir, 
19,45 Nieuws. 
20,15 Contacts, 
20 20 Les sentiers du monde, 
21,30 Les casques bleus des 

Nations-Nnies. 
22,30 Nieuws. 

Donderdag 9 oktober — RTB 
L'AFFAIRE DOMINICI (1973) 
Rekonstruktie van de rechtszaak van de moord op een Engels gezin 
in 1952, Sober maar boeiend in beeld gezet door Claude Bernard-
Aubert, Met Jean Gabin in de hoofdrol. 

Vrijdag 10 oktober — BRT 
INDIA SONG (1974) 
•< India Song » is de geschiedenis van een vreemde liefde, zich af
spelend op het Indische schiereiland, in de jaren '30. De fi lm rekon-
strueert twee dagen uit die t i jd, twee dagen in een overbevolkte 
stad aan de boorden van de Ganges, tijdens het hete en vochtige 
zomer seizoen Met Delphine Seyrig, Michel Lonsdale en Mathieu 
Carrière. 

Vrijdag 10 oktober — RTB 
LA GUEULLE OUVERTE (1973) 
Een vijftigjarige vrouw is veroordeeld : kanker. Haar man en twee 
kinderen zijn getuige van haar doodstrijd. Aangrijpende en sterke 
film van Paurice Pialat. Met Nathalie Baye. 

Maandag 13 oktober — BRT 
LE JOUR ET L'HEURE (1962) 
Een weerstandsdrama bekeken vanuit een psichologische gezichts
hoek. Handige regie van René Clément. Met SImone Signoret en 
Stuart Whitman. I 
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Groepen en maatschappijen allerhande ! ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag

avond in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

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

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitlp. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal 

van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -

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

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

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ZCXItfRC]€S 
Tandarts gevraagd voor Brussel, 
2 dagen per week. Schrijven bu
reel blad. R 119 

Betrekking gezocht voor : lood
gieter, technische tekenaar, me
dische sekretaresse, kleuterleid
ster, jonge vrouwelijke bediende. 
Antw. aan M. Van Liedekerke, 
red. 02/217.97.98. R 120 

Vlaamse verenigingen die belang 
stellen in het vertonen van een 
filmavond over de jongste IJzer
bedevaart (klank en kleur) kun
nen gratis beroep doen op dhr E. 
Jacobs, Tangedallaan 27, 1850 
Grimbergen. Voor inl. omtrent da
ta en schikkingen, tel. 02/ 
251.74.41. R 122 

GROOT GENT 
Technikus A2 landbouwmechanika, 
21 jaar, vrij van legerdienst, zoekt 
passende betrekking. Inl. bij sen. 
Oswald Van Ooteghem, Rode 
Kruisstr. 7, 9219 Gentbrugge, tel. 
091/30.72.87. R 123 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 

t e l . ( 0 3 1 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

• 
Bijhulzen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 

De Erasmusschool zoekt voor 
Antwerpen, Aalst, Brugge, Has
selt, Kortrijk, Leuven, Mecheien 
voor onmIddeHijke indiensttre
ding : rijschoolinstrukteurs. Ook 
niet-gebrevetteerde om opgeleid 
te worden. Begijnenvest 99, 2000 
Antwerpen. R 124 

Wegens een ver doorgevoerde re
organisatie van het bedrijf, is een 
zeer aktief VU-kaderlid zonder 
werk gevallen. Hij is adjunkt bij de 
aankoopdienst in een grootwaren
huis. Hij zoekt een nieuwe be
trekking (niet noodzakelijk in de 
sektor voeding) waar verantwoor
delijkheid en organisatie geen 
ijdele woorden zijn. Kontakt via 
kamerlid W. Kuijpers, Swertmo-
lenstr. 3, Herent, tel. : 016/ 
22.96.42. R 125 

Jongeman, 29 jaar, werkzaam en 
dinamisch, boekhouder (diploma 
B6B1) met 7 jaar ervaring in mid
delgroot bouwbedrijf, zoekt pas
sende betrekking. Voorkeur gaat 
naar de streek van Dendermonde. 
Tel. 031/76.57.64, sen. M. Coppie-
ters. R 126 

DANSORKEST 

BERT MINTEN 
EINDELIJK TERUG ! 

Betserbaan 3 - 3480 Halen 
TEL. (013)44.10.66 

TE KOOP 
Strombeek, hoek nieuwe laan 
en Gemeenteplejn, Res. J .Van 
Ruusbroec. 

