
WE 

EN DE VLAMING MAG BETALEN 
p. 11 tot 14 

•^ ^ „ ' 

III33IIIS 
•admal 
M K H D M M I 

DRUKPERSSTRAAT. 2 0 , 1000 BRUSSEL — TEL. 0 2 / 2 1 7 . 9 7 . 9 8 — Z i e j A A R nr 4 2 — D O N D E R D A G 1 6 - 1 0 - 7 5 - P r i j s : 16 F 

AAN ONZE ABONNEES 

lEKAH 
IE 1R0UW BEWUZDI 
In de nood kent men zijn vrienden, zegt de volkswijsheid. 
Op de vrienden van « Wij » en van de Vlaams-nationale par
ti j hebben wij vorige herfst, toen de hele pers door een zware 
krisis werd getroffen, niet tevergeefs een beroep gedaan 
Ondanks de prijsverhoging konden wi j in 1975 toch nog een 
duizendtal jaarabonnees méér Inschrijven dan in 1974. 
De krisis blijft echter voortduren. De kostenkurve loopt ver
der steil omhoog. 
Om de balans toch enigszins in evenwicht te houden, of 
liever om het verlies te beperken, zagen wij ons ook nu 
weer verplicht het abonnementsgeld met één frank per 
nummer te verhogen. 
En het ziet er nog met naar uit dat de inflatiestorm spoedig 
zal gaan liggen. Toch moeten wi j , kost wat kost, heelhuids 
doorheen deze moeilijke jaren geraken Op enige subsi
diëring van staatswege, zoals de dagbladen, hoeven wij daar
bij niet te rekenen Daarom is het van levensbelang dat onze 
abonnees hun 21-jarige « Wij », het enige Vlaams-nationale 
weekblad, trouw blijven. Zoniet wordt het vechten tegen de 
bierkaai En dan heeft praten over kwaliteitsverbetering 
helemaèl geen zin meer, want ook dat is goeddeels een 
financieel probleem. 
Over enkele dagen komt de postbode ook bij u langs, lezer 
(es), voor de vernieuwing van uw jaarabonnement. Verwittig 
alvast de huisgenoten, en leg het abonnementsgeld klaar. 
Voor 500 fr krijg je • Wij » elke donderdag toegestuurd tot 
einde 1976. 
Mochten jullie echter afwezig zijn als de postbode aanbelt, 
gelieve dan het abonnementsgeld zonder verder uitstel over 
te schrijven op rekening 000-0171139-31 van Wij, Vlaams-na
tionaal weekblad, Voldersstraat, 71, 1000 Brussel. Als de 
postbode een tweede keer moet langskomen, dan kost ons 
dit nog eens 12 fr. per abonnee. Zo zie je maar weer... 
Wij rekenen vast op de trouw van onze duizenden abonnees ! 

VERDER IN DIT NUMMER 
^ Zijn de Franstaligen zo ziek ? p. 3. 
• ^ Krijgen we eindelijk Vlaamse socialisten ? 

p. 3. 
•^f Brussel : minder kinderen, ook in het Vlaams 

onderwijs, p. 3. 
^ Je kan de stakende schippers helpen, p. 4. 
- ^ Jorissen : de regering is vleugellam, p. 5. 
^ De Leuvense vechtpartij, p. 7. 
- ^ Carlo Heyman wil ' weer door Brussel mar

cheren, p. 24. 
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NATIONALIST, 
WEES OP JE HOEDE 
De baldadige vechtpartij te Leu
ven tussen Amada en VMO Is niet 
zomaar een onbelangrijk fait di
vers. Ze Is tekenend voor een on
rustwekkende mentaliteit in de 
fanatieke groepen van uiterst
links en uiterst-rechts. Ze orga
niseren zich steeds meer met het 
oog op bruut straatgeweld, dagen 
mekaar uit en sturen geregeld op 
frontale botsingen aan. Het Is er 
hen allebei om te doen « de vij
and » van de straat te vegen en 
zodoende de weg vrij te maken 
voor een nieuwe maatschappelijke 
orde. Zo zeggen ze het. 
In feite hebben ze mekaar nodig 
om het publiek te tonen hoe radi-
ioyd zi| wel zijn, en mannen van 
de daad in tegenstelling met die 
slappe mooipraters van politle-
kers. Ze kloppen mekaar letterlijk 
in het nieuws, In de hoop dat 
bredere lagen van de bevolking 
steeds meer partij zullen gaan 
kiezen : vóór rechts en tegen 
links, of omgekeerd. Hun « strate
gen » geven het trouwens ruiter
lijk toe dat ze op een polarizatie 
van de opinies aansturen, en ze 
rekenen erop dat de snel ver
slechterende ekonomische toe
stand hen daarbij een handje zal 
toesteken. Wij mogen ons dus 

aan nog andere baldadigheden en 
krachtpatserijen verwachten in de 
komende maanden. 
Nu kan een nuchter mens daar 
luchtig overheen stappen en er 
zich van af maken met de beden
king dat die fanatieke jongelui 
het toch zelf maar moeten weten 
of zij het prettig vinden mekaar 
builen en bloedneuzen te slaan. 
Zo simpel Is het achter niet. Een 
kleine, vastbesloten minderheids
groep kan een regelrechte terreur 
gaan uitoefenen en de grondwet
telijke vrijheden in het gedrang 
brengen. 

Aan de Gentse universiteit heeft 
men daanram reeds een voor-
smaakje gekregen. Linkse scherp
slijpers schiepen er een sfeer van 
ideologische onverdraagzaamheid 
en geestelijke terreur. Op een 
zeker ogenblik werden er al zwar
te lijsten aangelegd van studenten 
en professoren die niet wilden 
denken zoals de Marxisten het 
voorschreven, en er werd zelfs 
een soort uitzonderingsrechtbank 
opgericht. 

Aan de andere kant hebben VMO-
ers tijdens betogingen er al meer 
dan eens mee gedreigd op « de 
smoel te kloppen » van medebeto
gers die niet denken zoals zij en 

het ook durven te zeggen. En ais 
je hun opvattingen niet deelt dan 
ben je in hun ogen al vlug een 
« nuttige idioot » of gewoonweg 
een kommunist. Vele Vlamingen 
zouden er van opkijken als ze 
wisten hoe sommige onverdachte 
Viaamsgezinden al gepest en ge
treiterd werden door dit soort 
mensen, dat nochtans ook met de 
ieeuwevlag zwaait. 

De opbodpolitiek tussen groepen 
van uiterst-links en uiterst-rechts 
kan de Vlamingen opnieuw af-
gronddiep verdelen. Als die groe
pen er ten minste zouden In sla
gen de polarisatie, waar zij op 
aansturen, te verwezenlijken. 
Het is onze plicht als VhHunse 
volksnationalisten daartegen In te 
gaan. Het is onze taak de krach
ten van het Vlaamse volk te bun
delen om onze vrijheid als volk te 
bevechten. En of de wind de ko
mende maanden nu krachtiger van 
links of van rechts gaat waaien, 
wij moeten rustig de koers van 
ons schip aanhouden. Wie echter 
op een of andere manier aan on
ze demokratische vrijheden raakt, 
zal ons op zijn weg vinden. 

Paul IMartens 
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BRicucn 
VUJO-MOTIE i.v.m. SPANJE 

Verontwaardiging over de te
rechtstellingen in Spanje. Géén 
woord over de moordaanslagen 
op politiemannen aldaar ('t zijn 
ook levens ?). Wie moordaansla
gen riskeert moet zijn eigen le
ven ook maar riskeren I 
Als hier bijv. Amada of VIVlO of 
een andere groep op de politie 
begint te knallen omdat het hier 
niet volgens hun zin gaat, moeten 
onze politiekers en gerechtsdie
naars daar ook maar mee sym-
patiseren. 
En diplomatieke betrekkingen ver
breken met Spanje ? Och, hoe fa
natiek ! Ze huilen met de wol
ven en hyena's (socialisten - kom-
munisten) mee ! 
I\^et wie zou België dan nog di
plomatieke betrekkingen onder
houden ? Met Amerika ? Neen I 
(Chessman : elektrische stoel). 
Met Parijs ? (enkele jaren gele
den nog 'n doodstraf met de 
guillotine). Met Rusland ? 
Dan kunnen we elke dag een 
kwartier staken I Met Oost-
Duitsland ? Geen kommentaar 
nodig ! Dat België naar zich
zelf kijkt. 

F.R., Kontich. 

OPVOEDING 

Ik ben in de « Wij » van vandaag 
(2-10) net op de 2e biz. geraakt 
en de lezersbrief « Boven de 3 
jaar » heeft me aardig doen stei
geren. 
A.D.R. vindt dus dat buitenshuis-
werkende moeders hun kinderen 
niet of slechts gedeeltelijk op
voeden ? En wie doet het dan 
wel ! Of zijn onze kinderen niet 
opgevoed en lopen ze als wilden 
rond ? Ik vertrek 's morgens na 
de kinderen en mijn man komt 
samen met hen thuis, dus alleen 
zijn ze niet of nauwelijks. Wil 
men er ook eens aan denken dat, 
waar andere vrouwen gans de 
dag tijd voor hebben, wij dat in 
de avonduren samen moeten op
knappen ? Wil men er ook eens 
aan denken dat de werkende 
vrouwen óók sociale lasten en 
belastingen betalen en géén klein 
beetje. En daarmee, of o.a. daar
mee, wou men de « andere » 
moeders gaan betoelagen ! Waar 
zit dan de rechtvaardigheid ? 
Ik begrijp dat er vrouwen zijn die 
liever thuisblijven en rustig hun 
huiswerk doen en 's avonds ge
zellig met manlief voor de TV 
zitten of wat anders. 
Zij die dit zelf willen, wens ik 
dit van harte toe, zonder afgunst 
zelfs, maar beseft men dat er 
ook sommige vrouwen zijn (naast 
hen die materieel verplicht zijn 
te gaan werken) die van het le
ven iets meer willen dan afwas
sen en eten koken. Ook voor hen 
komen die dingen erbij, gedaan 
moeten ze toch, maar ik kan er 
niet in vervoering voor geraken ! 
En is het zo eerlijk elk meisje bij 
de geboorte een etikette « huis
vrouw . op de buik te plakken ? 
Een man kiest toch ook zijn be
roep, hebben wij allen het recht 
huisvrouw of moeder aan de 
haard te zijn ? 

Zo gemakkelijk heeft de buite.is-
huiswerkende vrouw het echt 
niet, al de huishoudelijke taken, 
met inbegrip van de opvoeding 
van de kinderen, moeten zij ook 
verrichten, en op heel wat min
der tijd dan onze thuisblijvende 
« zusters ». Nogmaals, ik respek-
teer de voorkeur van sommige 
vrouwen om thuis te blijven, maar 
dat men asjeblief niet probeert 
ons nog te misgunnen dat we bij 
een geboorte 14 weken thuisblij
ven, of te beweren dat onze kin
deren « niet of slechts gedeelte
lijk » zijn opgevoed. Het kost 
ons alleen onze vrije avonden, 
beste A.D.R. 

mevr. G.B.-W., Diepenbeek. 

NATIONALE LOTERIJ VLAAMSE SCHOOL 
SCHAARBEEK 

37ste tranche 

HOGE L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

5 X één miljoen 

3 X een half miljoen 

'^^'V^' 

HET BIUET: 230 fr. 
HET TIENDE: 25 fr. 

Trekking op 22 oktober 

De loten worden uitbetaald zonder de 

minste fiscale of andere afhoudingen 

CVP-BEDRIEGERS 

Het is toch verdomd ergerlijk telkens weer te moeten vaststellen dat 
sommige leiders van dit land altijd maar gaan beseffen dat Vlaanderen 
benadeeld wordt, wanneer anderen dat voor hen al met hand en tand 
hebben bewezen, zonder dat zij gehoor vonden. 
Maanden geleden bijvoorbeeld, komt VU-kamerlid Willy Kuijpers op de 
tribune van de Kamer om er een indringende interpellatie te houden 
over de werkloosheid. Dezelfde interpellatie houdt hij nog een tweede 
maal, tot zichtbare en hoorbare ergernis van zijn kollegas uit de rege
ringspartijen, die luidop roepen dat ze deze herhaling flauw vinden 
en tegen de regels van het parlementaire spel. Kuijpers wordt in 
zekere zin uitgefloten (al weze het dan op parlementaire wijze, en 
daar fluit men niet). CVP- en PVV-kamerleden komen uitroepen dat het 
VU-kamerlid overdrijft. Erger nog, een zekere Godelieve De Vos komt 
op bijeenkomsten in het arrondissement Leuven de mensen wijsmaken, 
dat alles goed gaat, dank zij de CVP en dat de Volksunie er alleen 
maar op uit is om herrie te zaaien en verwarring te oogsten (zelf ge
hoord). 
De VU-cijfers zijn volgens CVP- en PVV-politici verzonnen... 
Plots echter komt vandaag staatssekretaris D'Hoore verklaren wat 
de Volksunie sinds maanden zegt en steeds weer herhaalt. D'Hoore 
komt nu huilen om dingen, die het probleem misschien niet helemaal 
zouden oplossen, maar die dan toch de schade zouden kunnen beper
ken. 
Het is natuurlijk heel gemakkelijk te komen beweren dat de Volks
unie geen sociale partij is, wanneer men angstvallig zwijgt over het 
sociale programma van de volksnationale partij. Wanneer men boven
dien dan nog een gesubsidieerde dagbladpers aan zijn zijde krijgt, die 
eveneens dit programma doodzwijgt, dan heeft men een goede kans 
dat een gedeelte van de publieke opinie in de val loopt en de VU 
inderdaad dan maar als een taaipartijtje gaat beschouwen. Ik schrijf 
wel : een gedeelte, omdat ik weet dat velen er anders over denken. 
Zo nam ik toevallig kennis van een recente opiniepeiling, waarvan het 
resultaat meer dan negatief is voor de regeringspartijen. Natuurlijk 
zweeg de regeringsgezinde dagbladpers hierover in alle talen, zoals 
ze ook zweeg of probeerde te zwijgen over het jongste voorstel van 
de VU in verband met de indexaanpassingen op ministeriële en parle
mentaire wedden. Dat speelt natuurlijk niet in de kaart van CVP en 
PVV... zie je... 
Intussen zal men het publiek wel wijsmaken dat alles zo « anders » 
werd ; men zal er echter niet bij vertellen hoe anders het werd, want 
dan valt Tindemans en de CVP, met de PVV erbij dik in affronten. 
Neen, echt niet, ik bedoel allerminst dat de VU de beste en de vol
maakte politieke partij is... maar toch, even nadenken kan echt geen 
kwaad. 

W.S., Molenstede 

Voor de 22ste maal was éénzelf
de school te Schaarbeek het mik
punt van de frankofone haatdra-
gerij. 
Met deze wandaad is eindelijk het 
doek gevallen dat hun ware be
doelingen verbergt. Het is nu 
duidelijk. Zij willen ons uit Brus
sel weg en zij gebruiken daar
voor alle middelen. 
Schaarbeek is op dit gebied 
slechts het voorbeeld van de 
anti-Vlaamse Brusselse klasse-
bourgeoisie-mentaliteit. 
In de andere 18 gemeenten is de 
toestand even slecht. Bv. In Et
terbeek hebben de Nederlands-
taligen amper 1 loket, en in 
Vorst weigeren franstalige ver
koopsters in een bekend waren
huis Vlaamse klanten te bedie
nen. 
Wij moeten hen krachtdadig la
ten zie ndat « De Vlamingen zich 
niet uit Brussel laten verdrij
ven ». Daarom volgende oproep. 
Betoog mee op zondag 26 okto
ber te Brussel, om 11 uur, Ar-
duinkaai. Laten wij daar massaal 
bewijzen dat we hun rascistisch 
gedoe beu zijn. 

J.V., Schaarbeek 

STUUR HEM UW WENSEN 

Frans Kempenaers, een MS-
patiënt is nu reeds 26 jaar 
bedlegerig. Op 10 november 
a.s. wordt hij 48 jaar, stuur 
hem een kaartje. Tevens is hij 
verzamelaar van sigarenban-
den, postzegels, alle punten en 
in het bijzonder foto's van 
wielrenners. 

Frans zou het aangenaam vin
den mochten veel mensen aan 
hem denken. Zijn adres : Frans 
Kempenaers, Kerkstraat 61, 
22.31 's Gravenwezel (031/ 
58.88.96). 

KULTUUR, 
HANDELSVOORWERP 
VOOR POLITIEK ? 

Het is nog niet zolang geleden, 
dat al onze overheden toch niet 
zulke grote waardering hadden 
voor al wat onze kuituur betreft. 
Hier en daar waren wel enkele 
moedige kunstverenigingen, maar 
die moesten dan vaak met helden
moed trachten de kop nog juist 
boven water te houden. 
Door het feit, dat al diezelfde 
overheden nu plots vaak zulk 'n 
soort wedloop willen nemen met 
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onze kuituur, dat zff 70veel mo
gelijk kultureel willen betitelen 
en noemen, hebben wij de plicht 
te onderzoeken wat die plotse 
ommezwaai en nieuwe toegene
genheid in werkelijkheid juist in
houden. 
Het staat zogoed als vast, dat de 
politici, die ons de inflatie, de 
werkloosheid en een vervuild 
milieu op de nek haalden, thans 
een alibi zoeken. 
Hierbij mag voor de praal en 
pronk van die beschadigde poli
tiekers niet gekeken op enkele 
miljarden. Het geld is er toch. 
Het moet er, kost wat kost, zijn. 
Alle openbare besturen pompen 
dan maar geld met kracht uit het 
brave volk zelf, dat er op de 
koop toe nog wel driemaal voor 
moet betalen, nl. 
r bij voorbeeld in mijn gemeen
te steeg het koëfficiënt van het 
kadastraal inkomen ineens van 
750 naar 1.250. 
2°inkomprijs van 80 of 100 Bfr. 
per persoon. 
3° zonder de steun van het mi
nisterie van Kuituur, gaat het niet, 
dat toch ook in leven wordt ge
houden dank zij de centen van 
elke burger, zodat dan het brave 
volk nog een derde maal moet 
betalen. 
Er is een gemeentebestuur in de 
Brusselse agglomeratie dat zo
maar ineens 300 miljoen Bfr. 
stemde voor bouw en inrichting 
van het in ons land grootst sport
stadion (al ware het maar om 
die van Deurne de loef af te 
steken). Hetzelfde gemeentebe
stuur stemde nog eens diverse 
tientallen miljoenen Bfr. voor de 
luxe-inrichting van een kultureel 
centrum. 
Als U kunst-beoefenend en lief
hebber bent, misschien zelfs al 
'n paar medailles of bekers kreeg, 
ga dan maar eens vragen of U 
daar b.v. moogt gaan oefenen en 
de vleugelpiano van 300.000 Bfr. 
gebruiken. Die is veel te schoon 
en te duur. 
Er is dus een speciale toelating 
vereist. 
Geld is er meer dan genoeg, 
zelfs teveel om zulke kostelijke 
dingen te kopen, doch voor het 
bitter weinige wat 'n beetje toe
zicht en onderhoud kost, dat is 
teveel. Als U de toestemming 
vraagt als Vlaamstalige, moet U 
het nog eens een tweede maal 
gaan herhalen in 't Frans, omdat 
daar niemand de Nederlandse 
taal machtig is (wie ze te goed 
beheerst, vliegt ambtshalve bui
ten I) dan hebt ü begrijpelijk 
niet de minste kans op 'n minst 
deftig tegemoetkomend onthaal. 
Men glimlacht U « simpelkens » 
weg. 

Ik wil besluiten, dat de politiek 
er moet zijn om de kuituur te 
dienen, en niet omgekeerd, de 
kuituur om de machthebbende po
litiekers hun zakken te helpen 
vullen I 

P.V.C., St. Pieters-Woluwe 
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EN DAT NOEMEN ZE REGEREN ! 
Gisteren is de regering voor het 
parlement gekomen met wat 
eufemistisch « een eerste luil< » 
van het herstelplan wordt ge
noemd. Het werd een illustratie 
van de diepe gezagskrisis die wij 
beleven. 

Om de totale nutteloosheid van 
het parlement (althans in de op
vattingen van Tindemans en Co] 
nog eens extra te onderstrepen, 
ging de regering met haar plan 
eerst naar de sociale partners. 
Zij heeft hen als het ware ge
smeekt het toch alstublieft te wil. 
len goedkeuren. De vakbonden 
hielden echter stug het been stijf 
en willen vooralsnog van geen in-

dekswijziging en loonmatiging we
ten. Daardoor moet de regering 
voor het parlement verschijnen 
met een plan waaraan het sluit
stuk ontbreekt. 
Een belachelijk schouwspel I Het 
ontbreekt deze regering aan de 
elementaire moed om haar eigen 
politiek uit te voeren. Een politiek 
waarvan zij nochtans beweert dat 
hij broodnodig is om onze ekono-
mie van de verstikking te redden! 
Jan en alleman kan nu vaststellen 
dat het niet de regering is die het 
land regeert, maar een stel heren 
die achter gesloten deuren verga
deren en die aan niemand reken
schap moeten geven over hun 
doen en laten. 

Overigens is de regering ook te 
laat op pad met haar herstelplan. 
Ruim een jaar geleden reeds had 
zij er moeten mee uitpakken. Zij 
werd er genoeg toe gepraamd 
door de Volksunie, maar toen 
reeds ontbrak het haar aan de 
nodige moed. Zoals het haar aan 
moed ontbreekt om zelf een voor
beeld van versobering te geven. 
Het is duidelijk dat de regering-
Tindemans niet bij machte is om 
de inflatie doelmatig te bestrij
den, zoals zij niet bij machte is 
om onze gemeenschapsproblemen 
een zinnige oplossing te geven. 
Het wordt tijd dat het verandert, 
want Tindemans kan het niet. 

Paul Martens 

EEN SIGAAR VOOR LODE CLAES 
In navolging van het Partijbestuur 
heeft de Partijraad van de VU vo
rige zaterdag volledig afstand 
genomen van de door VU-senator 
Lode Claes en RW-staatssekreta-
ris Moreau uitgewerkte tekst. 
Niemand nam de verdediging op 
van de intelligente maar ongedi
sciplineerde senator, die het be
staat eerder • Le Soir » in te 
lichten over zijn « denkoefenin
gen » dan zijn eigen partijgeno
ten. 
De Partijraad van de VU betreur
de anderzijds ook « dat andere 
gesprekken hebben plaats gehad 
die bij de publieke opinie de in
druk hebben gewekt dat er on
derhandeld werd en die door de 

politieke tegenstrevers werden 
misbruikt, terwijl de huidige re
gering in Vlaams opzicht niets te 
bieden heeft en onverbiddelijk 
moet bestreden worden ». Be
doeld wordt hier vooral de bij
eenkomst van CVP-voorzitter Mar
tens, PVV-voorzitter Groptjans en 
de h. Schiltz, voorzitter van het 
VU-partijbestuur, ten huize van 
VEV-voorzitter Vaast Leysen, 
waar ze o.a de zogenaamde syn
thesenota bespraken (zie « Wij » 
van vorige week). 
De h. Schiltz had verzuimd daar
over zijn kollega's van het Partij
bestuur In te lichten. 
In « Sneiberichten VEV » staat 
over deze gesprekken te lezen 

dat « de VEV-voorzitter louter in
formeel en ten persoonlijke titel 
kontakt (heeft) gezocht met de 
voorzitters van de vier politieke 
partijen in Vlaanderen. Daaruit is 
een — ook louter Informele — 
werkgroep gesproten, die rustig 
voorbereidend werk presteer
de ». In de VEV-publikatie staat 
ook nog te lezen dat de veelbe
sproken •• synthesenota » die na 
de indiskreties van Grootjans be
kend raakte « noch door de VEV-
studledlenst, noch door de infor
mele werkgroep als definitieve 
tekst is voorgesteld ». 
Een vraagje nog : ook Willy Claes 
(BSP) werd dus door Vaast Ley
sen gekontakteerd ? 

HITLER EN DE 'VLAAMSE ZWARTHEMDEN ## 

De barbaarse vernielingen In de 
Vlaamse rijkslagere school te 
Schaarbeek zijn het werk van 
franstalige fanatici. Dit zei vorige 
vrijdag de h. Weckx, voorzitter 
van de Nederlandse Kultuurkom-
missie van Brussel, tijdens een 
perskonferentie. 
Als bewijzen voor zijn stelling 
haaide de h. Weckx o.m. volgen
de feiten aan : de beledigende 
franstalige opschriften die wer
den aangebracht (saiopard, mor
de, encore une école flamande 
superflue qui partira le plutöt 
possible, enzovoort) ; op de re-
liëfkaarten werden de gedeelten 
die Vlaanderen voorstellen ver

nield, Wallonië en Brussel werden 
Intakt gelaten ; nederlandstallge 
geluidsbanden werden vernield, 
maar twee banden waarop het 
verloop van een Franse les was 
geregistreerd bleven ongedeerd. 
Vroeger aangebrachte opschrif
ten luidden : liquidation totale, 
depart prochain, enzomeer. 
Deze vaststellingen zijn voor de 
h. Weckx ruim voldoende om er
uit te besluiten dat de serie raids 
(22) het werk zijn van franstalige 
ekstremisten, die de bloeiende 
Vlaamse school uit Schaarbeek 
willen wegpesten. Hij protesteer
de scherp tegen dergelijke prak
tijken, en zegde namens de Ne

derlandse Kultuurkommissie 
50.000 fr. toe aan de getroffen 
school. 
De NKK-voorzitter hekelde ook 
scherp de infame journalistiek 
van « La Dernière Heure » die 
insinueerde dat de vernielingen 
het werk zijn van Vlaamse provo-
kateurs. De liberale krant schreef 
dat een kleine korporaal (Hitler) 
ook de gewoonte had om geweld
daden tegen Duitsers te ensene-
ren in de grensgebieden om ze 
dan als martelaars te kunnen 
voorstellen. En hij is, aldus « La 
Dernière Heure », de leermees
ter van de Vlaamse zwarthem-
den . 

KRIJGEN WE EINDELIJK 
VLAAMSE SOCIALISTEN ? 
Het BSP-partijkongres te Marcinelle vorige zaterdag heeft de indruk 
bevestigd dat een aantal socialistische prominenten dolgraag weer in 
de regering zouden komen. Als SImonet volgend jaar uit de EEG terug
komt, zal dat heus niet alleen maar zijn om aan de gemeenteraadsver
kiezingen te Anderlecht deel te nemen. 
Ronduit verheugend is anderzijds de mededeling dat de Vlaamse en de 
Waalse socialisten eerlang afzonderlijke kongressen zullen houden 
waarop de gemeenschapsvraagstukken zullen besproken worden. De 
kans zit er dus in dat de socialisten hun partijstruktuur en hun stand
punten eindelijk aan de kommunautaire werkelijkheid zullen gaan aan
passen. Daar wordt in Vlaanderen door verscheidene federaties op 
aangedrongen. De federatie Aalst sprak zich zelfs al « ondubbelzinnig 
uit voor een federaal België •>. 
Is dit het einde van de BSP als unitaire partij ? Het is mogelijk, maar 
nog niet zeker. Als die afzonderlijke kongressen alleen maar moeten 
dienen om op verschillende plaatsen tot identieke, door het partij
bureau opgelegde, resoluties te komen Is er niets aan de hand. Maar 
de « Libre Belgique » is toch ongerust, en dat is een goed teken. 

