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De heer Grootjans heeft op het jongste kongres van de PVV 
scherpe taal gesproken. Als de sociale partners het niet 
eens worden over de noodzakelijke Inkomensbeheersing, dan 
moet de regering haar verantwoordelijkheid nemen en in
grijpen, zo zei hij. Het zou « zeer erg » zijn als het politieke 
gezag zou zwichten voor een handvol personen die aan nie
mand verantwoording verschuldigd zijn. 
De harde taal van de heer Grootjans kreeg nogal wat echo 
in de pers. Maar het is blijkbaar niemand opgevallen dat, 
hij bijna woordelijk, de kritiek van de VU op de houding 
van de regering had overgenomen. Grootjans herhaalde op 
het PVV-kongres wat Schiltz de week voordien bij de bespre
king van het herstelplan had gezegd in de Kamer van Volks-
ve rtegenwoord i gers. 

De PW-voorzitter sprak op het kongres van zijn partij dus 
ongezouten oppositietaai. Het ongewone daarbij is dat de 
PVV niet in de oppositie zit, maar tot de regeringsmeerder
heid behoort. 

VAN OE HEffl eROOTIANS 
De heer Grootjans verviel dus weer in de dubbelzinnigheid 
die hem reeds eerder kenmerkte. Voor het publieke forum 
spreekt hij struise oppositietaai, maar zijn politieke vrienden 
in de regering zijn mede verantwoordelijk voor het beleid 
dat hij zo kritisch op de korrel neemt. De achtbare PW-
voorzitter kan het elektoraal heel handig vinden met het ene 
been in de regering te staan en met het andere in de oppo
sitie, het neemt niet weg dat hij op die manier de publieke 
opinie een rad voor de ogen probeert te draaien en het volk in 
feite bedriegt. 
Bovendien is hij niet erg konsekwent. Hij valt wel biezonder 
scherp uit tegen de vakbonden, maar zegt geen kwaad 
woordje over de al even sterke drukkingsgroep aan de over
kant, die van de patroons. Ook hier gaat het nochtans om 
personen die aan de gemeenschap niet de minste verant
woording hoeven af te leggen. 
Wij staan inderdaad voor het reuzegrote gevaar dat het poli
tieke gezag zichzelf uitschakelt in een uitermate belangrijke 
aangelegenheid. Een oproep van de eerste-minister volstaat 
niet, vingerwijzingen aan de sociale partners evenmin. De 
regering moet de beslissingen nemen die nodig zijn, met de 
steun van het parlement, en die beslissingen konsekwent 
uitvoeren. 
Daartoe ontbreekt haar echter de noodzakelijke samenhorig
heid, zoals dezer dagen ten overvloede blijkt. En dat ligt niet 
enkel aan de opvallende besluiteloosheid van de eerste-
minister, die ongetwijfeld 6e geschiedenis zal ingaan als Leo 
De Twijfelaar, maar o.m. ook aan de PVV-ministers die er 
kennelijk tegenop zien de daad te voeren bij het luid gespro
ken woord van hun partijvoorzitter. 

Paul Martens. 

VVB VERTOLKT HET STANDPUNT VAN ALLE VLAMINGEN : 

O V a DE CRENZEN VAH BBUSSEl 
WORDT HIT M S I GESPROKEN! 
Op een perskonferentie zette de Vlaamse Volksb»-
weging vorige vrijdag te Brussel haar standpunt 
uiteen tegenover de huidige politieke toestand. Dat 
er terreinverkennende gesprekken tussen politici 
worden gevoerd is voor de VVB een doodnormale 
zaak. Ze veroordeelt echter vrijschuttersaktiviteiten 
en kan in geen geval aanvaarden dat over de be
grenzing van Brussel nog zou worden gepraat. Vol
gens de VVB-woordvoerders moet het voor iedereen 
als een paal boven water staan dat de huidige gren

zen van Brussel definitief zijn. Wie de deur open
zet, zij het op een kier, voor een verdere uitbreiding 
van Brussel zal door heel Vlaanderen veroordeeld 
worden. 

Op de perskonferentie stipten wij nog aan dat de 
VVB tegenstander is van een nieuwe mars op Brus
sel, zeker vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 1976. (De VVB-standpunten hebben wij sa
mengevat op biz. 7). 
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Van Halteren, de nieuwe burgemeester van Brussel, 
heeft dus de TAK-betoging van volgende zondag ver
boden. Hij zet daarmee een ondemokratische Brus
selse traditie voort. Men ontzegt de Vlamingen stel
selmatig het recht voor hun eisen in Brussel te be
togen. Dat is ongrondwettelijk, ook wij nemen dat 
niet. 
Piet De Pauw liet ons telefonisch weten dat de be
toging toch zal doorgaan (verzamelen om 11 u., Ar-
duinkaai). Met grote aandrang vraagt hij echter dat 
alle deelnemers zich uiterst nauwgezet aan de 
richtlijnen van TAK zouden houden : enkel en al
leen de officiële slogans meevoeren (het zijn de
zelfde als in Halle), geen uniformen, geen geweld 
ook wanneer er geprovokeerd wordt. 

Op onze beurt roepen wij alle bewuste Vlamingen, 
die zondag ondanks het verbod te Brussel zullen 
betogen, ertoe op dit te doen als vastbesloten maar 
vredelievende vrije burgers. De VU-mensen die mee 
zullen opstappen doen dit uitsluitend om nogmaals 
de Halle-eisen te onderstrepen en om het Vlaamse 
betogingsrecht te Brussel op te eisen. ZIJ hopen dat 
IEDEREEN loyaal de ordewoorden van de inrichters 
zal opvolgen en de gelegenheid niet zal misbruiken 
voor eigen doeleinden. 

Indien men te Brussel aan de Vlamingen het recht 
blijft ontzeggen geweldloos te manifesteren, zal de 
VU zelf een initiatief nemen om het Vlaamse be
togingsrecht te Brussel te handhaven. 
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BRiiuin 
DE KLEINE MAN 
NIET SLACHTOFFEREN I 

In « Wij » en via de TV hebben 
wij , loontrekkenden, kennis geno
men van het standpunt van de 
VU betreffende het herstelplan 
van de regering. Ik ben geen ver
dediger van de gepolitiseerde 
vakbonden, maar nu het ACV het 
tegenovergestelde bewijst trekt 
onze partij van leer... 
Ze zijn wel bereid de loonmati
ging toe te passen waar het 
moet, betreffende de vernieuwing 
van het jaarlijks akkoord, de toe
passing van een verhoging van 
éénzelfde bedrag in franken i.p.v. 
in ten % op alle lonen, gesteund 
op het gemiddelde loon van de 
sektor, het bepalen van een 
loongrens die voorlopig niet meer 
zou geïndexeerd worden. 
Een gelijkaardig voorstel is door 
de VU voor de parlementsleden 
ingediend, en door CVP, PVV en 
BSP verworpen. 

Wat zou u dan willen, dat de klei
ne man aan de indeks zou wijzi
gen ? Ook zullen vele bedrijven 
nieuwjaarspremies inkrimpen en 
blijven wij het slachtoffer van de 
werkloosheid met als 1/3 verlies 
van ons inkomen als gevolg. 
De VU moet ook weten dat de 
vakbonden onontbeerlijk zijn en 
een verantwoordelijkheid hebben 
tegenover hun aangeslotenen en 
daar zijn wi j , VU-mensen, willens 
nillens ook bij. Wij eisen van 
onze partij, dat bij de eerste 
deelname aan de regering, het 
erkennen van een Vlaamse loon-
trekkersvakbond zou opgenomen 
worden. De werkman moet in de 
VU aan zijn trekken komen. Zij 
zijn onmisbaar voor het ont
plooien van de partij. 
Wij zijn er degelijk van bewust, 
dat de kleine bedrijven, hande
laars, middenstanders enz, het 
soms moeilijk hebben, maar dat 
is de zaak van de regering. Zij 
kunnen gedeeltelijk ontlast wor
den van RMZ en BTW, 
Minister De Clercq heeft toege
geven dat wij in België de groot
ste belastingbetalers zijn. Het 
zijn niet de lonen, maar de win
sten, de belastingen, de RMZ, 
die onze konkurrentie met het 
buitenland onmogelijk maken. De 
inflatie en werkloosheid kon in 
grote mate afgeremd worden. De 
miljarden verkwistingen om de 
Waalse mijnen, het wanbeheer 
van de openbare diensten, de 
koop van de eeuw, de begroting 
'76, de korruptie mogen niet af
gewimpeld worden op de kleine 
man. M.S., Werelbeke. 

HEYMAN'S DREIGEMENT 

DF-voorzitter C. Heyman ver
klaarde dat hij zowel in de schoot 
van het Davidsfonds als in deze 
van het Overlegcentrum zou voor
stellen een Vlaamse betoging 
dwars door Brussel te organise
ren, indien op 24 november a.s. 
geen begin zou gemaakt zijn in 
het Parlement met de uitvoering 
van het Vlaams manifest van 
Halle 1974. Het was een uit
spraak, die aan duidelijkheid niets 

te wensen overliet en meteen ook 
een waarschuwing aan alle poli
tieke partijen in Vlaanderen en 
aan hun gemandateerden in Ka
mer en Senaat. Ik weet niet in 
hoeverre Heyman in deze uit
spraak gevolgd wordt door de 
andere fondsen en verenigingen. 
In ieder geval was het een be
langrijke uitspraak waarvoor de 
professor dient te worden gefe
liciteerd en waarachter beslist 
een niet te onderschatten deel 
van de Vlaamse bevolking staat. 
Ondanks het belangrijk feit, dat 
de uitspraak van 12 oktober was, 
kon men zich toch wel enkele 
vragen stellen. Waarom werd dit 
alles niet eerder gezegd ? Waar
om werd met geen woord gerept 
over de talrijke TAK-akties, ter
wijl men het wel de moeite vond 
om de Inderdaad onverantwoor
de betoging met geweld van 8 
oktober te Leuven te citeren ? 
Men mag toch niet vergeten, dat 
het TAK is geweest, dat geduren
de al die maanden na de Halle
betoging het Vlaams bewustzijn 
levndig heeft gehouden. Wanneer 
men over enkele maanden dan 
een algemene Vlaamse betoging 
wil houden, zal men weer TAK 
nodig hebben om er promotie 
voor te maken. Zo kan bvb. de 
nationale TAK-betoging van 26 
oktober een aanloop betekenen 
tot de aangekondigde • dwars 
door Brussel >. Deze manifesta
tie komt er, want zelfs C. Hey
man zal zich wel geen begooche
lingen maken over de daden van 
de regeringspartijen, die op dit 
ogenblik werkelijk de gijzelaars 
zijn van de franstaligen... 

W.S., Molenstede. 

OPEN BRIEF 
AAN « MIJN » PARTIJ 

Al mijn gelukwensen aan de ini
tiatiefnemers tot de Volksunie
dialogen, waarmede dit jaar werd 
begonnen, en die ik beide mee
maakte, de eerste te Oudenaar
de over werkverschaffing, de 
2de pas voorbij te Leuven over 
pluralisme in het kultuurgebied. 
Ze zijn niet meer weg te denken 
in het politieke leven in het al
gemeen en zeer belangrijk voor 
de Volksunie in het bijzonder. 
Was de aanwezigheid te Oude-

brasser 

naarde van niet-volksuniemensen 
quasi nul, te Leuven was het 
reeds duidelijk beter, ik geef toe, 
door de aard van het onderwerp 
normaal. 

Het kontakt is daar mogelijk tus
sen VU-mensen en andere geïn
teresseerden. Zoiets is van het 
grootste belang voor een politie
ke partij die er een brede waaier 
van visies en details kan horen 
die haar anders gedeeltelijk ja
renlang kunnen ontgaan. Er wordt 
stof aangebracht voor wetsvoor
stellen, parlementaire vragen, 
voor het partijprogramma. 
Voor de niet-volksuniemensen en 
partijleden die in de verschillen
de sektoren van het maatschap
pelijk werk werkzaam en dikwijls 
verdienstelijk zijn is het een 
enige gelegenheid tot echt kon-
takt met onze mensen en kunnen 
zoveel misverstanden worden uit 
de weg geruimd. 

En toch zijn het belang en de mo
gelijkheden van deze dialoogda-
gen nog blijkbaar niet doorge
drongen tot de brede Volksunie
kringen. Ik sta lang genoeg volop 
in het politieke leven om te we
ten hoe weinig echt vrije dagen 
onze parlementairen overblijven. 
Bovendien worden op deze dia-
loogdagen van hen geen speciale 
tussenkomsten verwacht. Maar 
toch. . van onze 37 parlementai
ren (en ik heb de lef te beweren 
dat ik geen enkele vergeten ben) 
zag ik te Leuven : de heren 
Schiltz, Van Haegendoren, Van In, 
Kuijpers, Van Ooteghem, De Beul, 
Somers, Babylon. 
Van zoveel VU-afdelingen weet 
ik, dat ze de terecht en tijdig 
door het partijbestuur gevraagde 
adressen van kulturele werkers 
niet overmaakten, waardoor een 
groot aantal ervan niet uitgeno
digd werd. De afbrekers die ook 
in onze partij, zoals in alle an
dere aanwezig zijn, zouden de 
moed en de tucht moeten opbren
gen de suggesties en instrukties 
van de leiding loyaal te volgen of 
er positieve dingen tegenover te 
stellen. De meeste kritiek zou 
dan overbodig worden, 
intussen ben ik uit Leuven terug
gekeerd met de vaste overtuiging 
dat deze dialoogdagen grote mo
gelijkheden inhouden en dat we 
ze er moeten uithalen, 
's Anderendaags vond ik in de 
bus een dringende opdracht van 
Hugo Schiltz voor de derde Dia-

loogdag over Sociale aangelegen
heden. 

H.V.d.A., Schoonaarde. 

ONAANVAARDBAAR 

Ik heb niets tegen gesprekken 
tussen personen of partijen i.v.m. 
gemeenschapsproblemen, maar 
dat er reeds sprake is van ge
biedsafstand ten voordele van 
Brussel of uitbreiding van de fa
ciliteiten (onder welke vorm ook) 
kan ik niet aanvaarden. Het feit 
dat zo'n gedachten nog voorko
men bij Vlaamse politici is voor 
mij onbegrijpelijk. 
De aanval is de beste verdedi
ging, dus «faciliteiteninkrimping» 
dient er bedongen te worden. 

E.S., Erembodegem. 

EEN NIEUWE 
« STOORINGHE •> ? 

Op 31 augustus laatstleden kreeg 
ik, TAKker, het bezoek van de 
leider van de KSA van Roeselare, 
die me om het volgende verzocht. 
In het kader van de viering van 
100 Jaar Blauwvoeterie te Roese
lare had de KSA er aan gedacht 
een spreker uit te nodigen die 
iets meer over de hedendaagse 
Vlaamse strijd en aangelegenhe
den zou kunnen naar voor bren
gen. Aangezien TAK nu volop in 
de aktualiteit staat, werd hem 
gevraagd die mensen daarover te 
polsen. Ik was ten zeerste ver
heugd dat — de KSA dan nog 
wel — TAK kwam vragen om een 
avond te komen spreken. Afge
sproken werd dat ik de nodige 
kontakten zou leggen. In de loop 
van de volgende dagen werd mij 
reeds schriftelijk bevestigd door 
Piet De Pauw zelf, dat hij heel 
zeker naar Roeselare wilde ko
men, zelfs eender welke datum 
dan de vooropgestelde dan die 
van 8 november e.k. Vanuit Bor
gerhout kreeg ik nadien de beves
tiging dat de Wim Maes Werk-
groep-Filmdienst die avond zou 
voorbehouden om een diamon
tage en twee films (waaronder 
de voorlopige onvoltooide « Slag 
van Schaarbeek ») te komen 
voorstellen .Alles was dus okee 
en gekontrakteerd door mij. 

Schaarbeekse politie gaat maatregelen treffen tegen het vandalisme in Vlaamse scholen., 

Schriftelijk werd de leider van 
de KSA daarvan op de hoogte 
gebracht en enkele weken wacht
te ik tevergeefs op nieuws betref
fende de propaganda, de nodige 
organisatie van die avond. Tot
dat ik op 30 september een brief
je vond in de bus met daarop, 
ik haal aan : « Deze avond heb
ben wij vergadering gehad over 
de avond met Piet De Pauw en 
hebben wij vernomen dat het 
Klein Seminarie de KSA het ten 
zeerste kwalijk zou nemen indien 
wij deze avond zouden inrichten. 
Aangezien wij liever geen moei
lijkheden zouden hebben met het 
Klein Seminarie, waar de KSA 
toch alle faciliteiten, o.a. lokalen, 
krijgt, zijn wi j dan ook verplicht 
dit initiatief te laten rusten >. 
Tot zover deze mededeling. 
Wat nu TAK betreft, besluiten 
wij daar het volgende uit. Nog 
steeds verhinderen bepaalde in
dividuen of instellingen dat een 
klare, realistische en soms harde 
kijk wordt weergegeven op de 
Vlaamse strijd die nu gevoerd 
wordt en dit dan specifiek te 
Brussel. Nu gaat iedereen — die 
het weet — te Roeselare er prat 
op dat destijds hier « De Groote 
Stooringhe » plaats vond, maar 
als het er op aankomt de goed
keuring te geven aan mensen 
die Piet De Pauw kontrakteren, 
om misschien eens te horen ver
tellen wat er na die • Groote 
Stooringhe • zo allemaal gebeurd 
is, zou moeten gebeurd zijn en 
ook werd verhinderd door men
sen die nauw aanleunen bij deze 
die « Niemand in de steek la
ten », dan kan dat niet. 
Elders loopt iedere Roeselare
naar er mee te snoeven dat Roe
selare rijk is aan het standbeeld 
van Albrecht Rodenbach, maar 
heeft al iemand er aan gedacht 
om misschien maar één bloempje 
neer te leggen bij zijn stand
beeld, één daad van eerlijke trots 
en fierheid te betuigen tegen
over die persoon die toch onge
twijfeld een grote bezieler is ge
weest van gans ons Vlaams den
ken en leven ? Ook niet het 
stadsbestuur ? Wel, dan gaan 
wij er voor zorgen dat dit ge
beurt. Niet om een pluimpje te 
verdienen, maar de komedie die 
op vele Vlaamse manifestaties 
wordt opgevoerd treft mij diep. 

Voor het Taal Aktie Komitee 
S.D.W., Roeselare. 

WEEKBLAD 
WIJ 

VLAAMS 
NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Hoofdredakteur : Paul Martens 
Redaktie en publiciteit : Druk

persstraat, 20, 1000 Brussel. 
Tel. 02/217.97.98 (liefst in de 
voormiddag) 

Abonnementendienst : Volders
straat, 71, 1000 Brussel. 
Tel. 02/512.51.60. 

Jaarabonnement . 500 fr. 
Halfjaarlijks 300 fr. 
Driemaandelijks 150 fr. 
Steunabonn. 1000 fr. 
Losse nummers 16 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 000-0171139-31 van 
« Wij », Voldersstraat, 71, 1000 
Brussel. 

L 

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

WIJ t 
23 OKTOBER 1975 



wmmmmmm 

AK^UAimJ 

DE BRT ALS VESTING 
VAN DE KLEURPARTIjEN 

(tb) De Raad van Beheer van de 
BRT moest vorige maandag o.m. 
enkele redaktiesekretarissen be
noemen, waarvan één op de ra
dio. Nu is het zo dat dergelijke 
benoemingen altijd zorgvuldig op 
een kleurenweegschaaltje vi/or-
den afgewogen, wat men ook be-
were. De traditionelen hebben er 
altijd goed op gelet dat er op 
alle niveaus een « billijk even
wicht » Is tussen het aantal CVP-
ers, BSP-ers en PVV-ers. Daar
voor hebben de socialisten nog 
niet zo lang geleden zelfs nog 
gestaakt. 

Maar dat « billijk evenwicht » 
geldt enkel tussen de leden van 
de klub der regeringspartijen. 
Mensen waarvan men weet of 
vermoedt dat zij tot de Vlaams-
nationale opinie behoren, wor
den er zorgvuldig buiten gehou
den onder allerlei voorwendsels. 
De proef is deze week nog eens 
op de som geleverd. 
Er moest een redaktiesekretarls 
op de radio benoemd worden. Er 
waren allerlei kandidaten, waar
van een tweetal die voorgesteld 
werden door de hh. Martens en 
Van Overstraeten. Men kon dus 

vermoeden tot welke opinie die 
mensen behoorden. Het was ook 
de allereerste keer dat de kans 
geboden werd iemand van die 
strekking tot redaktiesekretarls 
te benoemen. Dacht je dat de 
meerderheid van de beheerders 
die kans zouden aangrijpen om 
een einde te maken aan de to
tale afwezigheid van de Vlaams-
natlonaie opinie op dit vlak ? De 
bijt zit al vol met CVP-ers, BSP-
ers en PVV-ers, maar de vreemde 
eend moet erbuiten blijven. Zo 
konsekwent zijn de heren met hun 
eigen systeem, de minister van 
Kuituur, het kultuurpakt en het 
arrest Lenaerts ten spijt. 
Dit voorvalfetje is zowat de drup
pel die de volle emmer doet over
lopen. 

FLUITEN 
IN 
HET DONKER 
De harde taal van de PVV-voorzit-
ter op het kongres van zijn partij 
vorig weekeinde deed me wat 
denken aan iemand die fluit in 
het donker. De regering moet dit, 
de regering moet dat, maar de 
blauwe excellenties ' zullen zich 
wel wachten ultimatums te stel
len. 
Dat kan alleen de PSC zich ver
oorloven, zij is er in de volgende 
regering toch altijd weer bij, dank 
zij de CVP. In.feite is Grootjans 
bang dat zijn partij er weldra uit 
ligt. De onenigheid in het rege-
ringshuishouden is al tot bij de 
buren te horen, en de verkiezing 
van Outers (FDF) in de Franse 
Kultuurraad zal het er niet op ver
beteren. De speech van Groot
jans zou weldra toch nog een op-
positiespeech kunnen worden ! 

« GEEN BELASTINGVERHOGING », 
ZEGT DE MINISTER VAN FINANCIËN 

In « De Bond » lazen wij volgend 
pertinent stukje dat wij volledig 
kunnen onderschrijven. 