LUXE APPARTEMENTEN 
1, 2 en 3 sipk. + ruime 
terr., voll. inger. keuken. Luxe 
uitv. 
4 HANDELSRUIMTEN 

Inl. IMMOPLANNING, Bloemen-
dreeflaan 12, 1810 Wemmel. 
tel. 02/269.55.56. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 

^ 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagen» - bedjes en 
wiegen - stoeien en looprekken - schommels - kamerversle

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledlj . ruiterultrustlngen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommeli. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

In minder dan twee jaren tijd is de Vlaamse Toeristen
bond aan de uitgave van zijn 45e « wandelboekje ». 
Dit zijn geïllustreerde brochures, uit eigen offset
drukkerij, gewijd aan wandelpaden over heel het 
Vlaamse land. 
Telkens is er ook een plattegrond of een kaartje bij. 
De paden kregen vaak de naam van een beroemde 
Vlaming. 
Die spotgoedkope boekjes zijn o.m. bestemd tot gro
tere bekendmaking van de Vlaamse Wandelaarsbond 
(V.W.B.), afdeling van de V.T.B., gesticht door zijn 
voorzitter, die ook de hoofdredaktie van de wandel
boekjes waarneemt. 
Hij is nu ook begonnen met « Fietsboekjes », natuur
lijk gewijd aan fietspaden en zoekt medewerkers op 
dit gebied. 

Alle inlichtingen bij de voorzitter van de VTB, St-Jakobsmarkt 45, 

2000 Antwerpen, tel . (031)31.76.80. 

AmKvoLin 
Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST > 
De baas (echte Tunesische 

Vlaamse vriend) aan het fornule. 
IJzerenkruIsstraat 84, 1000 Bruss9l 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebeile - T. 091/69.31.70 
Geselekteerde planten voor 

partikuliere verkoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

p.v.b.a. Lierse Vloerhandel 
Lisperstraat 49 - 2500 LIER 

Tel. (031)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

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 wn 
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 ASSEN HOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel . (031)21.98.15 

Frans Belrenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazal'aan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 06.43 
Na 18 u 425.46 42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

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

Boneputstraat 38 
3690 BREE 

011/46.11.88 - 46.24.77 
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 

013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerlef. 

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 mS 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

10%vr.V.U.Ied8n 
KOSTUUMS • VESTONS - BROEKEN • PAHDESSU9 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
JW«inhouwr«v«it. 52 Antwrp«n T*l. 03Jn.35.S9 
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een traditionele bouwmetcxie, oerdegelijk maar eigentijds, naar maat 
naar uw persoonlijkheid, budget en wensen. Echt iets voor U. 

Vil la's, eengezinswoningen, appartementen, opbrengsteigendommen, 
industrie. 

BOUWEN 
MET 
KUNNEN 
BETEKENT 

op uw grond, of de beste die Uzelf bij ons kiest uit een ruime keuze 
over het ganse Vlaamse land. 

uw inspiratie putten ui t de fi jnste bouwti jdschriften en de beste archi-
tekten raadplegen. 

vooraf genieten van een gratis voorstudie voor de klant. Het enige de
gelijke en reële basisdokument waardoor U vooraf weet waaraan en 
waaraf. Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting. 

profiteren van de jarenlange ervaring van vakmensen, zowel tech
nische, financiële, ja zelfs fiskale. W ie weet beter wat duur en goed
koop is dan de aannemer zelf ! 

zien wat reeds gerealiseerd is, zien wat U kr i jg t . . . horen hoe tevreden 
men is, leren ui t hun ervaring en U vergewissen van de degelijkheid 
van het resultaat. 

kortom : verstandig beleggen in onroerende kwal i te i t . . . onze klanten 
van 20 jaar geleden zi jn nu het levende bewijs dat een kwaliteitswo
ning veel beter rendeert. 

oud ruilen voor nieuw... ook dat ! Raadpleeg onze immo-inkoop en 
ruildienst. 

In onze zetels te Antwerpen, Cent, Leuven vindt U een antwoord op 
al uw vragen en een oplossing voor elk probleem. 

VOOR VRIIBUIVENDE INFORMATIE 
Naam : 

straat- : 

gemeente Postnr : 

wens inlichtingen voor het bouwen van een villa, een
gezinswoning, appartementsgebouw, industrie 

op mijn grond te 

of zoek een grond te 

datum 

KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 

CENT 

GENK 

LEUVEN 

MEIR 18 

ONDERBERCEN 43 

WINTERSLAGSTRAAT 22 

BRUSSELSESTRAAT 33 

600 ARBEIDERS 

1001 MOGELIJKHEDEN 

WIJ IS 



EEN KOE 

DOOR EEN KIER 

Het goede Nederlandse wootd 
' staatsgreep » is bij een flink 
deel nieuwslichters in ongenade 
gevallen en wordt heden tenda-
ge te pas en te onpas vervangen 
door het woord « coup ». Spreek 
uit " koe » zoals het melkgevend 
zoogdier. 
Waar <' coup » in een doorlopen
de tekst geschreven staat kan 
de snuggere lezer allicht ver
moeden dat hij te doen heeft 
met een poging om het bestaan
de politieke bestel door een an
dere staatsorde te vervangen. 