ZIJN DE FRANSTALIGEN 
ZO ZIEK? 
Uit de officiële statistieken van de afkeuringen om fysieke 
redenen voor de periode 1960 tot en met 1975, blijkt dat het 
percentage der afkeuringen van respektievelijk Franstalige 
en Nederlandstalige miliciens ongeveer gelijk opliep tot en 
met 1968. In het begin der zestiger jaren lagen de percenta
ges haast volkomen gelijk. Dan volgde er een onbeduidend 
hoger percentage voor de Nederlandstaligen, en later een 
hoger percentage voor de Franssprekenden dat een piekje 
van 15% bereikte. 
Vanaf 1969 loopt het percentage voor de Franssprekenden 
opzienbarend op : 

1969 33% méér afkeuringen bij de Franstaligen. 
1970 34% méér afkeuringen bij de Franstaligen. 
1971 49% méér afkeuringen bij de Franstaligen. 
1972 45% méér afkeuringen bij de Franstaligen. 
1973 54% méér afkeuringen bij de Franstaligen. 
1974 65% méér afkeuringen bij de Franstaligen. 
1975 65% méér afkeuringen bij de Franstaligen. 

Het percentage voor 1975 geeft het officiële vooruitzicht weer 
van het Kabinet van de Minister van Landsverdediging. 
VU-volksvertegenwoordiger Mattheyssens zal de minister 
interpelleren over deze onthutsende cijfers. 

MINDER 
SCHOOL
KINDEREN 
OOK IN HET 
VLAAMS 
ONDERWIJS 
TE BRUSSEL 

De Werkgroep Onderwijs van de 
Nederlandse Kommissie voor de 
Kuituur van de Brusselse Agglo
meratie lichtte tijdens een pers

konferentie in haar zetel te Brus
sel, vlakbij de Wetstraat, de toe
stand en de evolutie toe van het 
Nederlandstalig onderwijs in het 
Brusselse. 
Al zijn de cijfers, voortvloeiend 
uit een onderzoek door de NKK 
niet definitief, toch laten ze toe, 
een trend vast te stellen. En deze 
trend gaat zoals te verwachten 
was, duidelijk in dalende lijn. De 
achteruitgang van het kleuteron
derwijs (2,24 %) mag dan merke
lijk kleiner zijn dan deze in het 
lager onderwijs (5,60 %) , (daar
aan zal de oprichting van een 
reeks nederlandstallge kinderdag
verblijven niet vreemd zijn) de 
dalende trend houdt aan en het 
verschil is dus een magere 
troost. 
De procentuele terugloop op bei
de niveaus is konstant, wat op 

een stabilisering van de terug
loop wijst. Er is ook een daling 
in het franstalig onderwijs (vorig 
jaar met 7,65 %) hoewel dit on
derwijs toch mag rekenen op een 
toevloed van vreemde kinderen 
(1974-75 : één kind op drie is van 
vreemde nationaliteit). Als oor
zaken van deze globale achteruit
gang haalt men vooral het dalend 
geboortecijfer aan en de ontvol
king van de stad, doordat de uit
wijking de inwijking overtreft 
(met 5,67 % in 1974). 
In ruil voor de invoering van de 
vrijheid van de huisvader wer
den o.m. voor het nederiandstall-
ge onderwijs in het Brusselse 
vele beloften gedaan. Maar het 
eeuwig scenario dreigt zich eens 
te meer te herhalen, nl. dat de 
frankofonen onmiddellijk hun ei
sen Ingewilligd zien, terwijl de 

Vlamingen met beloften gepaaid 
worden die niet vervuld worden 
of voor welke vervulling de frans
taligen nieuwe eisen stellen. 
Vele nederlandstallge scholen 
zijn terecht bezorgd om hun toe
komst, want zoals gezegd : de 
gedane beloften werden niet na
gekomen. Vandaar dat de NKK 
zal eisen, dat de beschikkingen 
van het KB van 5 mei 1975 be
stendigd en zelfs uitgebreid wor
den : gunstiger schoolbevolkings
normen dan nu, aanpassing van 
het kleuteronderwijs in Brussel 
(formeel beloofd, vier jaar later 
nog niet toegepast) ; veriaging 
van de schoolbevolking voor in
voering van direktles zonder klas; 
andere normen voor betoelaging, 
uitrusting met eenvoudig taal-
practlcum ; kosteloos leerlingen
vervoer, onderlinge samenwer

king, zelfs over de gemeentegren
zen heen, geen samentelling van 
leeriingen om het aantal klassen 
te bepalen en ten slotte een ei
gen aanpak van het buitengewoon 
onderwijs. 

We wensen onze steun aan de 
NKK te beklemtonen en deze 
kommissie te loven voor haar 
prachtig werk. Doch t.a.v. de 
frankofone razernij en vooral t.a.v. 
de CVP- en PVV-platbroeken in 
en buiten de regering zal men 
ons toelaten, zeer sceptisch te 
zijn. Een echte waarborg voor 
een nieuwe bloei van het neder-
landstalig onderwijs in het Brus
selse zal slechts mogelijk zijn 
wanneer de Brusselse Vlamingen 
op de wettelijke steun zullen 
kunnen rekenen van een Vlaamse 
Staat. Al de rest Is illusie I 

(R.C.) 
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We hebben nu twee volle bezinningsdagen achter de rug ; 
we, dat zijn de « Vrouwen in de Volksunie • officieel in een 
Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen samen. 

De eerste dag ging door op 21 september te Drongen en 
verenigde een veertigtal leden uit het arrondissement Gent-
Eeklo, de tweede ontmoeting greep plaats op 5 oktober te 
Roeselare en zag meer dan zeventig aanwezigen uit West-
Vlaanderen. Voor ons is deze start een onverhoopt sukses : 
voor de overgrote meerderheid (99 %) waren de deelneem
sters vrouwen, alhoewel een aantal mannen nogal schuchter 
kwamen méé-doen. Verheugend was ook dat er belangstel
ling kwam van buiten de partij : zowel te Drongen als te 
Roeselare hadden we een aantal PAG-dames of leden van 
andere vrouwengroepen. Voor hen was het een kennisma
king met de Volksunie, voor ons een verrijking omdat je 
andere mensen ontmoette en allerlei ideeën aan je eigen 
kon toetsen. 

We zagen de vrouw in en buiten haar gezin, de plaats van 
dat gezin in de maatschappij van morgen, we spraken over 
Eva's werk binnen en- buitenshuis... we hadden iedere keer 
zovéél te zeggen dat we onmogelijk genoeg hadden aan die 
twee dagen. 

m GAHS 
PR06IUUUIA 

Bijgevolg wordt het voor ons een gans programma ! 

Eerst en vooral hebben we nog de plaatselijke Dendermond-
se dag op 17 november. Daarna leggen we alle ideeën samen 
en verwerken we alles voor onze nationale ontmoeting te 
Aalst op dertig november : deze data houden jullie alvast 
vrij ! 

Maar ondertussen moeten we aanwezig zijn op de Vrouwen
dag te Hasselt op 11 november : allerlei mededelingen daar
over verschijnen wel later in ons blad. 

Deze vele « algemene » aktiviteiten mogen echter de plaat
selijke werking niet verhinderen : we moeten tenslotte onze 
VZW opbouwen en zorgen dat we alle bestaande groepen 
tevens leren kennen. Elders komen nieuwe kernen tot stand, 
het arrondissement Aalst is een dinamisch voorbeeld : vijf 
groepen aan 't werk, en dit op korte tijd ! 

Echter moeten wij ons bezinnen over een aantal problemen 
die met vrouwenontvoogding samengaan, en daaromtrent 
zullen wij in de komende weken en maanden standpunten 
uitwerken en kiezen. 

Daar heb je de SPT : in de regering zijn « ze » verdeeld... 
Wat denken wij over de vierduizend frank ? Is dat een wer
kelijke waardering voor het werk van moeder thuis ? 

Tevens rijst het dilemma « vrije keuze, ja of neen ». Moeten 
wij , om ontvoogd te zijn, buitenshuis werken en zelf geld 
verdienen ? Of moeten wi j het anders bekijken ? 

Weldra zal de kommissie voor de hervorming van het huwe-
lijksgoederenrecht klaar zijn met haar hervormingsplannen : 
het zou interessant zijn informatie te krijgen van onze par
lementsleden die zich met het probleem bezighielden. 

We leven ook in een ekonomische krisistijd en in dit ver
band kunnen we het groeiend aantal vrouwelijke werklozen 
onmgelijk voorbij ; de vrouw naar huis terugsturen is geen 
oplossing voor een situatie, waaraan zij niet de minste schuld 
heeft, waarvan zij voor 't ogenblik — ondanks, •• gouden » 
werkloosheidsuitkeringen — het grootste slachtoffer is. 
Wij moeten niet alleen over de vrouw in haar beroepssituatie 
nadenken, maar ons zeer bezinnen over de richting die het 
meisjesonderwijs vandaag uitgaat. 

Daarbij komen de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 : 
welke rol kunnen de vrouwen spelen ? 

Je ziet : heel wat werk voor de boeg ! 

Onze beweging heeft nog steeds handen te kort, maar bruist 
van geestdrift. 

Er rest je niets beters, beste vriendin, dan mee te doen ! 

i-luguette De Bleecker 

« FEDERATIE VAN VLAAMSE 
VROUWENGROEPEN » 
De Vrouwen in de Volksunie vergaderen opnieuw op zater
dag 25 oktober, om 15 u. in café Reinaert, Maria-Hendrika-
plein te Gent. (Het café ligt rechtover Sint-Pietersstation). 

De leiders van de binnenschippers : 

"VEROORDEELDEN KUNNEN 
KRACHTEN ONTWIKKELEN 
DIE VERWONDERLIJK ZIJN' 
(m.v.l.) De schippersbetoging van 
vrijdag II. te Antwerpen is uitge
lopen op zware incidenten. Een 
tweeduizend schippers manifes
teerden aanvankelijk nogal ludiek 
door de Antwerpse straten. Met 
misttrompen en scheepsbellen, 
een « opgevorderd bootje », vlag
gen van landen in het konflikt en 
de Vlaamse Leeuw I Het VBO en 
minister Chabert moesten het ont
gelden in slogans, een ledepop 
de minister voorstellend werd in 
de lucht gegooid. 

Toen bij schermutselingen een 
schippersvrouw geslagen werd 
brak de storm los. Harde klappen 
werden gedeeld, opleidingen ver
richt en aan hardnekkig truitje-
trek gedaan. 

De Antwerpse burgemeester ont
ving een schippersdelegatie en 
werd gevraagd in het konflikt te 
bemiddelen. 

Ondertussen gaat de papieren 
oorlog tussen « de betrokken par
tijen » voort. Men kan niet anders 
als ontroerd zijn als men het ge
schrijf van de schippers leest. 
Het is een heel andere taal dan de 
voorzichtige, goed geformuleerde 

gaat. Inderdaad de schippersvrou-
wen worden wettelijk miskend als 
volwaardig bemanningslid in de 
Belgische binnenvaart. Alle vrou
welijke ministers en vrou\i/eja-
ren ten spijt ! 

Ze vragen de beide regeringen bij 
hun kontakten rekening te houden 
met deze gerechtvaardigde ver
zuchtingen. 

In een weinig zeggende medede
ling verklaart het VBO dat • de 
leiders van de organisatie die het 
huidig konflikt in de binnenvaart 
ontketenden, met een zekere ver
ontwaardiging wijzen dat het VBO 
zogenaamd weigert de dialoog te 
hervatten, een loopje met de 
waarheid nemen ». 

Het VBO schudt alle verantwoor
delijkheid van zich af voor de 
staking en de gevolgen en vraagt 
de overheid alle nodige maatrege
len te treffen om het verkeer te 
herstellen in het belang van 
iedereen en van het land... 

Medegedeeld wordt dat vandaag, 
dinsdag, opnieuw gesproken 
wordt tussen alle partijen, nu de 
opdracht van de gezant van de 
minister ten einde is. 

flKTIE 1975 

VU IN DE BRES 
De VU bewogen door de moedi
ge houding van de binnenschif)-
pers is onverwijld met allerlei ini
tiatieven in de bres gesprongen. 
# Volksvertegenwoordiger dr 
Goemans, die reeds vroeger in 
de Kamer tussenbeide kwam ten 
bate van de schippers, zal minis
ter Chabert interpelleren over het 
aanslepend konflikt en voorstel
len voor een oplossing doen. 

# Senator Coppieters schreef de 
minister een brief waarin hij ver
klaart waarom hij aan de belang
rijkste eisen van de schippers zijn 
steun verleent. Hij rekent op de 
verantwoordelijkheid en de bil
lijkheid van minister Chabert om 
een einde te stellen aan het uit
puttend konflikt. 

# Van zijn kant heeft volksver
tegenwoordiger Joos Somers na 
een informatiebezoek aan de blok
kade op het Netekanaal te Lier in 
een brief aan de schippers ver
zekerd voor hen tussen beiden te 
komen in het parlement. Hij 
vraagt de schippers echter het 
hoofd koel te houden en geen ge
bruik te maken van geweld, de re
gering tracht deze staking onsim-
patiek te maken en ongeregeld
heden dik in de verf te zetten 
voor de publieke opinie. 

# Volksvertegenwoordiger Willy 
Kuipers, Swertmolenstr. 23, 3020 
Herent (016/22.96.42) ten slotte 
roept op om de schippers in nood 
ook materieel te steunen. Hij 
houdt zich tevens ter beschikking 
voor het organiseren van informa
tieavonden. 

Klever die verkocht wordt om hei 
solidariteitsfonds van de binnen 
schippers in nood te spijzen. 

persmededelingen van bv. het 
VBO 
In een « open brief » aan dhr Ver-
schueren (VBO) schrijven de 
schippers • « We weten immers 
dat hij (Verschueren) de ware 
minister is. Uw horige discipel 
(Chabert) doet trouwens, nog wei
nig moeite het- te kamoefleren ». 
En verder : <• We zouden u in elk 
geval alvast willen zeggen dat 
veroordeelden, krachten kunnen 
ontwikkelen, die verwonderlijk 
zijn '. 

Ondertussen hebben een aantal 
schippersvrouwen een memoran
dum gestuurd naar pakweg alle 
Noord- en Zuid-Nederlandse orga
nisaties, persoonlijkheden en in
stanties. 

De vrouwen vragen aandacht voor 
hun toestand van apartheid wat de 
uitoefening van hun beroep en 
hun waardigheid als vrouw aan-

DRINGENDE OPROEP 
Reeds van 25 augustus liggen 3.000 binnenschippers (op 4 200) in sta

king op onze binnenwateren. Velen van de anderen varen in het buiten

land. 

De honger nijpt : ze worden in de steek gelaten door het ACV, ABVV 

en de Liberale Vakbond. Waar is nu de solidariteit ? Net zoals tijdens 

de boerennood in het verleden. Alleen het « Kartel van Onafhankelijke 

Sindikaten » helpt hen en leidt de staking. Neem een initiatief en rijdt 

eens tot aan hun barrikaden. 

Uw steun wordt In voedselpaketten omgezet. 

Postrek. : 000-0116098-86, « Bond van Eigen Schippers », Brugge of 

235-0280145-21 « Ons Recht », Eisden. 

Ziehier de voornaamste ligplaatsen : 

Merksem (Albertkanaal), Blehariés-Doornik (Schelde), Klein Ternaaien 

(Albertkanaal), Battel-Mechelen (Kanaal Leuven-Mechelen), Willebroek 

(Zeekanaal Brussel-Antwerpen), Charleroi (Samenvloeïng Samber en 

Maas), Luik (Atlasbrug - K. Albert-Gedenkteken). 

WIJ 4 16 OKTOBER 1975 



KOMM€h"M^R-^ï 

Voor degenen die achter te schermen kunnen kij
ken en die wat karakters kennen was het van meet 
af aan duidelijk dat de regering-Tindemans geen 
hoge toppen zou scheren. 

Ondanks alle propaganda rond de persoon van de 
eerste-minister wisten zij dat de heer Tindemans, 
hij moge dan een verstandig man zijn, het meest 
tipische kenmerk miste van een echte regerings
leider : wilskrachtige leiding. 

De heer Tindemans, die zichzelf waarschijnlijk kent, 
en zijn publiciteitsjongens, die hem nog beter ken
nen, wisten dat en ze hebben sinds maanden de 
aandacht afgeleid naar Tindemans als een soort 
super-minister van Buitenlandse Zaken. 

Men kan echter de openbare mening niet blijven 
misleiden wanneer men aan het hoofd van een rege
ring staat en de vraagstukken niet de baas kan. 
De heren Tindemans en De Cleroq hebben de eko-
nomische krisis zwaar 'onolerschat. Zij hebben 
zichzelf wijsgemaakt dat de krisis niet zo heel erg 
lang zou duren — dat was ook de gemakkelijkste 
houding — en ze hebben de toestand laten verrot
ten. 
Nochtans heeft de oppositie en zeker de Volksunie 
bij herhaling gewaarschuwd en zelfs een wissel-
oplossing voorgesteld, die haar als oppositiepartij 
kwetsbaar maakte, omdat de voorgestelde maatre
gelen niet voor iedereen aangenaam waren. Wij 
tenminste hadden echter die moed. 

DE REGERING IS VLEUGELLAM 
OM DE AANDACHT 

AF TE LEIDEN... 

Men krijgt nu de indruk dat de 
regering weer eens de aandacht 
wil afleiden en de oppositie voor 
moeilijkheden wil plaatsen door 
achterbakse d r i j ve r i j en - . ^ , ^^^^ ' " ) ^ 
Het is een kneep die men sinds 
enkele jaren gebruikt en waar de 
oppositie zich inderdaad al een 
paar keer heeft laten aan vangen. 
De Volksunie heeft een alternatief 
of wisseloplossing zowel op het 
gemeenschapsvlak als op het so-
ciaai-ekonomisch gebied. Het zal 
de regering of Wilfried Martens 
niet beletten dit te loochenen. 
Ook al hebben zij zelf geen ern
stige oplossing ! 

Het is niet de oppositie in een 
land die tot een akkoord moet ko
men als de regering een vraag
stuk niet kan oplossen. Dat is 

niet het normaal demokratisch 
spel, doch een vervalste versie 
ervan. 
Sinds Steenokkerzeel weten wij 
dat er in deze parlementaire zit
tijd geen tweederde meerderheid 
mogelijk is en dit om de goede 
reden dat het FDF niet wil afzien 
van zijn eis om Vlaamse gemeen
ten bij Brussel aan te hechten en 
om een korridor naar Wallonië 
te verwezenlijken. En omdat de 
wil er bij de meeste regerings
partijen niet is om de basis van 
een echte federale staatsstrük-
tuur te leggen. Hun voorstellen 
blijven schijnbare en dure her
vormingen die alles slechts ver
warder maken. 

Over afstand van randgemeenten 
en korridor is elk akkoord met de 
Volksunie onmogelijk omdat het 
doodeenvoudig het einde zou zijn 
van de Vlaamse partij. Het is dui-

Omdat de BRT te weinig aandacht besteedt aan het Vlaamse eisenpro
gramma en de aangekondigde betoging van 26 oktober ging TAK over 
tot de vreedzame bezetting van de BRT, waar ze doordrongen tot aan de 
studio's. Deze betoging verliep zonder incidenten. Of de BRT zijn leven 
zal beteren moeten we nu afwachten. 

Foto : Studio DANN 

Het KVHV betoogde te Leuven voor de verwezenlijking van het Vlaams 
noodprogramma : kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, splitsing van de 
provincie Brabant, afschaffing van der faciliteiten in de randgemeenten, 
enz. Het zal velen verheugen dat de Vlaamse studenten onpleuw de 
rangen vervoegen van de strijdende Vlaamse Beweging. 

delijk dat men niet straffeloos 
jarenlang de stelling kan verdedi
gen dat Brussel niet mag worden 
uitgebreid en dan ter zake zijn 
positie prijs geven. CVP en PVV 
zouden nog al jubelen zo ze ons 
zulke loer zouden kunnen draaien! 
Het is overbodig voor zulke oplos
sing de Volksunie op gelijk welke 
wijze te benaderen. 

ONWRIKBAAR BLIJVEN 

Zelfs zo het FDF en de Brusselse 
Liberalen zonder die eisen in een 
regering zouden treden dan nog 
ZOLT het de vraag zijn of ze eens 
in de regering het vraagstuk toch 
niet opnieuw zouden stellen. De 
regering zou afhankelijk zijn vaa 
een paar FDF of Brusselse libera
le vrijschutters. En die zijn talrij
ker in die partijen dan m gelijk 
welke andere. 

Zulk eksperiment geeft ons even
min een waarborg. 
Het is ons duidelijk dat de on
wrikbaarheid van de Vlaamse 
openbare mening, die de fransta-
ligen doorgaans sterk beïnvloedt 
en hun eisen doet matigen, de 
stevigste hoeksteen is voor even
tuele latere onderhandelingen. 
Wat de Vlamingen in handen heb
ben kunnen de Franstaligen niet 
krijgen zo de Vlamingen dit niet 
willen. 
Het is de taak van de Volksunie 
en van de Volksunie in de eerste 
plaats om die onwrikbaarheid ter
zake verder te bewerken. 
Terecht hebben dan ook Partij
bestuur en Partijraad beslist dat 
onze oppositie dient verder ge
zet en dat er voor het ogenblik 
niet dient onderhandeld met een 
regering die op Vtaams gebied to
taal passief is, die straffeloos 
Frarwtalige drijverijen te Schaar
beek en elders duldt en die niet 
eens de taalwetten doet toepas
sen, laat staan een provincie 
Vlaams-Brabant in het leven roe
pen. 

De regering voelt zich van langs
om zwakker worden en zoekt 
daarom afleidlngsmaneuvers. 
Niet alleen de Volksunie probeert 
men in een web te vangen. Ook 
bij de BSP zoekt men bondgeno
ten. De beren Leburton en Simo-
net Ua, hij komt terug) bearrt-
woorden zelfs al de verliefde re-
geringsblikken ! 
Het is de taak van de oppositie 
hard te zijn, zo niet wordt het de
mokratisch stelsel uitgehold, en 
staat de weg open voor alle avon
turen, zeker in deze krisistljd.^ 
De Volksunie zal haar plicht doen. 

WIM JOflISSEN 

DE KRANTEN 
EN DE KRANT 

(m.v.d.s.) Sinds twee weken is Vlaanderen een nieuw dag
blad rijker. « De Krant » is de titel van de nieuwe uitgave 
die voorlopig slechts in Limburg, Antwerpen en Vlaams-
Brabant te koop wordt aangeboden. 
In een tijd waarin de vrije pers het bijzonder moeilijk heeft 
om financieel het hoofd boven water te houden en waarin 
steeds meer bladen samensmelten in afwachting van de dag, 
dat ze definitief verdwijnen, is het uitgeven van een nieuwe 
krant een hele gebeurtenis 
Het is dan ook interessant na te gaan hoe de bestaande 
Vlaamse kranten, die stuk voor stuk aan kleurpartijen of 
andere belangengroepen gebonden zijn, op de geboorte van 
hun jongste kollege hebben gereageerd. 
•• Het Volk » heeft een paar dagen vóór het eerste nummer 
van •• De Krant » op de markt kwam, een bondige samen
vatting gegeven van de perskonferentie waarop het ver
schijnen van het nieuwe dagblad werd bekendgemaakt. 
Toen - De Krant » er eenmaal was heeft « De Standaard » 
in een éénkolomsberichtje louter zakelijk meegedeeld dat 
het konkurrerende dagblad er was. Alsof het om een bondige 
boekbespreking ging heeft « De Standaard » daarbij vermeld 
waar « De Krant » uitgegeven en gedrukt werd 
« Het Nieuwsblad », een sensationeler en kommerciëler 
broertje van « De Standaard » gunde « De Krant » geen let
ter in zijn kolommen. ^ 
Het hevigst schijnt nog « Het Belang van Limburg » te rea
geren, het provinciale dagblad dat kongurrentieel het meest 
direkt door « De Krant » bedreigd wordt. 
Tussen alle perskorrespondenten die in Limburg vertegen
woordigd zijn bestaat een beurtrol om bij de politie, rijks
wacht en gerechtelijke instanties elke dag de nieuwsfeiten te 
verzamelen. Tijdens een vergadering die door « Het Belang 
van Limburg » werd georganiseerd, werd medegedeeld dat 

« Het Belang >• zich uit die pool zou terugtrekken van zodra 
« De Krant » zou toetreden. 
Alsof dat nog niet genoeg is werd aan free-lancepersfoto-
grafen meegedeeld dat ze niet meer met hun afdrukken bij 
« Het Belang » moesten aanbellen als ze ook voor « De 
Krant » leverancier zouden spelen. 
En alsof dit paternalisme nog niet volstaat, werd « De Krant » 
geweerd uit de Sportcentrale. De Sportcentrale is een orga
nisatie van de krantendirekteuren : bij voetbalmatchen en 
wielerwedstrijden van minder belang gaat er nog slechts één 
mannetje voor de verschillende dagbladen de uitslag noteren 
en die wordt dan naar alle aangesloten dagbladen doorge
speeld. 
De direktie van « De Krant » wou op dat systeem inspelen 
en vroeg gewoon hoeveel ze moest betalen om aan te slui
ten. • Jullie moeten helemaal niets betalen, maar jullie 
komen er ook niet bij », luidde het antwoord. De situatie is 
zeer duidelijk : met hand en tand verzetten de bestaande 
bladen zich tegen de nieuwkomer. 
En ondertussen maar jammeren dat tengevolge van de pa-
pierprljzen en de ekonomische krisis de verscheidenheid in 
de pers bedreigd wordt. 
Alle middelen, zelfs de meest kinderachtige zijn daarbij 
goed : wanneer in het Internationaal Perscentrum te Brussel 
ad valvas een perskonferentie van « De Krant » wordt uitge
hangen is dat papiertje een uur later al verdwenen. 
De kommissie die Rika De Backer wil installeren om de 
persproblemen en het mediabeleid te onderzoeken heeft werk 
op de winkel. 

EEN VOORLOPIGE INDRUK 
(b.t.) Het eerste nummer van « De Krant » werd voor de 
vele nieuwsgierige kopers een totale tegenvaller. Het leek 
wel een nummer van het advertentieblad « De Koerier » waar
in wat losse berichtjes zonder nieuwswaarde tussen de re-
klameteksten waren geschoten. Sindsdien is er geleidelijk 
wat meer lijn in het blad gekomen, en je kan er ook al eens 
een nieuwsje in lezen, maar overtuigend is het nog lang niet. 
We zien het echt niet gebeuren dat tienduizenden Vlaamse 
lezers nu met vlag en wimpel van hun oude krant naar « De 
Krant » zullen overkomen. Waarom eigenlijk ? 
Die tienduizenden heeft « De Krant » echter broodnodig, wil 
ze niet spoedig op de fles gaan. Het maatschappelijk kapitaal 
is ten slotte niet zo groot. De verhoging van de prijs der 
dagbladen vorige maandag zal ook wel een erg onwelkome 
uppercut geweest zijn. 
Nee, we hebben echt niet de indruk dat de andere kranten-
bazen van K De Krant » nog wakker liggen. Maar 't kan verke
ren, zei Bredere. 
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(RSA) Een drietal weken geleden zag het er naar uit dat het 
drama van de Franse archeologe Frangoise Claustre (en van 
haar echtgenoot Pierre Claustre) aan zijn gelukkige ont
knoping toe was. Achteraf is gebleken hoe naïef verwachtin
gen kunnen zijn. 
President Giscard d'Estaing stuurde een prefekt met vier 
miljoen fr. ( + 36 miljoen B.fr.) naar Tsjaad, het onherberg
zame woestijnland dat voor een groot deel door rebellen
leider Hissene Habres wordt gekontroleerd. De overhandiging 
van het - losgeld • had plaats in aanwezigheid van Europese 
en Afrikaanse getuigen. Bij die gelegenheid beloofde de 
Parijse onderhandelaar omgaand nog eens extra zes miljoen 
materiaal (geen wapens) boven het door de rebellen gekon
troleerd gebied te droppen. Aan een korrespondent van de 
Parijse Figaro gaf Habres de toezegging mee dat Frangoise 
Claustre uiterlijk over een maand naar Frankrijk zou terug
keren. 