De heer W. De Clercq, minister 
van Financiën, heeft voor de BRT 
nog eens ten overvloede gezegd 
dat er geen belastingverhoging 
mag komen, hoe erg de staat het 
geld ook nodig heeft. 
Dat is een erg mooie zaak voor 
de belastingbetaler en de minister 
zou geprezen moeten worden om 
zijn bekommernis. « De psycholo

gische grens is bereikt wat de 
hoogte van de fiskale heffingen 
betreft » zegt hij nog. 
Maar de cijfers, door dezelfde mi
nister verstrekt, luiden enigszins 
anders. In juni werd een half mil
jard belastingen meer geïnd dan 
geraamd, voor het eerste half 
jaar '75 twee miljard zeshonderd 
tweeënzestig miljoen meer. En 
dat nietteegnstaande de bedrijvig
heid afneemt en de werkloosheid 
vergroot. De slechte tijd is af te 
lezen aan het anderhalf miljard 

frank minder BTW dat in juni werd 
geïnd, wat wordt goedgemaakt 
door een meerontvangst van bijna 
twee miljard aan direkte belas
tingen. 

De inkomensbelastingen stegen 
dus ongemerkt (en onverwacht ?) 
twee miljard boven de raming, 
terwijl de belastingen op de kon-
sumptie (BTW) anderhalf miljard 
beneden de schattingen bleven. 
Belastingverhoging is inderdaad 
niet nodig voor de minister, als de 
gezinnen met de bestaande belas
tingschalen toch « automatisch » 
aan de fiskus moeten geven wat 
ze minder aan konsumptie beste
den. 

PLEIDOOI 
VOOR 
TEDERHEID 

(pm) Er wordt deze dager] van diverse zijde gewaarschuwd 
tegen de aanzwellende pornogolf, die ook ons land dreigt te 
overspoelen. En het valt op dat daartegen nauwelijks of niet 
gereageerd wordt in het wereldje van de «vrijheidstrijderst 
die in de voorbije jaren zo hebben gepleit voor een samen 
leving waarin alles mag en alles kan. Begint iedereen zo 
stilaan te beseffen dat er iets mis aan 't lopen is met de zo 
geroemde vrijheid, die door gewetenloze geldhaaien op een 
onstellende wijze wordt misbruikt ? 

Wij beleven de ontluistering van de hoogst menselijke waar* 
de, de liefde. De zachtheid en tederheid krijgen straks geen 
kans meer in onze harder en onmenselijker wordende sa--
menleving. 

Of is het « vooruitgang » te noemen dat de in een film ver» 
toonde bestialiteit tussen een man en een zeug « een lief' 
desverhouding » wordt genoemd ? Dat men dit mooie begrip 
stelselmatig misbruikt om er alle mogelijke perversiteiten 
mee aan te duiden die één zaak gemeenschappelijk hebben: 
dat er geen gevoel aan te pas komt. 

Is het geen betreurenswaardige ontluistering dat de merf 
selijke paring, die sublieme eenwording, in de gespeciali
seerde films en boekjes platweg herleid wordt tot een lou
ter technisch gebeuren tussen lichamen. En dat dergelijke 
gevoelloze bedoeningen, waarbij mensen gewoon als appa» 
ratuur ten behoeve van egoïsten fungeren, nog voorgesteld 
wordt als progressiviteit ? 

De voorstellingen en attributen van brute seks waarmee 
wij steeds meer gekonfronteerd worden ergeren alle men 
sen met gezond verstand. Zij beseffen dat dergelijke « vrif' 
held » tot verruwing van onze maatschappij moet leiden. 

De massamens van onze tijd is een gedwee kuddewezen 
geworden dat zich inspireert (!) aan de leefpatronen die 
hem via de beeldmedia worden voorgehouden. Het ergste is 
nog wel dat onze jonge mensen een totaal vertekend beeld 
krijgen opgedrongen van wat « liefde » is. 

Zal het hen gelukkiger maken ? 

Willen wij onze samenleving menselijker maken, dan mot* 
ten wij er alle vormen van brutaliteit uit wegbannen. De 
zogenaamde harde porno is er een van. Niet naar verru
wing moeten we toe, maar meer ruimte maken voor mense
lijke genegenheid en warmte, voor vriendelijkheid en zacht
heid. 

Als er meer mensen de goddelijke gave van de tederheid 
bezaten, dan zouden de porno-haaien met hun drekprenten 
en hun zielige shops geen schijn van kans meer hebben. 

Nu doen ze gouden zaken. Wat moeten er veel ongelukkige 
mensen zijn in onze samenleving ! 

DE SIRENENZANG VAN DE WISSELOPLOSSING 
Sinds een paar jaren hebben de rege
ringspartijen een nieuw wapen gevon
den tegen de oppositiepartijen, wapen 
dat slechts nuttig kan gebruikt wor
den, zo de oppositiepartijen zo onver
standig zijn van in de val te trappen. 
De regeringspartijen zeggen dat de 
oppositiepartijen samen een alterna
tief of wisseloplossing zouden moeten 
naar voren brengen. 

De valstrik is vrij duidelijk. De oppo
sitie zou reeds vooraf moeten zeggen 
van welke programmapunten ze zou 
moeten afzien eens dat ze in de rege
ring komt of welke eisen ze zou laten 
vallen, ja zelfs welke programmapun
ten ze zou verloochenen ! 
Leburton, eerste-minister, is destijds 

met dat spelletje begonnen en sinds
dien duurt dat voort omdat sommigen 
in de oppositie op dat maneuver zijn 
ingegeaan in plaats van het te nege
ren. Wij hebben zelf voor een paar 
weken Wilfried l\4artens nog horen be
weren, dat de oppositie geen wissel-
oplossingen had, noch voor het volke-
renvraagstuk, noch voor het recessie
probleem. Zuivere afleidingsmaneuvers 
natuurlijk om te verbergen dat noch 
de CVP, noch de regeringsploeg er 
zelf een heeft. En dat terwijl de VU én 
op het ene, én op het andere vlak haar 
voorstellen duidelijk heeft geformu
leerd. De oppositie heeft ongelijk, zich 
om die afleidingsmaneuvers te bekom
meren en zou zeker ongelijk hebben 
samen formules uit te werken 

Het normale spel van de demokratie 
is dat de oppositie op alle zwakke 
punten de regeringspolitiek aanvalt en 
voor de wisseloplossing alleen maar 
naar het eigen program verwijst. 

Het is de regering die een oplossing 
moet geven aan de vraagstukken. 
Daarvoor werd toch de regering ge
vormd ? Daarvoor hebben zij de ande
re partijen toch in de oppositie ge
drongen ? 

En de BSP, waar CVP en P W niet meer 
van wilden, en de VU door Perin met 
behulp van Tindemans, Martens en 
Grootjans, werden uitgesloten van re
geringsdeelname. 

Is het niet omdat de regeringspartijen 
zelf zo machteloos zijn dat ze de op

positie beschuldigen ?... Zij hebben 
toch de macht en genieten er vooral 
de voordelen van ? Is hun gejammer 
en zijn hun afleidingsmaneuvers geen 
duidelijke bekentenis van hun machte
loosheid ? 

De demokratische taak van de oppo
sitie is het de regering te bevechten 
overal waar zij fouten maakt en ze ten 
val te brengen zo dat kan. 

Daarna pas en daarna alleen kunnen 
de oppositiepartijen hun program als 
regeringsprogram opdringen. Dat is 
het demokratische spel. En de rest is 
vervalsing, het wapen van de komme-
dianten of van de machtelozen. 

WIM JORISSEN, 
senator. 

J 
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Hoeveel mannen beseffen eigenlijk dat hun opvoeding in het 
oude rollenpatroon vol voetangels en schietgeweren zit en 
dat zij in werkelijkheid evengoed slachtoffer zijn als de 
vrouw ? 
Hoevelen beseffen dat ook zij er alle belang bij hebben in 
een mentaliteitswijziging op het louter menselijk vlak ? 
Laten wij even in vogelvlucht scheren over de opvoeding van 
de man vanaf de wieg. De roze en blauwe sokjes hebben 
gelukkig afgedaan. Er is geen bepaalde kleur meer orn de 
mannelijke van de vrouwelijke baby te onderscheiden. Dat is 
dan al een stap(je) vooruit. 
Als kleuter en als kind krijgt hij gemakkelijk kreatief speel
goed, zoals meccano's, bouwdozen, leggo's en dgl. in tegen
stelling tot het meisje dat het altijd stellen moet met « één-
richtingsspeelgoed ». 
Waarom krijgt hij nooit een popje en wordt dit als flauw 
ervaren ? Het meisje wordt van kleinsaf op de moederrol 
voorbereid, waarom dan niet het kleine jongetje op de vader
rol attent maken ? De vader hoort er toch ook bij. 
Als hij een zachtaardige natuur heeft, is de maatschappij er 
als de kippen bij om deze zachtmoedigheid in de kiem te 
smoren, want een jongen moet « flink en sterk » zijn. Huilen 
mag hij niet, want dat is •• meisjesachtig ». Bang zijn mag 
hij evenmin, want hij is « een man ». Echte mannen zijn nooit 
bang ! 
Al de sprookjes en verhalen leren hem dat hij de aktieve rol 
speelt op alle gebied en dat de mooie prinses niets anders 
verlangt dan door hem verlost te worden. Op alle manieren 
wordt de man aan het verstand gebracht dat hij zijn •< man
nelijk imago » dient hoog te hoiaden. Op alle manieren wordt 
hem aan het verstand gebracht, dat hij moet leren zijn ge
voelens te bedwingen en de tanden op elkaar te klemmen. 
Later, als die man dan volwassen is, klemt hij inderdaad de 
tanden op elkaar, schrijft Harriet Freezer, jammer als zijn 
eigen vrouw er dan tussen zit I 

^ / 

DE ZWEEP 
ACHTER 
DE MAATSCHAPPELIJKE 

DEUR 
De man wordt dermate geleerd zijn gevoelens te bedwingen 
dat frustraties, kompleksen, geldingsdrang de betreurens
waardige gevolgen zijn. En wie heeft daarvan op de eerste 
plaats de weerslag ? 
Een man die bang is om zijn ware gevoelens te verraden uit 
angst voor « aangezichtsverlies » reageert zich meestal af 
op degene die onmiddellijk naast hem leeft, vanzelfsprekend 
zijn vrouw. Dat afreageren kan allerlei vormen aannemen. 
De ene zal nukkig en nors zijn, de andere zal zijn vuisten 
gebruiken, een derde zal zijn onmacht verdrinken op café, 
weer een andete is gesloten als een schelp en moeilijk te 
benaderen. Wie is daarmee geholpen ? 
Er is niets dat de man zo hopeloos zwak maakt, dan voort
durend sterk te moeten zijn. Deze treffende uitspraak, 
alweer van Harriet Freezer, zou elke man diep in zijn geheu
gen moeten griffen. Ter zelfbeveiliging I 
Het verliefde meisje kan aanvankelijk wel onder de indruk 
geraken van stoere mannelijkheid (wat ziet ze anders op 
T.V. ?), maar eens getrouwd en de eerste verliefdheid ach
ter de rug, heeft zij hem gauw « door ». En dan ? 
Een handige vrouw speelt het spelletje verder, laat haar man 
in de wijsheid dat hij « de baas » is, dat zij met ontzag naar 
hem opkijkt en voor het overige doet zij haar zin. Is het niet 
zielig voor de man op die wijze om de tuin geleid te worden ? 
Is het niet zielig geloven te zijn wat men niet is ? 
Vrouwen houden vooral van mannen, die niet beschaamd 
zijn voor hun gevoelens, die diep ontroerd kunnen zijn en 
tranen geen schande vinden. IVlannen die op de eerste plaats 
mens zijn en het belachelijke « mannelijke imago » laten 
voor wat het is, nl. van nul en generlei waarde. 
Bovendien is de man dermate slachtoffer van konkurrentie, 
kompetitie en ambitie in zijn maatschappij, dat hartinfarkten 
en stress schering en inslag zijn. Maar dat is dan alweer een 
hoofdstuk apart. 

Samengevat zouden wij kunnen zeggen : de man wordt 
grootgebracht met een zweep achter de maatschappelijke 
deur. Dit is zijn specifiek drama. Dit beseffen en helpen 
veranderen is een grote stap naar een beter en heel wat 
gemakkelijker leven. 
Voor beide, én man én vrouw I 

Hilda Uytterhoeven 

VERGADERING FEDERATIE VAN VLAAMSE 
VROUWENGROEPEN 
VROUWEN IN DE VOLKSUNIE 

We komen in open vergadering opnieuw samen, op zaterdag 
25 oktober e.k. in zaal « Reinaert », Maria-Hendrikaplein, te 
Gent (rechtover St.-Pietersstation) en starten om 15 u. stipt. 
Op de agenda o.m. innemen principieel standpunt over SPT 
(sociaal-pedagogische toelage). 
Wij verwachten dringend alle leden, maar ook alle belang
stellenden op deze vergadering. 

DE LEUVENSE VECHTPARTIJ 
De artikelen en de stellingname 
In « Wij » van vorige week in 
verband met de Leuvense vecht
partij tussen Amada en VMO le
verde ons een aantal brieven op 
waarvan wij er vandaag al enke
le (ingekort) publiceren. Ook vol
gende week zullen wij er nog een 
bloemlezing van brengen, en dan 
sluiten wij dit hoofdstukje af. Het 
leven gaat verder. 

BRIIUin 
1. 

De incidenten van 8 oktober 1975 
te Leuven zijn wellicht vatbaar 
voor vele en verschillende inter
pretaties. 
Wat er ook van zij, het staat on
dubbelzinnig vast dat de Wes
terse wereld voortdurend wordt 
bedreigd door het rode, linkse, 
niet-denkbeeldige gevaar. 
Aantasting van elk gezag, af
braak van alle bestaande levens
waarden, kortom <• de geeste
lijke revolutie en de diktatuur 
van het proletariaat » zullen de 
Westerse wereld, volgens som
migen, redden. 
Buiten beschouwing gelaten dat 
dergelijke anarchistische onder
mijningstheorieën in landen van 
het kommunistisch blok uitgeslo
ten zijn of neergeslagen worden, 
is in onze Westerse maatschappij 
alles mogelijk, steeds in naam 
van die geroemde vrijheid die 
men elders niet kent, niet laat 
kennen of niet mag kennen. Het 
volstaat even te verwijzen naar 
de « Praagse lente » : in naam 
van een zgn. volksdemokratie 
werd die lente de kop ingeslagen 
met tanks en wapens I 
Het feit dat Vlaamse mensen 
zich — op een wellicht voor dis-
kussie vatbare wijze — inzetten 
tegen de rode terreur en voor de 
bescherming en het voortbestaan 
van eigen volk, zou ik wel eens 
•• volksnationalisme » kunnen 
noemen. In dit licht trouwens be
kijkt de Volksunie tevens de 
strijd van de Basken (op de rode 
FRAP-vazallen na), de leren, de 
Bretoenen, de Schotten, de 
Welshmen, de Koerden en ande
ren. In de landen die tot het Oos
telijk blok behoren (Letland, Est
land, Litauen, enzm.) is elke 
« strijd » onmogelijk, dank zij de 
'< vrijheid » waarvan de bevolking 
aldaar « geniet ». 
Ook dat heeft met de Vlaamse 
beweging als zodanig misschien 
(?) niets te maken. En.toch zet
ten sommigen onder ons er zich 
voor in, zonder het daarom ver
weten te worden. 

E.V., Oostende. 

Ook ik ben zo vrij eens mijn me
ning neer te schrijven op het ge
vaar af door de enen als fascist 
en door de anderen als maoïst 
uitgemaakt te worden. 
Eerst en vooral wil ik duidelijk 
onderstrepen dat de VMO, ten 
tijde van Wim Maes heel wat 
diensten heeft bewezen' aan de 

Vlaamse beweging. 
Daarentegen wens ik vandaag 
duidelijk te stellen dat zowel 
VMO als andere groeperingen 
een overbodige luxe zijn voor de 
beweging en dat ze er beter aan 
zouden doen zich te verenigen in 
één Vlaams-nationaal blok. 
Aan VMO moet bovendien de 
vraag gesteld worden waarom 
zij een betoging organiseerden 
te Leuven, goed wetende dat 
twee dagen later een Vlaamse 
studentenbetoging zou plaats
hebben in dezelfde universiteits
stad. 
Dan is er Amada. Persoonlijk ben 
ik ervan overtuigd dat het hier 
gaat om een stelletje onruststo
kers die de arbeider slechts « ge
bruiken » als « lokaas ». 
Dat deze rode groepjes erop uit 
zijn geweld te zaaien om slacht
offers te oogsten is maar al te 
duidelijk. Daarvoor gebruiken zij 
alle middelen, inbegrepen molo-
tov-cocktails en andere moordwa
pens. Zij hebben het niet alleen 
tegen de VMO, maar tegen een
ieder waarvan zij menen dat ze 
hun utopische ideeën niet volgen. 
Kortom, Amada is te mijden door 
onze jeugd. Ik zou VMO e.a. aan
raden zich niet te veel te bekom
meren om dit stelletje dat op 
korte tijd zijn eigen graf zal gra
ven. 

W.S., Molenstede. 

3. 

Ik betreur ten stelligste hetgeen 
er in de laatste « Wij » versche
nen is over de VMO. Ik kan aan
nemen dat niet iedereen voor de 
VMO is, maar ik kan niet aanne
men dat men ze afbreekt. Ze 
hebben ten slotte toch veel voor 
de Vlaamse Beweging gedaan, en 
het zijn toch ook onze mensen. 
Als ze betoogd hebben tegen een 
linkse diktatuur dan is het voor 
ons, want een Vlaams-Nationalist 
zijn in een linkse diktatuur is on
denkbaar. 
Als men zo verder gaat in het 
weekblad « Wij » met onze eigen 
mensen af te breken, zal ik mij 
verplicht zien mij niet verder 
meer te abonneren. 

D.V., Oostende. 

Ik las met grote verontwaardi
ging uw artikel in « Wij » van 
16.10.1975, onder de titel •< Na
tionalist weest op uw hoede » 
en « De Leuvense vechtpartij. 
Dit heeft niets met Vlaamse be
weging te maken ». 

.Inderdaad betoogde VMO en Were 
Di tegen de dreigende opflakke
ring van het kommunisme. Zij 
brachten tenminste de moed op 
om krachtig te manifesteren te
gen de linkse agressie. 
Zo de VU niet radikaal een stand
punt inneemt tegen het verpes
tende kommunisme dat zich 
thans meer dan ooit propageert 
en organiseert, staan wij als na
tionalisten zeer kortelings terug 
aan de beginlijn. 

Indien de VU denkt verder de 
weg van de arrivistische demo-
kraat te moeten blijven bewan
delen, kan zij dat voor mijn part 
gerust doen. 

Ik zie mij verplicht mijn lidmaat
schap voor 1976 niet meer te 
hernieuwen. 

L.T.. Mechelen. 

5. 

Proficiat voor het artikel over 
« Nationalist, wees op je hoede » 
en « Dit heeft niets met de 
Vlaamse beweging te maken ». 
Eindelijk wordt er eens stelling 
genomen tegen de vechtersba
zen, die zich belachelijk maken 
en de Vlaamse beweging willen 
kompromitteren. 
De links-rechts-opstelling heeft in 
de nationalistische beweging 
geen enkele zin en kan haar 
stuwkracht slechts afremmen. 

E.K., Mollem. 

Het goed met het slecht ; laat ik 
even vooropstellen dat ik geen 
VMO- of Were-di-man ben. Toch 
kan ik niet laten licht te prote
steren over de manier waarop de 
VU deze groepen zo maar voor 
de haaien wil gooien. Ik heb ver
schillende betogingen meege
maakt, en ik vind de doorsnee-
Vlaming daar eerder flauwtjes en 
bang. Ze zingen wel hun strijd
liederen, maar vliegen als ratten 
uit elkaar voor een handvol rijks
wachters. 

VMO gebruikt geweld, en dat keur 
ik volledig af ,dan is het de hoog
ste tijd eens duchtig te praten 
met hen, want ze zijn volgens 
mij niet echt zo en hebben alleen 
de juiste leiders te kort. 

H.V.d.B., Borsbeek. 

Vlamingen van Noord en Zuid, 
gaat ge U verder laten verdelen 
in rechts en links door oproer
kraaiers of opruiers. Wat ver
kiest U ? Dat Vlaanderen — uw 
land en uw volk één krachtig 
blok worde of dat het verder 
verdeeld, verstrooid en afgeta
keld worde. Men heeft de mond 
vol over een gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap. 
Is er niet héél veel dringender 
een nationaal open debat nodig, 
een konfrontatie rond de tafel, 
een open gesprek tussen « alle » 
Vlamingen, van welke vereniging 
ook : VVB, VMO, TAK, Were di, 
Davidsfonds, Vermeylenfonds, 

Willemsfonds, en nog zoveel an
deren ,om toch a.u.b. één mach
tig blok te vormen. Eendrachtig 
moet Vlaanderen zijn eisen kun
nen stellen, en naar voor bren
gen. Dan, en dan pas zal er naar 
ons geluisterd worden door de 
regeerders van dit landje, nooit 
echter als we zó verdeeld blij
ven ! 

R.L., Zelzate. 
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CIJFERS 
Tussen 1961 en 1974 nam de be
volking in Vlaanderen sneller toe 
dan in Wallonië en in Brussel. 
Naar verwachting zal tegen 1985 
de bevolking in Vlaanderen met 
1 miljoen toegenomen zijn tot 
6 miljoen, die van Wallonië even
eens met 1 miljoen tot 4 mil
joen, terwijl de Brusselse bevol
king licht zal dalen (1 miljoen). 
De Vlaamse beroepsbevolking 
groeide tussen 1961 en 1970 
met 96.210 personen aan, tegen 
slechts 13.422 in Wallonië en 
15.723 in Brussel (w.o. dan nog 
Vlamingen zijn meegerekend). 
Volgens de vooruitzichten zal te
gen 1985 de Vlaamse beroeps
bevolking van anderhalf miljoen 
naar twee miljoen stijgen, nog 
ruim een half miljoen meer dan 
Wallonië en Brussel samen (zelf
de bemerking qua « ingekalku-
leerde » Vlamingen). 
Meer dan de helft van de huidi
ge werklozen zijn Vlamingen 
(52,9%). Er 7,ifn 37% Walen 
werkloos en 10,1% Brusselaars. 
Sinds augustus vorig jaar steeg 
de werkloosheid in Vlaanderen 
sneller dan in Wallonië. 
Meer dan 120.000 Vlamingen 
pendelen meer dan een uur naar 
en van hun werk. Voor Wallonië 
zijn dat er 68.620 en voor Brus
sel slechts 5.602. 