Maar wanneer in een gesproken 
uitzending « coup » gewoon als 
« koe » gezegd wordt, kan het 
wel een beetje ingewikkeld lij
ken. 

In verband met de jongste ont
wikkelingen in Portugal zegde 
de BRT-radionieuwsdienst vori
ge week dat « volgens waarne
mers de deur in Portugal nu op 
een kier stond voor een koe van 
rechts ». 

Hoe een log gevaarte als een 
koe door een normale deur 
raakt is mij als een raadsel, 
maar wanneer datzelfde beest 
zich dan op de koop toe nog 
door een kier moet wringen, 
wordt het helemaal moeilijk. 
Of die koe dan van rechts dan 

van links komt, kan misschien 
een rol spelen bij het bepalen 
van de invalshoek langs waar 
het zoogdier in kwestie zich 
door het deurgat zal murwen, 
maar een aannemelijke verkla
ring voor soortgelijke merk
waardige onderneming wordt 
hierdoor toch niet gegeven. 
Je hoeft geen taaipurist te zijn 
om al met de ellebogen aan te 
voelen dat de radionieuwsdienst 
(bij de televisie en bij de mees
te kranten is het al niet veel be
ter) schromelijk overdrijft met 
het gebruik van woorden van 
vreemde oorsprong. Of om het 
in eigen stijl (?) te zeggen : ex
pressies van externe origine. 
Als Leo Tindemans ergens naar 
toe gaat (en wanneer blijft die 

man eigenlijk thuis ?), mogen 
wij als luisteraars nooit verne
men dat de eerste-minister daar 
of daar is aangekomen. Neen, 
de premier is steevast gearri
veerd. De echtgenote van Leo 
is nog wel geen première, maar 
dat kan in de toekomst nog wel 
gebeuren. 
Het wordt ergerlijk. 
In « Wat is er van de sport ? », 
een overigens verstandig en 
knap informatief programma 
werden vorige week weer veel 
spelers geblesseerd. 
' Verwond » is te moeilijk, 
waarschijnlijk. 
En nu maar uitkijken of de koe 
die door een kier van rechts 
moet arriveren niet geblesseerd 
raakt. 

Eerste tombola 
Voor elke 5 000 fr die u in de maand oktober bi)spaart op uw 
spaarboekje of op uw termijnboekj.e krijgit u van de ASLK gratis 
een tiendje van de Spaartranche van de Nationale Lotenj Spaart 
u 50 000 fr bij, dan hebt u de keuze uit een geheel biljet of 10 tien-
djes Trekking 12 november 1975 

Tweede tombola 
Uw spaargeld verdubbelt als uw spaarboekje wint in de tweede 
tombola, dat is bij de trekking van de spaarboeknummers die 
door de ASLK wordt georganiseerd op 4 februari 1976 

GRATIS 
TWEE 
TOMBOLA'S 

Dit is nieuw: 
Dit jaar komt het gemiddelde bedrag, dat van 31 oktober 1975 
tot en met 31 januan 1976 op uw spaarboekje ingelegd zal zijn, in 
aanmerking voor verdubbeling. Dat wil zeggen dat u zelfs na 
31 oktober kunt doorgaan met uw boekje aan te dikken voor 
deelname aan de tweede tombola. Kortom: hoe meer u spaart 
en hoe langer u het geld op uw spaarboekje laat staan, hoe 
hoger het bedrag dat u kunt winnen. 

..:en ook dat is nieuw: 
Ook met uw termijr^boekje neemt u nu deel aan de tweede 
tombola Als uw termijnboekje wint wordt het gemiddelde be
drag van de interesten verdubbeld, die van 3^ oktober 1975 tot 
en met 31 januari 1976 als interest op het boekje ingeschreven 
zijn gebleven. 

Wilt u er meer over weten? 
stap dan even één van de ruim 3.000 contactpunten van de 
ASLK binnen. U krijgt er direct alle inlichtingen en u kunt er 
meteen het reglement raadplegen: 
- in het hoofdkantoor, de agentschappen, de landbouwkantoren 

en de kredietvennootschappen van de ASLK en in de meeste 
discontokantoren; 

- bij de afgevaardigden van de ASLK en bij de door de ASLK 
erkende agenten van de NMKN; 

- in de Nationale Bank, haar bijbanken en agentschappen; 
- in alle postkantoren. 
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