FRANCOISE 
CLAUSTRE 
Inmiddels is Parijs zijn verbintenissen stipt nagekomen — 
maar nu komt de rebellenleider met een nieuwsoortig pop
penspel voor de dag. Eerst beweerde hij dat hij geen rooie 
duit had ontvangen, vervolgens legde hij een nieuwe eis 
voor : alleen met wapens kon Parijs mevrouw Claustre vrij
kopen. Hiermee staat het leven van de gegijzelde mevrouw 
Claustre (die nu al veertien maanden naar de vrijheid hun
kert) weer gevaarlijk op het spel. Want Giscard wil onder 
geen beding de geschiedenis ingaan als de eerste staatsman 
die wapens levert aan... terroristen. 
Het Eliysee heeft dan toch maar een beroep gedaan op de 
OAE (Organisatie voor Afrikaanse Eenheid). Maar aan de 
top van die eerbiedwaardige instelling staat vandaag een 
Sidi Amin van Oeganda van wie Parijs bezwaarlijk ernstige 
verbintenissen mag verwaphten. Zelfs het Internationale 
Rode Kruis kan pas nuttig inspringen als de officiële rege
ring van Tsjaad hierin wil toestemmen. En dit lijkt wel onmo
gelijk zolang het regiem van N'Djamena kategoriek alle kon
takten met de rebellen blijft afwijzen. , 
De betrekkingen tussen Parijs en Tsjaad hebben onder de 
giizelaffaire al erg geleden. De regering van de voormalige 
Franse kolonie, die tot dusver vrijwel kansloos tegen de 
rebellen ageerde, heeft Parijs beschuldigd van . ophitsing 
tot burgeroorlog. Om haar ongenoegen kracht bij te zetten, 
eiste ze door middel van een ultimatum dat Frankrijk onver
wijld zijn twee duizend soldaten uit Tsjaad zou terugtrekken. 
Een eerste Franse militaire basis werd zaterdag j l . al ont
ruimd Naar verluidt zouden de Franse troepen voor hun 
vertrek de hele kazerne en alle bruikbaar materiaal grondig 
vernield hebben... 
Hoe dan ook, die basis in Tsjaad (gevolg van een in 1960 
bedongen militair akkoord) was voor Parijs voorzeker niet zo 
onbelangrijk als op het eerste gezicht kan lijken. Ze diende 
immers als draaischijf voor kontakten met de voormalige 
kolonie Somalia. Bovendien is de Franse militaire aanwezig
heid op de Afrkaanse oostkust bepaald te zwak om in het 
gebied van de Indische Oceaan te kunnen interveniëren, 
zonder toevoermogelijkheden uit Europa. Meteen zal Frank
rijk na het terugtrekken van zijn militairen uit Tsjaad nodig 
Gon nieuwe overzeese politiek in overweging moeten nemen. 
Maar ook voor de regering in N'Djamena betekent de uit
tocht van de Fransen een niet ongevaarlijk risiko. Regerings
leider Tombalbaye werd een paar maanden geleden om hals 
gebracht en het regiem van zijn opvolger Malloum staat op 
losse schroeven. Het noordelijk deel van het land staat nl. 
onder kontrole van de Frolinatrebellen die voor hun strijd 
tegen generaal Malloum beslist op materiële steun (wapens 
en geld) uit Libië mogen rekenen. Daar de Franse troepen 
nu niet langer tegen de rebellen kunnen ingezet worden, 
verkeert nu ook de militaire regering in levensgevaar, zodat 
de situatie er met de dag bedenkelijker gaat uitzien voor 
het echtpaar Claustre dat nu op tragische wijze en alles
behalve vrijwillig een hoofdrol moet vertolken in een lugu
bere koehandel. 

SOVJETUNIE 

GROEIENDE TWEEDRACHT ? 
Zoals met alles wat het Kremlin 
betreft, is het telkens weer ui
terst moeilijk inzicht te krijgen In 
het marxistisch huishouden, des 
te meer wanneer de buren van 
dit huishouden luide krakeelge-
ruchten opvangen. Zo vlot de 
Helsinki-konferentie verliep (we 
stelden te zijner ti jd vast dat de 
voornaamste verdienste van deze 
konferentie het feit was, dat ze 
gehouden werd) zo moeilijk lijkt 
het om de kommunistische par
tijen in een wereldkonferentie 
bijeen te brengen. 

Dit is ongetwijfeld een gevolg 
van het dubbel karakter van de 
Sovjet Unie : eensdeels staat on
der de staten, anderdeels hoofd
kwartier van de wereldrevolutie 
(tot aan het Chinese schisma). 
Naarmate de Sovjet Unie haar 
betrekkingen met andere staten 
heeft verbeterd, zijn de moeilijk
heden tussen Moskou als ideolo
gisch hoofdkwartier en de diver
se kommunistische partijen toe
genomen. Onder Lenin en Stalin 
waren er geen moeilijkheden 
gelijk welke kommunist overal 
ter wereld stond voor deze rode 

tsaren met de pink op de naad 
van de broek in houding. Wie dat 
niet deed mocht al blij zijn, wan
neer hij er gewoon uitvloog. Hoe
vele rode ketters zijn echter niet 
verkommerd in de Goelach-archl-
pel of gedood door het exekutie-
peleton ? In feite bedreef de SU 
toen haar buitenlandse politiek 
op twee vlakken. 
De tijden zijn veranderd, vooral 
sinds er naast de SU andere kom
munistische staten ontstonden, 
al dan niet met de hulp der Rus
sische bajonetten. Verscheidene 
dezer staten gingen hun eigen 
weg : China, Albanië en Zuid-
Slavië ; Roemenië bleef halver
wege staan, doch distancieert 
zich toch duidelijk van de « gene
rale lijn » ; achtereenvolgens 
poogden Polen, de DDR, Honga
rije en Tsjecho-Slovakije zich uit 
de al te knellende omarming van 
de grote broer te bevrijden, doch 
hier stak Kroetsjev, later Bresj-
nev een dikke stok voor. Alleen 
Bulgarije, eens de Pruisen van 
de Balkan, roerden zich nog niet. 
Maar ook in het Westen is de 
hondse trouw aan Moskou in de 
diverse KP's allang niet meer het 

voornaamste kenmerk van deze 
marxisten. 
De Franse en Italiaanse KP's 
gaan ervan uit, dat de verwezen
lijking van het marxistisch Ideaal 
het best gebeurt volgens een 
Franse resp. Italiaanse lijn en 
niet volgens een Russische. De 
Spaanse KP denkt er In tegenstel
ling met 1936 ook zo over. En 
loopt niet warm voor de Portu
gese partijgenoten, die onder Cun-
hal dromen van een harde dikta-
tuur van het proletariaat. 
De konferentie, waarmee Brez-
njev een eervol einde van zijn 
karrière wou maken, werd reeds 
herhaaldelijk uitgesteld. De ti jd 
dat Stalin van de KP's in de we
reld ijverige hulpknechten maak
te is voorbij. Het Kremlin heeft 
steeds meer last met zijn buiten
landse kinderen. En dan spreken 
we nog niet eens én van de gro
te rivaal China én van de vele 
ultrarode splintergroepen, die 
hoewel gering in aantal lawaai 
voor tien maken en tot burger
lijk aandoende ontsteltenis van 
de ortodokse kommunisten deze 
laatsten voor « verrader » schel
den. 

TURKIJE 

TWEEPARTIJENSTELSEL ? 
De tussentijdse verkiezingen in 
Turkije hebben tot resultaat gehad 
dat bijna 30 ten honderd van de 
stemmen uitgebracht werden op 
de twee grote partijen, deze nl. 
van Ecevit, oppositieleider, gewe
zen premier en «held van Cyprus» 

(onder Ecevit's premierschap had 
inderdaad de geslaagde Turkse 
invasie op Cyprus plaats, recht
streeks gevolg van de staatsgreep 
tegen Makarios en direkte oor
zaak van de val van het Papado-
poelos-regime in Griekenland) en 

Boven oppositieleider Ecevit, de overwinnaar van de tussentijdse par-
lementsverl<iezingen in Turldje. Onder premier Demirei die het verlies 
voor zijn partij kon beperken en kans maakt, een nieuwe regering te 
vormen met de kleine (en eveneens winnende) Heilspartij, zij het met 
een krappe meerderheid. 

van de huidige premier Demirel. 
Of daarmee nu het Turkse kiezers
korps opteert voor een tweepar
tijenstelsel naar anglo-amerikaans 
model, is bijlange niet zeker. Deze 
« gok naar een bipartite » lijkt 
veeleer op een persoonlijke voor
keur voor de twee markante po
litieke tegenstanders van het 
ogenblik neer te komen. 
Nu is het wel zo dat Ecevits repu
blikeinse partij stemmen en ze
tels won terwijl de Gerechtig-
heidspartij van premier Demirel 
een betrekkelijk licht verlies leed. 
Tweede winstmaker was de Na
tionale Heilspartij, regeringspart
ner van Demirel. Het is wel zon
derling dat de ene regeringspartij 
achteruit boert en de andere, klei
nere winst boekt. Dat zal waar
schijnlijk liggen aan 't extreem-re
ligieus karakter van deze partij die 
uiteraard rechts staat. De twee 
rechtse kleine partijen (Nationale 
Beweging en Demokratische Par
tij) verloren integendeel. 
Een eerder verwarde uitslag dus 
met één duidelijk aspekt, nl. de 
grote overwinning van Bulent Ece
vit. Zowel Ecevit als Demirel zou
den de Cyprus-kwestie nu graag 
in der minne regelen. De Turkse 
objektieven op Cyprus zijn immers 
binnen gehaald : opdeling van Cy
prus in twee deelstaten, met rui-

fme autonomie, terwijl voorgoed 
; epn streep blijkt te zijn getrokken 

door Enosis, de hereniging met 
Griekenland (waar de aandacht 
tnomenteel door een paar proces-

/ sen tegen folteraars en tegen 
Papadopoelos wordt afgeleid). 
Wanneer de Heilspartij geen al te 
hoge eisen in verband met Cyprus 
stelt (ze is gekant tegen een al 
« te brave regeling ») dan heeft 
Demirel een kans om verder te 
regeren. Op de achtergrond kijken 
trouwens de Turkse militairen, 
nog steeds de ware meesters, 
aandachtig toe. 
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X WAAR BEDROG EN LEUGEN ROEM 
EN GEWIN ZIJN... » 
(RENE DE CLERCO) 

De KVHV-betogingen te Leuven, Gent 
en Antwerpen waren van vóór deze 
grote vakantie aangekondigd. De stu-
denten-beweging zou van meetaf in 
het nieuwe akademiejaar de inhoud 
van de Halle-betoging willen voorscho
telen aan de regering en de destijds 
mee-opstappende kleurpoiitiekers. 10 
oktober was voorbereid. De VIVlO 
heeft gemeend op 8 oktober te Leu
ven <• hun » betoging te moeten in
richten •< Tegen het dollar- en 
sovjetimperialisme » - « Europa aan 
de Europeanen », waren de hoofdleu
zen. 
Voor Amada werd dit de gedroomde 
kans. In een anti-Francoklimaat, na de 
vernieling van Wim IVIaes' graf, na de 
kloppartij in het Antwerpse konden 
ZIJ met de konkurrerende rode broe
ders een drakerig « Antifascistisch 
Front » inrichten. Hun aanplakbrieven 
logen er niet om : « Nooit Amnestie ». 
De haat kreeg dus weer eens politieke 
bruikbaarheid. 
Voor de VMO werd het opzet nu nog 
•• meer verantwoord » : de « zie je 
wel's » waren niet van de lucht. « Wij 
moeten naar de polarisering links-
rechts », verzekerde me een van de 
Were Di-mensen die met de VIVlO wa
ren meegekomen 
•• Wij moeten te Leuven, dezelfde 
scherpe verhoudingen krijgen, als te 
Gent ». En dan maar hopen dat na dit 
voorbereidend kloppartijtje van 8 
oktober, de brave « Vlamingskens » 
van 10 oktober zich ook te verweren 
zullen hebben tegen Amada. Voor 
Amada — zieltogend te Leuven in een 
3-tal studentenhuizen — de gedroom
de kans om de Vlaamse Beweging te 
« fasciseren », verdacht te maken en... 
een podium te hebben om hun eigen 
tegenstellingen te verbergen. 
Inderdaad, diezelfde Se oktober werd 
ais algemene repetitie om 14 uur en 
16 uur « apart » betoogd door de 
Maoïsten en de Moskovieten o.l.v. 
Louis van Brussel. Ook zij hadden de 
toelating gekregen van CVP-burge-
meester Alphonse Smets... 

De Leuvense vechtpartij 

DE PIONNEN GEZET : 

DE MESSEN WAREN GEWET ; 

Aan de ene zijde de VMO en de Were 
Di-aktivisten, geleid door enkele me
fisto's, in een optreden en gedachten-
patroon die buiten de demokratische 
Vlaamse Beweging staan. Aan de over
zijde een Maoïstische Amada, in een 
internationale kodering vastgespijkerd 
en opgejut. Opgetrommeld van overal; 
frans- en nederiandstalig in elk der 
kampen naast elkaar. Twee zielige 
groepen, ingevoerd naar 't slagveld 
van de KUL. De rijkswacht, de politie, 
de BOB kenden dit schaakbord met 
zijn stukken. 
Waar wij — demokratische protestan
ten — destijds en nu, met huid en 
haar voor de betoging reeds uit de 
Leuvense cafe's gehaald werden en 
worden, konden nu in de Eik-, Bogaar
den- en Tiensestraat rustig alle voor
bereidingen getroffen worden zonder 
intimidatie. Voor het Belgisch bestel 
zijn deze konfrontaties immers uiterst 
geschikt. Zij verleggen de aksenten 
naar gewelddadige metoden en scheld-
slogans die (vooralsnog) de behouds-

DIT HEEFT 

NIETS 
MET VLAAMSE BEWEGING 

TE MAKEN 

gezinden alibi's bezorgen en de twij
felaars m de vertrouwde burgerkooien 
houden. ledere ontmoetingsruimte 
wordt erdoor afgehaald en getekend 
met etiketten •< links en rechts ». 
Overleg - demokratie is immers de 
sta-in-de-weg van het kapitalisme en 
het totalarisme Nu kan de opbodspo-
litiek-van-het-geweld beginnen die het 
Belgisch bestel (tot op een bepaalde 
intensiteit) beter kan verdragen dan 
een systematische nieuwbouw van de 
bestuursstrukturen door federalisme, 
waarin de herwaardering van de parle
mentaire demokratie-onder de invloed 
van een onafhankelijk volksnationalis-
me — zich kan ontwikkelen tot juiste 
herverdeling van macht en goed. 
Voor elke kenner van de Vlaamse Be
weging zien we dat elke polarisatie, 
die ons van buitenaf opgedrongen 
wordt, nadelig is voor Vlaanderen 
Denken we maar aan de schoolstrijd 

en de koningskwestie. Gemakkelijk 
kunnen we de polorisatie — opbod
technieken ontmaskeren. Humor, voor
lichting en veldwerk zijn hiervoor ge
boden. 
Toen Amada in Leuven, het even fa
meuze als flauwe Verschaeve-stuk liet 
opvoeren, werd dit een reuzeflop. De 
gehelmde marsmannetjes met hun 
overjaarse pseudo-guerillatechniekjes 
stonden te pronk aan Alma II. Vijf-
man-en-een-paardekop woonden 't ge
val bij ; een tegenbetoging was er 
niet — zoals afgesproken. De mars
mannetjes liepen in hun eigen val. 
Het verleden en heden van de Vlaams-
Nationale ontvoogdingsbeweging biedt 
voorbeelden van afleidingstechnieken 
te over die onze stootkracht verminde
ren Diegenen die dit nefast spel han
teren stellen zich buiten de Vlaamse 
beweging en de heel-Nederlandse inte
gratie 

WEVERS EN VOLDERS 

Want nationalisme is brug-zijn en te
genstellingen verzoenen tussen de 
verschillende religieuze en filosofische 
ipvattingen van zijn volk. 
Om dit volk zo eensgezind mogelijk te 
leiden naar het hoofddoel : het on
voorwaardelijke zelfbeschikkingsrecht. 
Daar was de periode van frontbewe
ging en aktivisme met de Godsvrede-
idee het meest gelukte voorbeeld van 
in de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging Daardoor werd een Borms-
verkiezing mogelijk, die grootste paci
fistische machtsontplooiing uit onze 
ontvoogdingsstrijd. Het was de tijd dat 
rode Antwerpse dokwerkers en AVV-
VVK-studenten gezamenlijk de provo
cerende fraternellen te Antwerpen op 
de vlucht joegen. In konings- schooi
en andere kwesties sloegen we op el-
kaars koppen tot groot jolijt van dege
nen die het Vlaamse volk steeds wil
den opdelen in hun respektievelijke 
machtsvakjes. Die lessen uit ons ver
leden schijnen sommige cowboy- en 
indiaanspelers nog steeds niet begre
pen te hebben. Zal het hen maar dui
delijk worden als in een nieuwe Vlaam
se broedermoord er een dode zal val
len, hetzij onder Amada-etiket, een of 
andere doordravende oud-KSA-leider, 
hetzij onder VMO-etiket, een of an
dere volksjongen die bij de Aalmoeze
niers van de Arbeid aan de schaafbank 
stond in hetzelfde Antwerpen van zijn 
tegenstrevers Terwijl Brussel verge
noegd kan gnuiven over geringer wor
dende opkomst bij echt-Vlaamse beto
gingen, waar de ouders hun kinderen 
gaan van thuishouden omdat het alle
maal te gevaarlijk wordt. 
Dat wordt dan het zoveelste bedrijf in 
onze ellendige geschiedenis van we
vers en volders, die elkaar te Gent 
de kop insloegen, terwijl de Fransen 
voor de poorten lagen. 

Willy Kuijpers & Walter Luyten 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (ARR.) 
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). 
VVM-AVOND 

We verwachten al onze manda
tarissen en bestuursleden op de 
eerste VVM-avond die doorgaat 
op donderdag 30 oktober te 20u30 
m de zaal Drie Eiken te Edegem. 
Ludo Van Huffelen behandelt « De 
Begroting » Ludo is een deskun
dige hieromtrent We verwachten 
een talrijke opkomst ! 
HULDE JAN VAN HOOGTEN 

Op vrijdag 24 oktober vieren 
wij Jan Van Hoogten 75 jaar oud, 
vanaf 19u30 in de zaal Centrum 
Zurenborg, Dageraadsplaats te 
Antwerpen Een optreden van de 
Groene Kapel, de Bosuiltjes en 
een volksdansgroep omvat het 
programma Als sprekers zullen 
hulde brengen aan een trouw ver
dienstelijk militant, Hugo Andries 
Hermans Een stevige VU-opkomst 
namens het Huldekomitee, Dries 
Bogaert, Flor Grammens en Ward 
stellen we in het vooruitzicht 
Wie zijn steentje wil bijdragen 
tot het herinneringsgeschenk 
schrijve zijn bijdrage over op PR 
413-1107211-13 van Kredietbank 
Borgerhout met vermelding « Hul
dekomitee Jan Van Hoogten ». 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr, maar 
's maandags treft u van 16 tot 
19 u een volksvert en een prov 
raadslid aan Andere dagen open 
van 9 tot 16u30. 
KOO 

Problemen voor Antwerpen 
Stad ' Inl bij onze afgev dr De 
Boel, tel 33 97 90 of Frans De 
Laet, tel. 38.66K92 na kantoor
uren 
VUJO 

Geregeld bijeenkomsten en ak-
tiviteiten Meer informatie • De 
Motte Erica, Venezuelastr 6/91, 
2030 Antw, tel 42 24 86 na kan
tooruren Of VU-sekr., Wetstr 12, 
tel 36 84 65 
VERKIEZINGSPROPAGANDA-
KOMITEE 

Bevoegde mensen bereiden 
sinds weken het verkiezingspro
gramma voor tot de aanstaande 
geeenteraadsverkiezingen Wil 
met zeggen dat we goede raad, 
tips en ideeën van onze leden 
niet zouden kunnen gebruiken 
Schrijf naar ons sekr, Wetstr 12 
indien u interessante voorstellen 
hebt te doen 
ABONNEMENTENSLAG 

U hebt al een abonnement, dat 
IS dus in orde Maar enkele leden 
uit onze afdeling hebben financi
ële problemen om de 500 fr. voor 
1976 neer te tellen. Schenk hen 

een abonnement op het blad. Wij 
kennen de namen en adressen. U 
hoeft slechts de som te storten 
met vermelding « Geschenkabon
nement » en we laten de betrok
kene wel weten wie zijn schen
ker is Storting KB 404-3036801-74 
van VU Antw Stad. 

KVO 
Onze Vlaamse Aktie- en Kul-

tuurgemeenschap richt zoals ieder 
jaar weer een opera-voorstelling 
m De Zigeunerbaron, op dinsdag 
2 december Kaarten op het sekr 

GALABAL 
Door dezelfde vereniging, op 

zaterdag 21 februari 1976 Dit 
overbekende dansfeest, dat alle 
flaminganten samenbrengt, gaat 
reeds voor de achtste maal door 
ANTI-KRISISPLAN 

Deze gestencilde nota van de 
VU is op het sekr verkrijgbaar 

LEGERHERVORMING 
Brochure, 50 f r , uitggegeven 

door de VU-jongeren 
KONTAKTBLAD 

Het oktobernummer werd be
deeld in alle bussen van L-0 

VU-leden die bij de laatste ver
kiezingen in de ondernemingsra
den, worden dringend verzocht 
hun naam en adres op te geven 
aan ons sekr. 

COO ANTWERPEN 
PLAATSEN VAN TEKENAAR 
SPECIALITEIT BOUWKUNDE 

De bediening van tekenaar spe
cialiteit bouwkunde wordt open-
verklaard. 

Huidige bruto-aanvangswedde : 
22 799 fr. of 23.508 fr. per maand, 
naargelang de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaatsvergo^ding 
of op haardtoelage. 

Leeftijdsvoorwaarden : 21 jaar 
oud zijn en de leeftijd van 40 jaar 
met overschreden hebben op 
7 111975 Toepassing der wetten 
van 3 8 1919, 27 5 1947 en 27 7 1961 

Een werfreserve zal aangelegd 
worden met een duurtijd van 3 
jaar te rekenen vanaf de indienst 
treding van de eerst in aanmer
king komende kandidaat. 

Diplomavereisten : houder zijn 
van een diploma van een erkende 
Secundaire Technische School 
(A2) van een Middelbare Nijver-
heidsschool (B2) of van meetkun-
dig-schatter van onroerende goe
deren of met vrucht het 4e jaar 
van het Nationaal Hoger Instituut 
voor Bouwkunde en Stedebouw 
(specialiteit bouwkunde) gevolgd 
hebben 

Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverplichtinq is 
van toepassing. 

Inschrijvingsrecht 210 fr 
Volledige voorwaarden, examen

programma en inschrijvingsformu
lieren zijn te bekomen op de 7e 
Afdeling-Personeelszaken van de 
Commissie van Openbare Onder

stand, Maarschalk Gerardstraat 2 
te Antwerpen (tel. 31.58.86). 

De aanvragen dienen uiterlijk 
ingezonden te zijn op 7.11.1975. 

(Advertentie) 

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 fi lm « 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
montage « Taktualiteiten » 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. 

BOECHOUT-VREMDE 
PROFICIAT 

Afd. en bestuur wenst haar ge
acht en verdienstelijk medelid 
Flor Van Praet van harte proficiat 
bij zijn aanstelling als raadslid 
(koóptatie) bij de Antwerpse VU-
arr. raad. 
AFDELINGSUITBOUW 

Wie aktief wenst deel te ne
men aan de verdere uitbouw van 
onze afdeling, of wie vragen of 
problemen heeft, gelieve zich in 
verbinding te stellen met Alex 
Peeters (afd voorz), Kapelleveld-
str 51, Boechout (55 36 44) 

BORGERHOUT 
LEDENVERGADERING 

Heeft plaats op 17 oktober ,n 
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 

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. 

KffÜnD€R a' naftee 

OKTOBER 

17 
17 

17 

18 

18 

" 1 ^ . 
19 

22 
25 

26 

28 

31 

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 
zaal Centrum, Drie Koningenstr. 72. 
Lier : TAK-Neteland, autokaravaan, Tramweglei (Station). 
Verzamelen om 13u30. 
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. 
Mortsel : VNJ-bal om 20u30 in feestzaal Lepelhof (ach

ter St-Benediktuskerk). 
Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 
Lier : Wandeling Vlaamse Kring, Groen Nijlen, vertrek 
13u30, stadhuis Lier 
Lier : Met VUVA naar Poesjenellekelder. 
Westmalle : VU-dansfeest ingericht door afd Westmalle-
Zoersel-Oostmalle ,om 20u30 in feestzaal-meubelfabriek 
De Kempen Jongeren tot 20 jaar hebben gratis toegang 
Orkest The Sphinx 
TAK-betoging te Brussel (Voor allen) Afspraak om lOu 
30 aan de Arduinkaai. 
Merksem : VUJO-kernvergadering in VI Huls TiJI te 
20u30 
Vorst-Kempen : VUJO-Instuif m zaal Pakrils te Klein 
Vorst. 

NOVEMBER 

2 Lier : Bruegelavond vanaf 18u, Hof van Aragon Doe mee 
met TAK-Neteland. 

3 Lier : VUVA-vergadering met voordracht over verant
woord speelgoed en aangepaste geschenken door Luk 
D'Heu, 20u30, in Rebels Taveerne. 

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

9 Lier : Jezuïetenkerk, om 111u h mis voor onze overle
denen. 

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 Rijmenam : Dansfeest in zaal St-Martinus, Brugstr, met 
« May and the Phantoms -. 

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

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

BORSBEEK 
JAARLIJKS BAL 

Gaat door op 8 november in 
zaal RiVièra, J. Reusenslei 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, Rustoordlei (Monica Verij-
ke-Deschepper) ; Maria-ter-Heie • 

café Den Hovenier, Bredabaan 810 
(Stan Van Looveren) ; Bethanie 
café Oud België, Pauwelslei 184 
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg 
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak 
Decru). 

'maes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKIN 
LENINGEN 

Drie KoningeiKtraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.2S.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brend - Familiale 
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DEURNE 
DIENSTBETOON 

ledere donderdag staan onze 
mandatarissen ter beschikking in 
ons lok. Trefpunt. 
ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag van 
de maand. 
GROTE TOMBOLA 

Voor uitbreiding Vlaams 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 Huffeien, Drie Eikensti. 
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de 
Fiennesiaan 47 ; Hiide Dewit-Ja-
cobs, Jan de Sadeleerstr. 16 ; 
Miei Claessens, Opstal 37. 

Onze afgev. bij de KOO : dr. 
Van Deun, Bonniverlei 44 ; Paul 
WIjns, Te Nijverdoncklaan 51. 

EKEREN 

ARR. BAL 
Zaterdag 29 november te 21 u 

in feestzaal Alpheusdal, F. W/illiot-
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-
eni. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van 
Vllmmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thys-
sens, KOO-lid, -Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

HOBOKEN 
OVERLIJDEN 

Onlangs overleed dhr Abelhau-
sen, trouw lid van onze afdeling. 
Zij die elk jaar met de autobus 
naar Diksmuide reden hebben hem 
gekend als een minzaam man, die 
ondanks het feit dat hij een dag-
bladhandel uitbaatte zijn Vlaams-
nationale overtuiging niet onder 
stoelen of banken stak. Een hou
ding die in een gemeente als de 
onze reeds een grote dosis moed 
vergt. Langs deze weg betuigen 
we mevr. Abelhausen en de gan

se familie ons medeleven in het 
zwaar verlies dat hen treft. 
VERKIEZINGEN 

Clem De Ranter werd geko-
opteerd in de arr. raad, Fonne 
Crick herkozen in het arr. bestuur 
en de partijraad. Proficiat voor on
ze gemeenteraadsleden. 