OPENBARE WERKEN 
ZONDER PLAN 
Afgezien van de nutteloze « Rou
te de Wallonië » en de zeer wei
nig gebruikte weg Nijvel-Char-
leroi werd onder De Saeger als 
minister van Openbare Werken 
een gans wegenprogramma afge
werkt. Men kan er voor of tegen 
zijn, binnen de gedane keus le
verde Openbare Werken toen 
goed werk (afgezien van de poli
tiek van het departement inzake 
havens, waarin geen lijn stak). 
Sinds de afwerking van deze 
wegenbouw zijn er geen drin
gende projekten meer, maar uil 
macht der gewoonte worden nog 
miljarden voor veelal volmaakt 
overbodige autowegen voorzien. 
De huidige minister, de Waal 
Defraigne zwicht voor de grote 

bouwondernemingen, wier mate
riaal al lang is afgeschreven en 
die dus met grote winst werken 
als de overbodige en milieu-
schendende « Route des Arden
nes » opdringen. Als kompensa-
tie voor Vlaanderen worden we
gen gepland zoals Brugge-Door
nik, Gent-Bergen, Hasselt-Hoei, 
enz. Overbodige werken terwijl 
men het doortrekken van de El O 
tot Antwerpen, broodnodig stuk 
eindverbinding steeds maar uit
stelt ! 

En wat dan te zeggen van de 
sluiswerken te Zeebrugge : op 
de verkeerde plaats en met een 
verkeerd volume ! 

IS DAT REGEREN ? 
De regering Tindemans reageert 
niet alleen veel te traag op de 
ekonomische krisis, ze loopt ook 
het risiko, nog eens tijd te ver
liezen door veel te laat de nodi
ge wetsontwerpen inzake relan-
ce bij het parlement in te die
nen. 
Men kan zulke belangrijke maat
regelen toch niet op een draf 
door het parlement jagen. Ten
zij het er de regering precies 
om te doen is, het parlement al
leen pro forma te raadplegen. 

Elke week die voorbijgaat, bete
kent een week bijkomend ver
lies, bijkomende onzekerheid 
voor de werkgevers en werkne
mers, kandidaten voor het fail
lissement en de dop. Nog steeds 
schijnen Tindemans en gezellen 
de ernst van de situatie niet te 
beseffen. Een regering die dat 
wel zou doen, zou anders en 
vooral veel vlugger gereageerd 
hebben. Tindemans heeft waar
schijnlijk tijdens zijn trips als 
EG-verslaggever niet van de ge
legenheid gebruik gemaakt om 
bij zijn EG-kollega's te informe
ren, hoe zij de krisis aanpakken. 
En dan zijn er nog de fusies. 
BSP-voorzitter Claes kondigde 
voor eik geval (er zijn er 497) 
een spreker van zijn partij op de 
tribune van Kamer en Senaat 
aan. Dat vergt bij een spreek
tijd van 10 minuten (cfr. H. De 
Ridder in « De Standaard ») 80 
uren debat. Voor de BSP alleen. 
Hoeveel tijd zal er dan gaan in 
de spreektijd van de overige 
oppositiepartijen ? 
Leo Anders heeft ons niet al
leen een doolhof van elkaar 
overlappende instellingen op de 
rug geschoven, hij heeft ook 
van het wetgevend werk een 
moeras gemaakt. 

Te Jette, op de rand van Brussel, betoogden leden van het Jets 
Aktiekomitee (JAK) voor de vrijwaring en besctierming van het Jetse 
groen en tegen een aantal onredelijke onteigeningen in de Vlaamse 
wijk aan de Relegemstraat. Door de voorzitter van het wijkkomitee 
" Relegem » werd een toespraak gehouden. Hij bracht daarin hulde 
aan de JAK-leden en de ere-voorzitter van het komitee Jan De Ber-
langeer. JAK dat zopas zijn tweede werkingsjaar is begonnen, houdt 
de toestand scherp in het oog. (JAK-adres Pannenhuisstraat 21, 1090 
Brussel). 

TWINTIG JAAR 

"DIETSLAND-EUROPA ## 

(JvB) Midden 1956 verscheen het 
eerste nummer van een nieuw 
maandblad : «Dietsland-Europa». 
Het is ononderbroken blijven ver
schijnen, groeide van 16 naar 32 
bladzijden en beleefde deze 
maand zijn tweehonderdste num
mer. Op politiek gebied werd in 
« D-E » steeds een Vlaams-natio-
nale en heel-nederlandse vizie 
verdedigd. Op sociaal-ekonomisch 
gebied zette het blad zich steeds 
af zowel tegen het liberaal-kapi-
talisme als tegen het kommunis-
tisch koilektivisme en propageer
de een solidaristische maatschap
pij-gedachte. Op Europees gebied 
bepleitte «D-E » het Europa der 
volkeren. Sinds 1968 is « Diets
land-Europa » het vormingsblad 
van Were Di. 
Bip het verschijnen van nummer 

200 werd op zondag 12 oktober 
een akademische zitting georga
niseerd in de zaal « Alpheusdal » 
te Berchem. Deze akademische 
zitting, die een ruime belangstel
ling kende, werd ingeleid door 
Were Di-sekretaris Bert Van Bog-
hout, waarna het woord verleend 
werd aan VU-senator Wim Joris-
sen. Deze sprak zijn simpatie uit 
voor het jubilerend blad en gaf 
'een ontleding van de begrippen 
« partij » en « beweging » in het 
kader van de Vlaamse Beweging. 
Aan de medewerkers van « Diets
land-Europa » vroeg hij een stu
die te maken over de demokratie 
als staatsvorm en in dit opzicht 
duidelijk een tipisch Germaans 
verschijnsel. 
Nadat waarnemend hoofdredak-
teur Jos Vinks een lezing gehou

den had met als onderwerp « Kul-
iuur en gemeenschap », een 
merkwaardige studie overigens, 
schetste de publicist Arthur De 
Bruyne het bewogen bestaan in 
een bewogen ti jd van het week
blad « Rommelpot ». Were Di-
voorzitter dr. jur. Roeland Raes 
bracht tot slot een hulde aan de 
vroegere en huidige medewerkers 
van « DIetsland-Europa •> en be
lichtte de rol van het blad in de 
toekomst. Er was ook nog een 
korte groet uit Noord-Nederland 
door Joop Glimmerveen. 
Tussen de sprekers in kregen de 
aanwezigen Zuid-Afrikaanse lie
deren door het gemengd koor 
« 't Snoerke » uit Aalst, gedich
ten voorgedragen door Erik Ver-
staete en Ierse balladen gezon
gen door Leen Van den Eynden. 
Vermelden we ten slotte nog dat 
de tentoonstelling van heel-ne
derlandse publikaties in de nacht 
van zaterdag op zondag door ek-
streem-linkse jongeren dooreen-
gegooid werd en verschillende 
dokumenten verscheurd. 

î oiTgff̂  mr 
Terwijl wij als gewone burgers reeds sinds een paar maan
den ons gewone arbeids- en strijdklimaat hadden terugge
vonden, zaten de kamerleden en de andere geïnstitutionali
seerde politici nog uit te zoeken hoe zij de laatste weken 
van hun eindeloos durende komkommertijd zouden doorbren
gen. Misschien doodden zij de tijd met schaken in de eigen 
huiskring, misschien brachten zij de achterstallige bezoeken 
aan de toogfilosofen in de herbergen die elektoraal belang
rijker zijn dan studiekamers, misschien wandelden zij als 
moderne rijken door de herfstbossen en schopten zij met 
herboren strijdlust in de eerste hoopjes vergeelde bladeren? 
Hoe zal dat politieke heir morgen het arbeidsveld Vlaande
ren terugvinden ? Net zoals wij het reeds weken geleden 
terugvonden : besluiteloos, lusteloos en méér dan een wei
nig verarmd. Want de felle zomer heeft voor Vlaanderen 
veel minder opbeurends gebracht dan de openbrekende lente 
van betogingen en dinamisch verzet tegen de Belgische 
peetooms lieten verhopen. Langs de kant van de klassieke 
minimalisten loopt het natuurlijk opnieuw gesmeerd : het 
incestueus huwelijk tussen Vlaanderen en België wordt door 
welhaast alle opiniemakers erkend, zodat hun fraaie betrek
kingen en hun machtsposities veilig ommuurd blijven en de 
tijd toen zij moesten kiezen tussen de Vlaamse Beweging 
en de Belgische hoera-politiek steeds verder verwijderd 
raakt. En wat gebeurt er langs de kant van de maximalisten ? 
Op hen vinden meer en meer ondeugende sprookjes hun 
toepassing. Maar die sprookjes laten wij voorlopig nog onver-
teld. Want wie zijn neus bezeert, schendt zijn aangezicht. 
En daarenboven bezitten wij het geloof dat bergen ver
plaatst. Gelukkig. Zoniet waren wij thans ook met schaken 
bezig. 

FRANS-JOS VERDOODT 

N.B. Het is opnieuw studeren geblazen in ons paar tientallen 
universitaire instellingen Naar aanleiding daarvan hebben 
wij kunnen lezen : Op de beruchte bietenvelden van Otti-
gnies zullen omstreeks 1980 20.000 studenten en 30.000 nor
male mensen verblijven. 

VUJO'S WEDSTRIJD 
'HET GEËNGAGEERDE 
LIED /# 

In het kader van haar groots kleinkunstfestival in het teken 
van het Europa der Volkeren in het Gentse Sportpaleis op 
zondag 29 februari 1976, waar de stem der verdrukte en mar
ginale volkeren weerklinken zal en waar zal getracht worden 
ook wat aan het oog te bieden, organiseert VUJO een liedjes
wedstrijd, waaraan ieder beneden de 35 jaar kan deelnemen. 
Een eigen tekst, die volksnationaal en/of politiek geënga
geerd dient te zijn, is noodzakelijk. Er dient tevens voor 
eigen muzikale begeleiding gezorgd. 
Voor 20 december moet je VUJO-Nationaal {Voldersstraat 71, 
1000 Brussel) schriftelijk op de hoogte stellen van je deel
name, voor 30 januari moet de tekst binnengestuurd. Begin 
februari heeft een preselektie plaats, waarvoor je persoonlijk 
wordt uitgenodigd. De finalisten treden tijdens het massa-
feest te Gent op. Een bevoegde jury zal de liedjes naar 
waarde schatten op tekstueel en muzikaal gebied. Van het 
winnend liedje wordt een plaat(single) geperst. Daarnaast 
nog een boel waardevolle prijzen voor de finalisten. 
VUJO rekent op een ruime deelname van haar leden en niet 
leden. 

SCHIJNHEILIG 
De VU-Jongeren klagen de tweeslachtige houding van de 
regering Tindemans en van de eerste-minister in het bijzon
der aan t.a.v. vertegenwoordigers van ondemokratische re
gimes of bewegingen. 
Enerzijds laakt de eerste-minister het Franco-regime in 
Spanje, de apartheid In Zuid-Afrika en weigert hij de leider 
van de Italiaanse neo-fascisten te ontmoeten en anderzijds 
ontvangt hij met de nodige luister één van de leiders van de 
apartheidsbeweging in de Verenigde Staten : G. Wallace. 
De VU-Jongeren protesteren hiertegen dan ook ten stelligste 
en zien hierin een bewijs voor de schijnheiligheid van de 
Belgische machthebbers. 
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(RSA) Dat Andrej Sakharov (56) te Oslo de Nobelprijs voor 
de vrede toegekend kreeg, zou op het eerste gezicht een 
krachtige steun moeten zijn voor de andersdenkenden binnen 
de nog altijd strak doktrinaire Sovjetunie. Toen Sakharov 
twee weken geleden het verheugend nieuws vernam gingen 
zijn eerste gedachten dan ook onmiddellijk naar zijn vele 
duizenden landgenoten, die om reden van hun politieke over
tuiging in kerkers, arbeidskampen... en krankzinnigenge
stichten opgesloten zitten. Dit zal onze politieke gevangenen 
heipen, zo dacht hij. Of de prijs nu ook de geniale maar 
werkloze fizikus uit zijn onbehaaglijke toestand zal bevrijden 
kan vandaag niemand voorspellen. Het is immers niet onmo
gelijk dat die bekroning precies het begin is van een lange 
kalvarietocht zoals dit ook met andere Russische Nobel
prijswinnaars het geval is geweest. Denk maar aan Boris 
Pasternak en aan de auteur van de Goelag archipel I 

SAKHAROV 
De korte motivering die de Noorse jury n.a.v. de bekendma
king weggaf, zou bij de erg wantrouwige leden van het Polit
buro te Moskou wel eens de indruk kunnen wekken (of ver
sterken !) dat de jury dit keer niet een onverschrokken 
verdediger van de burgerrechten (denk aan Martin Luther 
king) heeft willen eren, maar veeleer een uitgesproken te
genstander van het regiem heeft willen in de bloemen 
zetten. 
« Sakharov » .-o heet het in bovengenoemde motivering 
« heeft zich niet alleen scherp en kompromisloos opgesteld 
tegen alle vormen van machtsmisbruik maar even kracht
dadig en onvervaard is hij opgetreden voor een ideale recht
staat ». Nergens wordt hier verwezen naar de geleerde na
tuurkundige die al in 1953 (hij was toen amper 32 !) wegens 
zijn aandeel in de fabrikage van de eerste Russische water
stofbom gelauwerd werd. 
Hoe dan ook, Sakharov zelf heeft nooit twijfels laten bestaan 
over hoe de « ideale rechtstaat » van de toekomst en van 
zijn voorkeur er moet uit zien : vooreerst wil hij een eind 
maken aan het onzalig eenpartijsisteem. Met uitzondering 
van de zware industrie en het verkeerswezen wil hij het hele 
bedrijfsleven in private ondernemingen opvangen. Het kom-
plete maatschappelijk dienstbetoon, onderwijs en opvoeding 
moeten naar zijn gevoel nodig gedenationaliseerd worden. 
Zelfs de geneeskundige zorg moet weer aan de staat ont
trokken en ook de landbouw moet weer los uit de wurggreep 
van de kollektivisering. Op zijn agenda staan verder : af
schaffing van de dwangarbeid, recht op staking, vrij verkeer 
van personen. Volgens de nieuwe Nobelprijswinnaar van de 
vrede kan de afzonderlijke republieken evenmin het recht 
worden ontzegd zich gebeurlijk voor volledige autonomie 
(afscheiding dus !) uit te spreken. 

De vraag is nu maar of een totalitair regiem het zich kan 
veroorloven een tegenstander van Sakharov's formaat naar 
Oslo te laten gaan (in december e.k.) 1 
Nog meer aandacht verdient de overweging of de bazen van 
het Politburo zo'n gevaarlijk « individu » op de koop toe naar 
zijn vaderland kunnen laten terugkeren... nadat hij door 
alle anti-kommunisten ter wereld als held werd gevierd... en 
in weerwil van de stichtende beginselen van Helsinki, waar
toe ook de Sovjetleiders zich recentelijk (weliswaar schoor
voetend) hebben bekend. De Sovjetpers heeft dan ook al 
tonen laten opklinken die ongezellige herinneringen oproe-
pei». aan de smaadkampagne die ze twee jaar geleden tegen 
Sakharov heeft georkestreerd. Van die optiek uit is het dan 
ook zo dat reaktionairen, anti-kommunisten, liberalen en so-
ciaal-demokraten hun idool geen dienst bewijzen met hem 
om de haverklap tot woordvoerder van de Russische oppo
sitie te promoveren. Te meer omdat die georganiseerde 
oppositie binnen de Sovjetunie gewoon niet bestaat. We 
kennen wel de namen van schrijvers, biologen en historici 
die tegen het regiem ageren, maar het gaat hierbij om vogels 
van diverse pluimage, die het lang niet eens zijn over de 
manier waarop ze hun gedifferentieerde streefdoelen willen 
verwezenlijkt zien Wat inmiddels wel overeind blijft is de 
hoop op •> liberale » hervormingen en op gestadige verbete
ring van de welvaart. Wel kan men vrezen dat het geval 
Sakharov (meer dan ooit een « geval » I) in de onmiddellijke 
toekomst niet gunstig zal inspelen op de moeizame ontwik
keling naar meer vrijheid binnen het onmetelijk Sovjetrijk. 

AfflIKA EN ISRAQ 
Uit recente beschouwingen in dé 
Afrikaanse pers blijkt een Afri
kaanse desillusie over de Ara
bische hulp aan de Afrikaanse 
ontwikkelingslanden, hulp die on
der de verwachtingen is geble
ven, zo er nog van hulp sprake 
is. Zo schreef The Kenya Mirror 
het volgende : « Terwijl we een 
rechtvaardige zaak steunden zijn 
we in handen gevallen van mis
dadigers, die ons hebben mis
bruikt in dienst van lage en on
rustwekkende praktijken ». 
Na de oktoberoorlog 1973 verbra
ken 20 Afrikaanse landen hun di
plomatieke betrekkingen met 
Israël, niet alleen om daardoor 
hun solidariteit met de Arabische 
wereld te betuigen (solidariteit 
van recente datum, want wie wa
ren de eerste zwarte slavendrij
vers ?) maar ook in de verwach
ting olie tegen lagere prijzen te 
kunnen kopen en aanzienlijke 
ekonomische hulp te ontvangen. 
Noch het een, noch het andere 
is gebeurd, integendeel. De olie-
sjeiks weigerden lagere olieprij
zen aan hun Afrikaanse klanten 
te vragen « omdat de prijzen door 
een konsortium worden bepaald 
en wie garandeert ons, dat Lj 
onze olie niet zult doorverkopen 
aan de westerse staten ? ». «The 
Kenya Sunday» vroeg zich hier
bij schamper af « wat hebben we 
aan dergelijke vrienden ? ». 
Net als het Westen heeft Afrika 
de riem moeten snoeren en kan 
het de hoge petroleumprijzen niet 
betalen, waardoor de jonge Afri
kaanse ekonomie ontwricht wordt 
en waardoor zelfs hulpverlenings-
akties, zoals deze in de Sahel-
landen, in het gedrang komen. Bij 
gebrek aan benzine worden hele 
slierten vrachtauto's, vol voedsel 
voor hongerende nomaden en 
voor afgelegen hongersnoodge-
bieden opgehouden. 
De recente OAE-top te Kampala 
heeft de verkoeling van de be
trekkingen tussen de Arabische 
en de Afrikaanse staten aange

toond. In een artikel, verschenen 
in « Jeune Afrique » stelde de 
auteur, de Libanees dr. Elias 
Zein, vast dat het vroeg of laat 
tot een nieuwe dialoog tussen 
Israël en de ontgoochelde Afri
kaanse staten zal komen. De 
Afrikaanse landen hebben trou
wens hun handelsbetrekkingen 
met Israël behouden ondanks de 
diplomatieke breuk. Nu is er ern
stig sprake van herstel van de 
diplomatieke betrekkingen met 
Israël. Weliswaar ontvingen de 
Afrikaanse landen financiële 
steun, doch deze steun werd gro
tendeels waardeloos door de in
flatie, de petroleumkrisis, gebrek 
aan ernstige informatie en studie 
over de Afrikaanse noden e.d.m. 
De jongste tijd kwam daar nog 
een andere faktor bij het 

groeiend Afrikaanse wantrouwen 
tegenover een mogelijke Ara
bische hegemonie. Men mag niet 
uit het oog verliezen, dat de 
Israëlische hulp doelmatiger werd 
gepland en uitgevoerd, steunend 
op degelijk onderzoek. In juni 
1973 studeerden bijna tiendui
zend Afrikaanse studenten in 
Israël. 

Intussen is het handelsverkeer 
met Israël bijna verdubbeld (thans 
ca. 100 miljoen dollar). Deze evo
lutie en de ontgoochelende Ara
bische politiek werken uiteraard 
met quasi-zekerheid een herstel 
van de diplomatieke betrekkingen 
met Jeruzalem in de hand, vooral 
sinds de bijzonderste Arabische 
staat in Afrika, Egypte, met Israël 
een half vredesverdrag heeft af
gesloten. 

Hassan II, koning van Marokko, die de kwestie van de Spaanse Sahara 
aangrijpt om de aandacht van zijn volk van de binnenlandse toestand 
af te leiden. Tweede reden is echter ook de fosfaatlagen in de Spaanse 
kolonie, die er overvloedig aanwezig zijn en de bezitter ervan schat
rijk kunnen maken. Of de Marokkaanse despoot met zijn betoging der 
350.000 er zal in slagen de Spaanse Sahara in te palmen moeten we 
afwachten. Zelfs een aan griep lijdende Franco is er de man niet naar, 
om door de knieën te gaan. En grijpt de Spaanse diktator ook deze 
kans aan, om de aandacht van het Spaanse volk af te leiden. 

NISTERIEUS MOSKOU-VERBLUF 
Giscard heeft in de Sovjet-Unie 
— en ook elders — niet het aan
zien van een Pompidou, laat 
staat van een de Gaulle. Ook in 
eigen land is de derde president 
van de Vijfde Republiek (van het 
gaullisme kan men bezwaarlijk 
zeggen, vermits Giscard een t i-
pische Centrum-figuur is) « niet 
meer gelijk weleer », ondanks zijn 
zin voor soberheid. Hij mist de 
menselijke warmte van zijn voor
ganger en de allure van « god 
de vader », « de ongekroonde 
zonnekoning » of hoe men ook 
de Gaulle omschreef. 