KONTICH 
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
bois (45.70.27), soc. dienstbetoon 
Mare Hendrickx (45.88.27), afd.-
sekr. Alfons Brat (46 02.79). 

LIER 
MET VUVA NAAR DE POESJE-
NELLENKELDER 

Op woensdag 22 oktober ver
trekken wij te 19u op de Markt 
met bus naar de Poesjenellekel-
de in Antwerpen waar omstreeks 
19u45 een harmonikaspeler ons 
aan Brabo opwacht. Prijs : 100 fr., 
een drink in De Engel je door 
VUVA aangeboden, inbergepen. 
Inschr. : Monik Van Uytsel, Boom-
laarstr. 51, tel. 80.47.82 ; Els Kuij-
pers, Keselsestwg 55, tel. 80.21.15. 
TAK-NETELAND : 
BREUGELAVOND 

Op 2 november in het Hof van 
Aragon, Aragonstr. te Lier, voor 
slechts 200 fr. (volwassenen) en 
100 fr. (kinderen) kunt u die zon
dagavond vanaf 18u eten en drin
ken zoals in de goeie oude tijd 
van Bruegel en zoveel u maar 

MARCEL , VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

DUFFEL 

PROTESTSTOET 

Op zondagvoormiddag 28 september trok er een proteststoet met bor
den en luidsprekers door de straten van Duffel die aan 't « stort » 
grenzen, en er alleen de « nadelen » van ondergaan. U weet dat 't 
stort van Duffel in volle centrum ligt midden kliniek en scholen ! Over 
Duffel hangt een onuitstaanbare stank en de raten komen tot 'm de 
keukens der aanpalende bewoners. Reeds jaren dringen de VU-gemeen-
teraadsleden aan op een efficiënte aanpak van dit probleem maar krij
gen geen gehoor. Cis Nauwelaerts, wijkverantwoordelijke van de VU, 
heeft dan op aandringen van de inwoners zelf een protestaktie op touw 
gezet met een : 
— proteststoet waarin volksvert. Sels en gemeenteraadslid Stevens 

t mee opstapten, 
— een pamflet werd uitgedeeld door VU-jongeren die een gasmasker 
droegen. Ziehier enkele leuzen van de borden die meegedragen werden: 
« Duffel Stortgemeente nr 1 », « Stank voor dank », « Duffel Stort-
centrum », enz., 
— aan de pers werd volgend bericht doorgegeven, bericht dat de Cis 
(tevens KOO-lid) aan de bevolking door een luidspreker voorlas, 
—• aan het ministerie van Volksgezondheid werd een kontrole ter plaat
se gevraagd. 
Deze aktie genoot zoveel bijval bij de inwoners van de Stationsstraat 
en aanpalende straten, Rooienberg ,enz., dat zij spontaan een komitee 
hebben opgericht om een volgende aktie te plannen. 
Natuurlijk werden de VU-gekozenen zowel door links als rechts op vele 
pintjes onthaald. 
Ook in Duffel maakt de Volksunie werk van een gezond leefmilieu. 

wilt of kunt. Inschr. : Jan De 
Zaeger, Rantsestwg 70A, Em
blem (80.39.42) ; Jos Van Hove, 
Tulpenweg 13, Emblem (80.39.84); 
Joris Van Dessel, Zandvekenvel-
den 6, Nijien (81.85.91) ; Jan Kuij-
pers, Kesselsestwg 52, Lier 
(80.21.15) ; Frans Lachi, Kromme 
Ham 14, Lier ; Marcel van Roy, 
Hof van Aragon, Lier (80.15.68). 

MERKSEM 

U WEET HET TOCH NOG ? 
Zaterdag 18 oktober vanaf 20u 

in zaal Tijl, Bredabaan 298, wordt 
er een gezellige wijnavond inge
richt door VUJO-kern Merksem. 
Kom er genieten van een heerlijk 
glaasje wijn, bij kaarslicht met 
aangepaste stemmige muziek. De 
deelname in de kosten werd 
slechts op 20 fr. vastgesteld 
Iedereen, jong en minder jong, is 
van harte welkom. 
STUDENTENBETOGING 

Op 26 oktober wordt door TAK 
een toegelaten scholieren en stu
dentenbetoging op het getouw ge
zet te Brussel. Evenals bij de 
laatste TAK-betoging te Schaar
beek, zorgt Merksem weer voor 
gratis vervoer voor de deelne
mers. De autocar vertrekt aan het 
Vlaams Huis Tijl te 9u30. Daar 
kan men ook nu reeds Inschrijven. 
Net zoals de vorige maal, kunnen 
de deelnemers en niet-deelne-
mers echter hun steentje bijdra
gen op de steunlijst, die even
eens in Vlaams Huis Tijl aanwe
zig is. 
VK ATLANTA 

Voor hun tweede uitwedstrijd 
moesten we op bezoek bij FC 
Zwarte Duivels te Oelegem. Daar 
de aangeduide spelleider niet op 
het appel verscheen, startte de 
wedstrijd met een gelegenheids-
scheidsrechter. Dat de twee ploe
gen elkaar waard waren bewezen 
de wederzijdse aanvallen, die door 
de beide verdedigingen goed wer
den opgevangen tot op 23e min 
de thuisploeg toch de score kon 
openen. Dat er echter niet te 
vroeg mocht worden gejubeld he-
wees' Staf Verrijcken 2 min. later 
toen hij na een mooie voorzet 
van Maurice Wijns de cijfers in 
evenwicht kon brengen. Dat de 
ruststand (1-1) uiteindelijk ook de 
eindstand zou worden is vooral te 
wijten aan het puike werk van bei
de doelwachters, de palen, de 
deklat en het kruishout, maar ze
ker niet aan de vechtlust en de 
schotvaardigheid van beide elftal
len, want alhoewel er tijdens de 
2de speelhelft geen doelpunten 
meer konden worden gemaakt, 
bleef het toch een aantrekkelijke 
en spannende wedstrijd tot bij het 
eindsingnaal. 
DIENSTBETOON 

Voor telefonische afspraken 
met onze mandatarissen, bel één 
der volgende nummers : schepen 
Toon Dewachter (45.65.59 of 
45.24.38), KOO-voorz. Leo Michiel
sen (45.55.09), gemeenteraadsle
den Luk Droogmans (45.51.81) en 
Jan Poels (45.51.71), KOO-raadslid 
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op 
de volgende nummers : voorz. Ur
baan Dubois (45.70.27), soc. 
dienstbetoon Mare Hendrickx 
(45.88.27), sekr. Alfons Brat 
(46.02.79). 
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. 

MOL 

VÜJO 
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 ! 

MORTSEL 
DANK 

Langs deze weg dankt Wim 
Claessens de leden van de VU-arr. 
raad Antwerpen voor het in hem 
gestelde vertrouwen, bij zijn her
verkiezing als VU-arr. sekretaris. 

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). 

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-Lodewijk (Die-
seghem). 

Op zondag 9 november : onze 
herfst-stadswandeling Antwerpen, 
waarvoor wij 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 ! 

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. 

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. 

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 ! 

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) rjf bij Mi3 
Damen, Koolhofstr. 4 (28.15.17). 

WILRIJK 
VU PRAAT MET NEERLAND 

Donderdag 30 oktober beleggen 
wij een gesprek met de bewoners 
van de wijk Neerland. Problemen 
en specifieke behoeften van de 
wijk kunnen dan met de mandata
rissen worden doorgepraat. Maak 
mondelinge reklame bij buren, 
vrienden en kennissen. Juiste 
plaats en uur wordt nog meege
deeld. De VU gaat naar de basis. 

PLONS ! 
Elke donderdag te 18u45 in het 

Wilrijks Zwembad. Kinderen beta
len 15 fr. Misschien is er tegen 
volgende keer voor volwassenen 
eindelijk ook een speciaal tarief. 
Wees sportief, zwem in gezins
verband. Als « Plons • gaat zwem
men moet het bad (net zoals bij 
de opening) overlopen ! 

WOMMELGEM 
AAN ONS LOKAAL : 

Zijn de werkzaamheden ingezet. 
Met « te » weinig mensen o.i 
Natuurlijk is niet ieder kandidaat
helper altijd vri j. Maak ook daar
om vroegen wij reeds eerder dat 
iedereen die • soms » kan helpen, 
zijn naam en adres doorgeeft aan 
het sekr. Wij hebben dan een 
werfrezerve. Hiermede herhalen 
wij dan ook onze eerste oproep. 
Geef uw naam op aan Welkomstr. 
116 of tel. 53.86.68. 

OKTOBER : 
Verschijnt het 43ste nummer 

van ons streekblad « De Kaak •. 
Het wordt een beetje een « feest
nummer » want • De Kaak » be
staat 10 jaar. Toch een hele pres
tatie, zeker van onze trouwe bus-
sers die dat allemaal even zoveel 
keer in 2.900 Wommelgemse brie
venbussen dropten. Kandidaten 
die onze bussersgilde willen ver
sterken zijn hartelijk welkom. Wij 
hebben altijd nog wel een paar 
straten voor u in voorraad. Naam 
en adres aan Welkomstr. 116 of 
tel. 53.86.68. 

STRAKS : 
Beginnen wij weer aan onze 

vlaaienslag. De 5e al. Thuisbestel-
ling op zondag 30 november. 

Begint ook weer de jaarlijkse 
ledenwerving. Tips van u maken 
ons het werk lichter. Wedden, dat 
als u werkelijk wi l , u een paar 
« slachtoffers » vindt ? 

Mogen alle « Wij «-abonnemen
ten weer de postbode verwach
ten. Ter hernieuwing van het lees-
geld 1976. Maak het hem, en ons 
en het « Wij «-beheer niet moei
lijk. Leg het leesgeld klaar, breng 
uw huisgenoten op de hoogte. 

Dank bij voorbaat. 

TAK-NIEUWS 
26 oktober om 11u Nationale 

Scholieren- en Studentenbetoging 
te Brussel. Verzamelen aan Ar-
duinkaai (KVS) te Brussel. Wie 
mee wil kan terecht bij : Antver-
piastr. 6 (21.95.73), Kastanjel. 4 
((53.68.94), Welkomstr. 116 
(53.86.68). 

MEDEGEDEELD 
VVB-DEBATAVONO 

De Vlaamse Volksbeweging (arr. 
Mechelen) organiseert op 28 ok-
ber om 20u in de nieuwe Stads
feestzaal, Botermarkt een voor-
lichtings- en inspraakavond met 
als sprekers Paul De Vlies 
(CVP-volksvert.), Roger De Wulf 
(BSP-Rode Leeuwen, volksvert.), 
Emiel Janssens, voorz. PW Blau
we Leeuwen arr. Halle-Vilvoorde), 
Paul Peeters (VU-volksvert.). 
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BRABANT 
DOSFELINSTITUUT 
KURSUS : SPREKEN IN HET OPEN
BAAR - GESPREKS- EN VERGA
DERTECHNIEK 

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 è 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 kontgkt 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. 

ERPS-KWERPS 
17 oktober : debatavond over d ^ 

fusies, Kultuurzolder, 20 u. 
FEDERATIE ZAVENTEM 

Voorbereiding gemeenteraads
verkiezingen 76 in het Kasteel van 
Ham op 1, 4, 8 en 11 december, 
20 u. 
GEWEST NOORD 

Voorbereiding gemeenteraads
verkiezingen 76. Gepland voor ja
nuari 76. 

Nadere inl. bii prov. verantw. 
voor Brabant : Hollaender B., Brus-
selsestwg 51A, 1850 Grimbergen. 

BRUSSEL (Arr.) 
BELANGRIJKE MEDEDELING 

Op 26 oktober richt TAK een 
reeds toegelaten nationale beto
ging in te Brussel. Wij willen u' 
via deze weg wijzen op het uit
zonderlijk groot belang van deze 
manifestatie voor de Vlamingen 
te Brussel en in de randgemeen
ten, vooral nu de gemeenteraads
verkiezingen voor de deur staan. 
Tevens vragen wij u, uw leden 
aan te zetten er in massa aan 
deel te nemen. U kan medewerken 
tot het welslagen van deze beto
ging, hetzij als afdeling, hetzij als 
enkeling, door in uw gemeente of 
streek bv. propaganda te maken, 
de mensen aan te sporen om mee 
te doen, autobussen in te leggen, 
enz... 
VUJO DOET IVIEE 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. 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 

Bij het publiceren van het nieuw 
arr bestuur Brussel-Halle- Vilvoor
de werd iets vergeten : verant
woordelijke voor organisatie • 
Erik Clerckx Arr. verantwoorde
lijke voor de VUJO, dhr. Wim Lau-
waert 

ASSE 
PERSMOTIE 

Het VU-bestuur van Asse in 
vergadering bijeen op 30 septem
ber besluit eenparig volgende mo
tie aan de pers over te maken. 

Na kennisname van het ontwerp 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, 
het advies van de kulturele raad, 
het groenkomitee, e.a., verzet de 
VU-afd Asse zich ten stelligste 
tegen de ongeoorloofde land
schapsverminking door het aan
l e g g e n de autosnelwegen 
Brussel-Oendermonde-Knokke en 
A 8 Brussel-Doornik-Rijsel. De 
bestaanszeKerheid van verschil
lende landbouwers en tuinders 
komt er door in het gedrang. Het 
betekent een voortdurende stoor
nis voor de woongebieden Rele-
gem, Kobbegem, Rollebeek, Mol-
lem, Krokegem, Mazenzele, e.a 
Het is een zware bijkomende aan

tasting van het leefmilieu omdat 
het open ruimten snijdt en een 
aantal natuurgebieden en land
schappen onherstelbaar verminkt. 
De aanleg van deze autosnelwe
gen druist volledig in tegen de be
doeling en toelichting van het ge
westplan. Het VU-bestuur vraagt 
de schrapping van deze autosnel
wegen en de vernietiging van de 
KB's van 12-10-'66 en van 5-1-72. 

Namens het VU-bestuur, 
R. Van den Crijce, sekretaris. 

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. 

EPPEGEM 
TOMBOLA 

Uitslag gratis tombola op de in-
gangskaarten van het bal van 
27 september : 858, 179, 173 ,151, 
50. Prijzen af te halen vóór 31 ok
tober bij Carr. Loos-Van Hoof, 
Schranslaan 70. 

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-journalist, 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.) 
DANK ! 

Zaterdag 11 oktober dansten 
weer honderden VU-leden en sim-
patisanten ter gelegenheid van 
« De Vlaamse nacht van het arr. 
Leuven » in de Salons Georges op 
het Hogeschoolplein. De manda
tarissen en het bestuur van de 
VU-arr. Leuven danken hen allen 
om hun aanwezigheid op dit ge
weldig en fantastisch feest, dat 
ditmaal werd opgeluisterd door 
het uitermate goede orkest van 
Peter Opsteyn. 

De feestkommissie dankt ieder
een, die door het verkopen van 
toegangskaarten en het verzame
len van tombolaprijzen het zijne/ 
hare heeft bijgedragen tot het suk-
ses van onze Vlaamse Nacht 
Want een sukses was het. 

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 10u op het L-j-
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 Bo
mers, Klappijstr 55, Molenstede, 
tel. 013/33.26 69. Deze heeft op 
arr. vlak de koórdinatie in han
den. Met honderden zullen wij er 
zijn, uit het arr. Leuven. Inmid
dels werden in ons arr. reeds 
duizenden pamfletten en honde.'-
den affiches verspreid in verband 
met deze belangrijke betoging. 

PROPAGANDA 
Sommigen menen wellicht dat 

de tijden zodanig veranderd zijn, 
dat straatpropaganda niet meer 
noodzakelijk is 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. 

LEUVEN 
BROEDERBAND 

Zaterdag 8 november : kame
raadschapsavond in zaal Jacobs, 
Kapucienenvoer 106 (straat van 
St-Rafaëlsklinieken) te 19u. Koud 
buffet : 200 fr., voor diegenen die 
het wensen. Van tevoren en te
gen 3 november ten laatste ver
wittigen bij Wijndaele, Lievens-
laan 14, Heverlee, tel. 229.653 
Men kan ook inschrijven bij de de 
bestuursleden mevr. Brauns, 
mevr. Engelen, P. Vleminckx, B. 
Vande Meulebroucke, F. Van Dam
me. Als gastspreker hebben wij 
Ward Hermans over « Waarom al
le VI. Nationalisten kollaboreer-
den ». 

OVERIJSE-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 Zjser 
sociaal en daarom niet minder 
kristelijk is !) kunt u als zelfstan
dige met de kleine risiko's n0g 
beginnen tot 65 jaar ! De Vlaamse 
Ziekenkas laat de ouderen niét 
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
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. 

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-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. Irl samen
werking met sen. Bob Maes. 

OKTOBER 
17. 

18. 

25. 
25. 

25. 

31. 

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. 
Merchtem-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. 
Ruisbroek : Bestuursvergadering. 

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

str. 82. Orkest « The Ronny Boys ». Toegang 70 fr., voor
verkoop 60 fr. 
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De wakkere VUJO-ers van de aktieve kern uit Kontich blijken iets te 
kennen van goedkope, simpatieke en efficiënte propaganda. Op de druk 
bezochte braderij ter gelegenheid van de kermis in hun gemeente had
den zij een fijn verzorgde stand opgesteld (foto boven). Alle voorbij
gaande jongeren kregen gratis een editie van « Wij Jongeren in Kon
tich », waarin ze naast informatie over VUJO ook een interessante bij
drage over jeugdwerkloosheid konden vinden. De zeer jeugdigen kre
gen een deelnemingsformulier voor een tekenwedstrijd in de handen 
gestopt. Een initiatief dat navolging verdient, zouden wij zeggen ! 

BAR RESTAURANT 

®e tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL - Tel. (02)478.83.18 
Open Vonaf 1 8 J - gesloten op zondag 
Waard in . Jul ia van M ieghem-Van Cappel len 

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

TAK-AUTOBUSSEN : 
Aandacht : voor nadere inlichtingen l̂ an 
men altijd opbellen naar één der kon-
taktadressen ! 

LIMBURG : inschrijven bij Edmond Ru
bens, Korenstraat 4, Bilzen. - Tel. : 
011 - 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 
1 O uur. 
AARSCHOT : vertrek Hulsthout, V. 
Celenpiein 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, otf4éf'** ' 
013 - 33.33.16. 'j> •'-
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. - Vertrek : St 
Amandsplein, 8,30 u. ; via TIelt (Markt, 
9,15 u.). 
KORTRIJK : inschr. Herman Roeland, 
Kloosterstraat 60, Marke, telefaan : 
056-22.07.73, vertrek : Bornem, kerk, 
9,15 uur. 
WAASLAND : Zwljndrecht : Vlaams 
Huis, 8,30 u. Bazel, kerk 8,45 u. ; 
Temse viadukt 9 u. ; Bornem, kerk, 
9,05 uur. 
ST. NIKLAAS : 9 u. stadhuis ; Hamme, 
9,15 u. Tweebruggenplein ; Oender-
monde, 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-
le, Zw/aluwstr. 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 Pauw, De Pinte-
laan 311, tel 21.32.06. 
STEUNFONDS TAK op rekening van : 
444-5584141 - 33 bij de Kredietbank 
te Ledeberg. 

Brouwerij 
MOaRTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bi}huizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Oeheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 
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Sedert enkele jaren wordt, ook 
in Vlaanderen, de mening ver
spreid dat in België de bordjes 
verhangen zijn en dat in feite de 
franstaligen, of alleszins de Wa
len thans terecht de eisende par
ti j in België geworden zijn. 
De reaktie tegen deze kampan
je was in Vlaanderen nogal kalm. 
De Vlaamse strijdvaardigheid 
verloor klaarblijkelijk van haar 
scherpte. Dit werd in de hand 
gewerkt door verschillende ob-
jektieve of subjektieve faktoren. 
Er waren o.m. de snelle ekono-
mische ontwikkeling van Vlaan
deren de laatste 15 jaar, de nor-
malizering van de taaitoestan
den binnen Vlaanderen en het 
afzwakken van enkele meest-
zichtbare nadelen van het unita
risme (kultuurautonomie, minis
ters met « regionale » bevoegd
heden, enz.). 
Vlaanderen heeft zich echter al 
te vlug in het defensief laten 
maneuvreren. Wie het konkrete 
aktieprogramma van de Vlaamse 
beweging van de laatste jaren 
legt naast de door de laatste 
regeringen gevoerde politiek 
moet vaststellen dat er weinig 
of niets verwezenlijkt werd. 
Integendeel, sedert de grond
wetsherziening werd doorge
voerd worden stelselmatig alle 
Vlaamse eisen naar de toekomst 
verwezen terwijl intussen zeer 
konkrete toegevingen aan de 
franstaligen worden gedaan. 
Erger nog, de voorzitter van de 
CVP, de heer Martens, heeft uit
drukkelijk verklaard dat de Vla
mingen geen gebruik meer mo
gen maken van hun meerderheid 
om konkrete Vlaamse eisen te 
verwezenlijken. Intussen hante
ren de franstaligen vanuit hun 
minderheidspozitie telkens op
nieuw de chantage-methode om 
wél konkrete voordelen af te 
dwingen, (verdere verfransing 
van de Voerstreek, afschaffing 
randfederaties, het ongemoeid 
laten van de heer Nols, verster
king van de Brusselse agglome
ratie, enz.). 
Bovendien wordt het van langs
om duidelijker dat vooral op so
ciaal, ekonomisch en financieel 
gebied aan een ergerlijke bena
deling van Vlaanderen wordt ge
daan. 
De Volksunie wil dan ook, aan 
de hand van zeer konkrete gege
vens, feiten en cijfers het bewijs 
leveren dat de Vlamingen zich 
niet alleen op politiek gebied 
en op taalgebied in het defensief 
hebben laten dringen maar dat 
zij naast eisende partij ook beta
lende partij zijn geworden. 
Met de publikatie van dit « Dos
sier Vlaanderen 1975 » wil de 
Volksunie de Vlamingen wakker 
schudden uit hun zelfvoldaan
heid en de Vlaamse leiders, poli
tieke en andere, wijzen op de 
noodzakelijkheid opnieuw een 
meer strijdvaardige houding aan 
te nemen. 
De Volksunie wil beletten dat de 
afbouw van de unitiaire staat uit
draait op een Vlaamse neder
laag, dat de Vlamingen het kind 
van de rekening worden. Zij zal 
rond de gegevens in dit « Dos
sier Vlaanderen » vervat, kam
panje voeren, haar kaders mobi-
lizeren. 
Zij hoopt dat de bekendmaking 
van dit dossier alle Vlamingen 
zal doen nadenken over de poli
tiek die in dit land gevoerd werd 
en over de politiek die zou moe
ten gevoerd worden. 

Dit dossier is niet voiiedig, het 
zou niet veel moeite vergen het 
nog aanzienlijk uit te breiden. 
Het bevat een trieste opsom
ming van Vlaamse kapitulaties, 
van stagnaties, van achteruit-
stellingen. Het is niet volledig, 
maar het volstaat ruimschoots 
om duidelijk te maken dat het 
rookgordijn, door de grondwets
herziening voor de Vlamingen 
opgetrokken hoogdringend moet 
weggenomen worden. 
Het volstaat ons te bewijzen dat 
het roer drastisch móet worden 
omgegooid. Er werd te veel en 
te lang geknoeid. 

De Vlamingen moeten thans re
soluut de weg inslaan van een 
ver doorgedreven zelfbestuur, 
ook en vooral op financieel ge
bied, door het afdwingen van 
een radikaal tweeledig federalis
me, met een eerlijk tweeledig 
statuut voor de gemeenschap
pelijke hoofdstad Brussel. De 
Voiiyunie zal zich in ieder geval 
op Sle vlakken met verdubbel
de ijver ijfizetten voor dit doel 
dat steed^het hare geweest is 
en blijfb--

^ ^ • ~ HUGO SCHILTZ. 
^voorzitter van het 

1 VU-Partijbestuur. 

DE VLAMINGEN OIN 
NOG STEEDS HET KIND 

VAN DE 
DELGISCHE DEKENING 
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FINANCIËLE 
GEGEVENS 

# Vlaanderen ontving in de periode 
1969 tot 1973 van de nnaciitigingen in 
liet i<ader van het ekonomisch eks-
pansiefonds slechts 49,3% van de 
kredieten met een bevolkingsaandeel 
van 56,38%. De sektoriële kredieten 
werden 50/50 verdeeld. 

0 Van de zogenaamde « geregionali-
zeerde » kredieten, wordt in het kader 
van de « voorlopige gewestvorming >• 
voor Vlaanderen slechts 51,82% voor
behouden. 

# In het plan 76-80 wordt voor een 
bedrag van 825 miljard overheidsin
vesteringen voorzien. Vlaanderen zou 
hiervan 52,27% ontvangen. Wanneer 
echter de klaarblijkelijk nationale in
vesteringen hieruit verwijderd worden 
valt het Vlaamse aandeel op 48,27%. 

9 Wat de investeringen m wegenin-
frastruktuur betreft ontving Vlaande
ren in de periode 1971-74 slechts 
39,74%. Deze scheeftrekking wordt in 
de begroting 1975 doorgezet, dan wan
neer het wetenschappelijk bewezen is 
dat het objektieve behoeften op dat 
vlak in Vlaanderen veel hoger liggen. 

# In de kredieten voor het weten
schappelijk onderzoek is niet eens 
een 50/50-verhouding bereikt. 

# De opbrengst van radio- en TV-tak-
sen wordt 50/50 verdeeld over BRT en 
RTB, nochtans betalen de Vlamingen 
ongeveer 60% van deze taksen. • 

# Investeringen van nationale aard 
die toevallig in Vlaanderen moeten ge
beuren lokken steevast het eisen van 
steeds grotere kompensatlekredieten 
Uit Na de Focant- en Zeebruggekredie-
ten is er thans sprake van kompensa-
ties voor de havenverdragen met Ne
derland. Een vooraanstaande Vlaamse 
sindikale leider kloeg in een brief aan 
de eerste-minister zopas nog over de 

onverzadigbare kompensatiedrang 
van bepaalde frankofone milieus ». Bij 
dit alles mag niet uit het oog verloren 
worden dat de staatssekretaris voor 
Streekekonomie nog zopas onweerleg
baar heeft bewezen dat de werkloos
heid en de nood aan tewerkstelling in 
Vlaanderen nog steeds het grootst is. 
Het is dan ook méér dan ti jd dat aan 
de Walen een eigen financiële verant
woordelijkheid wordt toegekend, zoals 
trouwens aan de Vlamingen en een 
einde gemaakt wordt aan de vaak ver
borgen overheveling van miljarden. Ze
ker, in een federale staat is het be
ginsel van een bepaalde solidariteit 
tussen de deelstaten noodzakelijk. 
Maar deze moet spelen nadat de deel
staten hun eigen financiële verant
woordelijkheid hebben opgenomen en 
op grond van een federaal verdrag. 

# De sektor van de sociale zekerheid 
werkt als één grote overhevelingsma
chine ten voordele van de franstaligen 
voor een jaarlijks bedrag van 7 è 8 
miljard frank. 

Bij al deze posten gaat het jaarlijks 
om vele miljarden. Wanneer men daar
bij bedenkt dat de Vlam'ngen het 
grootste deel van het Bruto-Nationaal 
Produkt verwezenlijken en het groot
ste deel van het spaarvolume (cfr bvb 
gegevens ASLK) dan wordt het duide
lijk dat Vlaanderen inderdaad de beta
lende partij is. 

TAALKWESTIES 

Wie zou denken vdat tenminste de be
staande taalwetten volledig, korrekt 
en loyaal worden toegepast, komt bij 
nader onderzoek bedrogen uit. Het 
Verbond van het Vlaams Overheids
personeel bvb. beschikt over een in
drukwekkend dossier waaruit nog 
steeds de niet-toepassing, de uithol
ling of omzeiling van de taalwetgeving 
in de administratie blijkt. 
Enkele markante gegevens : 

# In Schaarbeek weigert de regering 
de taalwet korrekt te doen toepassen 
en verschuilt zij zich, ten onrechte, 
achter de Raad van State. 
# Op Buitenlandse Zaken is, wat men 
ook moge denken, nog steeds geen 
evenwicht bereikt (zie bfjlage - In de 
diplomatieke loopbaan 45,33% Vlamin
gen, in het hoofdbestuur...?). 
# In de parastatale instellingen is het 
wettelijk voorgeschreven taaieven-
wicht nog lang niet bereikt (zie bijla
ge). 
# In de gewestelijke diensten met ze
tel te Brussel staan de Vlaamse ambte
naren sterk in de minderheid en wordt 
het Nederlands nog steeds stiefmoe
derlijk behandeld. 
# In de Brusselse gemeente-admini
straties zelf is de zogenaamde « pari
teit » een schijn-pariteit. Vanaf de 
graad van afdelingschef staat men met 
153 nederlandstaligen t.o.v. 233 frans
taligen en bovendien 94 franstaligen in 
overtal. In de laagste graden is er een 
evenwicht of een meerderheid Vlamin
gen. 
# In de Brusselse KOO^Iinieken is de 
toestand ronduit schandalig, zowel wat 
de artsenbezetting betreft als de per-
sorfeelsbezetting en bestuurssamen
stelling. 
# in de taalgrensgemeenten met faci
liteiten voor de Vlamingen wordt de 
toepassing van de taalwetgeving in fei
te dermate bemoeilijkt dat er in de 
praktijk niets van in huis komt. 
# Wat de Sabena betreft is slechts 
20% van het topkader nederlandsta-
lig ! 
# In de Voerstreek laten de noodlot
tige gevolgen van de onderwijsfacilitei
ten, versterk door de regering Lebur-
ton (CVP-BSP-PVV) en uitgevoerd door 
de huidige regering zich ten volle ge
voelen. 

POLITIEKE 
STRUKTUREN 
# De drieledige gewestvorming wordt, 
ondanks de Vlaamse waarschuwingen, 
onder druk van het RW stelselmatig 
uitgebouwd langs administratieve weg. 
Deze politiek van het voldongen feit 
dreigt zwaar te zullen doorwegen bij 
eventuele toekomstige onderhandelin
gen van « gemeenschap tot gemeen
schap ». 

# De positie van het Brusselse ge
west als derde partner wordt stelsel
matig versterkt, zonder dat de Vlamin
gen hierin over voldoende waarborgen, 
laat staan de pariteit beschikken. Zo 
bvb. onderhandelen het FDF en de PLB 
met de regering ten tijde van de vlieg
tuigenaankoop en bekwamen zij f i
nanciële tegemoetkomingen voor het 
fransdolie Brusselse agglomeratiebe. 
stuur ten belope van + 500 miljoen i 
# Er wordt niets ondernomen om de 
vervalsing van de agglomeratieverkie
zingen onmogelijk te maken. In 1971 
beloofden alle Vlaamse politici : « Dat 
nooit meer •. De huidige minister Cha-
bert diende een klacht in bij het par
ket. Alles bleef echter bij het oude. 
Wél dreigde de eerste-minister met 
sankties wanneer de Vlamingen voor 
de samenstelling van de Brusselse ge
westraad truukjes zouden gebruiken. 
De heer Février werd geweerd. Tegen 
het omgekeerde (agglomeratieverkie
zingen} werd niets ondernomen. 

# Het kiesarrondissement Halle-Vil-
voorde, de provincie Vlaams-Brabant, 
nochtans logische doortrekkhigen van 
de gewestvorming worden onder aller
lei voorwendsels op de lange baan 
gesctioven. 
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PARASTATALE INSTELLINGEN : 
EEN PAAR VOORBEELDEN... 
Het enige uitvoeringsbesluit dat, in uitvoering van de taalwet van 1932, nooit ver
sohenen is was dat op de parastatale instellingen 
Dientengevolge bestonden er in 1963 nog steeds geen taalrollen 
BIJ de wet van 1963 werden ze — met meer dan dertig jaar vertraging — ingesteld. 
Het inschrijven van de ambtenaren op taalrollen is nog steeds niet helemaal be
ëindigd. 

En een dozijn jaren na de nieuwe taalwet van 1963 is het wettelijk voorgeschreven 
taalevenwicht nog lang niet bereikt. 
Deze bestaat uit de centrale diensten te Brussel, gewestelijke diensten in Vlaan
deren, Wallonië en Brussel en uit twee laboratoria, een in Vlaanderen en een in 
Wallonië. 
if Het werkvolume is m de nederlandstalige sektor veruit het belangrijkst. Zo bv. 
werkvolume dienst « schoolmelk » 81,9% N to.v 18,9% F, doch de personeels
bezetting IS er 2 F t.o.v 1 N en de leidende ambtenaar is F. 
if In de technische diensten is het werkvolume 68,1 N to.v. 31,9 F, doch geen 
enkele ambtenaar van niveau 1 is N. 
VIr Alle monsters genomen bij invoer, ook die in de Antwerpse haven door N-per-
soneel werden genomen, worden naar Gembloers gestuurd Het analyse-verslag 
wordt opgesteld in het F. 
ie In het direktiekomitee wordt uitsluitend genotuleerd in F 

NAT. DIENST 
AFZET LAND- EN TUINBOUWPRODUKTEN 
if Globaal mag het werkvolume gesteld op 70 % N t.o.v. 30 % F. 
if Het taaikader is echter opgesteld 50,49 % F tegen 49,51 % N. 

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
Deze instelling kwam in het nieuws door het arrest van 14 juli 1975 van de Raad 
van State, waarbij de taalkaders werden vernietigd, tot stand gekomen onder mi
nister Vlerick, waarbij deze een verhouding 57 N/43 F had bepaald. Oe minister 
deed dit bij wijze van kompromis en niettegenstaande dat het werkvolume N in de 
ASLK nog hoger lag, zoals hij uitdrukkelijk toegaf in de Senaat op 26 maart 1975. 
Onderzoeken we nu de ASLK-toestand einde 1973 : 

•^,i u-CBy i '• / \ 1 "• ^Ï>JU 

Vlaanderen ( + ned. 
spaarinlagen Brus ) 

Franstaligen (inkl. 
franst. Brussel) 

aantal boekjes 

3.620.809 

2.642.603 

spaarinlagen 

91.240.329.289 fr. 

63.950.869.205 fr. 

Objektieve criteria (Brussel inbegrepen) 

spaarboekjes 
gewoon sparen ASLK 
spaarinzamelaars boekjes 
spaarinzamelaars inlagen 
spaarinlagen 

N 

57,75 
58,80 
71,82 
74,30 
58,80 

F 

42,25 
41,20 
28,18 
25,70 
41,20 

Hieraan kan worden toegevoegd, dat dit verschil zeker zijn oorzaak niet vindt in 
een gebrek aan publiciteit in Wallonië. Ziehier het publicitetsbudget ASLK voor de 
periode januari tot oktober 1973 : 

in franstalige pers 12.950.041 fr. 
m nederlandstalige pers 8 696.203 fr. 
m duitstalige pers 420.270 fr. 
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BUITENLANDSE ZAKEN 

In 1968 beweerde minister Harmei, dat op Buitenlandse Zaken de wet toegepast 
was op de wettelijk bepaalde datum, nl. 1-9-1968. 
Wat was er in werkelijkheid gebeurd ' 
De minister had inderdaad een evenwichtige personeelsformatie opgesteld, doch 
daarnaast had hij de franstaligen, die dit evenwicht zouden gestoord hebben, be
vroren in een tijdelijke personeelsformatie. 

HOOFDBESTUUR 
In het Hoofdbestuur van Buitenlandse Zaken zitten dan nog eens de voor een paar 
jaar naar België teruggeroepen diplomaten — meestal franstaligen — die werke
lijke funkties uitoefenen, in de direktieraad zetelen enz., maar die evenmin in de 
personeelsformatie of het taaikader zijn opgenomen. 

DIPLOMATIEKE LOOPBAAN 
in de diplomatieke loopbaan zijn er van de 375 betrekkingen 205 franstaligen 
(54,67 %) tegen 170 Vlamingen (45,33 % ) . 
-A- in de Ie klas bestaat er taalevenwicht 
if in de 2e klas : 63,66 F en 36,34 N 
if in de 3e klas : 52,06 F en 47,94 N 
if in de 4e- klas : 70,38 F en 29,62 N 
if in de 5e klas en de 6e klas is er, evenals bij de stagiairs, een nederlandstalig 

overwicht... 
IMaar — in het TOTAAL bereikt het aantal Vlamingen slechts 45^3 %. 
(Er zijn geen tekens die er op wijzen, dat deze gegevens onder minister Van Els-
lande fundamenteel gewijzigd zijn). 

ALC. BESTUUR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
if De Raad van State heeft de 50/50-taalkaders verbroken, omdat de verhouding 
80 % F tegen 20 % N is. 
if Bij het koöperatiepersoneel is de verhouding ongeveer 1 700 franstaligen tegen 
600 nederlandstaligen. 
if Wat de burelen betreft, is de verhouding 95 % franstaligen tegen 5 % neder
landstaligen. I 
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BRUSSEL : HET DUBBELE BEDROG 

AMBTENAREN 
Ingevolge de taalwetten van 1962 en 1963 moest op het nationale vlak voor de 
hogere ambtenaren in de ministeries de pariteit per trap woorden geëerbiedigd 
. In ruil daarvoor » zou er uiterlijk op 1 september 1973 pariteit moeten bestaan 
tussen nederlands en franstaligen m de gemeentediensten van Brussel Hoofdstad, 
vanaf de graad van afdelingschef 
Er zijn thans in de centrale besturen 1 278 ambtenaren met de graad van direkteur 
en hoger en 21 452 personeelsleden met een lagere graad dan direkteur In Brus 
sel zijn er slechts 242 ambten boven het niveau van direkteur te begeven De 
. nationale pariteit » in ruil voor de « Brusselse pariteit » is dus op zichzelf reeds 

zeer nadelig voor Vlaanderen 
In Brussel-Hoofdstad zien de hoogste trappen er als volgt uit 

Gemeentesekretarissen 
Gemeente-ontvangers en 
politiekommissarissen 
Direkteurs 

TOTAAL 

15 

39 
27 

81 

20 
13 

37 

Op de laagste trap van dienstchefs is de verhouding echter Nederlands 60 tegen 

over Frans 22 
Voor het geheel van de betrekkingen vanaf de graad van afdelingschef en hoger 

is de toestand als volgt 

Gemeenten 

Anderlecht 
Audergem 
St Agatha-Berchem 

Brussel 
Eisene 
Etterbeek 
Evere ^ ^ 

Ganshoren 
Jette 
Koekelberg 
Schaarbeek 
St Gillis 
St Jans Molenbeek 
St Joost ten Node 
St Lambrechts Woluwe 
St Pieters Woluwe 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal Bosvoorde 

TOTAAL 

N 

13 
4 
2 

45 
7 
6 

1 / ^ 
3 
9 
2 

11 
11 
8 
7 
8 
2 
1 
6 
4 

153 

F 

17 
4 

4 
59 
16 
13 

8 
1 

20 
11 
11 
8 

13 
7 

13 
12 
6 

233 

Overtal 
N 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

F 

4 

4 

— 
22 
6 
4 

^fm ^jJ^nj^Vyfi^i 

^ ^ s ^ ^ ^ ^ 

" " 1 ' 
10 
7 
4 
7 
1 
1 

12 
5 
2 

94 

li!i-T^fT&'^'"GEri LATEN 7!CH 
^^ET UIT BRUSSEL VEPi7» '̂:/Vf/v 
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KOO-KLINIEKEN 
Artsenbezetting 
Volgens de gekoordmeerde taalwetten van juli 1966 zou op 1 september 1973 een 
50/50-verhouding moeten bereikt zijn 
Toestand KOO-klmieken januari 1975 

Anderlecht 
Etterbeek 
Schaarbeek 
St Gillis 
Eisene 
Brussel St Pieters 
Brussel Brugmann 
Artsen verbonden aan deze 2 
Brussel Bordet 

TOTAAL 

F 

45 
38 
68 
31 
69 

100 
103 
81 
40 

575 

N 

6 
2 
9 
5 
'£ 

33 
28 
34 

6 

125 

Besluit 
1 In de KOO-ziekenhuizen van Brussel is er een verhouding 70/30 
2 In de overige openbare ziekenhuizen van Brussel-Hoofdstad is de toestand nog 

verslecht sinds 19 1973 het % nederlandstalige artsen is gedaald van 9,1 % 

tot 8,7 "o 

'lïJg^'J ,BR!" 4 ! j n Personeelsbezetting 
Taaiverhouding paramedisch verplegend,''technisch én \irerzorgend fjetóoHeel, 

gezinshelpsters inbegrepen 
Toestand KOO-Rlmieken november 1973 

Brussel 
Eisene 
Anderlecht 
Etterbeek 
Schaarbeek 
St Gillis 
St Jans-Molenbeek 
St Agatha-Berchem 

Ukkel 
Koekelberg 

Vorst 
St Pieters Woluwe* 
St Lambrechts Woluwe 
St Joost ten Node 
Oudergem 
Evere ( + adm personeel) 

Jette 
Ganshoren 
Watermaal-Bosvoorde 

S-IS*! 

TOTAAL 

1 155 
197 
97,5 

123 
208 
92 
11 
3,5 
5 
1 

8_ 

1 
19,5 
2 
5 
4 
2 
7 

N 

1 949 

641 
42 

123 
56 

110 
40 
3 

10,5 
2 
O 
1 

14 
4 
5 
7 
3 
1 

1 078 

Bestuurssamenstelling 
Bestuurssamenstelling van de KOO-leden 
189 franstaligen (92 %) tegenover 18 Vlamingen (8 %) 

RADIO EN TELEVISIE 

De opbrengst van de radio- en tv-belasting wordt 50/50 verdeeld over BRT en RIB 
Nochtans ziet de verdeling van het aantal radio- en TV-toestellen er uit als volgt 

1974 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel 

Radiotoestellen 
aantal </< 

2 176 279 57,58 
1 184 712 31,47 

403 638 10,95 

TV-toestellen 
aantal % 

1312 882 57,51 
727 755 31,90 
242 234 10 59 

Ongeveer 60 % van de opbrengst van de kijk- en luistergelden komen van neder-
iandstaligen Zij betalen de programma's van de RTB mee. 
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LIMBURG 
ZONDAG 26 OKTOBER : 
BETOGING TE BRUSSEL 

Bus 1 vertrek Eigenbilzen, 
l<erk, 8u ; Bilzen-station, 8u15 ; 
Hoeselt, 8u20, café ABC ; Be-
verst kerk, 8u30 ; Haselt, Dusart-
plein, 9u. Inschr. bij Rubens Ed-
mond, Korenstr. 4 (011/41.10.02), 
Bilzen. 

Bus 2 : vertrek Genk, Markt, 
u815 ; Diepenbeek-station, 8u35 ; 
Hasselt, Dusartplein, 9u. Roux 
Jan, Winterslagstr. (011/35.25.04), 
Genk. 
Borgloon, Markt, 8u40 ; St-Trui-
punt, 8u ; Tongeren-station, 8u15; 

Bus 3 : vertrek Herderen, Kruis-
den. Markt, 9 u. Dubois Pons, Ton-
gershuisstr. 28, Tongeren ; Vos 
Jony, Steenweg 99, Riemst. 

Bus 4 : verterk Beringen, Markt, 
8u14 ; Lummen, richting Herk, 8u 
30 ; Herk de Stad, Markt, 9u. Ge
vers Mieke, Diesterstwg 29 (013/ 
55.17.69), Herk de Stad. 

Inschr. kunnen ook gebeuren : 
Maasmecheien, Heirstr. 573, Wam-
pers Annemie. 

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). 

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 ti jd 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). 

GENK 

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, 'n 
het centrum Bethanië te Genk. De 
voorverkoop van toegangskaarten 
draait. Mogen wij ook u verwach
ten ? 

BESTUURSVERGADERING 
20 oktober, 20u30, Majestic I 

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

GENK 
GEMEENTERAAD 

Op de agenda van de gemeen
teraad stond de goedkeuring van 
het ontwerpplan van aanleg Hoe-
venzavel. Een terrein van onge
veer 47 hr. zal dienen voor het 
bouwen van volkswoningen. Na
mens de VU merkte An Gysen op 
dat het toelaatbaar maksimum 
van 80 woongelegenheden per ha, 
een gevaar inhoudt dat de bewo
ners (meestal de grootste gezin
nen) zo dicht bij mekaar zullen 
gepakt zitten, dat hun wijk niet 
meer leefbaar is. Ze stelde daar
om voor dit maksimum te ver
minderen, wat de CVP niet aan
vaardde I Door Vandueren uitte 
zijn ongenoegen over het feit dat 
de raad te weinig erkend wordt, 
bij inhuldigingen van realisaties, 
waar toch alle raadsleden hebben 
aan meegewerkt. 

HASSELT 
AKTiVITEIT VAN HET BESTUUR 

Sedert enkele maanden verga
dert het plaatselijk VU-bestuur de 
eerste n>aandag van de maand in 
lok. restaurant Warson, Bamps-
laan. Als onmiddellijk resultaat 
van deze vergaderingen mag o.m. 
vermeld worden het regelmatig 
verschijnen van « Wij in Has
selt », dat op een 1.0000-tal ek-
semplaren bij leden en simpati-
santen verspreid wordt. Verder 
brachten het jaarlijks avondmaal, 
de deelname aan het Zangfeest 
en de IJzerbedevaart ons nauwer 
bijeen. Tijdens de laatste zitting 
van het bestuur werd de winter-
aktie in planning gesteld. Het be
stuur besloot o.m. een gemeen
schappelijk VU-bal met de leden 
van de omliggende gemeenten in 
te richten. Ook de betrekkingen 
met het arr. bestuur werd bespro
ken en de kandidaten voor de be-
stuursverkiezing van de arr. raad 
aangeduid. Tenslotte werden de 
mogelijkheden onderzocht om re
gelmatig informatievergaderingen 
te houden, waar verantwoordelij
ken van onze partij de aktuele po
litieke brandpunten zouden inlei
den. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 

BESTUURSVERGADERING 
Had plaats op 25 sempteber. 

Werd besproken : de taakverde
ling voor het mosselfeest. Tijdens 
dit feest zal eveneens een groot
se tombola georganiseerd worden. 
De volgende « Vrij-Uit » is in 
voorbereiding. Eerstdaags zal de 
redaktievergadering bij elkaar ko
men. 

ARR. RAAD 
Volgende vergadering gaat niet 

door op 17 oktober zoals eerst 
gepland, maar op donderdag 23 
oktober in zaal Warson te Has
selt om 20 u. Sprekers : prov. 
raadslid J. Gabriels en sen. dr 
J.R. Vandekerckhove. 

KflL€nD€R 
OKTOBER 
25. Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J. 

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

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

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

ALGEMEEN VLAAMS ZIEKENFONDS 
LIMBURG (AVZL) 
Na talrijke voorbereidende vergaderingen, heeft op vrijdag 
3 oktober '75 de stichtingsvergadering plaats gehad van ons 
eigen Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg. 
Deze oprichtifig vond plaats met integraal akkoord van de 
Vlaamse Ziekenkas Antwerpen. 
Het AVZL werd gesticht door volgende personen : 
Lenssen Lambert, Ev. Coppéelaan 18, Genk. 
Jacobs Ivo, Marktstr. 5, Halen. 
Raskin Paul, Stationlaan 48, Bilzen. 
Plas Jan, Kollegelaan 5, Peer. 
Kempeneers Jan, Stationstr. 25, Halen. 
Ruppol-Hubrechts M.L., Wijngaerdenweg 10, St-Truiden. 
Van Bree Jos, Zavelstr. 53, Overpelt. 
Van Der Hallen Jozef, Smeetslaan 54, Maasmecheien. 
Decoster Henri, Industriepark, Tessenderlo. 
Geebelen Jozef, Borieputstr. 28, Bree. 
Claes Jules, Tuinwijk 29, Zelem. 
Lefroid Jeroom, Nerenaard 4, Kontich. 
Gysen Jan, Sledderloweg 24, Genk. 
Cuppens Jaak, Zandbergerstr. 22, Neeroeteren. 
Vanbockryck Yvan, Demerlaan 15, Bilzen. 
Uit deze stichters werden volgende personen verkozen tot 
het beheerkomitee van het AVZL : 
Voorz. : Lenssens Lamber, Ev. Coppéelaan 18, Genk. 
Ondervoorz. : Decoster Henri, Industriepark, Tessenderlo r 
Kempeneers Jan, Stationsstr. 25, Halen ; Raskin Paul, Sta
tionlaan 48, Bilzen. 

Sekr. : Vanbockryck Yvan, Demerlaan 15, Bilzen. 
Penningm. : Geebelen Jozef, Boneputstr. 28, Bree. 
Kommissarissen : GysenJ., Sledderloweg 24, Genk ; Van 
Bree Jos, Zavelstr. 53, Overpelt ; Cuppens Jaak, Zandberger
str. 22, Neeroeteren. 
De officiële start is 1 januari 1976. Wij willen er reeds nu op 
wijzen dat zij die van een ander ziekenfonds overkomen naar 
ons, deze mutatie dienen aan te vragen vóór 1 december '75. 
Zij die nu lid zijn van de Vlaamse Ziekenkas Antwerpen, wor
den automatisch lid van het AVZL. Zij hoeven dus niets te 
doen voor hun mutatie. 

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 werkdagen 
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. 

DENDERMONDE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Raad van 3 oktober. Grote op
komst. 4 kandidaten om 3 mensen 
te koöpteren in de arr. raad. Ver
kozen : Baert uit Grembergen, 
Verrest uit Buggenhout, Bouwens 
uit Wetteren. 

NIEUW ARR. BESTUUR 
Verkozen : Baert, Van Der 

Steen, Vekemans, Van Den Ab-
beele. Van Imschoot, Smekens, 
De Beule. Voor VUJO met stem
recht : De Mol Johan. Zijn om sta. 

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

1 opsteller 
in • . 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). 

tutaire redenen lid van het arr. be
stuur : Cornells Walter, Geerinck 
Aviel, Burggraeve Herman, Wal
ter. Na de verkiezing hield sen. 
Coppieters een uitvoerige uiteen
zetting over de politieke toestand. 

VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHEL-
DE-DENDER-DURME 

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

OKTOBER 
18. 

18. 

18. 

25. 

25. 
25. 

25. 

25. 
28, 

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, om 21 u. 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. 

NOVEMBER 

7 

8. 

Oostakker : 5de feestavond met als spreker H. Schiltz, 
voorz van het Partijbestuur. Daarna dans met het or
kest « Gert van Dam », om 20 u. in Restaurant 't Boe-
renhof. Inkom leden : 250 fr., niet leden : 275 fr. Inschrij
ven vóór 27 oktober bij de bestuursleden. 
Merelbeke : Groot VU-bal in zaal Regi. Met zangeres 
Truus en haar orkest. 

DRONGEN 
ANTI-FUSIE 

Onze debatavond van 11 sep
tember over samenvoeging van 
gemeenten werd inzake publieke 
belangstelling een groot sukses. 
Jammer liet de helft van het pa
neel het afweten : CVP en PVV 
stuurden hun kat ! Nu het KB in
zake samenvoeging in het Staats
blad verschenen is, gaat de strijd 
verder. Op 18 oktober om 15u 

heeft te Drongen een provinciale 
betoging plaats (Oost- en West-
Vlaanderen). Langs deze weg doet 
de VU-afd. Drongen-Afsnee een 
oproep tot alle VU-gemeenteman-
datarissen om aan deze manifes
tatie deel te nemen. 
NAAR BRUSSEL ! 

Onze afd. legt een bus in 
voor de TAK-betoging van 26 ok
tober te Brussel. Inschr. bij W. 
Vlieghe (tel. 82.50.50). 
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EREMBODEGEM-TERJODEN 
BAL : RECHTZETTING 

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

GENTEEKLO (Arr.) 
SAMENSTELLING ARR. BESTUUR 

Vrijdag 3 oktober had te Gent 
de driejaarlijkse verkiezing plaats 
van het arr. bestuur. Voorz. : Jan 
Ritzen, Antwerpsestwg 397, St-
Amandsberg (091/28.45.12) ; on-
dervoorz. : Rob Rijckbosch, Dries-
str. 36, Delnze (86.21.79) ; sekr. 
Chris Genbrugge, G. Gezellelaan 
5, Ertvelde (091/44.64.65) ; pen-
nlngm. . Leon Lippens, Gasmeter-
laan 14, Gent (25 14.11) ; prop. • 
Koen Van Me«nen, Nederbroekstr. 
1, Heusden (091/30.73.88) ; org. : 
Willy Van De Craen, Tulpenlaan 
9, Wachtebeke (45.01.71) ; dienst
betoon ; Rita Haudenhuyse, Ring-
vaartstr 4, Merelbeke (02 • 
51.25.160) ; VUJO : Johan Beke, 
Wolvengracht 8, Mariakerke 
(26 22.67). 

BETOGING BRUSSEL 
Het arr. bestuur doet nogmaals 

een dringende oproep tot alle VU-
afdelingen uit het arr., om deel 
te nemen aan de betoging van 26 
oktober te Brussel Maak zo vlug 
mogelijk propaganda bij leden en 
simpatisanten. 

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 Tijl. 
Klinkkouterstr., St-Amandsberg. 

GENT 
MOTIE 
De afd. VU-Gent tekende protest 
aan tegen de langdurige en onge
motiveerde opsluiting van Dirk 
Van Boghout, ten gevolge van een 
betoging te Gent, veertien dagen 

geleden. De afdeling eiste bijge
volg de vrijlating van de jonge 
man, waarvan niets een gevanzet-
ting rechtvaardigde. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Sekr. : K. Karelstr. 80, tel. 
23.52.27. Beschikbaar : alle uit
gaven, IJzerbedevaart (leeuwen
vlaggen inkluis), affichen en ken
tekens voor TAK-betoging te Brus
sel op 26 oktober, inschrijvings
formulieren voor Vlaams Sindi-

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 Huls 
Roeland ». 

GENTBRUGGE 
OPROEP 

VUJO legt een bus in voor de 
betoging van 26 oktober. Vertrek 
om 9u45 stipt aan het gemeente
huis. Prijs : 100 fr. (drinkgeld 
chauffeur inbegrepen). Inschr. bij 
Tijl Waelput, Bosstr. 150, tel. : 
30,47.71. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

MAANDELIJKSE 
MUZIEKBELUISTERING 

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 ! 
Het aantal deelnemers is beperkt. 
De eerste ingeschrevenen heb
ben voorrang. 

LANDEGEM 
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 aktlviteit : 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 Guido Gezellestr. 5, tel. 
30.05.75. 

Met uw problemen, bouwen, be
lastingen, pensioenen, huren, enz., 
kunt u steeds terecht bij : ge
meenteraadslid Julien De Sutter, 
Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogel-
hoek, elke dinsdag van 20 tot 22u; 
Daniel Beernaerts, Driesstr. 87, 
Melle-Centrum, elke dinsdag van 
19 tot 22u , Gratiën Leurquain, 
Gontrode Heirweg ,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 Hilaire Govaert, Hel-
hoekstr. 72. 