Blijkbaar hebben we met het re
cente bezoek van de Franse pre
sident het einde beleefd van de 
•< bijzondere relaties » tussen de 
Sovjet-Unie en Frankrijk. Men 
heeft trouwens in West-Europa 
deze speciale relaties altijd met 
een flinke korrel zout genomen. 
De Gaulle poogde Frankrijk nog 
de allures van een grote mogend
heid aan te meten. Hij laveerde 
zowat tussen Oost en West en 
wou aan de Europese integratie 
zijn eigen, de gaulle-visie opdrin
gen, die neerkwam op een 'eenge-

maakt West-Europa onder Franse 
leiding. Dat wierp te Moskou, sa
men met de Gaulle's persoonlijk 
prestige, nog een zeker gewicht 
in de schaal. Dit gewicht vermin
derde reeds met Pompidou, hoe
wel deze de politiek van de Gaulle 
voortzette. Met Giscard is het 
met de idylle helemaal uit, ook 
omdat het huidige Franse staats
hoofd in tegenstelling met zijn 
voorgangers toenadering zoekt 
tot de Verenigde Staten en zelfs 
tot de NATO. Voegt men daarbij 
dat de Sovjets sinds Helsinki er 
herhaaldelijk op gewezen worden, 
dat zij de mensenrechten, de 
persoonlijke vrijheid en het recht 
op uitwisseling van ideeën moe
ten eerbiedigen. Maar wie zal de 
Sovjets daartoe dwingen ? In 
ruil voor de erkenning van deze 
rechten verkregen de Sovjets de 
officiële erkenning van de gren
zen van hun invloedssfeer. Hun 
tegenprestatie (mensenrechten 
enz.) blijkt een vodje papier te 
zijn. 
Minder gemakkelijk te verteren 
is de wending in het Midden-Oos
ten, waar Amerika duidelijk het 
initiatief in handen heeft. Ook 

in Zuid-Europa loopt niet alles 
naar wens van de Kremlinheren 
(zie onze vorige kroniek). En wat 
dan te zeggen van de vernede
rende graan - onderhandelingen 
met de USA ? 
De Moskou-reis van Giscard 
blijkt een maat voor niets te zijn 
geweest. Doekjes voor het bloe
den genoeg : men zal de doku-
menten nog eens grondig nazien, 
(hoewel het toch traditie is dat 
zulke zaken precies tijdens een 
staatsbezoek worden afgehan
deld) ; de wankele gezond
heid van Brezjnev (was het di
plomatieke ziekte, of is de So-
vjet-leider werkelijk ernstig 
ziek ?) ; er zal voortaan regel
matig van gedachten gewisseld 
worden Konkreet ; niets. Ten
zij een kille oostenwind, die de 
uit Moskou vertrekkende Franse 
president noopte, zich warmer te 
kleden. Misschien zal deze mis
lukte reis de Franse regering aan
zetten, het cavalier-seul-spel ten 
opzichte van het Westen in het 
algemeen en de Europese inte
gratie in het bijzonder op te 
geven. Het zal warempel niet te 
vroeg zijn I 
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STANDPUNT VAN DE VVB : 

OVER DE GRENZEN VAN BRUSSEL 
WORDT NIET MEER GESPROKEN! 
1. 
Het gemeenschapsvraagstuk in België 
is niet opgelost. De spanningen blijven 
bestaan, niet enkel in en rond Brussel, 
maar ook tussen de beide landsgedeel
ten in hun geheel. 
Deze spanningen doen zich niet enkel 
voor op taalgebied, maar ook op het 
sociaal-ekonomisch vlak, cfr. de water
kwestie, het Baalhoekkanaal, de over
heidssteun aan de nijverheid. 

De In het kader van de nieuwe grond
wet tot stand gebrachte hervormingen 
geven geen voldoening. Zij zijn ondoel
treffend en bieden geen harmonisch 
kader, èn voor de ongehinderd autono
me ontwikkeling van de beide gemeen
schappen, èn voor hun doelmatige sa
menwerking op het vlak van het lands-
geheel. 

Het inzicht is vrij algemeen gerijpt, 
dat de , enige leefbare oplossing be
staat in een federale struktuur, waar
bij aan de gemeenschappen de grootst 
mogelijke autonomie verleend wordt. 

Dit dubbele inzicht vormt de achter
grond en de basisfilosofie van de do-
kumenten die ontstaan zijn uit ver
schillende recente besprekingen tus
sen vertegenwoordigers van de CVP, 
de Volksunie en de PVV en uit de kon
takten Claes-Moreau. 
Proberen deze inzichten te konkretise-
ren in meer uitgewerkte dokumenten 
dient ongetwijfeld als een verdienste 
aangerekend te worden. De vraag is 
echter of de gevolgde procedures in 
beide gevallen de juiste waren en of 
de inhoud van de dokumenten kan bij
getreden worden. 

Inzake de gevolgde procedure dient 
te worden opgemerkt dat deze niet 
volledig doeltreffend of konstruktief 
was. 
Wanneer men konstruktief werk wil 
leveren moet het spel korrekt ge
speeld worden en wanneer men de 
algemene Vlaamse konsensus wil tot 
stand brengen moet men zich stellen 
op het vlak van de gehele Vlaamse 
gemeenschap ; dit wil zeggen dat alle 
partijen op een behoorlijke wijze bij 
het gesprek dienen betrokken te wor
den en dat men voeling onderhoudt 
met de niet-partijpolitieke Vlaamse ak-
tie. 

Inzake de gesprekken tussen staatsse-
kretaris Moreau en senator Claes be
grijpt de VVB niet dat, wanneer de 
Vlaamse partijvoorzitters werken aan 
een gezamenlijke stellingname met de 
kennelijke bedoeling deze samen te 
gaan verdedigen bij de Waalse land
genoten, een vooraanstaande verte
genwoordiger van een van de Vlaamse 
partijen — en dan nog wel van de 
meest radikale — op deze onderhan
delingen vooruitloopt en met een 
Waalse politieke persoonlijkheid een 
dokument opmaakt waarin een onver
antwoorde toegeving op een essenti
eel punt vervat is. 

5. 
Wat de inhoud van de bekendgemaakte 
dokumenten betreft, dringt zich aller
eerst de volgende algemene beschou
wing op : het grote gebrek van de 
jongste grondwetsherziening en van 
de tot hiertoe doorgevoerde hervor-
mmgen, 'is het tekort aan klaarheid en 
lijn ; het feit dat met deze hervormin
gen een onmogelijk kompromis werd 
nagestreefd tussen unitarisme en fe
deralisme. 
Wanneer men thans strukturen en in
stellingen ontwerpt op basis van de 
federalistische staatsopvatting, dan 
moet dit op konsekwente wijze gebeu
ren Vanzelfsprekend moet hierbij re-
kenmg worden gehouden met de spe
ciale Belgische situatie. 

DE SINTESENOTA 
Als positieve aspekten van de sintese. 
nota kunnen aangestipt worden : 

• het duidelijke federalistische ver
trekpunt ; 

• het afwijzen van een drieledig fe
deralisme en van een gelijkschakelen 
van het Brussels gebied — stadsge
west genoemd — met de volwaardige 
gewesten Vlaanderen en Wallonië ; 

• de maatregelen ter integratie van 
het hoofdstedelijke gebied in de beide 
gewesten en het nationaal geheel ; 

• het streven naar een grondige ver
eenvoudig van de strukturen. 

Hiertegenover moeten evenwel als 
zwakke punten aangestipt worden : 

• de federalistische grondstelling 
wordt niet overal konsekwent doorge
trokken ; 

• wat meer in het bijzonder Brussel 
betreft, valt op dat geen waarborgen 
voorzien zijn voor de Vlamingen in de 
wetgevende vergadering van het stads
gewest ; verder zou het gewenst zijn 
dat een minimale vertegenwoordiging 
van de Vlamingen in dit orgaan, bij
voorbeeld 1/3 zou vastgelegd worden , 

• de deur wordt opengelaten voor wij
zigingen aan de grenzen van Vlaande
ren rond Brussel, zij het dan door 
middel van beperkte en wederzijdse 
toegevingen daar waar de Vlaamse 
stelling moet zijn dat de grenzen van 
Vlaanderen, ook rond Brussel eens en 
voorgoed vastliggen ; 

• er wordt geen gewag gemaakt van 
de dringend door te voeren maatrege
len die nochtans onmisbare vooraf-
gaandelijke voorwaarden vormen voor 
elke gezonde gewestvorming : de de
centralisatie, het kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-
Brabant ; 

• in het algemeen kan worden opge
merkt dat, gezien de stellingen als 
onderhandelingsbasis zullen moeten 
dienen, meer optimale formuleringen 
gewenst zouden geweest zijn. 

HET DOKUMENT 
MOREAU-CLAES 
Het dokument Moreau-Claes bevat on
getwijfeld positieve elementen en on
der meer : 

• de duidelijke federalistische grond
stelling ; 

• een scherp onderzoek van de socio
logische achtergronden van het kom-
munautair vraagstuk ; 

• de erkenning van de noodzaak van 
een globaal en fundamenteel akkoord ; 

• het streven naar een grote vereen
voudiging van de instellingen ; 

• het nastreven van stevige waarbor
gen voor de Vlamingen te Brussel. 

Deze positieve aspekten worden ech
ter volledig overschaduwd door een 
niet te begrijpen blindheid tegenover 
de feitelijke toestanden rond Brussel 
en het daarmee gepaard gaande voor
stel in het randgebied een referendum 
te organiseren inzake de begrenzing 
van Brussel. 
Dergelijk referendum zou de poorten 
wijd openzetten voor een vernieuwde 
brutale kolonisering door de franstali-
gen van de gemeenten rond Brussel in 
de loop van de vijf jaren die aan het 
referendum zouden vooraf gaan. 
Een referendum rond passioneel gela
den kwesties in gebieden waar een 
sterke sociaal-ekonomische druk be
staat is allerminst een eerlijk demokra-
tisch procédé. 
Dit voorstel getuigt van een ontstel
lende naïeviteit. 

Een grondige en globale bespreking en 
beoordeling van de dokumenten is 
slechts mogelijk, wanneer zij gekon-
fronteerd worden met een vergelijk
baar dokument, waarin eveneens een 
globale oplossing geschetst wordt. 
De Vlaamse Volksbeweging neemt zich 
dan ook voor een sintese van haar 
diverse voorstellen en suggesties ter
zake uit te werken en deze te toetsen 
aan de opvattingen en inzichten van 
de andere Vlaamse verenigingen met 
dewelke zij reeds jaren samenwerkt in 
het Overlegcentrum van de Vlaamse 
Verenigingen. 
De resultaten van deze arbeid zullen 
dan zo spoedig mogelijk worden be
kendgemaakt. 

De politieke partijen moeten en mo
gen echter niet wachten op een nieu
we grondwetsherziening om inzake de 
Vlaamse verwezenhijkingen — meteen 
het saneren van de kommunautaire 
verhoudingen — aktief op te treden. 
De politieke partijen in Vlaanderen 
moeten zonder uitstel en aarzeling 
eendrachtig optreden voor de realisatie 
van het Vlaamse urgentie-programma, 
waarvan de voornaamste punten zijn : 

1. Taalwet. 

De taalwet te Brussel moet onvermin
derd en integraal worden toegepast. 
Er moet een einde worden gesteld aan 
de onaanvaardbare toestanden te 
Schaarbeek. 

2. Gemeenteraadsverkiezingen. 

De gemeenteraadsverkiezingen in 
Brussel en Vlaams-Brabant zullen van 
het grootste belang zijn voor de ganse 
verdere evolutie in dit gebied. 
Door een passende samenwerking 
moeten alle Vlaamse partijen ernaar 
streven het hoogste politieke voordeel 
uit deze gemeenteraadsverkiezingen te 
halen. 

Dit gaat de ganse Vlamse gemeen
schap aan. 

3. Ruimtelijke ordening en grondbeleid. 

De beveiliging van Vlaams-Brabant is 
niet enkel van strikt politieke aard, 
maar gaat ook samen met het grond
beleid. 
Het voorlopig gewestplan voor Halle-
Vilvoorde biedt terzake waarborgen. 
Het moet zo spoedig mogelijk bij ko
ninklijk besluit definitief worden ge
maakt. 

4. Fusies en federaties. 

De fusies in Vlaams-Brabant gaan en
kel de Vlaamse gemeenschap aan. 
De federaties mogen niet afgeschaft 
worden vooraleer de provincie Vlaams-
Brabant zal verwezenlijkt zijn. 

5. Oekoncentratie en decentralisatie. 

Er moet onmiddellijk werk worden ge 
maakt van de door minister Vande-
kerckhove voorgestelde maatregelen 
inzake dekoncentratie en decentralisa
tie. 

6. Kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
waarborgen voor de Vlamingen te 
Brussel en de provincie Vlaams-
Brabant. 

De beide eerste maatregelen zijn on
derdelen van de thans voorbereidende 
hervorming van de kieswetgeving. 
Het huidige kiesarrondissement Brus
sel is niet enkel veel te groot, het om
vat daarenboven twee taalgebieden en 
het druist rechtstreeks in tegen de 
bestaande admirïistratieve strukturen, 
kulturele autonomie en de gewestvor
ming. 

Daarenboven berooft het de bewoners 
van het arrondisement Halle-Vilvoorde 
van de nodige, eigen politieke verte
genwoordiging. 
Het huidig stelsel van waarborgen 
voor de Vlamingen in de agglomeratie 
Brussel is volkomen ondoelmatig. Het 
moet dringend verbeterd worden. 
De realisatie van de provincie Vlaams-
Brabant stelt problemen op het vlak 
van de inrichting van Brussel en van 
de Vlaamse vertegenwoordiging in 
Brussel. 

Deze maatregel werd echter in de ak-
tualiteit betrokken door het voorstel 
tot afschaffing van de randfederatles. 
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De Verbruikersunie is een der grote — 
de grootste ? — organisaties van konsu-
menten in onsi land. De Verbruikersunie 
heeft tienduizenden leden en dat is maar 
goed ook. 
De niet-georganiseerde konsument staat 
immers volkomen machteloos tegen de 
wel degelijk georganiseerde producent, 
alhoewel het uiteindelijk om zijn centen 
gaat en, wat niet minder belangrijk is, 
om zijn gezondheid 1 

UW 
RECHT 

Wie de naam « Verbruikersunie » niet 
kent, zal in elk geval de meest populaire 
uitgave van deze organisatie kennen • 
« Testaankoop », een maandelijkse bun
del laboratoriumtests van verbruiksgoe-
deren, duurzame (wasmachines, radio's, 
auto's, enz), minder duurzame, eetwa
ren, enzovoort, enzovoort. « Testaan-
toop » IS niet alleen zeer populair, het 
IS ook zeer gevreesd door fabrikanten en 
zakenlui, want de wetenschappelijke de

gelijkheid van de tests is moeilijk aan
vechtbaar en daarenboven noemt het 
blad naam en adres van iedereen die er 
op betrapt wordt de verbruikers op een 
of andere wijze in het ootje te nemen. 
De Verbruikersunie geeft ook een drie
maandelijks blad uit : « Budget Test », 
populair financieel tijdschrift dat allerlei 
zkaen onder het vergrootglas legt als 
leningen, verzekeringen, het beleggen van 
spaargelden, enz., enz. « Budget Test » is 
nu aan zijn vijfde jaargang toe. 

De Verbruikersunie geeft sinds mei 1974 
nog een derde blad uit : « Testaankoop 
Recht », eveneens driemaandelijks en 
waarvan in augustus jongstleden het 
zesde nummer verschenen is. Speciaal 
over dit blad willen we het hier heb
ben. 

Het IS de bedoeling van de uitgevers, 
zoals we lezen in het eerste nummer van 
deze publikatie, de verbruiker op de al
lereerste plaats beter bekend te maken 
met zijn rechten als verbruiker en hem 
te leren hoe er op het gepaste ogenblik 
gebruik van te maken Ook wil men de 
lezer leren welke voorzorgsmaatregelen 
hij moet treffen om, bij eventueel geschil 
met de verkoper, zijn rechtspositie zo 
stevig mogelijk te maken 
Als verbruiker staan we voortdurend 

voor problemen. Telkens dienen we te 
weten wat onze rechten en plichten zijn, 
wat we van de verkoper mogen eisen 
en waartoe hij ons kan verplichten. Dat 

• alles op een duidelijke wijze aan de niet 
juridische geschoolde leek uiteenzetten 
is de bedoeling van «Testaankoop Recht». 
Wij menen dat de samenstellers van het 
blad daarin op een verbazingwekkende 
wijze geslaagd zijn. 

Enkele onderwerpen uit de reeds ver
schenen zes nummers : Verlies of dief
stal van cheques - Huurschade - De be
stelbon - Het testament - Schade wegens 
gebrekkige produkten - De aangetekende 
brief - Leveringstermijnen - Uw aanne
mer gaat fèilliet - De verantwoordelijk
heid van Uw advokaat - Waarborgkaart -
Hoe de huur beëindigen ? - Verlies of 
diefstal van bagage - Feitelijke schei
ding - De nieuwe huurwet - Proces kabel
televisie - Wat mag een huismoeder '' -
Plaats van levering - Enz , enz, enz. En 
vooral niet vergeten : Het type-koop-
kontrakt ! 

U begrijpt dat wij « Testaankoop Recht » 
ten zeerste aanbevelen aan alle verbrui
kers ,dat wil zeggen aan iedereen ! En 
in de de rand : Ook onze verkozenen 
kunnen er voor hun sociaal dienstbetoon 
heel wat kennis in opdoen ' 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 11-C/07 1 

O 
VERPLAATSINGSKOSTEN MINDERVALIEDE WERKNEMERS 

Een der aspekten van de huidige sociale politiek 
t.o.v. de minder-valieden is de poging hem/haar 
in te schakelen in de gewone maatschappij waar 
dit maar enigszins mogelijk is. De tussenkomst van 
het Rijksfonds voor Sociale Reklassering van min
der-valieden in de reiskosten van en naar het werk 
IS een maatregel die in die richting gaat, alhoewel 
nog ver van het gestelde doel verwijderd. Deze re
glementering, waarvan hieronder de voornaamste 
bepalingen zijn opgenomen, verscheen in het BS 
van 17 juli 1975 (l\/1B van 2 juli 1975). 

Welke minder-valieden komen in aanmerking ? 

Voor de tussenkomst komen in aanmerking volgen
de twee kategorieën minder-valieden : 

O 

— zij die wegens de aard of de ernst van hun han-
dikap verplicht zijn de verplaatsing naar en van 
het werk met het gemeenschappelijk vervoer 
te maken, vergezeld van een derde persoon 

— zij die wegens de aard of de ernst van hun han-
dikap deze verplaatsing maken met een indivi
dueel vervoermiddel. 

Gehandikapten die het gemeenschappelijk vervoer 
kunnen gebruiken zonder hulp van derden komen 
dus niet in aanmerking voor deze tussenkomst, 
evenmin als zij die van een individueel vervoermid
del gebruik maken zonder dat zulks strikt noodza
kelijk is. 

Hoeveel bedraagt deze tussenkomst ? 

Het Rijksfonds betaalt een tusenkomst die de helft 
is van het verschil tussen 

a. de door de gehandikapte gemaakte kosten ; en 

b. de gewone verplaatsingskosten van een vallede 
werknemer. 

Zij die de verplaatsing met het gemeenschappelijk 
vervoer maken, maar vergezeld van een derde per
soon, krijgen de helft van de reiskosten van deze 
derde terugbetaald, onder aftrek evenwel van 400 
fr. per maand of 100 fr. per week. Noteer dat, in
dien deze derde op dezelfde plaats werk als de 
minder-valiede, diens reiskosten niet terugbetaald 
worden. 
Wie een individueel vervoermiddel gebruikt, krijgt 
de helft van de kosten (berekend volgens de PK 
van de wagen) terugbetaald, onder aftrek van de 
kosten van het gewoon gemeenschappelijk vervoer 
en onder aftrek ook (eventueel) van de tussenkomst 
van de werkgever en, daarenboven, onder aftrek 
van 400 fr. per maand of 100 fr. per week. Noteer 
dat de helft van de meeronkosten minstens 200 fr 
per maand moet bedragen of 50 fr. per week. 

Waar aanvragen ? 

De aanvraag dient gericht tot het provinciaal bu
reau van het Rijksfonds. De tussenkomst is moge
lijk met ingang op 1 januari 1975. 

Cw. 

I " 

DOKUMENTATIE 

' Testaankoop Recht » is niet afzonderlijk 
verkrijgbaar. Het moet besteld worden 
samen met « Testaankoop », het oor
spronkelijk maandblad van de Verbrui
kersunie. De abonnementsprijs voor de 
twee bladen samen bedraagt 500 fr. per 
jaar (1300 fr. voor drie jaar) en kan over
gemaakt worden op prk 000-0042437-46 
van de Uitgaven van de Verbruikersunie, 
Koningsstraat 27, 1000 Brussel. 

Jvb. 

UITSLAGEN 
SINDIKALE 
VERKIEZINGEN 
De uitslagen van de sindikale verkiezin
gen worden in de kranten steeds gepu-.-
bliceerd onder de vorm van percenten, 
eigenaardig genoeg is daarbij nooit spra
ke van ongeldige biljetten, blanko stem
men, afwezig gebleven kiezers. Dat de 
uitslagen hierdoor in feite onder een val
se Vorm gepubliceerd worden, is duide
lijk. 
Kamerlid Mik Babyion heeft daarom aan 
de minister van Arbeid en Sociale Voor
zorg gevraagd deze uitslagen — vier 
maand na de verkiezingen — te willen 
publiceren. We zijn benieuwd om deze 
cijfers onder ogen te krijgen. (Jvb) 

TAAL VAN 
SOCIALE AKTEN 
Senator Van Haegendoren heeft aan de 
minister van Binnenlandse Zaken ge
vraagd welke personeelsleden in Brus
selse bedrijven als Nederlandstalig die
nen beschouwd. De wet schrijft Inder
daad voor dat de sociale akten en be
scheiden voor Nederlandstaligen te Brus
sel in het Nederlands moeten opgemaakt 
zijn. 

De minister heeft geantwoord « dat het 
blijkbaar met de geest van de wetgeving 
strookt te vermoeden dat diegenen die 
in het Nederlands taalgebied woonachtig 
zijn, Nederlandstalig zijn en dat ze door 
art. 52 bedoelde bescheiden hen in het 
Nederlands moeten worden uitgereikt, 
tenzij zij uitdrukkelijk hebben te kennen 
gegeven die in een andere landstaal, het 
Frans, te willen ontvangen ». 
Het is dus zeer duidelijk alleen de werk
nemer die beslist in welke taal de hem 
overhandigde dokumenten moeten opge
steld zijn en dat de betrokkenen mogen 
en moeten klacht neerleggen indien zulks 
niet zou gebeuren. (Jvb) 
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DE ABONNEMENTENWERVING 
IS WEER BEGONNEN 

En we kunnen zowaar ook al uit
pakken met een eerste punten-
klassering, met een eerste <c top-
twintig ». Hier zijn ze dan, de ve
detten van het eerste uur : 

In alle streken van Vlaanderen is 
het VU-partijleven weer op gang 
gekomen, na de mooie zomer. En 

meteen kwamen ook de eerste 
nieuwe abonnees voor 1976 op 
ons alg. sekr. toe. 