ZWARE JONGENS 
& LICHTE MEISJES 

Naar goede gewoonte komt 
prof. Sebruins 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 
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. 

ZANDBERGEN-GRIMMINGE-
IDEGEM 
NIEUW GEMEENTERAADSLID 

Na het ontslag van raadslid Min. 
naert, verhuisd naar Haaltert, 
werd op 30 september j l . Staf 
Van der Biest als nieuw raadslid 
te Zandbergen beëdigd. Na de 
eedaflegging bracht het nieuw 
raadslid hulde aan zijn voorgan
ger. Ons bestuur wenst Staf Van 
der Biest een goede vaart en 
hoopt dat de h. Minnaert in zijn 
nieuwe woonplaats Haaltert even
eens de Vlaams-natlonale belan
gen zal helpen verdedigen. 

fE KOOP 
Strombeek, hoek nieuwe laan 
en Gemeenteplein, Res. J .Van 
Ruusbroec. 

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

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

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 12.0^. 

BRUGGE (Afd.) 

GESLAAGDE 

LEDENVERGADERING 

Vorige vrijdag werd de winter
werking van de VU-afd. Brugge-
Kernstad ingezet met een zeer 
druk bijgewoonde algemene leden
vergadering. Het was dan ook een 
zeer verheugde voorz., de h. Ed-
mond Sintobin, die in de boven
zaal van het Bredyelhof de verga
dering hartelijk welkom heette en 
de spreker van de avond voorstel
de, de h. volksvert. Luk Vansteen-
kiste uit Kortrijk. Het jonge ka
merlid sprak over de politieke 
evolutie en de rol van de VU in de 
huidige politieke konstellatie. Na
dien werden vele vragen gesteld 
waardoor zich een echt debat ont
spon. Met een dankwoord van 
voorz. Sintobin eindigde deze zeer 
geslaagde inzet van het nieuwe 
aktieprogramma. 

Aan de leden werd daarna in de 
gelagzaal een smakelijk bord hut-
sepot aangeboden. De VU-Brugge 
paart inderdaad het nuttige aan 
het aangename I 

DE HAAN 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Herman Vandevelde : 
sekr. : Edwin Vandenberghe ; 
penningm.-org. Georges Ver-
kest ; prop. : Hendrik Saelens ; 
SOC. dienstbetoon : Karel Baeten ; 
VUJO : Hugo Van Lede ; derde 
leeftijd : Cyriel Vermote. Veel 
sukses toegewenst. 

GISTEL 
NIEUW BESTUURSLID 

Ons bestuur werd aangevuld 
met een VUJO-afgev. : Jan Van 
Laar.' We wensen hem veel suk
ses met zijn belangrijke funktie. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

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. 

inLCnDCR 
OKTOBER 

19. Diksmuide 
24. Oostende : 

; Verkiezing nieuw arr. bestuur, 9u30. 
Gemeenteraad vanaf 19u. 

NOVEMBER 

8. Gistel Afdelingsbal in Ten Putte. 

De nieuwe afdelingsvlag van Oostende-Vuurtoren. De eerste . O . van 
Oostende staat er natuurlijk ook op. Plechtig uitgereikt op 27-9 door 
prov. raadslid Kris Lambert. 

TIEN JAAR VOLKSUNIE-JONGEREN 
TE BRUGGE 

Met enkele maanden vertraging vieren de Volksunie-jongeren van het 
arr. Brugge-Torhout op zaterdag 18 oktober op grootse wijze hun tien
jarig bestaan. Met enkele maanden vertraging inderdaad, want het was 
begin mei 1965 dat een 8-tai personen samenkwamen op initiatief van 
Willy Ackx en Rik Decan, die nadien resp. ondervoorz. en voorz. wer
den. Deze eerste kern was meteen de start van VUJO-Brugge. 
Het iigt niet in onze bedoeling via deze bijdrage een uitgebreid relaas 
te brengen van hoe het allemaal verlopen is in de voorbije tijdspanne 
van 10 jaar. Daar wordt uitvoeriger op ingegaan tijdens de jubileum
zitting zelf. 

Zaterdag 18 oktober wordt dan ook de dag van de jongeren in de VU. 
Om 17u heeft een jubileumzitting plaats in het Breydelhof, J. Suvée-
str. 2. Hugo Coveliers, nat. VUJO-voorz., komt spreken over « Doel en 
werking van VUJO •, sen. Guido Van In zal het hebben over de • Taak 
van de jongeren in de Vlaamse beweging », terwijl de h. Jean-Marie 
Bogaert, arr. VUJO-voorz. een overzicht zal geven van • 10 jaar VUJO-
Brugge ». Tussendoor heeft nog een kultureel optreden plaats van de 
kleinkunstgroep « De Bende » uit Oostende, terwijl dit alles achteraf 
met een drink wordt afgerond. 

Vanaf 20u30 is er dan uitgebreide gelegenheid tot dansen in de feest
zaal van Oud-Assebroek, Gaston Roelandtsplein 2 te Assebroek-Brugge, 
en dit onder de veelzeggende titel van « Haelewijnsnacht ». Hiervoor 
kun je kaarten krijgen bij Rita Logghe, Astridlaan 37, Assebroek-Brugge, 
bij voorz. Jean-Marie Bogaert, Vredestr. 57, St-Kruis-Brugge, in het 
Bredelhof en in Oud-Assebroek tegen de prijs van 50 fr. De avond zelf 
is de toegangsprijk 60 fr. Ook mensen van de derde leeftijd heten we 
bijzonder welkom. Daarom betalen de houders van een + 3-Pas slechts 
30 fr. 
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IZEGEM 
AFDELINGSNIEUWS 

Onze afdeling gonst van aktl-
vltelten. Momenteel wordt een 
werkplan uitgewerkt. Het tijd
schrift • Wij te Izegem » ver
schijnt nog deze maand. Hoewel 
de ledenslag nog op gang moet 
komen, konden de sekr. en de 
penningm. elke week van sep
tember nieuwe leden en abonnees 
op « Wij » inboeken. Onze afde
ling is In volle ekspansie. Straks, 
met de leden- en abonnementen
slag, maken wi j 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 kaartina. ""/er an
dere aktiviteiten raaüH- .^ "^^n 
• 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. 

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE 
BESTUURSVERKIEZING 
ARR. BESTUUR 

Er zijn enige afdelingen — ge
lukkig slechts een paar — waar 
de 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 Dlksmuide. 
pni iT wt8i Af nsslïaaiü | -f^ 

In de ultnöcnging tot k'attdtdaat-
stelling voor de partijraad is er 
door de arr. sekr. een fout ge
maakt : voor de partijraad komen 
alleenlijk leden van de arr. raad 
In aanmerking. Met ekskuus voor 
de missing. 

OOSTENDE-MARIAKERKE-STENE 

HUWELIJK 
Kristien Vergote (dochter van 

Bert) en Hendrik Elskens (zoon 
van dokter Elskens) stapten sa
men in het huwelijksbootje. We 
wensen hun veel geluk toe in het 
leven ! 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HERFSTVOETTOCHT 

Onze 3e voettocht zag reeds 
van 's morgens wandelaars afge
zakt komen naar onze wijk. De in
richters hadden mooi warm weer, 
400 deelnemers en de organisa
tie klopte ! De 42 km, marathon-
tocht was niet te druk bezet, toch 
noteerde men een } ige en 
een negenjarige die mei sukses 
de afstand aflegden. De overige 
afstanden kenden overweldigend 
sukses. Op de 7 km schreef een 
82-jarJge in, en met sukses be
reikte hij de eindstreep. Onze 
vrienden-inrichters die dag en 
nacht gezwoegd hebben verdienen 
alle waardering. Toch betreuren 
we enkele daden van vandalisme: 
langs de goed uitgestippelde rou
te werden wegwijzers en aandui
dingen vernield. 

ONZE EIGEN AFDELINGSVLAG 
Op 27 september verzamelden 

zich vele vrienden ook uit een 
paar omliggende afdelngen en het 
afdelingsbestuur met de volledige 
fraktle en Annie Vanhoutte van de 
KOO in de parochiezaal op de 
Vuurtoren. Op te merken viel te
vens het aantal jongeren. Tussen 
de tonen In van een opgewekt bal 
had de prachtige overhandiging 
plaats van ons eigen vaandel. Het 
was prov. raadslid Kris Lambert 
die na een treffende toespraak 
over zin en betekenis van het 
vaandel de overhandiging deed 
aan de vaandrig en VUJO-be-

stuurslid Geert Defurme. Trompet
ten begeleidden dit feestelijk 
ogenblik met een plechtige Vlaam
se Leeuw. Wij wensen het wakke
re bestuur van de Vuurtoren van 
harte geluk met het taaie werk : 
Daniël Borgoo (en echtgenote), 
J.P. St. Martin, Herman Defurne, 
Annie Vanhoutte en Geert Defur
ne. 

OOSTENDE 
GEMEENTERAAD 

Ofschoon de agenda weinig sen
sationeels te bieden had waren 
de interpellaties van mevr. De-
poorter over het winterprogram
ma van het Kursaal en die van 
Miei Vansteenkiste over de markt-
geschiedenis weer aanleiding om 
het kollege In verwarring te bren
gen. Trouwens heerst er ook 
heel wat dubbelzinnigheid over de 
uitbating van het Media-Center. 
De socialisten grolden van nijd 
(hun schepen alleszins) over de 
prestaties van de Vlaamse Klub 
Kust, die hun blijkbaar te 
« Vlaams » is. Piers zat er mee 
verveeld en verbrak de zo gepre
zen solidariteit van het kollege 
om hulde te brengen aan de 
Vlaamse Klub Kust... hij kan deze 
mensen toch moeilijk tegen de 
kar rijden... ! 

PANNEKOEKEN EN BALLONNEN 
Op 28 september wapperden 

twaalf fiere leeuwevlaggen op het 
dak van het Koninginnehof tegen 
een blauwe hemel : een hoogst 
ongebruikelijk verschijnsel op het 
voormalige « laiterietje » (ter
loops herinneren we er nog aan 
dat Leo van de Weghe deze naam 
in Koninginnehof kon doen veran
deren, toen hij nog alleen in de 
raad zat). Lange files auto's ston
den geparkeerd met een rijkdom 
aan « leeuwtjes » en ook « VL's »: 
het werd een ware suksesnamid-
dag, zowel wat de opkomst van 
leden met hun kinderen betrof als 
ook wat de stapels verorberde 
wafels aangaat. Bert Ruysschaert 
verwelkomde de vele gasten en 
Ron Vangroenenrode nam dan de 
verdere organisatie geschikt over. 
Juul Plastiek deed zijn best en 
volksvert. Miei Vansteenkiste 
held een korte doch keiharde toe-' 
spraak, die door de aanwezigen 
ten zeerste gewaardeerd werd. 
Hij besloot met een toegejuichte 
oproep ten bate van TAK. 

Het dagelijks bestuur, in samen
werking met alle Oostendse afde
lingen, heeft hiermede zijn proef
stuk glansrijk gewonnen. Een 
woord van hulde dient gebracht 
aan allen die meehielpen, doch 
vooral aan Marlies Van SIjnghel 
die het grootste werk te doen 
kreeg met df- pant ekoekenorgani-
satle én voorbereiding. Dank trou
wens aan de vele dames die thuis 
de pannekoeken gebakken heb
ben. 

Tegen 18u konden de vlaggen 
gestreken worden : langst bleven 
wapperen vier afdelingsvlaggen 
van Groot-Oostende (waaronder 
de nieuwe van de Vuurtoren). Al
leen Mariakerke heeft nog geen 
vlag. Te Oostende ligt er dus weer 
een vlaggei-e-^t in het verschiet I 

ROESELARE (Arr.) 
NAAR BRUSSEL 

Op zondag 26 oktober gaan ook 
wij betogen in Brussel. Wie mee 
wil met de bussen, gelieve kon-
takt op te nemen met Stef De 
Wandel, Rumbeeksestwg 13 bus 
3 of bij Gaston Verraest, Omme-
gangstr. 5. Prijs voor de bus : 
100 fr. inschr. vooraf. Vertrek om 
8u30 op het St-Amandspleln. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen voor Wervik : 2de en 
4de vrijdag van 18 tot 19u30, bij 
Coudyzer Maurlts, 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 Brle-
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 Brle-
lenlaan 108. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Doe zoals tientallen Wervlka-
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. 

VEURNE 
JAARLIJKS AVONDFEEST 

Het afdelingsbestuur heeft het 
jaarlijks avondfeest (maaltijd) 
vastgelegd op 15 november in het 
Handelshof te Houtem. Houd van 
nu af aan die datum vri j . Voor ver
dere details wordt aan de leden 
nog afzonderlijke informatie ver
zonden. 

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 ! 

LEDENWERVING 
Hier kunnen wij onze stand 

van zaken nog verbeteren. Een 
vu-lidmaatschap kost 120 fr. per 
jaar als hoofdlid en uw hulsgeno
ten kunnen bijlld worden aan 60 
fr. Uw lidmaatschap betekent niet 
alleen een ernstige steun aan on
ze partij, maar u kunt bovendien 
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 ! 

WESTENDE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : P. Degraeuwe ; sekr. : 
Herw. Van Eecke ; penningm. : P. 
Ramakers ; org. : Willy Bruneel ; 
prop. : mevr. Dewulf-Vieren ; 
VUJO : Katelijne Verschaeve. In 
de arr. raad : H. Van Eecke. Dit 
bestuur wordt veel werklust toe
gewenst. 

VUJO BETOOGT MEE 
OP 26 OKTOBER 
De Nationale VUJO-Raad roept alle VUJO's op om massaal deal te 
nemen aan de studenten en scholierenbetoging van 26 oktober te Brus
sel. 
VUJO staat eendrachtig achter de doelstellingen van deze betoging, 
maar wenst anderzijds niet vereenzehrigd te worden met ondemokra-
tische groepen. Daarom zullen wij ons als groep duidelijk affirmeren in 
deze betoging. 
VUJO verzoekt haar leden met aandrang de oranje T-shirt te dragen. 
Wie er nog geen bezit kan ze bestellen of verkrijgen op ons sekretariaat 
tegen 150 fr. Vermelden welke maat u wenst « S • M - L ». Bedrag kan 
overgeschreven worden op bankgiro 001-0196241-86 van VUJO-Nationaal, 
p.a. Rita Haudenhuyse, Ringvaartstr. 4, 9220 IMerelbeke « vermelding 
T-shirt ». 
Wij verzamelen achter de KVS, Lakenstr., Brussel bij het spandoek 
VUJO. 

MEDEGEDEELD 
NATIONAAL KONGRES DER OUD-
KOLONIALEN, ONTWIKKELINGS. 
SAMENWERKERS EN LANDGENO
TEN VAN OVERZEE 

Op 18 oktober om 14u30 in de 
Magdalenazaal, Duquesnoystr. 14 
te Brussel (tussen Centraal Sta
tion en Grote Markt). 

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 teoretlsche 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-Martenspleln 2, 8670 Wervik. Tel. 056/81.18.25. 
Vermelden of u ter plaatse een middagmaaltijd gebruikt aan 50 fr. 

ARfl. TURNHOUT (telkens van 20 tot 22u30). 
••' • ' 'nof^-' 

RIJKEVORSEL : Parochiecentrum, Dorp, 17 oktober (2e progam-
madeel. Carlo Van Eisen). 

HULSHOUT : 24 oktober, Parochiezaal (Ie programmadeel, spre
ker gevraagd). 

WESTERLO-VOORTKAPEL : 30 oktober, Frituur Ingrid (3e program
madeel, Rob Geeraerts). 

MOL : 14 november, Oude Post, Markt (4e programmadeel, Jo 
Belmans). 
Inschr. : Frans Geyzen, Beekstr. 22, 2400 Mol, tel. 014/31.23.20. 

LEUVEN : 5, 12, 19 en vermoedelijk 26 november. Telkens van 
20 tot 22u30 In Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr., J.euven 
Nadere gegevens hieromtrent volgen. 

BRASSCHAAT : november-december. 

ZAVENTEM : 1, 4, 8 en 11 december. 
Inschr. : B. Hollaender, Stwg naar Brussel 51A, 1850 Grim
bergen, tel. 02/269.27.68. 

ROESELARE 

OOSTENDE 

ERTVELDE : 

: oktober-november. 

november-december. 

eind november. 

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. 

WIJ-VROUWEN « ONTMOETINCSDAC » 
DENDERMONDE - AALST - ST-NIKLAAS, 
16 NOVEMBER 1975 

. Spelen vrouwen mee ? • (Vrouw en politiek). Markt, Dender-
monde, van 14 tot 18u. 
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IS SAINT-EXUPERY 
NOG BELANGRIIK ? 

« Een chef is iemand die oneindig 
veel behoefte heeft aan de 
anderen ». 

Antoine de Saint-Exupéry komt terug : er verschij
nen nieuwe uitgaven van Pilote de guerre, Terre 
des hommes en Courrier Sud. 
Icare, het tijdschrift van de Franse luchtvaart, 
stelde in 1974 een prachtig geïllustreerd nummer 
samen over de eerste periode uit het leven van de 
schrijver, van 1900 tot 1930 Courrier sud ver
scheen in 1929. Tïïans verschijnt de volledige uit
gave van de zes notitieboekjes waarin Saint-
Exupéry tussen 1935 en 1942 tijdens vele reizen 
en vluchten allerlei aantekeningen maakte. Hij borg 
ze als een kleinood op in de binnenzak van zijn 
jas. De uitgevers hadden heel veel moeite om het 
geschrift te ontcijferen. Alle fragmenten werden 
in een kronologische volgorde weergegeven. .Het 
boek wordt besloten met een uitgebreid zaak-
register waarin de voornaamste begrippen van de 
schrijver opgenomen zijn. Hierbij een greep uit 
de lijst . amour, anarchie, art, banque, benefices, 
capital, causalite, civilisation, concepts, conscience, 
creation, Dieu, droite, gauche, Industrie, langage, 
liberté, marxisme, monnaie, nation, nationalisme, 
patrie, poésie, progrès, religion, salaire, science, 
socialisme, spirituelle (vie), travail, URSS, univer-
sel, en tenslotte vérité. Al die sleutelwoorden to
nen aan hoezeer Saint-Exupéry met de intellektuele 
problematiek van zijn tijd bezig was. Daarbij was 
hij helemaal geen kamergeleerde, zijn gedachten 
zijn sterk verweven met wat hij doet. 
Met de stuurknuppel van zijn vliegtuig in de hand 
denkt hij na over de konkrete wereld van zijn t i jd. 
Je kaR haast zeggen dat zijn literair werk margi
naal is ten opzichte van zijn leven : het is achteraf 
geschreven, in de rand van de gebeurtenissen 
maar er toch wezenlijk mee verbonden. 
De hierboven aangehaalde woorden zijn veeleer 
begrippen dan ervaringen. Saint-Exupéry staat te
genover de historische werkelijkheid als een 
logisch denker. Dat maakt de Carnets wel moei
lijk, het zijn geschriften van een filosoof. Sinds 
Sartre zijn wij veel meer vertrouwd met een exis
tentiële wijze van denken, dit wil zeggen met een 
7eer sterk persoonlijk betrokken filosoferen over 
de maatschappelijke aktualiteit, dat meestal leidt 
tot een konsekwente stellingname en zelfs tot de 
daad. De daad zelf zet aan tot een nieuw denken 
en tot een nieuwe inzet. Het doen en het denken 
zijn nauw op elkaar betrokken en zo gaat de we
reld voor ons open. Zo wordt de wereld bekriti
seerd. Saint-Exupéry werkt en denkt op een heel 
andere wijze. Wat hij zegt is, trouwens net zoals 
bij Sartre, sterk doorvoeld en beleefd, maar hij 
trekt de konsekwenties van zijn denken niet door 

tot op het vlak van de daad. Hij is geen politiek 
denker zoals Sartre. Het besturen van een vlieg
tuig en het denken liggen op een ander vlak. Het 
is natuurlijk dezelfde man die nadenkt over de 
wereld en die de stuurknuppel vasthoudt. 
Aan beide werkzaamheden ligt eenzelfde levens
houding ten grondslag, namelijk een aantal onwrik
bare waarden en opvattingen over de mens, kortom 
een humanisme. 
Naast de denkoefeningen over ekonomie en na
tuurkunde, bevatten de Carnets zeer boeiende 
bladzijden over de problematiek van de moderne 
mens Saint-Exupéry staat positief tegenover de 
hedendaagse beschaving, hij is geen kultuurpessi-
mist, al ziet hij de geweldige menselijke tekorten 
van deze eeuw, zoals bij voorbeeld in de volgende 
passage • « Het echte probleem is dat een massa 
mensen (die geen enkele menselijke betekenis 
meer heeft) ontworteld zijn door de machine. Ze 
zijn weggegroeid uit hun tradities en ze hebben 
niets meer te maken met de kringloop der natuur 
in deze wereld zonder bossen. Het produceren en 
verbruiken van materie, dat kan hen toch niet be
vredigen. Het gaat om de zin van hun leven ». 
Elders schrijft hij : « Wat op een zonderlinge 
wijze ontbreekt is stilte en gebed {vormingskracht 
van het gebed waarin het individu zich buiten zich
zelf bevond). Waardoor vervang je, Gide, zo'n 
geestelijke oefening ? De zielen van vandaag wor
den hard als hoorn ». Het humanisme van de 
auteur van Terre des hommes steunt op een be
paald menselijk model, dat belichaamd wordt in 
figuren als Mermoz, Guillaumet, Rivière. Dat beeld 
wordt bepaald door de voorrang van het geeste
lijke op het stoffelijke ,van het individu op de 
massa, van de logika op een « bepaalde vorm van 
het menselijk irrationele ». 
De mens is de maatstaf : « Niet bepalen door de 
ideeën », noteert Saint-Exupéry », maar door het 
type van mens », of elders nog : « een beschaving 
heeft maar waarde door het type van mens dat ze 
tot stand brengt ». 
Saint-Exupéry's menselijk model leunt aan bij dat 
van de kunstenaar en de dichter. Op verschillende 
plaatsen wijdt hij uitvoerige beschouwingen aan 
de plaats van de kunstenaar in een socialistische 
maatschappij en telkens weer komt de vrees naar 
voren dat het werk van de dichter er als een luxe 
beschouwd wordt omdat het geen reekswerk is : 
• Moet de maatschappij dan niet meer naar het 
licht streven », vraagt Saint-Exupéry zich angstig 
af, « mag ze geen kunstvoorwerp meer maken als 
een bloem. En het kunstwerk zal een soort straf
werk worden als Vergilius en geen bron van gees
telijk genot ». Hoe sterk afkerig Saint-Exupéry ook 
stond tegenover het kapitalisme, toch kon hij zich 
onmogelijk verzoenen met « links « omdat zijn 
humanisme er fundamenteel mee in strijd was. 
In dat opzicht kondigt hij de hele polemiek van 
Solzjenitsyn met het sovjet-kommunisme aan. 

Eugene Van Itterbeek 
Antoine de SAINT-EXUPERY, Carnets. Integrale 
uitgave, Parijs, Gallimard, 1975, 284 biz. 

DAVERENDE LACH IN BRUGSE 

KORREKELDER 

Met de Vlaamse kreatie « Play it 
again Sam » van Woody Allen, in 
de Nederlandse (zeer goede) ver
taling van Anty Westerling, start
te de Korre zijn vijftiende sei
zoen gewoonweg schitterend ! 
Reeds voor er één woord gespro
ken wordt is de lach in de kelder, 
zoals Daan Hugaert mineert (voor 
het TV-toestel waarop een film 
van James Bond wordt gegeven) 
zagen wij het nooit op de Vlaam
se planken I Wij moesten steeds 
maar denken aan de treffende 
gelijkenis met Marty Feldman, 
waarvoor tussen haakjes gezegd, 
Daan zeker niet hoeft onder te 
doen kwa techniek en spel. 
Het stuk zelf is eigenlijk niet te 
omschrijven, het Is zo iets als 
een droomwereld met robotten 
van Woody Allen. Het gaat over 
een persoon (Sam Woody) wiens 
vrouw hem in de steek laat om
dat hij zo weinig mannelijk is 
naar haar gevoel. Hij droomt dan 
een soort James Bond te kunnen 
worden, en op diens manier zijn 
problemen te zullen oplossen. 
Hiervoor krijgt hij dan James Bond 
himself regelmatig op bezoek 
(verschijning?) die hem de juiste 
toon, de juiste daad op de juiste 
plaats aantoont. Gelukkig is er 
nog het bevriend echtpaar dat 
hem wil helpen, allerhande gf-
verschillende vrouwen, die dan op 
de meest stompzinnige manier 
afspraakjes voor hem maken met 
verkeerd aflopen. De gekste situ
aties brengen hem steeds verder 
van de vrouw van zijn vriend 
(zeer fijn gebracht door Marleen 
Maes). Hij beseft dat dit niet kan, 
wil zich terugtrekken in zijn 
droomwereld, als plots een buur
vrouw komt aankloppen om iets 
te lenen, deze herkent hem als 
de Sam Woody waarvan hij altijd 
droomde, en ja hoor « eind goed 
alles goed ». Onbewust heeft zij 
hem zijn zoekgeraakt zelfvertrou
wen teruggegeven en met de 
woorden « Ik ga altijd recht op 
mijn doel af » sluit hij haar in 
zijn armen en valt het doek. 
Het is een hele heksentoer ge
weest voor regisseur Roger De 
Wilde om al die gekke situaties 
in elkaar te laten vloeien. Hij is 
er zonder een enkele storing in 
geslaagd de lach (soms gebrul) 
het ganse stuk door in de zaal te 
houden (de homogeniteit van zijn 
ploeg zal daar ook niet vreemd 
aan zijn). Daan Hughaert in zijn 
rol als Sam Woody was subliem, 
om beurten de overgevoelige, de 
halve gare, de alles bestormende, 
de dromer. Zelden zagen wij een 
zo moeilijk komische rol, zo sterk 
brengen ! 

Als James Bond was Oswald Ver-
sijp dé James Bond en dat wil 
heel wat zeggen. In de rol van 
Dick was Guido Klinck vooral 
goed als de bedrogen Spaanse 
echtgenoot. 
Bij de dames kwamen vooral Mar
leen Maes als Linda en Liliane De 
Waegeneer als studente op de 
voorgrond, Francine De Bolle 
vonden wij het best ia de rol van 
echtgenote die haar man te flauw 
vindt. 
Wij kunnen u verder warm aan
bevelen naar de Korrekelder te 
gaan (Brugge, Kraanplaats 8). Er 
zijn nog voorstellingen elke 
woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag tot en met 8 november. 

AS 
Onze foto links : Daan Hughaert 
en Liliane De Wageneer. 

BRUNO WEEGT VIER KILO 

Radio is een wonderbaarlijk in
strument. Niet alleen omwille 
van de vele technische mogelijk
heden die je met zo'n medium 
kunt uitproberen, maar ook en 
vooral omwille van de menselijke 
dimensies die je ermee kunt uit
diepen. Radio kan vooral op som
mige momenten een wonderbaar
lijke band van samenhorigheid 
scheppen. 
Dat dit meer dan ijle teorie is, 
blijkt wekelijks uit een uitzending 
als Harbalorifa, een zondagvoor
middagprogramma van omroep 
Brabant met Nederlandse liedjes 
op, verzoek van luisteraars in 
binnen- en buitenland in samen
werking met de wereldomroep. 
Via de radio wordt hier een band 
gesmeed tussen Vlamingen die 
over heel de aardkloot verspreid 
op hetzelfde moment het oor te 
luisteren leggen naar het kleine 
maar belangrijke nieuws uit het 
thuisland. 
Vorige zondag, tussen twee pret
tige muziekjes door, klonk aldus 
een aankondiging voor ergens ie
mand diep in Afrika « dat thuis 
alles goed was en dat er in de 
familie een zoon geboren was 
die Bruno heette en vier kilo 
woog. Moeder, vader en kind zijn 
welvarend ». 
Ik kan het me al voorstellen : de 
postkonciliaire missionaris die in 
de broesse aan een toestel met 
veel lampen zit en tussen het 
gekraak en gepiep door plots 
Brussel opvangt en de blijde 
boodschap hoort. 
Je kan het natuurlijker veel effi
ciënter en waarschijnlijk ook 
vlugger met een gewoon tele
gram afhaspelen, maar over de 
radio klinkt zo'n persoonlijke 
mededeling heel charmant, om
dat ze zo menselijk is. 
En dat blijft nog steeds een opga
ve voor de radio. 

SEKS EN NEUROSE IN DE FILM 
In een artikel in « Streven • heeft Eric de Kuyper enkele jaren geleden 
gewezen op de filmervaring als bevestiging van myten. De kritiek heeft 
vooral oog voor de autonome waarde van de f i lm, maar er is ook de 
fi lm zoals het publiek hem ervaart, en dat ts vaak zeer gevarieerd. De 
fi lm in het algemeen, de kommerciële fi lm in het bizonder, en de pro
pagandafilm als speciale vorm van politieke kommercialteit, is steeds 
min of meer afgestemd op de geest van de tijd en de geldende waar
den : dingen die de filmkijker graag bevestigd ziet of die men wil 
bevestigen omdat zij aan de politieke, sociale, ekonomische en psy
chologische situatie van de tijd beantwoorden. 
In een lijvig werk heeft Hans Scheugl de filmmyten geanaliseerd en 
getoetst aan de tendensen van de tijd — waarbij de seksualiteit en 
het neurotische als tijdsverschijnsel volgens de auteur een belang
rijke positie in de filmtematiek blijken in te nemen. Aan meer dan 
1000 filmen wordt de seksuele evolutie nagegaan met op de achter
grond de polittieke en ekonomische geschiedenis. De nationaalsocia-
listische f i lm, de oorlogsfilm, de Western aan de ene kant, de under-
groundfilm aan de andere kant zijn de extreme polen van een bepaalde 
waarde — het heroïsche en haar vernietiging. De analyse evenals de 
maatschappijkritiek en de opvattingen van de auteur mogen dan al 
niet door de meesten van ons in hun geheel onderschreven worden ; 
de toepassing van deze methode zelf wijst een weg aan die zeker 
revelerend kan zijn voor de psychologische achtergronden en ont-
staansredenen van de filmtematiek in haar geheel en in een bepaalde 
t i jd. 

jv. 

SEKS EN NEUROSE IN DE FILM 

Hans Scheugl : • Sexualitët und Neurose lm Film » — Die Kinomythen 
von Griffith bis Warhol ». — 444 bIz. — geïllustreerd. 
Carl Hanser Verlag, Munchen. 
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TARZOON, DE SCHANDE 

VAN DE JUNGLE 

De Belgische kartoonist Picha 
(Jean-Paul Walraevens) is in het 
buitenland erg beroemd. Na als 
ko-realisator te hebben meege
werkt aan de realisatie van de 
f i lm « Kartoon Cirkus » komt 
Picha nu op de proppen met een 
langspeelfilm die de kroon spant 
in de Belgische tekenfilmproduk-
tie tot nog toe (want er zijn nog 
andere tekenfilms in de maak). 
En eigenlijk is « Tarzoon, de 
schande van de jungle » niet lou
ter een Belgische f i lm, want hij 
is gerealiseerd met Amerikaans 
geld en de Engelse postsinkroni-
satie gebeurde eveneens in 
Amerika. « Tarzoon » is dan ook 
een burleske persiflage op de 
Hollywoodmithe Tarzan. Tarzan 
was een echte, viriele held. Tar
zoon is een seksloze pantoffel-
held. 

Tarzoon leeft samen met zijn 
seksueel onbevredigde vrouw 
June en de aap Flicka in de jun
gle. In deze jungle woont ook 
koningin Bazongo, een satanische 
vrouw die van plan is de wereld 
te veroveren. Eén ding weer
houdt haar echter : ze is kaal. 
Ze laat haar oog vallen op de 
mooie haren van June en beveelt 
haar onderdanen — fallus-wezens 
die gekweekt worden in proef-
buisjes — June te ontvoeren om 
zodoende de hoofdhuid de kunnen 
overplanten. Door zijn onhandig
heid maakt Tarzoon het de ont
voerders erg gemakkelijk. Maar 
daarna gaat hij hen achterna, tot 
in het hol van de boze Bazongo. 
Intussen heeft hij echter nog af 
te rekenen met andere gevaren 
van de jungle : op geld beluste 
ontdekkingsreizigers, autosnelwe
gen die het oerwoud pollueren, 
kannibaal-pigmeeën, een moderne 
hindoe, enz. Tarzoon slingert zich 
van liaan tot liaan doorheen al 
deze gevaren ; hier en daar mist 
hij wel eens een liaan en smakt 
hij op de grond terecht.. Uitein
delijk belandt hij dan toch tussen 
de dodelijk sperma afvurende 
falussen en sticht door zijn on-

pmKm 
handigheid verwarring en chaos 
in het rijk van Bazongo. 
Eindelijk bevrijd slingert de on
dankbare June hem dan nog de 
vraag naar het hoofd waar hij al 
die tijd wel gebleven is. Tot ze 
bemerkt dat de dieren van de 
jungle Tarzoon begroeten als een 
held. 

Deze tekenfilm van Picha is in de 
eerste plaats een ironische, soms 
bijtend-satirische ontmitologise-
ring. En dat net op het moment 
dat de « held » Tarzan de hon
derdste geboortedag van zijn 
geestelijke vader, Edgar Rice Bur
roughs, viert ! In de tweede 
plaats gaat « Tarzoon » echter te 
keer tegen alles wat tegenwoor
dig schering en inslag is, zoals 
pollutie, toerisme, enz. En door
heen dat alles loopt de rode 
draad van de anti-viriliteit. Picha 
trekt op zijn manier van leer te
gen de huidige seks-eksploitatie 
en de porno-golf. Het kan dan 
ook niet anders dan dat deze 
tekenfilm een erg pikant smaak-
je heeft, zodat hij beslist af te 
raden is voor het jeugdig pu-
bliekje ! 

Hilde Dekeyser 

VAN WATTEAU TOT DAVID 

Het koninginnestuk van de ten
toonstellingen in het kader van 
Europalia in het Brussels Paleis 
voor Schone Kunsten is ongetwij
feld deze « Van Watteau tot 
LOUIS David ». Dat was althans 
de bedoeling. Op ons heeft deze 
expositie in zekere zin geen al 
te grote indruk gemaakt. De 18e 
eeuw mag dan een eeuw van 
Frans raffinement (en van over
wegende invloed op de rest van 
Europa zijn geweest) het was 
ook een tijd van dekadentie, die 
zou ondergaan in de Franse re
volutie. Op het vlak van de beel

dende kunsten is de eeuw van 
rococo niet te vergelijken met de 
vorige eeuwen, die een hoogte
punt uitmaken op gebied van Eu
ropese kulturele uitstraling. 
Wij, Vlamingen, zijn in dit ver
band eigenlijk het meest van 
gans West-Europa verwend, niet 
alleen door de glans van de 
Vlaamse Primitieven, maar ook 
door de 16e en 17e eeuw die als 
topnamen bij ons Bruegel en 
Rubens opleverden, maar ons ui
teraard ook deelachtig maken aan 
de schilderkundige roem van dit 
ander deel van ons vaderland, de 
Nederlanden, dus aan de zgn. 
Gouden Eeuw, met die uitgebrei
de plejade van « Hollandse » 
klein- en grootmeesters. 
Wie met een dergelijke bagage 
de expositie van Watteau tot 
David benadert, kan moeilijk van 
een voltreffer spreken, des te 
meer daar de neo-klassieke schil
derkunst, die in deze periode 
welig tierde, een monument van 
grijze verveling en eentonigheid 

is. Geef ons dan liever de fri
vole Boucher of F^ragonard, de 
monumentale Watteau, de genre-
schilder bij uitstek of de ons zo 
vertrouwd aandoende • klein-
meester » J.B. Chardin, de stll-
levensschllder bij uitstek, maar 
ook de waarnemer van het een
voudige, dagelijkse leven. 
Deze 18e eeuw was de eeuw van 
het savoir-vivre. Ze is ook de 
eeuw van het savoir-peindre, zo
als Décapan het in « Pan » 
schrijft. De expositie zelf Is 
vooral de expositie van het « on
bekende Frankrijk », het Frank
rijk van de musea van Dijon, 
Ouimper, Grenoble, Nice, Rijsel, 
Arras, Valenciennes, Le Havre, 
Montpellier, Rouen, Besangon, 
Marseille, Carcasonne enz. 
Deze expositie bewijst eens te 
meer het nefaste jakobijnse cen
tralisme van de Franse staat, ook 
op kultureel vlak. Er zijn Franse 
meesters uit die periode, die even 
knap zoniet beter zijn dan de 
« monstres sacrés » die in het 
Louvre hangen of die uitsluitend 
te Parijs hebben gewerkt. Van 
deze vaste (en vastgeroeste) 
waarden kun je aan de ingang 
reprodukties en dia's kopen naar 
lust. Van de « provincialen » zul 
je tevergeefs zelfs maar een 
zwart-reproduktie vinden. 
En nochtans : dé revelatie voor 
ons (maar voor ons niet alleen I) 
is Nicolas de Largillière, die als 
portrettist gerust naast Philippe 
de Champaigne mag staan en die 
zijn kollega's in deze expositie 
voorbijsteekt, behalve misschien 
Watteau. Largillière's monumen
taal portret van een kardinaal in 
vol ornaat (maar duidelijk scheel 
kijkend, dus zeker niet geflat
teerd) en het prachtige portret 
« La belle Strasbourgeoise » zijn 
parels van schilderijen. Zo zijn 
er nog andere revelaties van «pro
vincialen » die zeer ten onrechte 
niet de beroemdheid van de « pa-
risiens » genieten bvb. Vernet 
met een magnifiek havengezicht 
bij maanlicht, even goed als van 
zijn ambtsbroeder en « maan-
schilder » bij uitstek Aart Van 
der Neer, Hubert Robert (Brand 
van Rome), Oudry (als stilleven-
schilder, evenwaardig aan Char
din I), Subleyras (diaken met 
kelk, een suberp schilderijtje) e.a. 
Is deze expositie (beter bewaakt 
dan de vorige grote retrospektie-
ven, want Frankrijk heeft eigen, 
mooi geüniformeerde bewakings
personeel meegebracht, 2 man 
per zaal I) als geheel dus geen 
hoogvlieger, omwille van de 
« triomf van de provinciale mu
sea » met name omwille van 
een hele sliert autentieke maar 
min- of onbekende meesters van 
de schilderkunst, loont ze meer 
dan de moeite van een verplaat
sing . ze is inderdaad een aange
name kennismaking met een tot 
nog toe versluierd gedeelte van 
de Franse kunst, voor één zeld
zame keer zonder het Louvre. 

(r.c.) 

Tot donderdag 30 november 1975 
— dagelijks om 18 u., een muzi
kale, teatrale of literaire neven-
manifestatie ofwel een audio-vi-
suele montage over een of ander 
aspekt van de 18de eeuw. Dage
lijks van 11 tot 19 u. (Algemene 
inkom : 100 fr. (geeft ook recht 
op toegang tot andere tentoon
stellingen, o.a. van Henri Matisse 

— zie daarvoor ons volgend arti
kel). 

»i>¥' 

• ^ ^ 

LUISTEREN EN DANSEN OP 

FUNGUS' 

« LIEF ENDE LEID » 

Eind vorig jaar spitsten velen de 
oren bij het ontdekken van de 
elektrische versie van het over
bekende « al die willen ter kape-
ren varen », volkslied dat zowel 
in Vlaanderen als Holland steeds 
in trek was. Bij de voorstellir(g 
van de eerste elpee kreeg de 
groep Fungus, dat opereert uit 
Rotterdam de terechtwijzing te
veel te lijken op de Britse folk-
mensen als Fairport Convention 
en vooral Steeleye Span, daar ze 
in ongeveer dezelfde stijl hun 
nummers plegen te brengen. Ge
lukkig stonden op de achterkant 
Nederlandstalige nummers die 
zeer degelijk klonken, en het be
sluit was gauw genomen om uit
sluitend in onze taal verder te 
gaan. 
Met de tweede elpee « Lief ende 
Leid » en de kleine toer die ze 
door ons land maakten wordt het 
menens, en een hoogtepunt wordt 
wellicht hun optreden in het kul
tureel centrum te Waregem, en 
in de Brusselse Beursschouw
burg op 19 nov. e.k. Zowel de 
instrumententaaltjes « broeder 
Lazarus » en « De Horlepiep », 
een tipische volksdansstijl, en 
tekstueel en ritmisch vlotte ge
zongen « een boer ging naar de 
wei » en « meisje van achttien » 
zijn echte juweeltjes die je er 
helemaal doen in opgaan. Kant 

twee bestaat uit een rijke keuze 
minder bekende traditionele volks-
mzuiek dat wat moeilijker over
komt maar in de Fungus-bewer-
king helemaal aanleunt bij wat 
bij ons Rum, de Vlier en de 
Snaar als de allerbesten preste
ren. (Negram NR-115) 

DAVID BROMBERG BAND 

Een van Amerika's beste sessie-
artiesten is ongetwijfeld David 
Bromberg, die voor het eerst 
met een aantal vrienden erin 
slaagde een zeer fijne plaat op 
te nemen Bromberg zelf zingt 
voortreffelijk, maar speelt als 
een god op akoestische gitaar, 
12-string, dobro en vooral fiddle. 
Na het stevige « Wonderful 
world » friekt hij het er in rag
time uit samen met Jay Ungar 
op fiddle en mandoline in het tra
ditionele « Yankee's revenge -. 
In deze twee stijlen vulde Brom
berg een album waarvoor hij on
dermeer nog beroep deed op de 
momenteel country-rock top-
groepsleider Bernie Leadon van 
de Eagles en ex-Flying Burrito 
voor akoestische gitaar, de gran
diose zangeresjes Emmylou Har-
ris en Linda Ronstadt, Jesse Ed 
Davis op elektrische gitaar, en 
zelfs Buddy Cage, pedalsteel-gi-
tarist op ondermeer Bob Dylan's 
« Blood on the tracks », om 
slechts de bekendsten te noe
men. Even lonkt hij naar de texas-
wals, de Ierse slow-air en een 
Ierse slip-Jig waarmee hij sfeer
vol dit zeer muzikale album af
rondt. (CBS-80.885) 

Sergius. 
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GEWELD ALS TERAPiE 

Zondag, moe van het geraas over 
alle mogelijke sporten en sport
les in onze onvolprezen teevee, 
keken wij naar een Hollandse uit
zending over de stichting « blijf 
van mijn lijf », zijnde een werk 
dat vrouwen in bescherming 
neemt die thuis moeten vluchten 
omdat hun man hen mishandelt. 
Wij kennen geen juiste cijfers 
(bestaan ze wel in België, waar 
men veel gegevens niet schijnt te 
bezitten, hoewel men dat nor
maal zou mogen verwachten), 
maar naar het schijnt neemt het 
aantal gevallen op onrustbarende 
wijze toe. 

Oe oorzaken zijn ongetwijfeld van 
héél komplekse aard, en zeker 
geen voer voor leken zoals wij. 
Maar uit de genoemde uitzending 
en uit een hoeveelheid eerder op
pervlakkige lektuur kregen wij de 
indruk dat de spanningen, de 
stress, de frustraties die het 
maatschappelijk leven ons op de 
nek laadt, er ook alweer voor een 
groot stuk tussenzitten. 
Men zou dan ergens enige over
eenkomst kunnen zien tussen de 
vele mannen — uiterlijk vaak net
te heren en joviale knullen — die 
met ongehoorde brutaliteit hun 
vrouw en kinderen mishandelen, 
en de vele supporters (in België 
zijn ze gelukkig nog eerder zeld
zaam) waarvan de agressiviteit 
gevaarlijke vormen begint aan te 
nemen. 

Bij beide groepen zou de agressi
viteit kunnen opgewekt zijn door 
in het maatschappelijk leven op
gedane frustraties en kompleksen, 
die op een of andere manier moe
ten afgereageerd worden. 
Misschien kan men zeggen dat hij 
een gelukkig man is, die zonder 
al te veel stukken te maken, rond 
het sportveld zijn evenwicht te-
•"ugvindt door wat te brullen tegen 

heidsrechters en « vijandelij
ke » spelers en toeschouwers. 
En zo gezien zou men kunnen stel
len dat de « hambras » van de 
agressieve supporters (tipisch 
ook het sterkst in landen waar 
het de kleine man het minst goed 
voor de wind gaat) nog een soort 
uitlaatklep is, een remedie voor 

de schade die de moderne « way 
of living » ons berokkent, en waar
aan men blijkbaar net zomin wat 
doen kan als aan de inflatie en 
werkloosheid. 
Als het een klein beetje binnen de 
perken blijft, is supportersherrie 
minder erg dan vrouwen- en kin
dermishandeling. 
En een laatste bemerking : wat 
heeft het gedoe van de sportjon-
gens op het veld daarmee nog te 
maken ? Wij dachten : niets. 

NIEUW GELUID ? 

Het wielerseizoen Is nog niet 
helemaal afgelopen, en reeds 
staan de gazetten vol met berich
ten over de organisatie van de 
extra-sportieve merken volgend 
jaar. Wij lezen over Lomme Drie
sen die met al de topkoereurs 
van Briek Schotte naar Staaf IJs-
boerke Janssens zou overlopen, 
ofwel Briek van zijn troon zou 
stoten. Wij lezen over koereurs 
die volgend jaar in een nieuwe 
ploeg het schoon weer zullen 
maken, wat zij begrijpelijk om 
1001 redenen niet konden waar 
ze waren. En wij lezen over spon
sors die andere en betere kom-
pagnons zoeken, omdat de vori
ge te gierig of te veeleisend wa
ren. Zo zal Maes - Watney sa
mensmelten met de Duitse ploeg 
Rokado. Enfin, met de nieuwe 
lente komt er alweer een nieuw 
geluid. Al denken wij persoonlijk 
dat het allemaal dezelfde kom-
merciële rotzooi blijft. 

GROOTS 

Wat ook alweer afgelopen is ,is 
het autorenseizoen. Wereldkam
pioen is, geloven wij (onze inte
resse is eerder beperkt), de Oos
tenrijker Lauda. En wat or-'e kam
pioen, Jaak Ickx, betreft, de man 
die ooit de nationale trofee voor 
sportverdiensten kreeg, en offi
cieel voorbestemd werd om kort 
nadien wereldkampioen te wor
den, wel hij werd zestiende. Wij 
denken dat zijn vaak gedemon
streerd gebrek aan solidariteit 

met de andere piloten daar wel 
voor iets tussenzit. En in ieder 
geval verdient hij hartelijke ge
lukwensen. Niet zozeer om die 
bescheiden zestiende plaats, als 
wel om het feit dat hij na zovele 
jaren nog ongeschonden tot de 
levenden behoort. Het zal wel 
ontzettend dom zijn van onzen-
twege, maar dat vinden wij in de 
autorensport nog de grootste 
prestatie. 

BELGISCH 

In de laatste klassieker van het 
wielerseizoen, de ronde van 
Lombardlje, hebben de Belgische 
wieierfenomenen Merckx - Maer-
tens - De Vlaeminck een neder
laag geleden zoals zij er zelden 
een moeten inkasseren. Op het 
einde van de koers lieten zij drie 
Italianen, waaronder Moser, de 
overwinnaar, ontsnappen, en geen 
van de drie verzette een poot om 
ze nadien terug bij te benen. Wel
licht speelt hier een zekere riva
liteit een rol, maar dan zouden 
de heren dat best ineens zeggen, 
in plaats van zo van die vertel-
selkens van « ze ontsnapten ach
ter een auto, zonder dat wij het 
zagen ». Het « mekaar pesten » 
is een degelijk Belgisch gebruik 
(voor zover dat natuurlijk de oor
zaak van de nederlaag was, want 
wij geloven eerder aan kommer-
ciële akkoordjes), en moet hele
maal niet gekamoefleerd wor
den. 

SPIJTIG 

Onze neef zoekt vergeefs een 
basketbalklub waarin hij effektief 
mag meespelen. Maar gezien hij 
een heel stuk kleiner is dan twee 
meter, en daarenboven niet di-
rekt een vedette, wordt van hem 
niet veel meer verwacht dan dat 
hij « lid » wordt. En tombolabil
jetten verkoopt. Zo vergaat het 
veel jongens. Naar de jeugdkom-
petitie wordt in ons basket nog 
nauwelijks omgekeken. Nu doet 
zich gevoelen wat al jaren gele
den gezegd werd : de invoer van 
dure vedetten maakt van de bas-
ketbalsport een zuiver kommer-
ciëie onderneming, waarin geen 
plaats meer is voor eigenlijke 
sportbeoefening. Het ligt hele
maal in de lijn van de door de 

grote klubs gevolgde politiek, 
maar wij vinden het spijtig. En 
het zal ons basket verder verar
men, zowel financieel als spor
tief. 

NEW LOOK 

Naar het voorbeeld van enkele 
buitenlandse klubs zal Erweedee-
jem ter gelegenheid van een 
avondwedstrijd de supporters op
halen met bussen, die vanop ver
schillende plaatsen in Brussel 
vertrekken. Voor zover wij weten 
is dat een nieuwigheid in het 
Belgische voetbal. RWDM volgt 
daarmee blijkbaar het voorbeeld 
van de scholen, die meenden een 
massa leerlingen te kunnen win
nen door ze thuis met een bus 
af te halen. Dat is een « dikke 
foef » geworden, maar de bus
dienst is een praktische verplich
ting en een triestige korvee (o.i. 
zonder veel nut) geworden. Zal 
het niet net zo verlopen voor de 
voetbalklubs, die nu ongetwij
feld het voorbeeld van DRWIVl 
zullen moeten volgen ? 

VAN DAG 

# MAANDAG : het olimpisch ko-
mitee heeft dit met ons gemeen 
dat het ook geldgebrek heeft. 
Maar bij ons lis het geen 40 mil
joen • DINSDAG : de bokser 
Monzon moet zijn ex-vrouw een 
som betalen waarvan werkende 
mensen alleen kunnen dromen. 
Boksers moeten veel geld hebben. 
En vrouwen # WOENSDAG : de 
Spaanse renner Perurena moest 
zijn dokter een inspuiting toedie
nen. Geen wonder. Renners we
ten wat af van spuitjes I # DON
DERDAG : voor de sjotters van 
Tilleur wordt een sauna gebouwd. 
Zo zullen zij eindelijk eens kun
nen zweten • VRIJDAG : en de 
sjotters van Union zullen moeten 
werken met hark en schop. Er 
zijn geen kapitalisten meer I 
9 ZATERDAG : de Tsjechische 
tennisspeelster Navratilova vroeg 
aziel in de VSA. Uiteraard niet om 
politieke redenen. Zei zij % ZON
DAG : Jaak Lecoq — en wi j met 
hem — vraagt hoe de supporters 
de arbiter zullen treiteren met de 
psalm « merci .. », als de arbiter 
Promasajkanasloinankorn heet # 

TOT DAG 

ZO€KCRC]€S 
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 

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 

De Erasmusschool zoekt voor 
Antwerpen, Aalst, Brugge, Has
selt, Kortrijk, Leuven, Mechelen 
voor onmiddellijke 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 

Jonge dame, 25 j . , zoekt werk in 
Jette of omgeving als hulp in keu
ken, winkel, onderhoud burelen, 
opdienen in ziekenhuis, enz. 
(heeft diploma van snit en naad). 
Voor inl. 054/33.43.47, volksvert. 
Georgette De Kegel, Leopoldlaan 
86, 9400 Nlnove. 

R 130 

De NMBS heeft het voornemen 
openbare proeven voor het bege
ven van de volgende betrekking 
te organiseren : 

In oktober : 
Adviseur, specialiteit : toegepas
te wiskunde. 
Architekt . 
Opsteller en gelijkgestelde gra
den. 
Schrijver en gelijkgestelde gra
den. 
Sekretaresse. 
Bediende van het bankwerk. 
Bediende van de elektrisitelt. 
Gesptecialiseerd bediende machi
nale bewerking. 
Lasser. 

In november : 
Klerk telefonische inlichtingen. 
Drijver enkelvoudige pers (offset 
en typo). 
Hulppersdrijver. 
Metselaar-Tegelzetter. 
Belangstellertden worden verwe
zen naar de te gelegenertijd in de 
stations, post- en RTT-kantoren op
gehangen affiches. 
Voor klerk en voor bediende met 
diploma A3 dient uitsluitend eén 
aanvraag gedaan naar NMBS, Di-

rektie PS Aanwervingen, Frank
rijkstraat 85, 1070 Brussel. 

Gust Geens dankt de vele lezers 
van harte die zo vriendelijk waren 
hem prentbriefkaarten toe te stu
ren ! 

Gemeubelde kamer te huur. Zich 
wenden : J. Jacquetstr. 68, Koe-
kelberg. Tel. 02/426.24.92. 

R 129 

Klein bedrijf te Dilbeek met zeer 
gespecialiseerde produktie wenst 
aan te werven : 1 handelskorres-
pondent, tweetalig, met enige ken
nis van Engels en Duits en enige 
ervaring ; 2 vertegenwoordigers 
met enig technisch inzicht. Schrij
ven met levensloop en gewenst 
salaris onder letters A.E.I, kantoor 
blad. R 127 

Licentiaat Rechten, vrij van mil. 
dienst, zoekt passende betrekking. 
Z.w. sen. W. Jorissen, Louisastr. 
31, 2800 Mechelen, tel. : 015/ 
41.35.96. R 128 

TUSSEN HAAKJES 
Als het mag wordt de reeks ge
gevens over de planeten hier 
even onderbroken om te ant
woorden op een vraag die al een 
paar keren gesteld werd : wat 
met de astrologie ? 
In a oudheid noemde men 
sterrenkundigen astrologen, en 
tot op het einde van de middel
eeuwen waren de kennis van 
de sterren en het geloof dat de 
hemellichamen een invloed uit-
oef( °n op het lot der mensen 
inniy verweven. 