UIT VOLGENDE GEMEENTEN K W A M E N 
ER REEDS NIEUWE ABONNEMENTEN TOE : 

Aalst, Ninove, Merksem, Kontich, Hove, Antwer
pen, Oostkamp, Dilbeek, Sint-Stevens-Woluwe, 
Wetteren, Neusden, Dendermonde, Wespelaar, 
Heverlee, Oostende, Izegem, Moorslede, Nieuw
kerken-Waas, Vrasene, Geel, Leefdaal, Sinaai, Zot-
tegem, Hofstade, Puurs, Brugge, Watou, Tongeren, 
Oostduinkerke, Mechelen, Outer, Kerksken, Bese-
lare, Oostakker, Mol, Zwijndricht. Sint-Niklaas, 
Waasmunster, De Panne, Ka^jgevinne, Brasschaat, 
Kortrijk, Arendonk, Denderleeuw, Gooik, Maas-
mechelen. Kalken, Strombeek-Bever. 

ANTWERPEN 

1. Georgette De Kegel, Ninove 120 

2. Ferre De Beuckelaer, Kontich 72 

3. Geert Bourgeois, Izegem 60 
Joris Depré, Tervuren 60 

5. Willem Nollet, Hove 48 

6. Jan Caudron, Aalst 36 
Paule Dewael, St-Stevens-Woluwe 36 

8. Edmond Bruggeman, Waasmunster 24 
Dirk Cardoen, Beselare 24 
Hugo Casteels, Hofstade 24 
Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas 24 
Vic De Winne, Dilbeek 24 
Daniel Denayer, Aalst 24 
Eugeen Franco, Oostende 24 
Antoon Janssens, Wetteren 24 
Paul Lelièvre, Wetteren 24 
Jef Nagels, Oostende 24 
Liiiane Stevens, Zwijndrecht 24 
André Van Den Berghe, Oostakker 24 
Damien Van Haverbeke, Oostkamp 24 
Alfons Van Osselaer, Vrasene 24 

3 CLOSE-UPS VAN VLAAMSE KOMPONISTEN 
(Armand PREUD'HOMME - Emiel HULLEBROECK - Renaat VEREMANS) 

BORGERHOUT Z A A L R O M A DONDERDAG 6 NOVEMBER 20.15 u. 
Met : SYMFONISCH ORKEST (30 uitv.) KOPERENSEMBLE EXELSIORUM — BOB BOON SINGERS (grote formatie) — KOOR v.h. ST-JOZEF INSTITUUT KONTICH — JAN JORIS 
NELLY LANCIA — KURT FLEMING — INGRIANI — BOB BENNY — LIZE MARKE — WILL FERDY — MARY PORCEUJN — EDDY ROMY — DE LOLLIPOPS — BOBBY RANGER 
RITA EVY 

Presentatie : JOS BAUDEWIJN Muzikale leiding : GASTON NUYTS 

Onthaal : Hostessen van de Erasmusschool Antwerpen Hoofdsponsor : Kredietbank met de medewerking van : 
HET GEMEENTEBESTUUR VAN BORGERHOUT - B.R.T. ANTWERPEN 

en KULTURELE STICHTING ARMAND PREUD HOMME 
Inkom : 250 - 200 - 150 - 80 Fr. Lokatie : Zaal ROMA. Tel. (031)36.42.51 — Zondag + woensdag van 14 u tot 21 u - Andere dagen van 19 u tot 21 u 

(advertentie) 

ANTWERPEN (Arr.) 

VUJO - ARR. KADERDAG 
Op 2 november, van 10 tot 17u 

in lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, Deurne. Onderwerp : akties 
plannen en voeren rond 2 tema's. 
gemeenteraadsverkiezingen okto
ber '76 ; uitwerking VUJO-kongres 
St-Niklaas. Oproep tot aanwezig
heid aan alle VUJO-leden uit het 
arr. 

VUJO - KOMITEEVERKIEZING 
(ARR.) 

Op 2 november van 10 tot 12u30 
m lok Trefpunt, Turnhoutseb 28 

te Deurne. Stemgerechtigd : VU-
leden van 16 tot en met 25 jaar. 
Kandidaten : VU-leden van 16 tot 
en met 35 jaar. Kandidaturen : 
uiterlijk 30 oktober te 24u, bij 
Vera Veron, Stochmanslei 21, 
Mortsei. Oproep tot deelname aan 
kiesverrichtingen aan alle VUJO-
leden, zelfs wanneer zij niet op de 
kaderdag kunnen aanwezig blijven. 

ARR. VUJO-RAAD 

Op 24 oktober te 20u in het Vü-
sekr., Wetstr. 12, Antwerpen. Uit

genodigd : één afgev. per VUJO-
kern, alsook kontaktpersonen uit 
gemeenten zonder VUJO-kern ; 
persoonlijke uitnodiging, dagorde, 
volgt nog. Oproep tot aanwezig
heid van de diverse afgevaardig
den 

ARR. OPROEP 

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 

in de zaai Drie Eiken te Edegem. 
Ludo Van Huffelen behandelt « De 
Begroting ». Ludo is een deskun
dige hieromtrent. We verwachten 
een talrijke opkomst I 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

J O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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OKTOBER 
24. 
25. 

25. 

26. 

28. 

31. 

31. 

Edegem : Jeugdfuif in lok. Drie Eii<en, om 20u. 
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. 
NIjlen : Opening nieuw aangebouwd lok. Kempenland, 
Gemeentestr. 41, te 19u. 
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-Instulf in zaal Pakrils te Klein 
Vorst. 
Deurne : Feestavond - Kabaret - Ba! - Trekking tombola 
in Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, om 20u. 

NOVEIMBER 
2. Lier : Bruegelavond vanaf 18u, Hof van Aragon. Doe mee 

met TAK-Neteland. 
2. VUJO-Arr. : Kaderdag en komitee-verkiezing om lOu in 

lik. Trefpunt te Deurne. 
3. Lier : VUVA-vergadering met voordracht over verant

woord speelgoed en aangepaste geschenken door Luk 
D'Heu, 20u30, in Rebels Taveerne. 

7. Edegem : Zangavond met Willem De Meyer, om 20u in 
lok. Drie Eiken. 

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

8. Nijlen : VU-bal in de feestzaal van Nilania, Kesselse 
stwg. Deuren : 20u. 

9. Lier : Jezuïetenkerk, om 11u : h. mis voor onze overle 
denen. 

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

15. Ranst : Ontspanningsavond met dans en kwis in Gilden 
huis, Lievevrouwstr., om 20u. 

15. Edegem : Pensenkermis in lok. Drie Eiken, om 20u 
Inl. bij de bestuursleden. 

16. JVIortse! : Herfst-Stad-Wandeling (Antwerpen). Verza
melen om 14u aan standbeeld Brabo. 

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

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

22. 's Gravenwezel : TAK-filmavond « De Slag van Schaar
beek » in de gemeentelijke feestzaal, Kerkstr. 24, om 
20u30. Inkom : 30 fr. 

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

29. Geel : Afdelingsbal om 20u30 in parochiezaal Hovel met 
het orkest Woudstones. Inkom 60 fr. Kaarten bij alle 
bestuursleden of bij André Peeters, dr Vandeperrestr. 2 
(014/58.97.36). 

ARR VUjO-KADERDAGEN 
Dit najaar organiseert VUJO kaderdagen in alle arr. 
Bedoeling ervan is de regionale VUJO-strukturen op punt te 
stellen en de plaatselijke werking te stimuleren. 
Er zal gezocht worden naar aktiemiddelen en -vormen rond 
volgende temata : gemeentebeleid, probleemgroepen, wereld
vrede. 
Volgende kaderdagen staan reeds vast : 

— Voor arr. GENT-EEKLO en SINT-NIKLAAS : 
Zaterdag 25 oktober van 14 tot 18u in « Roeland », Korte 
Kruisstr, 3, Gent. 

— Voor arr. ANTWERPEN : 
Zondag 2 november van 10 tot 17u in « Trefpunt >, Turn
houtsebaan, Deurne. 

Alle VUJO-kaderleden en alle jongeren uit de VU-afdelingen 
worden verwacht. 

GEMEENTE EDEGEM 
EEN BETREKKING VAN BIJZONDER AGENT IS TE BEGEVEN : 
Aanvangswedde : 24.571 fr. bruto (index inbegrepen -f haard-
geld (1.418 fr. voor gehuwden en 709 fr. voor ongehuwden). 
Vergoeding voor zondagwerk, nacht- en buitengewone pres
taties. Kledijvergoeding. 
Voorwaarden : 21-30 j . , Belg, goed gedrag en zeden, medische 
goedkeuring, diploma lager secundair onderwijs en brevet 
politieofficier. 
TWEE BETREKKINGEN VAN POLITIEAGENT ZIJN TE BEGEVEN 
- AANLEG WERFRESERVE 
Aanvangswedde : 20.633 fr. bruto (index inbegrepen) - f haard-
geld (1.418 fr. voor gehuwden en 709 fr. voor ongehuwden). 
Jaarlijkse kledijvergoeding. Vergoeding zondagwerk, nacht
en buitengewone prestaties. 
40-urenweek - wekelijks : sportvoormiddag -f schietonder-
richt. 
Voorwaarden : 21-30 j . , Belg, militieplichten volbracht, goed 
zedelijk gedrag, diploma lager secundair onderwijs - medische 
goedkeuring. 
AANVRAGEN : eigenhandig geschreven, uiterlijk op 17 NO
VEMBER 1975 aangetekend op een postkantoor afgegeven, ge
richt aan het College van Burgemeester en Schepen, verge
zeld van volgende bewijsstukken: geboorteakte, nationaliteits-
bewijs, bewijs goed gedrag en zeden, eensluidend verklaard 
afschrift diploma('s) en medisch getuigschrift afgeleverd 
door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Nationalestraat 
155, Antwerpen. 
Voor verdere INLICHTINGEN : gemeentesecretariaat, tel. 
57.01.18. (advertentie) 

ANTWERPEN (Stad) 
BETOGING 26 OKTOBER 
In verschillende afdelingen wordt 
een bus ingelast voor de beto
ging door TAK ingericht. Wie met 
onze " bus mee wil , tel . sekr. 
36.84.65. 120 fr. per persoon. Ver
trek 9u aan het sekr., Wetstr. 12. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr. van 9 
tot 16u30, Wetstr. 12, Antw. Wil 
u een volksvert. aantreffen, kom 
dan op maandag, van 16 tot 19u. 
VUJO 

De VUJO-leden (van 16 tot 25 
jaar) houden verkiezingen voor 
het'arr. komitee op zondag 2 no
vember in lok. Trefpunt, Turnhout
sebaan, Deurne. Stemmen van 10 
tot 12u30. Kandidaten tot 35 jaar 
kunnen hun kandidatuur stellen, 
uiterlijk 30 oktober 24u. bij mevr. 
Veron, Stockmanslei 21, Mortsel. 

Ook VUJO-arr. Antw. legt een 
bus in naar Brussel op 26 oktober. 
Voor informatie tel. Gaublomme 
27.52.41 of mevr. Veron 49.35.23. 
KVO 

Vlaamse Aktie en Kultuurge-
meenschap richt zoals alle jaren 
een opera-voorstelling in in KVO. 
De « Zigeunerbaron » op 2 de
cember. Kaarten te verkrijgen op 
ons sskr 
ONDERNEMINGSRADEN 

Leden uit onze afdeling die bij 
de laatste sociale- verkiezingen 
verkozen werden in onderne
mingsraden of komitees van vei
ligheid en hygiëne, worden ver
zocht ons hun naam en adres 
mede te delen. 
VERKIEZINGSPROPAGANDA 

Bevoegde mensen bereiden 
smds weken het verkiezingspro
gramma voor tot de gemeente
raadsverkiezingen in 1976. Dit wil 
niet zeggen dat ook voorstellen 
en tips van leden uit onze afde
ling niet met aandacht zouden on
derzocht worden. Wie ons met 
ideeën wil stofferen kan dit 
steeds door te schrijven naar ons 
sekr , Wetstr. 12, Antw. 

Lnwalter wmaes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Orie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

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

1 j . GRATIS 

BOECHOUT-VREMDE 
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). 

BOOM-REET-RUMST 
NAKLANK 1ste LEEUWKENSBAL 

Op zaterdag 4 oktober werd in 
de prachtige zaal van het Gilden-
huis te Reet ons eerste leeuw-
kensbal gehouden. Volskvert. R. 
Mattheyssens opende de dans en 
te oordelen naar het aantal dans-
lustigen op de vloer viel het or
kest zeker in de smaak. Het werd 
volgens de woorden van de aan
wezigen een stijlvol en gezellig 
dansfeest. Bij de tombola voor 
de toegangskaarten viel de reis 
voor twee personen naar Mallor-
ca te beurt aan het nr 218. Wij 
danken de aanwezigen en allen 
die met raad en daad hebben bij 
gedragen tot het welslagen van 
dit bal. En zoals afgesproken zien 
we elkaar volgend jaar weer op 
het 2de Leeuwkensbal. 

BORGERHOUT 
SEKRETARIAAT 

Het bestuur heeft een prachtig 
bestendig sekr. ingericht gelegen 
Statielei 8 (verlengenis van de 
Turnhoutsebaan). Open op dins
dag, donderdag en zaterdag van 
10 tot 16u. Tel. 35.36.58. Alle brief
wisseling en alle kontakten ge
beuren voortaan via dit nieuwe 
sekr.-adres. De plechtige opening 
zal plaatshebben op 8 november. 
KIEZERSLIJSTEN 

Tot eind oktober liggen de nieu
we kiezerslijsten ter nazicht in 
ons sekr. Bij twijfel kom even 
nakijken. 
LEUVENRELLEN 

Bij de rellen in Leuven werden 
drie onzer jongeren gekwetst 

waarvan Geert Totté zeer ernstig 
aan het hoofd gewond werd. Hij 
ligt nog steeds in het ziekenhuis. 
Het bestuur en leden wensen hem 
een spoedig en volledig herstel. 
MARSEPEINSLAG 

Hij is er weer, de lekkere mar
sepein aan 80 fr. voor 1/2 kg. 
Te bestellen vóór 1 november op 
het sekr.. Statielei 8, tel. 35.36.58 
alsook bij De Koninck, Kard Car-
dijnplein 7 en bij Verbeelen, J. 
Posenaertstr. 37, tel. 35.57.08. 

BORNEM 
LOKAAL VLAAMSE KRING 
« DE BRON » 

Openingsuren : vrijdag vanaf 
19u, zaterdag vanaf 20u, zondag 
van 10 tot 13u. 
DIENSTBETOON 

Elke 2de vrijdag, in lok. De 
Bron : vanaf 19u : ziekenfonds : 
van 20 tot 20u45 : volksvert. Joos 
Somers. 

Elke 3de vrijdag in lok. De 
Bron : vanaf 19u : lic. Kris Muys-
Geeraert, over onderwijsproble
men en onthaal gastarbeiders. 

BORSBEEK 
JAARLIJKS BAL 

Gaat door op 8 november In 
zaal Rivièra, J. 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 Verlj-
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). 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

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

ledere 1e 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 ». 

Trekking van deze tombola met 
kabaret en bal op vrijdag 31 ok
tober in lok. Trefpunt, Turnhoutse
baan 28. 

EDEGEM 
VERKIEZINGSFONDS 

In de gemeente van de h. L. 
Tindemans heeft de afd. uw 
steun nodig voor de komende 
verkiezingsstrijd. Vergeet uw bij
drage niet te storten op VU-Ede-
gem 645-1005522-55. 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

EKEREN 
KVO 

Gastvoorstelling. « De Zigeu
nerbaron » (Johan Strauss). Inge
richt door de Vlaamse Aktie en 
Kultuurgemeenschap. Dinsdag 2 
december. Plaatsen van 50 tot 
250 fr. Te bekomen : Wetstr. 12, 
Antw. Tel. 36.84.65. 
ARR. BAL 

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

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

EMBLEM 
NAT. VLAAMSE BETOGING 

Elk rechtgeaard Vlaming trekt 
zondag 26 oktober naar Brussel. 
Meer nog : hij overtuigt anderen 
om mee te gaan TAK-ken. Onze 
autokaravaan van vorige zater
dag, onze plaktochten en persoon
lijke uitnodigingen moeten resul
taat opleveren door onze overtui
gingskracht. Zorg voor meer in
schrijvingen nog (vervoer per 
TAK-autobus) bij Jos Van Hove, 
Tulpenweg 13, tel. 80.39.84 of bij 
Jan De Zaeger, Ranstsestwg 70A, 
tel. 80.39.42. 
BRUEGELAVOND 
TAK wordt zwaar beboet I TAK 
krijgt o.a. de financiële last van 
een nationale^ betoging te dragen. 
Steun daarom TAK . Kom naar on
ze Breugelavond die doorgaat op 
zondag 2 november vanaf 18u in 
het prachtige en zo gastvrije Hof 
van Aragon te Lier. Voor slechts 
200 fr. (volwassenen) en 100 fr. 
(kinderen) kunt u eten en drinken 
zoals in de goeie oude tijd van 
Bruegel en zoveel u maar wilt 
of kunt ! Na het eten kan er ge
danst worden, gezellig gebabbeld 
en onze fotoman zorgt voor een 
diaprojektie met beelden van de 
Londenreis, de wandelingen van 
de Lierse Vlaamse Kring, over de 
aktiviteiten van de VUVA-Lier-
Emblem, en natuurlijk ook beel
den van de TAK-manifestaties. 

GEEL 
DANK AAN TAK 

Het VU-bestuur dankt van harte 
de Takfilmploeg, Pol Gijssels en 
in het bijzonder Piet De Pauw 
voor zijn aanwezigheid op onze 
filmavond van zaterdag 30 sep
tember. Ongetwijfeld zal dit de 
120 aanwezigen de moed opge
bracht hebben om op 26 oktober 
mee te betogen tegen de onbaar
se en onwettige handelingen van 
burgemeester Nols. Op 26 okto
ber willen de Gelenaars, Piet De 
Pauw dankbaar zijn, voor al zijn 
onbaatzuchtig werk dat hij voor 
ons Vlaams volk levert. Wie op 
26 oktober mee naar Brussel wil 
gaan betogen schrijf of tel. naar 
André Peeters, dr. Vandeperrestr. 
2, tel. 014/58.97.36 of Jo Belmans, 
Posondries 7, tel. 014/58.85.35. 

HERENTHOUT 
GESPREK MET NELLY MAES 

Op zaterdag 25 oktober te 20u 
spreekt volksvert. Nelly Maes in 
ons lok. De Nieuwe Kroon Zij 
zal ons een beeld schetsen van 
het land van Mao aan de hand 
van haar belevenissen aldaar. 
Verder op de avond zal er dan 
tevens gelegenheid zijn om vra
gen te stellen over de politieke 
aktualiteit. 
VU-HERENTHOUT 10 JAAR 

Op zaterdag 17 november viert 
de VU-Herenthout haar tienjarig 
bestaan. Een optocht met de fan
fare Kempenland is gepland om 
14u. Deze rondgang in het dorp 
zal besloten worden met een ge
legenheidstoespraak van volks
vert. Jo Belmans in het lokaal. 
JAARLIJKS AFDELINGSFEEST 

Gaat door op 22 november te 
20u in De Nieuwe Kroon. Deelna
me in de onkosten : 190 fr. 

KONTICH 
STUDENTENBETOGING 

We roepen alle VU-jongeren op 
om mee te betogen met onze 
Takkers op 26 oktober. In Brus
sel rekent men op onze aanwezig
heid en niet alleen jongeren maar 
ook ouderen met een jong hart 
kunnen hun steentje bijdragen. 
Laat u dan onmiddellijk inschrij
ven voor een plaats in de bus bij 
Greet en Erik Bogaerts, Mechelse-
stwg 202, tel. 57.46.93. 
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). 
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HOVE 

AFDELINGSVLAG 
Zaterdag II. overhandigde volks-

vert. R. Mattheyssens de vlag 
aan onze afdeling in bijzijn van 
vele simpatisanten. Na de op
tocht door onze gemeente was er 
een receptie waar het woord ge
voerd werd door R. IVIattheyssens 
en Fonne Griek, 's Avonds ein
digde het feest met een gezellig 
samenzijn en tombola. Wij dan-
l<en allen die er toe bijgedragen 
hebben om er een werkelijk feest 
van te maken. 
DR AUG. BORIVIS-AVOND 

Op zaterdag 8 november her
denkt Hove en omgeving dr. Aug. 
Borms in zaal Reinsert, IVIortsel-
sestwg, om 20u. Als spreker be
groeten wij dr Andries Bogaert. 

LIER 
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 
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). 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN (Arr.) 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Op 21 november zal een uitge
breide arr. raad handelen over de 
uitbouw van het Vlaams zieken
fondswezen. Sen. Vandekerckhove 
en Toon Van Overstraeten zullen 
— zoals ze in de andere arr. 
reeds gedaan hebben — ook hier 
bij ons heel de problematiek van 
het ziekenfondswezen behande
len. 