Ten tijde van de renaissance zijn 
die twee ieder hun eigen weg 
gegaan. Degenen die zich be
perkten tot het vergaren van 
louter kennis, ging men astrono
men noemen. Degenen die in de 
loop der hemellichamen ook een 
element van predestinatie erken
nen, astrologen. 
De leden van InfoKOSMOS doen 
aan astronomie. Astrologie is 
hun volkomen vreemd. 
Daarom enkel dit : de astroloog 
gaat uit van de veronderstelling 
dat ^d mens, zoals hij de invloed 
ondergaat van zijn milieu, ook 
de invloed ondergaat van zijn 
kosmisch milieu. 
Aan de hand van een horoskoop 
zal men nagaan welke invloeden 
— voorbestemming tenslotte — 
de mens meekreeg bij zijn ge
boorte, dit afhankelijk van de 
stand van de verschillende he
mellichamen op dat ogenblik. 
Deze berekeningen zijn niet een
voudig, en eisen van de (goede) 
astroloog een grondige kennis 
van de hemellichamen. Een de
gelijke horoskoop bij een onder
legde astroloog kost trouwens 
hee -at qeld. Naar het s c h i ^ 
tot ^.000 frank. 
Deze voorbestemming wordt 
dan tijdens het leven weer beïn
vloed door de standen van de 
hemellichamen — o.m. de pla
neten — en zo kan de astroloog, 
aan de hand van ingewildnMe 
hemelkalenders, en met de ho
roskoop als bazis, bepaalde voor
spellingen doen. Voor wat de 
gezondheid betreft hebben alle 
planeten bij voorbeeld een eigen 
invloed op de verschillende men
selijke organen. 
De astronoom aanvaardt die be
ïnvloeding niet. Hij wijst nogal 
graag op de weinig uniforme 
werkwijze van de verschillende 
astrologen, en op het feit dat 
wie nu nog op 1 maart onder 
het sterrenbeeld van bijvoor
beeld de vissen geboren wordlf, 
dat zoveel eeuwen geleden of 
binnen zoveel eeuwen niet deed 
of zal doen. Op die datum stond 
— of zal staan — de zon na
melijk in een ander sterren
beeld. Bezwaren die dO0r de as
trologen dan weer weerlegd 
worden. 
Wie over dit alles meer — en 
beter — wil weten, wende zich 
niet M f een vereniging van 
astronomen (beroeps of ama
teur), maar tot een vereniging 
van astrologen. Er bestaat bij 
voorbeeld een Vlaamse astrolo-
genvereniging. 
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DERTI 
GANTOIS 

Vóór en tijdens de oorlog had J.M. Gan-
tois in dit « Flandria irredenta », in 
datgene wat hij « de zuidelijkste Ne
derlanden » noemde, een beweging 
tot behoud en verspreiding van de Ne 
derlandse taal en kuituur op gang ge 
bracht, die niet van sukses verstoken 
was. Na de oorlog veroordeeld tot vij i 
jaar hechtenis « wegens separatist! 
sche neigingen » bleef hij niet werk
loos toezien, maar publiceerde en 
schreef onder velerlei schuilnamen in 
alle mogelijke bladen en tijdschriften 
en legde kontakten met andere auto-
nomie-bewegingen in Frankrijk. 
Hij viel o.m scherp de Franse acadé-
cien Georges Duhamel aan, die in 
Vlaanderen ging spreken, maar die in 
« Le Figaro » geschreven had : « er 
zijn minder Vlamingen in Frankrijk dan 
in België Waarom zouden wi j bij ons 
een separatistische geest aanwakke
ren, waaronder zoveel tweetalige lan
den lijden ? ». De Franse Akademie 
was steeds een der heftigste verdedi
gers van de onderdrukking der « pa
tois » (waarmede men het Nederlands 
in Zuid-Vlaanderen, het Duits in de 
Elzas, het Baskisch, het Bretoens, het 
Occitaans en het Katalaans bedoelde). 
Zij drukte trouwens in haar pleno-ver-
gadering van 4 mei 1950 de wens uit 
dat het onderwijs in de volkstaal in 
die niet-Franse gebieden niet zou ge
geven worden op de lagere school 
« pour que l'unité linguistique et natio
nale de la France soit ainsi sauvegar-
dée ». 

De Vlaamse beweging in België had 
de eerste jaren na de oorlog zelf de 
handen vol gehad om zich enigermate 
te kunnen oprichten na de psycholo
gische én vaak fysische aderlating der 
repressie. Maar reeds in 1948 werd in 
Waregem de eerste naoorlogse Frans-
Vlaamse kultuurdag gehouden op ini
tiatief van André Demedts, in samen
werking met Luc Verbeke, prof. Vital 
Celen, Leon Coppens en dr A. Van den 
Daele s j 
Een eerste doorbraak betekende de 
vierde kultuurdag in 1951, toen al en
kele Zuidvlaamse jongeren (Jan Klaas, 
Lode Hoex, Raymond Lotthé) aanwezig 
waren. Dr Klaas' belangstelling voor 
de Zudvlaamse beweging was gewekt 
geworden door het proces Gantois. 
Gedurende enkele tijd zou Gantois 
trouwens Zijn medewerking aan die 
« Dagen » verlenen. In 1952 werd « No
tre Flandre . Zuid-Vlaams Heem » uit 
gegeven, dat vanaf 1954 onder leiding 
van e.h. Gantois kwam en dat het 
orgaan werd van de in 1958 gestichte 
« Vlaamse Vrienden in Frankrijk ». In 
haar nummer van december 1951 wijst 
« De Vlaamse Linie » er trouwens op, 

aan de hand van een aantal statistie
ken, dat de bevolking van Frans en 
Belgisch Vlaanderen behoort tot « een 
en hetzelfde volk ». 
De praktische resultaten van vier jaar 
homogeen GVP-bewind waren alles
zins op Vlaams gebied niet erg over
tuigend, om die partij bij de Vlaams
gezinden veel krediet te geven. Buiten 
parlement en partijen om groeide er 
echter, en dat was betekenisvol, een 
nieuwe mentaliteit in Vlaanderen, in 
zonderheid bij de jeugd. De leeuwen-
wimpeltjes aan de fietsen van heel 
wat jongeren, vooral uit het middel
baar onderwijs, en de leeuwenvlaggen 
in de jeugdbewegingen zelf waren een 
klein, maar toch niet te miskennen 
teken dat er sedert 1945 wel wat 
veranderd was. Of die mentaliteits
verandering bij de jeugd ook zijn neer. 
slag zou krijgen op Vlaams-nationaal 
politiek vlak ' Dat moesten de verkie
zingen van begin 1954 bewijzen. 

NA DE VERKIEZINGEN VAN 1954 : 
DE SCHOOLSTRIJD 

Op 11 april 1954 grepen nieuwe ver
kiezingen plaats. De CVP leed, zoels 
trouwens verwacht, een gevoelige ne
derlaag. Of beter : zij werd terugge
bracht tot haar parlementaire effek-
tieven en tot de machtsverhoudingen 
die zij had voor de kunstmatige aan
groei die de koningskwestie haar had 
bezorgd. De koning was teruggeko
men maar niet op de manier zoals 
een aantal niet-traditionele CVP-kie-
zers (socialisten en liberalen) zich dat 
voorgesteld hadden. 
De CVP verloor daarenboven de stem
men van de Vlaamse Koncentratie-kie-
zers van 1949 die in 1950 haar in ieder 
geval dan toch, niettegenstaande de 
beweringen van Harmei, drie tot vier 
zetels hadden bezorgd. 
Die stemmen waren nu gegaan naar 
een nieuwe Vlaamse partij, de Kriste-
lijke Vlaamse Volksunie, opvolgster 
en voorzetster van de Vlaamse Kon-
centratie. 

Met het oog op deze verkiezingen had
den de Vlaams-nationalisten de moge
lijkheid van het in 1950 onderbroken 
eksperiment met de eigen Vlaams-
nationale lijsten weer onder ogen ge
nomen, niettegenstaande bezwaren 
van sommige oudere nationalistische 
voormannen. Teneinde een zo groot 
mogelijk elektoraal klankbord te krij
gen werd besloten een rrogelijke front
vorming met andere « malkontenten » 
trachten te bewerken. Vooreerst was 
er het Boerenfront, met sekretaris en 
redakteuf van het weekblad van deze 
organisatie Marcel Reynders, een 

Vlaams-nationalist. Daarenboven was 
er een middenstandsorganisatie, het 
Algemeen Kristelijk Middenstandsver
bond, dat apart stond van het CVP-
getrouwe NCMV. Voorzitter van het 
ACMV was wel de Antwerpse CVP-
senator Clynmans, maar direkteur en 
aktiefste kracht in het ACMV was 
Frans Lambrechts. Op 21 februari 1954 
werd het Boerenfrontkongres gehou
den te Brussel, waarop ook Frans Lam
brechts sprak. Na een gesprek met 
mr Frans van der Eist, van het «Vlaams 
Komitee voor Federalisme » — waar
toe ook Wim Jorissen, prof. Walter 
Couvreur, drs A. Aernouts behoorden 
— werd de idee van gezamelijke lijs
ten bij de in aantocht zijnde verkie
zingen overwogen en werd een kon-
taktkommissie met prof. Couvreur als 
voorzitter opgericht. 
In de Vlaamse Koncentratie zelf was 
het opkomeni bij de verkiezingen even
eens al als vanzelfsprekend be
schouwd,, na de — taktische wellicht 
verkeerde — onderbreking van 1950. 
Het kwam tot besprekingen tussen de 
kontaktkommissie en de Vlaamse Kon
centratie de, zich steunend op de re
sultaten van 1949, voor zich de eerste 
plaats op de lijst te Antwerpen op
eiste. Die plaats werd echter ook door 
Clynmans beoogd. Na heel wat dls-
kussie zou Clynmans zich tevreden 
stellen met ^de eerste plaats op de 
lijst voor de Senaat. 
Op 2 maart 1954 werd het principiële 
akkoord tussen de drie bestaande or
ganisaties — de Vlaamse Koncentra

tie, het Boerenfront en het ACMV — 
op een perskonferentie bekend ge
maakt. 
Anderhalve maand na de verkiezin
gen moest er echter nog alles gedaan 
worden en wat vooral belangrijk was • 
de lijsten moesten samengesteld wor
den Dit verliep niet zonder heel wat 
moeilijkheden De Vlaamse Koncen
tratie had praktisch geen organisatori
sche uitbouw ; het Boerenfront echter 
wel en ook in mindere mate het 
ASMV. Dit was al een eerste hulp. De 
Vlaams-nationalisten hadden daaren
boven in de meeste arrondissementen 
wel kontaktmensen, zodat er ook van 
die kant enige aanbreng was. Toch 
was heel de samenstelling, in zo'n kor
te tijdspanne, niet wat men ideaal zou 
kunnen noemen. De « Kristelijke 
Vlaamse Volksunie » — dat was de 
naam waaronder men scheep ging — 
slaagde er desalniettemin in, in de ze
ventien Vlaamse arrondissementen 
haar lijsten in te brengen. 
Het verkiezingsprogramma, onderte
kend voor de « Vlaams-nationale groe
pen » door prof. Couvreur, voor de 
middenstand en de vrije beroepen door 
senator Clynmans en voor de land- en 
tuinbouwers door L. van Kerckhoven, 
vermeldde o.m. naast een aantal soci
ale eisen zowel voor de arbeiders als 
voor middenstand en landbouw, de eis 
tot aanpassing van de staat aan de 
volkse dualiteit, kulturele autonomie, 
afbakening van de taalgrens en likwi-
datie van de repressie. 

(vervolgt) 

Spotprent uit « De Volksunie », het blad van de Kristelijke Vlaamse Volksunie, 
nr 1, april 1954. 
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BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie de Viking. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
19.10 Verkeersveiligheid. 
19.15 
19.45 

Het heilig jaar 1975. 
Nieuws. 

20.15 Tafel zeven. 
20.45 
21.35 
21.45 
22.05 
22.50 

NED 

10.45 
15.00 

Pano '75. 
Monumentenjaar 1975. 
Standpunten. 
Première. 
Nieuws. 

1 

Schooltelevisie. 
Van hart tot hart. 

16.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 
19.05 

Nieuws. 
Laurel en Hardy. 

19.25 Landgenoten. 
19.40 All in the family. 
20.05 
20.20 
21.00 

21.35 

Simplistisch verbond. 
Heilige plaatsen. 
Monty Pythons flying 
cirkus. 
Nieuws. 

21.50 Onderkomen of omko 

22.05 
22.30 
22.50 

NED 

18.45 
18.55 
19.05 

komen. 
Van u wil ik zingen. 
Kerk en teologie. 
Nieuws. 

2 

Brigadier Dog. 
Nieuws. 
Guyana, waterland. 

19.30 Oorlogswinter. 
20.00 
20.20 
20.40 
21.30 
21.55 
22.20 
22.55 
22.56 
23.10 

Nieuws. 
Achter het nieuws. 
Klaverweide. 
Ombudsman. 
Man over de vloer. 
Achter het nieuws. 
Gedicht. 
Den Haag vandaag. 
Nieuws. 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 
19.25 
19.45 
20.15 
20.35 

22.20 
23.05 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3... j 'ai vu. 
Savoir-vivre cuisine. 
La ligne de demarcation. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Si vous saviez. 
Un homme qui me plait. 
Franse dramatische fi lm 
(1969). 
De filmmolen. 
Nieuws. 

VBHDAG 
17 OKTOBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Open school. 
18.35 Koncerto voor piano en 

Poot. 
18.40 Sportportret. Frans Ver-

beeck. 
19.05 Trajekt. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Filmkwis. 
20.45 De vervloekte koningen. 

Franse TV-reeks. 
22.20 Katoliek godsdienstige 

uitzending. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

10.45 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 

19.30 

21.35 
21.50 
22.35 
22.45 
23.45 
23.46 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
Kortweg. 
Nieuws. 
Tommy en Charlie, twee 
vrienden. 
De Hollandse ronselaar. 
TV-spel 
Nieuws. 
In Haagse kringen. 
Hoe bestaat het ! 
De kommissaris. 
Gedicht. 
Nieuws. 

IJ 11 

^ILIYIS 
Donderdag 16 oktober - RTB — UN HOMME QUI ME PLAIT (1969) 
Deze sentimentele fi lm van Claude Lelouch handelt over een kort 
avontuur tussen twee mensen en schetst meteen een beeld van het 
Hollywoodse filmmidden. Met Annie Girardot en Jean-Paul Belmondo 
in de hoofdrollen. 

Zaterdag 18 oktober - BRT Cnam.) — THE MAGNET (1950) 
Subtiele analyze van de wereld van een kind, zeer intelligent en met 
een typische zin voor Britse humor ontwikkeld door Charles Frend. 
Met William Fox. 

Maandag 20 oktober - BRT — SMIC, SMAG, SMOG (1971) 
Op een lichtjes ironizerende maar vertederende toon typeert Le
louch een stel kameraden die er een weekendje op uit trekken naar 
St-Tropez. Het wordt tevens een bedenking over het verschil tussen 
de sociale klassen. Met Catherine Allegret en Amidou. 
Maandag 20 oktober - RTB — LA GUERRE EST FINIE (1966) 
Psychologische film van Alain Resnais, handelend over politieke om
standigheden in Spanje. Overtuigende, boeiende en soms ontroe
rende maar vooral menselijke f i lm. Met Yves Montand, Ingrid Thulin 
en Genevieve Bujold. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Avro's wie kent kwis. 
21.45 De gebroeders Ham

mond. 
22.35 Televizier magazine. 
23.20 Nieuws. 
14.00 Schooltelevisie. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 11.11.11. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Les prisonniers 

re. 
21.10 L'Homme et les sortile

ges. 
22.40 Nieuws. 

de guer-

18 OKTOBER 

BRT 

14.00 Beentje buiten in de Lim
burgse Kempen. 

14.30 Het onzichtbare uurwerk. 
Britse fi lm (1951). 

16.00 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Het spookhuis. Jeugd

f i lm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Mie Katoen. 
21.10 Hitjournaal. 
21.55 David Lev. VS-weekend-

fi lm. 
22.10 Nieuws. 

NED 1 

10.30 Teleac. 
15.00 Nieuws. 
15.02 Twee jaar vakantie. 
16.20 De rode autobus. 
17.00 Australisch weekeind. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 De bal is rond. 
19.35 De man van 6 miljoen. 
20.25 André Van Duyn show. 
21.35 Nieuws. 
21.55 Pepper. 
22.45 Wordt u al geholpen ? 
23.15 Tros sport. 
23.35 Nieuws. 
23.40 Lied van de week. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wickie de Viking. 
19.30 Afrikaans dagboek. 
19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Hier is James Last. 
21.00 Mijn vrouw de buur

vrouw. 

21.30 De moordzaak. VS-film 
(1959). 

23.00 Brandpunt. 
23.40 De KRO besluit. 
23.45 Nieuws. 

RTB 

9.30 TV Droit. 
10.30 Donner a voir. 
12.35 Regionaal debat. 
13.30 TV-Femmes. 
14.00 Entree libre. 
14.30 Magazine over tuinaan

leg. 
14.45 Ine Dinande e Maridje. 

Folklore. 
16.30 Loisirs actifs. 
17.00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Les Pills. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Printemps en hiver. To

neel. 
22.00 De mémoire d'homme. 
Aansluitend : Nieuws. 

19 OKTOBER 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 De vijfde windstreek. 

10.00 Op zoek naar de bron
nen van de Nijl. 

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 Tenuto. 
18.20 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.25 Het meisje van de TV. 
18.50 Guyana, waterland. 
19.15 Openbaar kunstbezit in 

Brugge. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Klaaglied om Agnes. 

Naar Marnix Gijsen. 
22.10 Ontmoeting met Hubert 

Beuve-Mery. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis. 
16.27 Brugge. 
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 Ruimte. 
19.35 Licht klassiek met vari

aties. 
20.30 Klaaglied om Agnes. 
22.05 Mensenleven. 
22.35 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 Horizon. 
31.00 Metro's music. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Markant. 
22.25 Beeldspraak. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

9.15 Des machines, des maT-
tres, des élèves. 

10.15 Jardinage. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering. 
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 Clafoutis. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
30.15 Suggestions. 
20.20 Histoires insolites. 
21.10 La mémoire singuliere. 
22.00 TV 7 Club. 
23.00 Nieuws. 

20 OKTOBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 De familie Partridge. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Smic, Smac, Smoc. 
21.40 Ten huize van Georget

te Hagedoorn. 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.35 Avro's 3 x 20. 
20.35 Superstars 1975. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Er zit een « haar » in 

mijn soep. Toneel. 
23.20 Simbiose. 
23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en Wiske. 
19.30 Dr Who. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Op losse groeven. 
21.25 Baretta. 
22.15 Aktua-TV. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

hom-

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

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 La guerre est finie. Fran

se fi lm (1968). 
22.00 Debat n.a.v. de fi lm. 
23.00 Nieuws. 

21 OKTOBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boy Dominic. 
18.30 Open school. 
19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Waaldrecht. 
21.10 Verover de aarde. 
22.00 Gastprogramma. 
22.30 Nieuws. 
22.50 Open school. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Tommy en Charlie. 
19.30 De macht van de winter. 
19.55 2 voor 12. Kwis. 
20.35 Koning klant extra. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Als het 's ochtends och

tend wordt. TV-spel. 
22.50 Gedicht. 
22.51 Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zij gingen de lucht in. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 David Copperfield. 
21.10 Herkent u deze ti jd. 
22.10 Hier en nu. 
22.50 Geestelijke liederen. 
23.00 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 
19.25 
19.45 
20.15 

21.10 
22.00 
22.45 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3 ... j'ai vu. 
Seniorama. 
La ligne de demarcation. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Splendeurs et misères 
des Courtisanes. Nieuw 
feuilleton. 
Situation '75. 
Absurde n'est-il pas ? 
Nieuws. 

22 OKTOBER 

BRT 

16.30 Tip-top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Gans de gemeente. 

Nieuw spelprogramma 
voor het onderwijs. 

18.25 The noble art... en ande
re verhalen. Dok. 

18.45 Coronation Street. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Nationale loterij. 
20.25 O, mijn papa. 
20.50 Blaffen tegen de maan. 

TV-spel. 
22.10 Roger Garaudy. Dok. 
23.00 Nieuws. 
VOETBAL : de kans bestaat dat 
er beelden uitgezonden wordt 
van de Europabeker-wedstrij
den. 

NED 1 

15.30 Jongens van de grote 
weg. 

16.20 De Brabantse koffietafel. 
17.15 Heidi. 
18.15 Teleac. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Boeren, bonzen en bom

men. Duitse dok. 
20.50 Muziek om naar te kij

ken. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Studio sport. 
22.30 Panoramiek. 
23.20 Sprekershoek. 
23.35 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 Sprout. TV-film. 
20.55 Het atoomvraagstuk. 
21.50 Scherts, satire, songs en 

ander snoepgoec^^, -"'7-*;. 
22.30 Gedicht . .«V*"'^^|; 
22.31 Nieuws. 
22.36 Teleac. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
19.00 La ligne de demarcation. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Face au public. 
21.10 La révolte des Ponchos-

rouges. Reportage. 

16 OKTOBER 1975 
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ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

msFi 
KOSTUUM 

Alles 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, iederefrankteltdubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

CARINA (Exclusief) enz . . . 
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing. 

to»» *«r 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

m i k 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

k 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 
DONDERDAG GESLOTEN 

ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

STAD NIEUWPOORT 
Werving en aanleg werfreserve personeel in vast verband, 
na proefperiode van zes maanden : 

a) één klerk-typist(e). 

b) één klerk-steno-typ!st(e). 

De wervingsvoorwaarden en alle inlichtingen zijn te bekomen 
op het stadssecretarie en worden kosteloos toegezonden 
op aanvraag. 
De schriftelijke aanvragen, vergezeld van de nodige bewijs
stukken dienen aangetekend gericht aan het college van bur
gemeester en schepenen van Nieuwpoort en ontvangen uiter
lijk op 3 november 1975. 

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 mondelinge, schrifte
lijke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize -
Grote Markt 3 - 9300 Aalst (tel. (053)215751 - toestel 114). 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

DIRK MARTENS 
NiNOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en v/andelwagens . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversfe-

ringen wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

DE TWEEJAARLIJKSE PRIJS 
VOOR DE VLAAMSE HUMOR 

Bij de opening van het zeer geslaagde elfde Salon van de Vlaam
se Humor, te Antwerpen, herinnerde de voorzitter van de Vlaam
se Toeristenbond er aan, dat zijn vereniging een tweejaarlijkse 
prijs voor de Vlaamse Humor heeft ingesteld, ter aanmoediging 
van een volwaardige kunst. 

De wedstrijd zal steeds plaatshebben in het jaar dat volgt op een 
der eveneens tweejaarlijkse Salons, dus in 1975, 1977, enz. 

Alle Vlamingen, waar ze ook wonen, kunnen aan de wedstrijd 
deelnemen, met een onbeperkt aantal inzendingen. Gevraagd 
worden « kartoens », humoristische tekeningen, spotprenten, 
zonder verklarende tekst. 

ONDERWERP : DE MENS (als lid van het mensdom). 

De goed verzorgde inzendingen moeten tenminste 30-40 cm. 
groot zijn en klaar om op te hangen. Zij mogen ondertekend zijn. 
Op de rugzijde dient te worden vermeld : naam, schuilnaam en 
adres. 

PRIJZEN : 1) 10.000 fr. + een gouden penning; 
2) 7.500 fr. + een zilveren penning ; 
3-10) 4.000 fr. 

De tekeningen moeten vóór 15 december, behoorlijk verpakt, niet 
opgerold, gezonden worden naar het bondsgebouw van de V.T.B., 
St-Jakobsmarkt 45, 2000 ANTWERPEN, of mogen vóór 10 decem
ber afgegeven worden in een van de 16 V.TjB.-kantoren in Vlaan
deren en Brussel. 

Een bevoegde jury doet uitspraak voor zaterdag, 10 januari 1976, 
dag, waarop de tentoonstelling van de bekroonde en de geselek-
teerde kartoens wordt geopend in de Hendrik de Braekeleergale-
rij, St-Jakobsmarkt 45, te Antwerpen. 

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

2000 Antwerpen, tel. (031)31.76.80. 

fifinBcuoLcn 
Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 
Geseiekteerde planten voor 

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

p.v.b.a. Lierse VloerhamM 
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 M 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 MASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur • stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Ptms Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaaibeek) 

(02)734.06 43 
Na 18 u 425 46 42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

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

Boneputstraat 38 
3690 BREE 

011/46.11.88 - 46.24.77 
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 

013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m j 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

DANSORKEST 

BERT MINTEN 
EINDELIJK TERUG ! 

Betserbaan 3 - 3460 Halen 
TEL. (013)44.10.66 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS - BflOEKEN -

OOK NAAR MAAT 

C O - K L E D I N G VERMEESC 
it, 52 Antwtrp«n T«(. i 
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CARLO HEYMAN 
WIL WEER 
DOOR BRUSSEL 
MARCHEREN 

Op de eeuwfeestviering van het Da-
vidsfonds, vorige zondag te Vorst, 
richtte voorzitter Carlo Heyman onder 
het applaus van de duizenden aanwe
zigen een ultimatum tot de regering-
Tindemans. Als er tegen 24 november 

. 

a.s. (verjaardag van de betoging te 
Halle) nog helemaal niets is gereali
seerd van het Vlaamse minimumpro-
gramma, het zgn. manifest van Halle, 
dan zal hij de promotor worden van 
een Vlaamse massabetoging dwars 
door Brussel en Schaarbeek. 
Dit nieuwsje zal ongetwijfeld vele fla
minganten genoegen doen. Reeds te 
Halle werd met nadruk door duizenden 
een nieuwe « mars op Brussel » ge-
eist. 

Maar niet iedereen is even gelukkig 
met dit idee^ . In een vrije tribune van 
« De Standaard » (14 oktober) waar
schuwde André Monteyne, lid van de 
Nederlandse Kuhuurkommissie en on
verdacht flamingant, integendeel voor 
de nadelige gevolgen van zo'n nieuwe 
mars op Brussel. Het zou de Vlaamse 
gemeenschap grote schade kunnen be

rokkenen, zo meent hij. Hij gaat ervan 
uit dat een Vlaamse massabetoging te 
Brussel, vlak vóór de gemeenteraads
verkiezingen van oktober 1976, katas-
trofale gevolgen zou kunnen hebben. 
De franstalige ekstremisten zouden er 
dankbaar gebruik van maken om een 
nieuwe anti-Vlaamse psychose te 
scheppen, wat ongetwijfeld de verkie
zingsresultaten sterk zou beïnvloeden. 

Een dergelijke waarschuwing van 
iemand die de Brusselse toestanden 
door en door kent en die elke dag in 
de bres staat voor de Vlaamse ge
meenschap te Brussel mag zomaar niet 
in de wind worden geslagen. Heeft 
Carlo Heyman reeds zijn licht opge
stoken bij de erkende woordvoerders 
van onze gemeenschap te Brussel ? 
in eik geval moet hij dit doen alvorens 
een nieuwe stap te zetten. 

Een massabetoging kan een machtig 
politiek drukkingsmiddel zijn, maar het 
moment waarop ze doorgaat en de 
omstandigheden zijn daarbij van kapi
taal belang. 

P S. Het zijn blijkbaar slechte tijden 
voor de monarchie in België. Nadat 
Piet De Pauw in september de Vlaam
se republiek uitriep, kreeg het konings
huis zaterdag ook van het brave Da-
vidsfonds een veeg uit de pan. Het 
honderdjarige Davidsfonds kreeg niet 
eens een gelukwens-telegram uit La
ken, zo protesteerde Heyman. En de 
socialisten deden te Marcinelle ook 
hun duit in het zakje. Zij willen niet 
meer hebben dat de koning besluiten 
ondertekent tijdens zijn vakanties in 
Spanje. De republiek rukt onweer
staanbaar op. 

Eerste tombola 
Voor elke 5 (KX) fr die u in de maand oktober bijspaart op uw/ 
spaarboekje of op uw fermijnboekje knjgl u van de ASLK gratis 
een tiendje van de Spaartranche van de Nationale Lotenj Spaart 
u 50 OCX) fr bij, dan hebt u de keuze uit een geheel biljet of lOtien-
djes Trekking. 12 november 1975 

Tweede tombola 
Uw spaargeld verdubbelt als uw spaartooekjie wint in de tweede 
tombola dat is bij de trekking varr die spasirboeknummers 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 januari 1976 op uw spaarboekje ingelegd zal zija 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. 

-jen ook dat is nieuw: 
Ook met uw termijnboekje neemt u nu deel aan de tweede 
tombola Als uw termijnboekje wint wordt het gemiddekJe be
drag van de interesten verdubbeld, die van 31 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 cxintactpunten 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 
erl<ende agenten van de NMKN; 

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