MERKSEM 
VUJO-NIEUWS 

Op zondag 2 november wordt 
een VUJO-kaderdag gehouden te 
Deurne in lok. Trefpunt (aanvang 
lOu, einde rond 17u). Dezelfde 
dag en op dezelfde plaats, zal te
vens de driejaarlijkse verkiezing 
van het arr. VUJO-komitee door
gaan. Elk VU-lid tussen 16 en 35 
Jaar kan zich hiervoor kandidaat 
stellen, terwijl uitsluitend de 
jongeren van 16 tot en met 25 
jaar stemgerechtigd zijn. Er zal 
gelegenheid tot stemmen zijn van 
10 tot 12u30, waarna de uitslag 
rond 14u30 zal bekendgemaakt 
worden. Eventuele kandidaturen 
worden ingewacht, tot uiterlijk 30 
oktober te 24u op volgend adres: 
mevr. Veron, Stockmanslei 21, 
Mortsel. Langs deze weg doen we 
een warme oproep tot al onze 
jonge leden deze kaderdag bij te 
wonen en zoveel mogelijk aan de 
stemming deel ,te M^P^I....,.,. ^ 
GROENE KAPE£f%J^'öÖiC»j«i^-

Het werd een*" Vcütttërend ge
slaagd eerste bal op 11 okober in 
zaal Tijl, zodanig zelfs dat Ward 
Torfs en zijn mensen zich nu nog 
steeds afvragen waar al dat volk 
vandaan kwam, hoe dat allemaal 
in de zaal binnen kon en er toch 
nog kon worden gedanst op de 
tonen van het orkest Pennsylva
nia 6-5000. Vooral zeer verheu
gend was de aanwezigheid van 
een sterke afvaardiging van Bor
gerhout met schepen Verhelen 
aan het hoofd. Er werden even
eens verschillende VU-bestuursle-
den van Merksem onder de aan
wezigen opgemerkt. Tijdens dit 
bal werd kapelmeester Ward 
Torfs gehuldigd voor zijn totale 
inzet voor de Groene Kapel ge
durende de voorbije jaren en 

werd hij met een fraaie oorkonde 
en een Praeses-sjerp bedacht. Tot 
slot willen we graag aanstippen 
dat door de inrichters een mooi 
gebaar werd gesteld, toen werd 
aangekondigd dat de helft van de 
opbrengst van de tombola, ten 
goede zou komen van de slacht
offers van de betoging te Leuven 
Dit initiatief werd door de aanwe
zigen fel gewaardeerd. 
PROFICIAT 

Dit geldt voor onze bestuurs
leden Omer Stevens en Marcel 
Fijens, die op zondag 12 oktober 
resp. de eerste (met beker) en de 
tweede plaats (zonder beker) in 
de wacht wisten te slepen, in de 
3e autozoektocht, ingericht door 
de Vlaamse Jutsoka. 
VK ATLANTA- FC VOORSPOED 3-2 

Derde keer, goede keer, is een 
Vlaams gezegde dat ook door on
ze ploeg in de praktijk werd om
gezet, tijdens hun derde thuis
wedstrijd op 12 oktober II. Onze 
jongens konden het inderdaad 
voor eigen publiek eindelijk waar 
maken in een zeer verdienstelijke 
wedstrijd, met een totale inzet 
van alle spelers. Het werd een 
oververdiende overwinning die ze
ker stimulerend zal werken op 
het moreel van de spelers. Dank 
zij een overdonderend spel kwa
men we op voorsprong via Erik 
Van den Broeck. Vlak voor de rust 
knalde Stany Michiels tegen de 
paal en het was weer een goed 
gevolgde Erik die puik kon herne
men en het werd 2-1. Na de her
neming werd de druk van Voor
spoed echter sterker, maar het 
was Leo Driesen die een door 
Stany genomen hoekschop, met 
het hoofd in doel kon belanden. 
Dit derde doelpunt deed wonde
ren bij onze jongens, maar toen 
iedereen een vierde Atlantadoel-
punt verwachtte, was het echter 
Voorspoed die de stand op 3-2, 
bracht, wat tot 't einde kon wor
den behouden. Op 26-10 en 2-11 
worden geen wedstrijden betwist, 
voor de kompetitie, maar zullen 
wel vriendenwedstrijden worden 
gespeeld. Op 9 november volgt 
dan de volgende wedstrijd op ver
plaatsing. Ditmaal trekken we 
naar onze buurgemeente Schoten, 
waar we op BÏoemendaal in het 
strijdperk treden tegen Sony Club. 
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. 

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). 

MOL-GEEL 
DRUMBAND KEMPENLAND 

Deelnemers tussen 4 en 16 jaar 
in fijn VU-uniform. Muzikaal op
luisteren van Vlaamse feesten, 
feestzittingen, optochten, aller
hande vieringen met Vlaams ka
rakter, inlichtingen : 014/31.34.55, 
31.30.79, 58.90.11. 

MOL 
VUJO 

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

Om iedere Vlaming wakker te 
schudden voor deze betoging vor

men wij zaterdag 18 oktober een 
autokaravaan die gaat van Mol 
over Vorst, Geel en Westerio naar 
Herentals. Samenkomst om 13u30 
op de Jacob Smitslaan (recht over 
kollege). Wij verwachten alle 
autobezitters onder ons om 13u30. 
Tot dan I 

MORTSEL 
KIEZERSLIJSTEN 

De herziene kiezerslijsten die 
van kracht zullen zijn bij de e.k. 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 1976, liggen ter inzage 
bij onze gemeenteraadsleden Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 
(55.39.09) en Jan Vandewalle, Die. 
seghemlei 52 (49.51.10) en het afd. 
sekr., Steenakker 90. Bij twi j fel. . . 
vraag even na, wij helpen u 
graag ! 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeilijkheden waarbij 

wij u kunnen helpen ? Wacht niet 
en neem kontakt met onze Vü-
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 
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 
AFDELINGSWERKING 

Dank aan ons bestuurslid Leo 
Ooms die het ons mogelijk maak
te een «Telefoongids voor Ranst» 
over gans de gemeente te ver
spreiden. De bevolking wist dit 
VU-initiatief te waarderen. 

T A K - S T U D E N T E N B E T O G I M G 
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. 

ST-KAT.-WAVER 
GEMEENTERAAD 

Vrijdag 24 oktober om 21 u. De 
VU-mandatarissen hebben een 12-
tal punten op de agenda gezet. 
Zal de CVP-meerderheid deze pun. 
ten weer afvoeren, of zullen ze 
doodgewoon de zaal verlaten, zo
danig dat de meerderheid van de 
raadsleden niet meer aanwezig is. 
Allen daarheen om de klucht van 
de CVP-demokratie te bewonde
ren. Toegang gratis. 

DOSFELKURSUS 
Aanwezig zijn op vergaderingen, 

doen wij allemaal wel een keer. 
Maar durven en kunnen onze 
eigen mening zeggen, onze in
breng doen, opbouwend mede
werken, is niet zo eenvoudig. 
Daarom gaan wij dit leren... 

Op initiatief van de VUVA-St-
Kat.-Waver wordt door enkele 
mepsen van het Dosfelinstituut 
een kursus « Goed leren deelne
men aan vergaderingen » georga
niseerd in het lok. In de Wereld, 
Markt 5. Om 20u starten op maan
dagavond 3, 1, 24 november en 
1, 8, 15 december de bijeenkom
sten. Alle VUVA-, VUJO- en VU-
bestuursleden en andere geïnte
resseerden worden hierop uitge
nodigd. Wil u meedoen ? Schrijf 
vooraf een kaartje naar Godelie
ve De Keyser, Albertstr. 27, liefst 
vóór 29 oktober. 

VUJO HOUDT STICHTINGS
VERGADERING 

Tijdens een bijeenkomst in het 
lok. In de Wereld (Centrum) werd 
de VU-jongerenafd. St-Kat.-Waver 
opgericht in aanwezigheid van 
volksvert. Joos Somers. Deze ver
gadering werd al enkele maanden 
geleden voorbereid door kontakt-
gesprekken met jongeren uit de 
verscheidene wijken van de ge
meente. 

Onder voorzitterschap van Jan 
Gijsemans besprak de vergade
ring de jongste Nat. VUJO-Ont-
moeting te Cadzand. de h. Eric 
Faes, VUJO-voorz. Kontich, lichtte 
de verscheidene gesprekstema's 
van deze Ontmoetingsdag toe. Hij 
handelde o.m. over de gemeente
lijke adviesraden, de politieke kre
dieturen, kultureel verlof en de 
gemeentelijke werking van de 
VUJO in het kader van de komen
de gemeenteraadsverkiezingen. 
De VU-Jongeren van St-Kat.-Waver 
zullen in de toekomst in groep 
deelnemen aan de studieweek-
ends van de VUJO-Nationaal. Te 
St-Kat.-Waver zal de VUJO nauw 
samenwerken met de VU-afd., 
maar tevens een eigen werking' 
uitbouwen zodat haar eigen iden
titeit tot uiting zal komen. Via 
haar afgevaardigden in het plaat
selijk VU-bestuur zal de VUJO 
haar eigen standpunten vertolken. 

Een VUJO-kern werd als volgt 
samengesteld : voorz. : J. Gijse
mans ; sekr. : Jan Van Cayzeele ; 
penningm. : H. De Ronghe ; prop. 
en org. : Willem en Peter Schuy-
ten, G. Schneider en R. Van Kelst. 
Verder zal H. Janssens als afgev 
van de VUJO-Kern 0-L-Vrouw-Wa-
ver de binding met de kern St-
Kat.-Waver verzekeren. Er werd 
beslist op zondag 9 november a.s. 
een eerste aktiviteit te ontplooi
en door de vertoning van de TAK-
film « De Slag om Schaarbeek », 
een prachtige kleurenfilm van 
meer dan een uur, waarin de woe
lige betogingen tegen de onwet
telijke houding van de Schaar-
beekse burgemeester Nols op een 
sublieme wijze werden vastge
legd. 

Volksvert. Joos Somers wenste 
VUJO-SKW geluk met haar op
richting en sprak zijn overtuiging 
uit dat tal van jongeren uit SKW 
de VUJO-Kern zullen vervoegen, 
omdat men de gelukkige vaststel
ling kan doen dat de jongeren de 
komedie van de traditionele par
tijen meer en meer doorzien. 

Na nog een zeer ge
animeerd gesprek werden tal van 
projekten besproken, die in de 
komende maanden te St-Kat.-Wa
ver zullen uitgewerkt worden. Het 
VUJO-SKW- sekr. werd gevestigd 
in de Valkstra. 52. 

TURNHOUT 
VUJO 

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

Net zoals voor de vakantie gaat 
Plons elke donderdag zwemmen 
in het Gemeentelijk zwembad. 
Samenkomst te 18u45 aan de in
gang. Kinderen gaan binnen aan 
15 fr., voor de volwassenen vra
gen wij al maandenlang een spe
ciaal tarief aan, maar tot nu toe 
bleef het slechts bij beloften. 
Wacht hier echter niet op om met 
het ganse gezin een gezonde duik 
te nemen. Wees erbij vanaf vol
gende donderdag I 
NIEUWS IN EEN NOTEDOP 

Noteer alvast volgende aktivi-
teiten : 
30 oktober : wijkvergadering op 
het Neerland ; 5 november : Dos
felavond over « Inspraak en me

dezeggenschap in praktijk », spra. 
ker : volksvert. Joos Somers ; 3 
december : Jaak Van de Meule-
broucke (Oostende) over . Fede
ralisme » ; eind januari-begin fe
bruari : Willy Kuijpers en V(/alter 
Luyten over « Het Europa der 
Volkeren ». Er wordt natuurlijk 
ook nog aan een luchtige noot 
gedacht. Goede ideeën zijn van 
harte welkom bij Juul Cautreels 
Vredelaan 65 (27.03.18) of bij Mia 
Damen, Koolhofstr. 4 (28.15.17). 

WILRIJK 
DE VU GAAT NAAR DE BASIS 

Op 30 oktober organiseren wij 
op de wijk Neerland een volks
vergadering in het gemeentelijk 
Sportlokaal. Bedoeling is, om sa
men een aantal eisen en proble
men van de wijk door te praten. 
Onze gemeenteraadsleden zullen 
die avond allen ter plaatse zijn. 
Mis dit kontakt niet, het is een 
bewijs dat de VU ernst maakt 
met inspraak en medezeggen
schap van de wijken. Aanvang • 
20u. 

PLONS 
We gaan erop vooruit. Er ko

men opnieuw meer gezinnen op 
donderdagavond. We zin echter 
nog niet aan het aantal deelne
mers om het zwembad voor ons 
alleen en aan een forfaitaire prijs 
af te huren. Alle zwemiustigen 
daarom wekelijks naar 't Wilrijks 
zwembad. Aanvang : stipt te 18u 
45. Men zegge het voort... 
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. 

WOMMELGEM 
AAN ONS LOKAAL : 

Zijn de werkzaamheden ingezet. 
Met « te » weinig mensen o.i. 
Natuurlijk is niet ieder kandidaat
helper altijd vri j. Maar 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 herhaten 
wij dan ook onze eerste oproep. 
Geef uw naam op 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). 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN ; plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversle

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen • 
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

3.>iK,B^N»y,fc,g!Mjp» ^m ~'>''!E»^fii 

23 OKTOBER, W 5 WIJ II 



WIJ lli D€ IO.K9Uril€ 

BRABANT 
FEDERATIE ZAVENTEM 

Voorbereiding gemeenteraads-
verl<iezingen 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. bij prov. verantw. 
voor Brabant : Hollaender B., Brus-
selsestwg 51A, 1850 Grimbergen. 

BRUSSEL (Arr.) 
BELANGRIJKE IVIEDEDELING 

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 by. propaganda te maken, 
de mensen aan te sporen om mee 
te doen, autobussen in te leggen, 
enz... 
VUJO DOET MEE ! 

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. 

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 ve"--
wittigen bij Wijndaele, Lievens-
laan 14, Heverlee, tel. 229.653. 
IVIen kan ook inschrijven bij de de 
bestuursleden : mevr. Brauns, 
mevr. Engelen, P. Vleminckx, B. 
Vande IVleulebroucke, F. Van Dam
me. Als gastspreker hebben wij 
Ward Hermans over <• Waarom al
le VI. Nationalisten kollaboreer-
den ». 

LEUVEN (Arr.) 
PIROPAGANDA 

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. IVleer 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. 
BETOGING 26-10 

Het is vanzelfsprekend dat hst 
arr. Leuven deelneemt aan de be

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

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 
BAL 

Tweede lustrumbal op 6 decem
ber te Steenokkerzeel in zaal De 
Molenkens, Wambeekstr. Orkest : 
Boogy Band uit Machelen. 
FILIVIAVOND 

Op 24 oktober om 20u over de 
jongste Vlaamse betogingen'en de 
jongste IJzerbedevaart. Lok. Bij 
den Tipper, Kortenbergsestwg 25, 
SteenokkerzBel-Humelgem. 

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

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

ML€nD€R 
OKTOBER 
25. 
25. 

25. 

25. 

31. 

Liedekerke : Bal in zaal Mulhof, St-Gabriëlsinstltuut. 
Merchtem-Peizegem : VU-bal in zaal Echo, Stoofstr. te 
Merchtem óm 20u30. Orkest : The Pearls. Inkom 60 fr. 
Teralfene : 3de groot volkseetmaal in Natekenshof, Bre-
deweg. Eveneens op zondag 26 oktober. 
Alsemberg : 4de afdelingsbal in zaal De Kroon, Stwg op 
Halle 131, St-Genesius-Rode met het orkest The Musical 
Friends. Eerste dans om 20u30. Inkom 70 fr. Voorver
koop 60 fr. 
Ruisbroek : Bestuursvergadering. 

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

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

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

TAK-AUTOBUSSEN : 
Aandacht : voor nadere inl icht ingen kan 
men a l t i jd opbellen naar één der kon-
taktadressen ! 
LIMBURG : inschri jven bi j Edmond Ru
bens, Korenstraaf 4 , Bilzen. - Tel . : 
011 - 41 .10 .02 . 
Bus 1 : vertrek Eigenbilzen, Kerk, 8 
uur : 
Bus 2 : vertrek Genk, Mark t , 8,15 u u r ; 
Bus 3 : vertrek Herderen - Kruispunt, 
8 uur ; 
Bus 4 : vertrek Beringen, Mark t , 8 ,15 u. 
LEUVEN vertrek Ladeuzeplein, om 
10 uur. 
AARSCHOT : vertrek Hulsthout , V. 
Celenplein 9 uur, via Booischot (kerk 
9,15 u . ) , Ramsel, (kerk 9,20 u . ) , Aar
schot (Kr istus Koningkerk) 9 ,30 u . ) . -
Inschri jven : Vic Meulenbergs, Schaluin 
nr 74 , Aarschot. 

ANTWERPEN : Steen, 9 u. ; Berchem, 
kerk 9,15 u. ; Mor fse l , Oud Gemeen
tehuis, 9,30 u. ; Edegem (hoek Pr. 
Boudevi/ijnstr. - Drie Eikenstraat) , 9,35 
u. ; Kont ich, kerk, 9 ,45 u. 
DIEST : kontakteer Gust Celis, op te l . 
013 - 33 .33 .16 . 
AALST : inschr. A lex Colen, Bauwen-
p l . 7, Aalst, te l . 053 - 7 0 . 0 1 . 4 1 , ver-
Irek Esplanade, om 10 u. 
ROESELARE : inschr. Gaston Verraest, 
Ommegangstraat 4 . - Ver t rek : St 
Amandsplein, 8,30 u. ; via Tie l t (Ma rk t , 

9,15 u . ) . 

KORTRIJK : inschr. Herman Roeland, 
Kloosterstraat 60 , Marke, telefaan : 
056-22 .07 .73 , vertrek : Bornem, kerk, 
9,15 uur. 

WAASLAND : Zv/ i jndrecht : Vlaams 
Huis, 8,30 u. Bazel, kerk 8,45 u. ; 
Temse v iadukt 9 u. ; Bornem, kerk, 
9 ,05 uur. 

ST. N IKLAAS : 9 u. stadhuis ; Hamme, 
9,15 u. Tweebruggenplein ; Dender-
monde, 9,30 u.. Mark t . 
BUGGENHOUT : 9 ,15 u. kerk ,- Baas
rode, 9,20 u. kerk ; Lebbeke, 9 ,30 u. 
gemeentehuis. - Inschri jven Guido 
Pauwels, Dorpstraat 1 1 , Waasmunster, 
te l . : 052 - 47 .84 .16 . 
OOSTENDE : vertrek Mac Leodplein, 
8,30 u. - Inschri jven : Jet De Bussche-
re, 2waluw/str. 35 , Oostende, te l . : 
059 - 70 .61 .16 . 
BRUGGE : vertrek Mark t 9 u. - In
schrijven : Jan Bart Van In , Predik-
herenrei 23 , te l . : 050 - 33 .75 .99 . 
OUDENAARDE : kontakteer A . Den 
Haerynck, A . De Keyserestr. 4 , Oude
naarde, te l . 055 - 31 .23 .12 . 
GERAARDSBERGEN : kontakteer A . 
De Borre, Gui l leminlaan 98 , te l . 
0 5 4 - 41 .12 .53 . 

GENT : s t . Pietersstation, 9,45 u. -
Inschri jven : Piet De Pau»/, De Pinte-
laan 3 1 1 , te l . 21 .32 .06 . 

STEUNFONDS TAK op rekening van : 
444 -5584141 - 33 b i j de Kredietbank 
te Ledeberg. 

LIMBURG 
ZONDAG 26 OKTOBER : 
BETOGING TE BRUSSEL 

Bus 1 vertrek Eigenbilzen, 
kerk, 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, 
8u15 ; 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 Fons, 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 : 
Maasmechelen, 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 tijd wat afwisselen
de folksong brengt, nl. het Trio 
Ward Thans dat op de onlangs 
gehouden talentenjacht in Bree 
een eervolle bronzen medalje be
haalde (en als eerste van de meer 
dan 10 Breese orkesten uitkwam). 

DILSEN 

AFDELINGSBAL 
Had plaats op zaterdag 11 okto

ber in de parochiezaal te Elen. Dit 
bal werd o.m. bijgewoond door 
sen. J.R. Vandekerckhove, volks-
vert. E. Raskin, de arr. bestuurs
leden J. Cornelissen, J. Cuppens 
en J. Van Bree, gemeenteraadslid 
L. Pieters, oud-prov. raadslid A. 
Deckers en vele anderen. 

GENK 
ARR. RAAD 

Tijdens de arr. raad van 30 ok
tober zal het arr. bestuur gekozen 
worden. Kandidaturen voor ko-
optatie arr. raad en kandidaturen 
voor het arr. bestuur dienen uiter
lijk op 25 oktober toe te komen op 
het arr. sekr. p/a Rudy Gijs-
brechts, Zuiderring 8, Genk, tel. 
011/35.21.19. 

BAL VAN SEN. VANDEKERCKHO
VE EN VOLKSVERT. OLAERTS 

Sen. Rik Vandekerckhove en 
volksvert. Jef Olaerts hebben het 
genoegen u en de uwen hartelijk 
uit te nodigen op ons VU-bal te 
Genk-Sledderio, zal Bethanië, op 
zaterdag 25 oktober. Alhoewel de 
gemeenteraadsverkiezingen nade

ren gaat het niet om een verkie
zingsbal. Maar onvermijdelijk zul
len de kandidaten in grote getale 
verschijnen op ons vriendschaps
bal. Wij durven hopen dat zij hun 
persoonlijke propaganda uitslui-
den zullen voeren door, onopval
lend, gul te trakteren en door an
dere vrome gebaren. 

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 maandag 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 » en de verspreiding bij le
den en simpatisanten. Verder 
brachten het jaarlijks avondmaal, 
de deelname aan het Zangfeest 

OKTOBER 
25. Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J. 

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

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

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

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 

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). 

te houden, waar verantwoordelij
ken van onze partij de aktuele po
litieke brandpunten zouden Inlei
den. 

TONGEREN 
GROTE VOLKSVERGADERING 

Op de jongste interkommunale 
vergadering van de afd. Herderen, 
Riemst, Millen en Valmeer dd. 19 
september werd bestloten een 
grote volksvergadering te organi
seren met als spreker sen. W. Jo-
rissen. Deze meeting gaat naar 
alle waarschijnlijkheid door op 
vrijdag 28 november. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osyiei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 
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Hugo Schiltz in de Kamer UlICSCHfl 
»f DESEGERIHG NOEI HET ALSENEEN BELANG DIENEN >f 

Tijdens het debat over de « mededeling van de regering over het eitonomisch 
relancebeleid » hield partijbestuurvoorzitter Hugo Schiltz volgende rede, die we 
hierna integraal publiceren. 

' Eindelijk l<an liet parlement meespreken in het grote debat dat al sedert maan
den aan de gang is. Het had een schijnvertoning kunnen worden, indien er in het 
nationaal komitee voor ekonomische expansie een akkoord tot stand was geko
men. Er kwam ook geen duidelijk antwoord op de vraag van de heer Geldolf. Het 
debat zal uitwijzen waar en door wie de grote beslissingen genomen worden. 

De regering heeft veel tijd verloren. Als oppositie, vragen wij al meer dan een 
jaar een samenhangend relancebeleid. Ons alternatief is al lang bekend. 

Zonder pretentie herinner ik eraan dat de Volksunie reeds in september van vorig 
jaar pleitte voor een gekoórdineerde politiek van prijzen en inkomens. Wij moeten 
dus nu geen alternatieve plannen meer voorleggen. 

De stijging van de werkloosheid, die vooral de jeugd treft, heeft de regering ver
plicht tot het opstellen van een herstelplan, dat met grote nadruk werd aangekon
digd. Met enige verwachting hebben wij naar dit plan uitgekeken. Helaas, de kern
optie is er niet duidelijk in merkbaar. Het is een kompromis tussen verschillende 
strekkingen die in de regering tot uiting komen. 

Na de verklaring van de eerste-minister is -onze twijfel nog groter geworden. Zal 
de regering die afgezwakte tekst wel kunnen uitvoeren ? Ik steun dan ook de 
vraag van de heer Geldolf : over welke tekst moeten wij hier debatteren ? Over 
het « programma » of over de mededeling van de eerste-minister ? 

Het antwoord op die vraag zal aantonen of het laatste woord over het relanceplan 
hier of elders zal gesproken worden. In afwachting is het onnodig het plan al te 
ontleden, want de dubbelzinnigheid over de teksten duurt voort. 

Ik stel de verschillen vast tussen het dokument over het programma en de mede
deling. Gisteren speelde de eerste-minister de bal terug in het kamp van de 
sociale partners. 

De regering moet geen vingerwijzigingen geven, maar beslissingen treffen met de 
steun van het parlement. 

Zal er een inkomens- en prijzenbeleid gevoerd worden ? De eerste-minister heeft 
zich beperkt tot een oproep met het oog daarop. 

Zal een einde gemaakt worden aan onze overlegekonomie ? De-regering wil dat 
niet. In normale omstandigheden is de overlegekonomie zeer goed. Maar we bele
ven thans abnormale toestanden ! 

Als men de prijzen niet kan beheersen en de marktekonomie uitgeschakeld ge
raakt, moet de regering ingrijpen. Een prijsbeheersing is onmisbaar. Ik pleit niet 
voor prijsblokkering, wel voor beheersing. Als men het marktmekanisme uitscha
kelt voor de prijsvorming, moet men het ook uitschakelen voor de loonvorming. 
Dat is logisch en rechtvaardig. 

Het ene gaat niet zonder het andere. Alleen het politieke gezag kan hier zijn wil 
opleggen, omdat het de hele gemeenschap vertegenwoordigt. Delen alle ministers 
dezelfde opvatting ? Volgens persberichten beschouwen sommigen zich als de 
mandatarissen van groepen, niet van de Natie. 

Is de regering voornemens een nieuw tewerkstellingsbeleid door te voeren met 
de steun van het parlement ? Aan de konsumptie-etiek moet paal en perk gesteld 
worden. Ze moet de plaats ruimen voor een nieuwe gemeenschapsetiek die gericht 
is op een zindelijker land, op meer sociale begeleiding, bejaardenzorg, enz. 

Uiteindelijk zou de bevolking zich gelukkig moeten voelen als zij kan rekenen op 
solidariteit en kuituur. Een heroriëntering van het werklozenbeleid en de over
heidsinvesteringen is daarom nodig. 

Het volstaat immers niet 20.000 mensen in staatskantoren te stoppen om ze te 
laten kaartspelen of pullovers breien. 

De regering zal, indien zij die heroriëntering wil doorvoeren, stuiten op fel verzet 
van drukkingsgroepen, die niet alleen in de sociaal-ekonomische sektor, maar ook 
bv. in de onderwijssektor aktief zijn. 

Voor een technisch debat is het nog te vroeg. Ik beperk mij tot de principiële 
kwestie. Welnu, zonder kollektieve wil om het land uit het slop te halen, zal het 
relanceplan geen resultaten opleveren. 

Op 11 september II. stelde de Volksunie voor dat ministers en staatssekretarissen 
zouden afzien van de indexering van hun vergoeding. Via een amendement bij de 
begroting van dotaties beoogde de heer Raskin hetzelfde voor de kamerleden. 
Het werd hier verworpen. Wij hebben de eerste-minister schriftelijk gevraagd 
de topambtenaren ertoe aan te sporen om vrijwillig de indeksering van hun wed
den te laten vallen. 

De eerste-minister antwoordde ons dat de regering het voorbeeld zal geven, maar 
het parlement niet kan dwingen. Kan hij geen beroep doen op zijn meerderheid ? 

De eerste-minister schreef mij tenslotte dat het verzoek tot vrijwillige afstand van 
weddeverhogingen door de topambtenaren geen gunstig gevolg zou krijgen Ik 
bereur dat ten zeerste. Beseffen die topambtenaren dan de ernst van de toestand 
niet ? 

Jndien het waar is, wat sommige kranten te verstaan geven, dat sommige minis
ters eerder de belangen van bepaalde groepen dienen dan het algemeen belang, 
dan moet de regering aftreden. Zoniet zou bewezen zijn dat het land niet gere
geerd wordt door het volk, maar door ongekontroleerde drukkingsgroepen ». 

OUVERTURE 

Vorige week dinsdag, 14 okt. j l . kwam 
liet parlement voor het eerst sinds de 
vakantie weer bijeen. 

Na de herkiezing van de twee bureaus 
en de traditionele toespraken van voor
zitters Dequae en Harmei had een 
kort debat plaats. 

In de Kamer verwonderde VU-fraktie-
voorzitter Anciaux zich over de houding 
van de socialisten, die eensdeels op de 
regeringsmededeling hebben aange
drongen en anderdeels de bespreking 
wilden verdagen. Niettemin kantte hij 
zich tegen het feit, dat de regering 
eerst het fiat van de sociale partners 
wenst om pas nadien aan het parle
ment konkrete voorstellen te doen. 

In de Senaat herinnerde VU-fraktie-
voorzitter Jorissen er aan dat het re
glement de uitdeling van alle begro
tingen voorziet tegen 30 september. 
Slechts twee begrotingen werden te
gen deze vervaldaum rondgedeeld. Se
nator Jorissen zei ook niet te geloven 
in « onschuldige verklaringen » en nog 
mnder in een onschuldige regering. 
Indien de toestand minder slecht is 
dan vroeger dan is ze verre van goed. 
Hij diende dan ook een motie in, waar
in deze toestand wordt betreurd en de 
regering wordt uitgenodigd, alle be

grotingen tegen het einde van de 
maand in te dienen. 

VU-INTERPELLATIES 
Volgende VU-parlementsleden hebben 
een interpellatieverzoek ingediend 
Kamerleden Olaerts Cde fundamentele 
gebreken van de infrastruktuur van de 
spoorwegen in Limburg) ; Valkeniers 
(de afschaffing van de vijf Brusselse 
randfederaties) ; Schiltz (de Baalhoek-, 
Bath- en Maaswaterverdragen met Ne
derland) ; Goemans (de staking van de 
binnenschippers). 
Senatoren : Claes (de verklaringen van 
minister Herman in « Knack ») ; De 
Facq (taaiverhoudingen in Dienst voor 
Overzeese Sociale Zekerheid) ; Vande-
zande (de niet-vernietiging van sommi
ge besluiten van de 19 randgemeenten, 
met dezelfde inhoud als die van 
Schaarbeek m.b.t. de lokettenregeling). 

WETSVOORSTELLEN 
VU-sen. Van Haegendoren diende een 
wetsvoorstel in tot wijziging van de 
wet van 16 juli 1973 betreffende de 
bescherming van de ideologische en 
filosofische strekkingen. Zijn kollega 
De Facq betreffende het voorbehouden 
van parkeerruimte voor gehandikapten. 

(r.c.) 
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OOST-VLAANDEREN 
AALST (Afd.) 
IN MEMORIAM FRANS CORNIERE 

Frans Cornlere is niet meer. 
Plots is hij van ons heengegaan. 
Een paar dagen geleden hadden 
wij hem ontmoet bij het ziekbed 
van zijn zuster. 

Frans was geen gemakkelijk 
man. Zijn ganse leven was geken
merkt door dadendrang en recht
lijnigheid. Bij de « bevrijding » 
moest hij zijn tol betalen aan het 
repressie-monster. Als gebrood
roofde heeft hij echter nooit om 
zijn recht gebedeld. Alléén bouw
de hij een unieke verzameling op 
van Vlaams-nationale dokumenten, 
getuigenissen en herinneringen, 
die niet altijd de juiste waarde
ring genoot. 

Omwille van de onvoorwaarde
lijke trouw aan zijn jeugdidealen 
zullen wij hem altijd blijven be
wonderen en herinneren. 

CFr. De Brul] 

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 Brui : 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.) 
VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHEL-
DE-DENDER-DURIVIE 

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. 

W/aasmunster : Waegeslage-
dreef 48. Zitdagen : elke 2de en 
4de donderdag van 17 tot IBu. 

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 
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). 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
BAL : RECHTZETTING 

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

GENT-EEKLO (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, Deinze (86.21.79) ; sekr. • 
Chris Genbrugge, G. Gezellelaan 
5, Ertvelde (091/44.64.65) ; pen-
ningm. : Leon Lippens, Gasmeter-
laan 14, Gent (25.14.11) ; prop. : 
Koen Van Meenen, 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-Eeklo 
geven elke geïnteresseerde de 
mogelijkheid om naar de volgen
de aktiviteiten te komen . 

25 oktober, 15u : « Jongeren in 
aktie voor een alternatief gemeen
tebeleid» door Kris Van Esbroeck. 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruis-
str. 3, Gent. 

20 november : Nationalisme, 
volksnationalisme en Vlaamse be
weging. Dia-montage door volks-
vert. Vandemeulebroucke in Tijl, 
Kllnkkouterstr., St-Amandsberg. 

GENT 
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-
kaat. 
SOC. DIENSTBETOON 
HuguetteJDe 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 
GEESLAAGDE TAKFILM 

Ondanks een snertpamflet in 
alle Heusdense brievenbussen, 
produkt uit het extreem-rode 
soepbrein van 'n onbenullig man
netje uit de Reukenwegel, was 
zaal Autobus op zaterdag 11 okto
ber veel te klein om alle demo-
kratische Vlamingen te bergen. 
Meer dan de helft der toeschou
wers stond, wegens plaatsgebrek, 
rechtop te genieten van deze 
Uilenspiegelse TAKfilm, georgani
seerd door de plaatselijke Goos-
senaertskring. Na een kort ope
ningswoord door bestuurslid Koen 
Van Meenen, gaf sen. O. Van 
Ooteghem, tevens gewestelijk 
voorz. van de Goossenaertskrin-
gen uit het Gentse, een bondige 
uiteenzetting over de doelstellin
gen van het Uilenspiegelse Taal-
aktiekomitee, als inleiding tot de 
fi lm. Hij behandelde ook de soci
ale diskriminatie van de Vlamin
gen op verschillende niveaus in 
ons land. Binnenkort zullen we de
ze suksesvolle TAKfilm terug kun
nen zien te Destelbergen, Melle 
en Laarne. 
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 op zater
dag 15 november in de voormid
dag. Inschr. vanaf nu bij de voorz. 
van de Goossenaertskring, mevr. 
Hilda Janssens, Nederbroekstr., 
Heusden, tel. 30.73.88. Opgelet i 
Het aantal deelnemers is beperkt. 
De eerste ingeschrevenen heb
ben voorrang. 

LANDEGEM 
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. 

OKTOBER 

25. 

25. 

25. 

25. 

25. 

28. 

Wetteren : 20 jaar VU-bal in zaal De Pluim, Koffiestr., 
Kalken, om 21u. Orkest « Danny Martin ». Inkom 70 fr. 

Ertvelde : Bal in zaal Atlantis. 

Nieuwkerken-Waas : 9de bal in zaal « Rosy » met het 
orkest « The Duck Boys » ̂ m 20u30. Inkom : 60 fr. 

Wetteren : Kant. lustrumbal in zaal Pluim te Kalken, 
om 21u. 

Ertvelde 

Eekio 
20u. 

Bal onder het motto « Ertvelde blijft », 21u. 

Vergadering Meetjesland in Middenstandshuis, 

NOVEMBER 

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. 

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. 

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 Heiirweg ,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, Hei-
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. 

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

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

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

WEST-VLAANDEREN 
ALVERINGEM 
NIEUW BESTUUR 

Op 15 oktober vergaderde ons 
nieuw bestuur voor de funktie-
verdeling : voorz. : E. Dezwarte ; 
sekr. en VUJO : Luk Delancker ; 
penningm. : Jef Delancker (Izen-
berge) ; prop. : Walter Wemaere 
(Gijverinkhove) ; org. : Rob. De-
carne (Beveren-IJzer) ; in de 
raad : E. Dezwarte. 

BLANKENBERGE 

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

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. 

HOUTHULST 
NIEUW BESTUUR 

Op 10 oktober ging de samen
stelling door van ons nieuw be
stuur. Voorz. M. Vancleven ; 
sekr. : R. Braem ; penningm. : J. 
Hoornaert ; org. : G. Ver Eecke ; 
prop. : Marcel Grymonpon ; be
stuurslid : dr Dehoorne ; VUJO : 
J. Hoornaert ; in de raad : J. 
Hoornaert. 

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. 

KOKSIJDE 
HUWELIJK 

Marleen Lauwers en Gerard 
Stroo stapten samen in het hu
welijksbootje. Onze hartelijkste 
gelukwensen aan de jonggehuw
den en achtbare ouders. 
ZIEKENFONDS DE WEST 

Debruyne Jos., Middenlaan ,49, 
Koksijde, is aangesteld als bode 

l^LCnDCR 
OKTOBER 
24. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
25. Kortrijk (Arr.) : Bal om 20ü in zaal Boldries te Lauwe. 

NOVEMBER 
8. Gistel : Afdelingsbal in Ten Putte. 
9. Groot-Oostende : Gesprek « Links of Rechts ? ». Dries 

Demoen. Bestemd voor de VUJO. Begin 10u. 
15. Houtem : Avondfeest voor kant. Veurne in Handelshof. 
22. Ichtegem : Afdelingsbal in De Engel. 

van het ziekenfonds De West in 
de gemeenten Koksijde en Oost-
duinkerke. Zijt u nog geen lid van 
ons Vlaams ziekenfonds, vraag 
hem dan om een vrijblijvend be
zoek. 
EN VERGEET OOK NIET 

Ons jaarlijks kant. avondfeest 
dat plaats heeft op 15 november. 
Dit jaar gaan we naar Houtem, 
zaal Handelshof. 

KACHTEM 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

Ons ziekenfonds doet het te 
Kachtem. Een groeiend aantal le
den en een uitstekende service. 
Ons bureau (Eikstr. 13) is elke 
donderdag open van 16 tot 18u. 
Wacht niet langer. Sluit bij ons 
aan. Neem kontakt op met de 
vertegenwoordiger Jacques Buy-
se, Eikstr. 13, Kachtem (30.18.23). 
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IZEGEM 
AONNEMENTENHERNIEUWING 

Een dezer dagen komt de post
bode (of is hij al gekomen) om 
het abonnementsgeld op 't week
blad « Wij » te innen. Zorg ervoor 
dat het bedrag (500 fr.) klaar ligt. 
Mocht je afwezig geweest zijn, 
schrijf het bedrag dan zo snel mo. 
velijk over op de prk van « Wij » 
of overhandig het bedrag aan een 
bestuurslid. Onze streefnorm : al
le Izegemse abonnees blijven hun 
abonnement trouw ; vóór Nieuw
jaar werven wi j een pak nieuwe 
abonnementen. 
« WIJ TE IZEGEM » 

Een gloednieuw nummer van 
het Izegems VU-periodiek « Wij 
te Izegem » is van de pers. Weer 
een verzorgd nummer, weer Iets 
waar de anderen met afgunst naar 
kijken. De thuisbestelling, in alle 
huizen, gebeurt door 24 vrijwillige 
bussers. Het bussen moet ge
beurd zijn vóór 26 oktover. Formu
leer eens je mening over « Wij 
te Izegem » en deel die mee aan 
een bestuurslid. Men zal graag 
rekening houden met je op- en 
aanmerkingen. 
VU-SINTERKLAASFEEST 

Onze jaarlijks VU-Sinterklaas-
feest heeft plaats op 30 novem
ber. Wij hebben dit jaar een gro
ter lokaal gekozen. Het zal nodig 
zijn ook ! Noteer : zaal Century, 
Nederweg. Inschr. vóór 10 novem
ber bij Winny Smalle, Kortestr. 13, 
bus 7 of in het Vlaams Huis. 
VU-VROUWEN 

De Izegemse VU-Vrouwen zijn 
definitief van start gegaan. Ieder
een is welkom bij ons. Het wor
den echte « onder-ons-vrouwen » 
bijeenkomsten, waarop we elkaar 
beter willen Jeren kennen, waar
deren en willen samenwerken. 
Neem kontakt op met Winny 
Smalle (Kortestr. 13, bus 7), Chris 
Pynket-Vandevyvere (Vlaams Huis, 
Grote Markt 30) of Renata Verbe-
ke-Blondeel (Krekelstr. 33). 
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 
SCHITTEREND BAL 

Ons eerste bal, o.l.v. de nieuwe 
besturen, werd een daverend suk-
ses, zowel wat de opkomst be
treft als wat de financiële op
brengst aangaat. Proficiat en dank 
voor al degenen die zich inge
spannen hebben. Ook het orkest 
de Dirky-Band deed het bijzonder 
goed. 

RECHTS OF LINKS ? 
Staat de VU rechts of links ? 

Een aktuele vraag, die eigenlijk 
niet bestaat, want we staan noch 
rechts noch links. Te dien einde 
wordt een gesprek ingericht met 
de VUJO op zondag 9 november. 
Gespreksleider : Dries Demoen. 
Aanvang : lOu. 
VUJO-BESTUUR 

Onder leiding van de aktieve 
Willy Serpieters vergaderden de 
VUJO-afgev. van de vijf Oostend-
se afdelingen. Besloten werd 
voor heel het grondgebied van de 
vijf afdelingen 'n soort koördine-
rend bestuur op te richten, dat zal 
verkozen worden op zondag 9 no
vember. De plaats wordt nog aan
geduid. Begin : 9u30. 

OUDENBURG 
NIEUW BESTUUR 

Op 14 oktober werd ons nieuw 
bestuur als volgt samengesteld : 
voorz. J. Storme ; sekr. : J. Bal-
lière ; penningm. : A. Warmoes ; 
prop. : G. Thijs ; org. : Paul Du-
mon ; in de raad : J. Storme. 

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-Amandsplein. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

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

Afgev. : Jef Claeys, Ten Brie-
lenl. 108, Wervik. 
VLAAMSE SOLDATENDIENST 
« IC DIEN . 

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

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 113 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenlaan 108. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

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

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

STANDRIES-BRUGGE 
VERJAARDAG 

Onze zeer beminde (fusie) bur
gemeester van Groot-Brugge, Mi
chel Van Maele vierde vorige 
week zijn verjaardag. Gewoonte 
getrouw werden alle derde-leef-
tijders uitgenodigd op een ont
spanningsnamiddag met koffie en 
boterkoeken. Bij het verlaten van 
de zaal kregen alle genodigden 
een vdugschrift « Verkoop uw 
stem niet voor een kop koffie en 
een boterkoek ! ». Een voorbeeld 
dat navolging verdient. 
OPROEP 26 OKTOBER 

Het afdelingsbestuur doet een 
oproep tot alle leden en simpati-
santen om op 26 oktober mee op 
te stappen te Brussel. Inl. over 
de bussen en inschr. bij Elie Pyf-
feroen, tel. 050/31.96.97. 

WERVIK 
LEDENWERVING 

Hier kunnen wij onze stand 
van zaken nog verbeteren. Een 
VU-lidmaatschap kost 120 fr. per 
jaar als hoofdlid en uw huisgeno
ten kunnen bijlid worden aan 60 
fr. Uw lidmaatschap betekent niet 
alleen een ernstige steun aan on
ze partij, maar u kunt 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 ti jd 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 ! 

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. 

ZARREN-WERKEN 
GEBOORTE 

Bij Paul Zeghers en Ria Ver
meire kwam een eerste kindje : 
Tijl. Hartelijke gelukwensen ! 

VUJO BETOOGT MEE 
OP 26 OKTOBER 
De Nationale VUJO-Raad roept alle VUJO's op om massaal deel 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 vereenzelvigd 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-NationaaJ, 
p.a. Rita Haudenhuyse, Ringvaartstr. 4, 9220 Merelbeke « vermelding 
T-shirt ». 
Wij verzamelen achter de KVS, Lakenstr., Brussel bij het spandoek 
VUJO. 

Op het Koninginnehof van Oostende wapperden tijdens een glansrijk en opbeurend VU-familiefeest twaalf 
leeuwevlaggen, en bij de ingang de vier Oostendse afdelingsvlaggen ! Voorwaar een tevoren nooit 
gezien evenement in het Koninginnehof. Van links naar rechts de vlaggen van Zandvoorde, Vuurtoren, 
Stene, Centrum. Oostende-Mariakerke zal nu ook een vlag moeten aanschaffen ! (foto Herman). 

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 (belelds-)programma en vertalen naar politieke werking. 
3) Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda ; 4) Samenwer
king en lljstvormlng 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 : Nog op zaterdag 15 november 1975, van 9 u. 30 tot 
17u30 in Gasthof 't Sweert, Grote Markt 2, 8900 leper. 
Inschrijvingen : schriftelijk of telefonisch bij H. Van Damme, 
St-Martensplein 2, 8670 Wervik. Tel. 056/81.18.25. 
Vermelden of u ter plaatse een middagmaaltijd gebruikt aan 50 fr. 

ARR. TURNHOUT (telkens van 20 tot 22u30). 

HULSHOUT : 24 oktober. Parochiezaal ( Ie programmadeel, Hu-
guette De Bleecker). 

WESTERLO-VOORTKAPEL : 30 oktober. Frituur Ingrid (3e program
madeel, Rob Geeraerts), Olenseweg 41. 

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 26 november 1975. Telkens van 20 tot 
22u30 in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr., Leuven. 
Nadere gegevens hieromtrent volgen. 

ZAVENTEM : 1, 4, 8 en 11 december. Kasteel Van Ham, Steen-
akkerzeel. Telkens van 20 tot 22u30. 
Inschr. : B. Hollaender, Stwg naar Brussel 51A, 1850 Grim
bergen, tel. 02/269.27.68. 

OOSTENDE : gepland voor december. 

ERTVELDE : 18 en 25 november, telkens van 19u45 tot 22u15 ; 
22 en 29 november, telkens van 13u30 tot 17u. Inschr. H. Leysee-
le, Zwijnaardestwg 98, 9000 Gent, tel. 22.76.64. Plaats ; Vlaams 
lokaal. 

KURSUS « GOED VERGADEREN EN SPREKEN IN 

HET OPENBAAR ». 

MECHELEN : 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. 

BRASSCHAAT : 18 november, 2 december .Inschr. : Bob Loete, 
3t-Laureisstr. 89, Antwerpen, tel. 37.61.08. Plaats : gemeente
lijke feestzaal. 

ST-KAT.-WAVER: 3, 17, 24 november en 1,8, 15 december. Plaats: 
De Wereld, Markt 5. Inschr. : G. De Keyser, Alberstr. 11, St-Kat-

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

« Spelen vrouwen mee ? » (Vrouw en politiek), Markt, Dender-
monde, van 14 tot 18u. 
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5.000 WINTEROVERJASSEN 
voor HEREN 

TEGEN ECHTE 

FABRIEKSPRIJZEN 
Niet alleen met het / p ^ 
woord m a a r ook |L , 
met de d a a d bewijst II'—-

de grootste en goedkoopste 
specialist in herenkledij 
van Vlaanderen te zijn. 

Wie biedt u een keuze van 
meer d a n 5.000 winteroverjassen.. 

Wie biedt u een 
prachtige herenpardessus voor 

reeds 1.750 f 
Op amper 15 km van Antwerpen vindt U de grote modespecialist Ruime 
parkeermogelijkheden staan er te uwer beschikking En uw reisje komt 
er driedubbel uit i ER WORDT TEGEN FABRIEKSPRIJZEN VER 
KOCHT U wordt er bediend door vakbekwame en ervaren meester 
kleermakers verkopers die U graag goed gekleed zien en U een over 
grote keuze kwaliteitskleding van zuiver scheerwol kunnen aanbieden 
En over keus gesproken zowel overjassen als kostuums van zuiver 
scheerwol worden bij ons per 1 000 aangekocht Wij weten wat kwaliteit 
IS en kunnen prijzen maken i De beste Europese fabrikanten zijn onze 
leveranciers en wij hebben de vertegenwoordiging van bijna alle grote 
merken 

Geef nevenstaande waardebon degelijk ingevuld aan de kassa af 
vooraleer uw aankoop te doen U zult uw pardessus een heel stuk 
beneden de aangeduide prijs betalen i 

S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S HEEFT ALS GROTE SPECIA
LITEIT Q M Z I J N « B U I T E N M A T E N . 
A L S U E C H T N E R G E N S T E R E C H T K O M T , V I N D T U N O G 
K E U Z E IN U W M A A T BIJ S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S 
U W N I E U W E P A R D E S S U S K IEZEN BETEKENT N U N A A R 
S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S R IJDEN 

1 W A A R D E B O N " " 

1 Naam en voornaam 

1 Straat 

i p e m e e n t e 

nr 

postnr 

1 

..i 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

• 2ATERD. VAN 9 TOT U UUR 

• ZON- MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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DERTr 
EERSTE VERKOZEN E 
De zeer korte periode die restte voor 
de kieskampagne kreeg in Antwerpen 
dan nog een inkrimping door het feit, 
dat men het niet eens werd over de 
Vlaams-nationale kandidaat. De enen 
wensten ir. Alex Donckerwoicke, 
voorzitter der Vlaamse Koncentratie 
als kandidaat. Anderen stelden mr 
Herman Wagemans voor, die in 1952 
als gemeenteraadslid te Antwerpen 
verkozen was voor de Vlaamse Kon
centratie. Er was trouwens ook, in 
het Antwerpse vooral, een zekere be
zorgdheid om de handhaving van de 
Vlaams-nationale gedachte in de nieu
we formatie en de radikaie nations 
listen steunden daarbij onvoorwaarde
lijk ir Donckerwoicke — wat even
wel geen blaam inhield tegen Her
man Wagemans, wiens verleden als 
Vlaams-nationalist boven verdenking 
stond, in de diskussie rond de kan
didatuur te Antwerpen (waarin ook 
pater Stracke, als « eminence grise » 
van het na-oorlogse nationalisme, voor
al in het Antwerpse, zijn woord mee
sprak I) werd tenslotte de kandidatuur 
van Herman Wagemans aanvaard. Ir. 
Donckerwoicke trok zich terug : uit de 
verkiezingsstrijd én uit de partijpoli
tiek. 

HIJ stelde daarmee een daad, die wel
licht niet genoeg naar waarde geschat 
werd en die nadien té weinig gewaar
deerd werd. De voorzitter der Vlaamse 
Koncentratie, de man die het Vlaams-
nationalisme voor het eerst weer op 
het partijpolitieke vlak bracht en het 
als mogelijke machtsfaktor geldig 
maakte [al was de aanvang maar klein 
— maar na hem zou men het voorlo
pig niet beter doen I) : hij werd spij
tig genoeg nadien door het politieke 
Vlaams-nationalisme vergeten, en hij 
moest jaren later zelfs bij de ko-
optatie voor senator voor veel-later-
gekomenen wijken. 
Zij die gehoopt hadden, op een nu 
bredere basis een elektorale doorbraak 
te kunnen verwezenlijken voor het 
Vlaams-nationalisme kwamen bedrogen 
uit. De CVP verloor 13 zetels (95 i.p.v. 
108). De socialisten bekwamen 86 ze
tels en de liberalen 25 in het nieuwe 
parlement. De CVV behaalde ± 113.000 
stemmen : niet zoveel meer dan de 
Vlaamse Koncentratie. Zij had echter 
meer geluk. Er was één verkozene : 
Herman Wagemans te Antwerpen. Er 
werden eveneens enkele provincie
raadsleden verkozen, o.m. de onver
moeibare Benoit Ceuppens. 
De uitslag van de verkiezingen beves
tigde vooreerst, dat het CVP-sukses 
in 1950 te danken geweest was aan 
Vlams-nationale stemmen. Hij beves

tigde daarenboven, dat niet de koalitie 
met andere oppositionele groeperin
gen enig sukses kon hebben, maar dat 
alleen de uitbouw van een eigen partij
organisatie dat kon. De Vlaamse Kon
centratie : dat waren enkele tientallen 
mensen die het embryo van een partij, 
kader vormden, en dat was de kwanti
tatief nog beperkte VMO, die de zware 
last van de propaganda moest dragen. 
Het moet gezegd worden, d»t de kan
didaten zelf ook niet bij de pakken 
bleven zitten en niet alleen het spreek-, 
maar ook het druk- en plakwerk mee 
op zich namen. Deze door de omstan
digheden geïmproviseerde en met veel 
idealisme gevoerde verkiezingsstrijd 
bleek echter niet in staat om de afwe
zigheid van een partijorganisatie te 
kompenseren. Evenmin was de jongere 
generatie, de kinderen van de nog ver
volgde en burgerrechtloze nationalis
ten, reeds tot de leeftijd gekomen 
waarop zij bij de verkiezingen gewicht 
m de schaal zou gaan werpen. Die 
faktor zou pas veel later mee gaan 
tellen. Oskar Van der Hallen vertelde 
ons eens, dat in zijn familie alleen 
van één stemgerechtigde in de vijfti
ger jaren een tijd later het aantal 
reeds tot tien gestegen was ! Dit 
« biologisch » feit van de nationalis
tische kinderrijkdom zou een niet te 
onderschatten faktor worden bij de 
latere doorbraak en terecht heette een 
krant de verkiezingen van 1965 « de 
weerwraak der kinderen voor hun va
ders ». 

STICHTING VAN DE VU 
De ontgoochelende uitslag der verkie
zingen voor de Vlaamsgezinden stelde 
een einde aan de Vlaamse Koncentra
tie. De CVV als verkiezingskoalltle 
bleek evenmin politiek-leefbaar en 
over genoeg aantrekkingskracht te be
schikken : menig militant uit de Kon
centratie had met weinig entoeslasme 
maar uit overtuiging van de noodzaak 
de CVV gediend. Sommigen, zoals Ir 
Donckerwoicke zelf, zouden later naar 
de Vlaamse Volksbeweging overgaan 
Het inzicht van de noodzaak van een 
eigen Vlaams-nationale partijformatie 
— een vernieuwde Koncentratie — 
was aanwezig bij de meeste nationalis
ten. Na besprekingen tussen voor
aanstaande nationalisten uit de C W 
— gewezen Koncentratlemensen en 
anderen — werd in het café St-Michiel 
te Brussel aan de Grote Markt op 21 
november 1954 een vergadering gehou
den die leidde tot de stichting van de 
vzw De Volksunie te Antwerpen op 15 
december 1954. 
Prof. Walter Couvreur werd voorzitter, 
Frans van der Eist en Herman Wage
mans ondervoorzitter, Rudi van der 

Paal sekretaris, Wim Jorissen, René 
Proost en Ludo Sels (die uit het Boe-
renfront kwam) leden van de raad 
van beheer. Het waren praktisch allen 
« politiek-nieuwe » mensen : alleen 
Herman Wagemans had een « verle
den ». Allen waren echter nationalist, 
de meesten van in hun studententijd 
en hadden na de oorlog in de hervat
ting van de Vlaamse aktiviteiten een 
rol gespeeld, zodat zij op Vlaams ge
bied geen onbeschreven bladen waren 
Met een uitgesproken Vlaams-nationa
le beginselverklaring in de partijstatu
ten was opzet en doel der nieuwe par
t i j dan ook duidelijk aangetoond : het 
Vlaams-nationalisme weer politieke 
macht te verschaffen en zodoende de 
Vlaams-nationale gedachte trachten te 
realiseren via de parlementaire weg. 
Die macht was op dat moment nog 
zeer klein, en ze zou het kwantitatief 
ook nog geruime tijd blijven. Maar 
het bestaansfeit der partij zelf was 
reeds een faktor in de Belgische poli
tieke wereld, die men vooreerst nog 
wel — zoals de CVP — hooghartig 
voorbijging, maar waarmee men toch 
mettertijd moest gaan rekening hou 
den. Inzonderheid omdat de ideeën 
die de jonge partij verdedigde, lang
zaam maar zeker in de andere partij
gelederen binnensijpelden en ook een 
deel der Vlaamse jeugd — vooral de 
intellektuele jongeren — zeer sterk 
begonnen aan te trekken. 

Het jaar 1954 zou voor Vlaanderen al
leszins een merkwaardig jaar worden. 
Na de verkiezingen van 11 april trad 
de nieuwe socialistisch-liberale rege
ring voor het parlement op 22 april. 

Premier Van Acker las «r een rege
ringsverklaring voor, die reeds aan
duidde, wat er op komst was inzake 
schoolbeleid. 
Wat de aktiviteiten op Vlaams gebied 
betrof : minister van Binnenlandse 
Zaken Vermeylen liet door het minis
terie van Ekonomische Zaken op 10 
juni de uitslagen van de vervalste ta
lentelling van 1947 publiceren. Ver
meylen trachtte in het parlement de 
gevolgen van die publikatie voor 
Vlaanderen te minimaliseren en wees 
op de groeiende taalhomogeniteit in 
Vlaanderen Minister Anseele wilde 
voor zijn kollega niet onderdoen en 
annuleerde het tijdens de homogene 
CVP-regering ingevoerde taalstatuut 
voor de luchthaven van Meisbroek. 
Niet alle Vlaamse leden der rege
ringspartijen stemden met die maat
regelen in Op 11 juli 1954 sprak bur
gemeester Craeybeckx van Antwer 
pen een rede uit, waarin hij scherp 
reageerde tegen de parlementaire de
batten over de talentelling, die hij 
beschamend voor Vlaanderen noemde 
« De gevolgen die men aan de zoge
naamde talentelling verbinden wil zijn 
een aanfluiting voor ieder rechtsbe-
grip » zei hij voor een publiek dat 
voor een gedeelte uit eigen partijge
noten bestond. 

Burgemeesters uit de Antwerpse ag
glomeratie — o.m. A. Sledsens van 
Borgerhout — verklaarden zich ak 
koord met Craeybeckx. Er ontstaat be
weging in de partijgelederen in Vlaan
deren : Vermeylen heeft iets wakker 
geschud. 

(vervolgt) 

êLfsest 
Wim Jorissen, Herman Waegemans, Walter Couvreur, Frans Van der Eist. 
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SCHMIVERS: BURGERS 
BUI1»1 DE BURGERU ? 

Vergeleken met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brltan-
nië of zelfs met Nederland, plaatst de Vlaamse 
letterkundige zijn schrijverschap bijna nooit in het 
raam van de wereldproblematiek 
Schrijvers of dichters, bij voorbeeld August Ver-
meylen of Paul van Ostaijen, die dat wel deden, 
beschouwen we terecht als belangrijke figuren uit 
onze geschiedenis. Ze situeerden, als het ware in 
éénzelfde operatie, hun dichterschap én hun volk 
in een ruim geestelijk vlak : bij Vermeylen is dat 
Europa, bij van Ostaijen het internationale denken 
over kunst en poësie. Als geestelijke verruimers 
hebben ze zich nooit verwijderd van hun volk. In
tegendeel, ze brachten de kulturele waarden van 
hun eigen volk, zonder aan zelfoverschatting te 
doen, op een intellektueel niveau, met andere woor
den, ze bereikten dat, door hun opvatting van het 
schrijverschap, de literatuur ging meetellen als 
een van de voornaamste uitingen van het intellek-
tuele leven in Vlaanderen. 

En daarmee is het ideologisch zwaar belaste woord 
•> intellektueel » gevallen. Het is een begrip dat 
vooral in de Franse denkwereld thuishoort. Daar
mee worden een aantal mensen aangewezen, haast 
uitsluitend schrijvers en kunstenaars, die zich onaf
hankelijk opstellen in de samenleving. Ze beschou
wen zich en ze worden in het maatschappelijk 
leven ook als een « elite - beschouwd. Ze worden 
met een soort priesterschap bekleed. Pierre Navil-
le, een Frans essayist, die in 1926-1927 met de 
surrealistische dichter André Breton polemiseerde 
en in 1956 met Jean-Paul Sartre, schrijft in een 
gebundelde heruitgave van de polemische opstellen 
uit die ti jd. La revolution et les intellectuels geti
teld, dat de Franse intellektuelen zich traditioneel 
altijd op een afstand hielden van de maatschappe
lijke strijd. Toch zijn die op afstand denkende 
schrijvers, die zich aan de diskrete spits van de 
filosofische bewegingen plaatsten, dikwijls de 
motor geweest van de politieke revolutie Vandaar 
dat Frankrijk sinds de XlXe eeuw het toevluchts
oord is van intellektuelen die zich wilden bevrijden 
van de dwang van gelijk welke diktatoriale stelsels. 
De vrijheid van de gedachte is hen heilig . 
Je kunt van die intellektuelen die sterk op hun 
vrijheid staan, niet altijd zeggen dat ze met het 
volk verbonden zijn. Maatschappelijk gezien beho
ren ze tot de burgerij, alhoewel ze zich daartoe 
niet willen rekenen. Hun vrijheid zelf putten ze 
nochtans uit de politieke verworvenheden van de 
burgerij. Hun onafhankelijkheid gaat zelfs zo ver 
dat ze aan hun onvrede met de maatschappij de 
vrije loop kunnen laten De burgerij, die het maat
schappelijke draagvlak is van de intellektuele vrij
heid, is immers verdraagzaam en in die zin ook 
demokratisch Het denken speelt er de verborgen 
rol van een onderhuidse en op lange termijn door
brekende ontvoogdingsbeweging. 
In Vlaanderen kennen we het verschijnsel van de 
Franse intellektueel veel minder Het is wel in 

bepaalde Franstalige Brusselse en Waalse kringen 
aanwezig, maar dan in een verzwakte vorm. De 
Vrije Universiteit van Brussel oefent in dat opzicht 
sinds haar stichting op het einde van de XlXe eeuw 
een aanzienlijke invloed uit. Vermeylen is trouwens 
een kind van dat midden. Globaal bleven de Vlaam
se intellektuelen en vooral de schrijvers binnen 
het kulturele patroon van de Kerk denken. Die 
geestelijke afhankelijkheid schiep wel ruimte in 
Vlaanderen voor een groot aantal dichters, kunste
naars en wetenschapsmensen om zich, boven de 
meningsverschillen uit, aktief in te zetten voor 
de Vlaamse Beweging. De Vlaamse strijd had een 
klimaat van ideologische vrijheid nodig. Ideolo
gische broedertwisten konden enkel noodlottig zijn 
voor het herstel van een dieper liggend, historisch 
onrecht dat een volk met ondergang bedreigde. 
Naville toont in zijn essay's goed aan hoe, sinds 
de eerste wereldoorlog en vooral na de Russische 
revolutie, in Frankrijk de plaats van de schrijver 
en de « «intellektueel » in een totaal nieuwe kon
tekst gezien werd. De vraag werd toen gesteld of 
de Franse intellektuelen hun XlXe eeuwse onaf-
hankelijkheidsgedachte nog konden handhaven. Het 
internationale kommunisme verkondigde dat de in
tellektuelen zich moesten ten dienste stellen van 
het proletariaat, ook al werken ze niet met hun 
handen. 

Het bleek immers, — en Naville beklemtoont dat 
heel sterk, — dat de scheiding tussen hen die 
handenarbeid en geestesarbeid verrichten veel 
hardnekkiger is dan bij voorbeeld de kloof tussen 
de arbeiders en het kapitaal. 
Welnu, de Fransen zijn, ook in de kommunistlsche 
rangen, steeds erg verdeeld geweest over de maat
schappelijke rol van de intellektuelen, vooral dan 
van de linkse intellektuelen. In dat opzicht kan 
Moskou geen enkel aantrekkelijk alternatief bieden: 
daar werden de intellektuelen samengebracht of 
« gekollektiviseerd » in de zogenaamde « intelli
gentsia », die niets anders is dan de stalinistische 
bureaukratie. Voor het vrijheidslievende westerse, 
ook « linkse » denken, is er in zo'n systeem geen 
enkele ernstige levenskans, noch voor het ver
scheurde Russische uit de tsarentijd stammende 
type van intellektueel als Dostojewsky, waarvan 
mensen als Sakharov en Solzjenitsyn de verre af
stammelingen zijn. Een man die vanuit de proble
matiek van de westerse burgerij, maar dan als 
gekweld marxistisch denker, zijn plaats tracht te 
bepalen in de Franse samenleving is Jean Paul 
Sartre. Hij wordt heen en weer getrokken tussen 
het ortodokse kommunisme en de historische posi
tie van de westerse intellektueel. 
In Vlaanderen kennen we de hierboven beschreven 
problematiek niet. Schrijvers die zich ideologisch 
sterk opstellen, belanden vlug in de marginaliteit 
van het intellektuele progressisme. De eigenlijke 
diskussie over de plaats van de volksverbonden in 
vrijheid denkende en handelende « intellektueel » 
in Vlaanderen dient nog gevoerd te worden. 
Een schrijver die zich, hoe streekgebonden ook, 
met zijn romans in die richting beweegt, lijkt me 
Louis Paul Boon te zijn. 

Eugene Van Itterbeek 

Pierre Naville. LA REVOLUTION ET LES INTELLEC
TUELS, nieuwe uitgave, Parijs, Gallimard, 1975, 
214 biz 

BIS (REPETITA PLACENT) 

Herhaling kan aangenaam zijn is 
een oude spreuk die bij de Ro
meinen in statig Latijn gewoon 
klonk als Bis repetita placent. 
Daar dacht ik vorige zaterdag 
aan toen ik, iets over drie in de 
namiddag, via BRT 1 het radio
programma « BRT-Bis » hoorde 
BRT-bis is volgens een zeer sim
pele formule samengesteld 
stukjes uitzending uit de voorbije 
week die de moeite van de her
haling waard geacht worden, ko
men opnieuw — uiteraard aan 
mekaar gepraat — in de eter. 

Natuurlijk niet de beursberichten 
of de prijzen van het levend vee 
te Anderlecht, maar wel bijdra
gen uit • Aktueel » of stukjes 
« Strip ». 

Hoewel dit natuurlijk een gemak
kelijke en vooral goedkope ma
nier van radio maken is, heeft 
deze formule toch ettelijke voor
delen. 

Om te beginnen is dit interessant 
voor de luisteraar die in de loop 
van de week iets gemist heeft : 
niet iedereen kan dag in, dag 
uit voor zijn toestel hangen. 
Daarbij is deze werkwijze prettig 
voor wie één en ander om welke 
reden dan ook nog eens graag 
opnieuw wil beluisteren. 
Ten derde is dit ideaal voor luis
teraars die af en toe een stukje 
uitzending op band willen opne

men en die de eerste keer niet 
tijdig met de knop of mikro kon
den omspringen. 
In de beginjaren van de televi
sie had dat instituut öok iets 
dergelijks : «De Week in Beeld» 
heette dat programma en het is 
me dan ook een raadsel geble
ven waarom dat in illo tempore 
verdwenen is. 

« BRT-Bis » was vorige zaterdag 
een amuzante uitzending en daar-» 
bij viel me op dat sommige radio
werkstukken zelfs bij tweede be
luistering nog niet gaan verve
len. Dat was ondermeer met de 
fl i ts van de Tarzoenverkiezing 
het geval. 

Om het met « Bis » te zeggen : 
liever twee keer dezelfde goede 
uitzending, dan één s lecht ' pro
gramma. 

KARAKTERISERING 

Canetti, in 1905 in Rutschuk (Bulgarië) geboren, uit Joodse ouders, 
trok met hen in 1911 naar Engeland en in 1913, na de dood van zijn 
vader, naar Wenen Hij studeerde er tot 1929 natuurwetenschappen ; 
promoveerde er tot dr. in de filosofie en werkte tot in 1938 als vrije 
publicist waarna hij naar Londen uitweek. Behalve een roman « Die 
Blendung » die Kafkaniaans aandoet, en tot de klassiekers der moder
ne Duitse literatuur behoort, schreef Canette o.m. een tweedelig 
werk « Masse und Macht » — een lijvige studie over massapsycho-
logie. 

In « Der Ohrenzeuge », dat als ondertitel « 50 Charaktere » draagt, 
stelt Canetti ons een aantal karaktertypen voor die hij, met een vaak 
scherpe humor die aan ironie grenst, zulke eigenaardige benamingen 
geeft als de roemproever, de verkeerdspreker, de namenlikker enz. 
Er is iets van Morgensterns humor in deze poëtische karakterbeschrij
vingen, die van een scherp psychologisch doorzicht in menselijke 
individualiteit en maatschappij getuigen. 

Ellas Canetti : « Der Ohrenzeuge ' — 112 bIz. DM 16,80 — Carl Man
ser Verlag, Munchen. 

Matisse : de violiste, houtskooltekening 

HENRI MATISSE 

Het • Centre national d'Art et de 
Culture Georges Pompidou » is 
inrichter van de tentoonstelling 
Henri Matisse, tekeningen en 
beeldhouwwerk. Henri Matisse 
hechtte slechts een ondergeschikt 
belang aan zijn skulpturen (eigen
lijk gaat het om afgietsels van 
boetseerwerk, die hij naar eigen 
zeggen gebruikte « van uitdruk
kingsmiddel te veranderen, maar 
ik heb gebeeldhouwd als schil
der ». 

De tentoonstelling omvat 69 beel
den w.o. de vier monumentale re
liëfs • nus de dos » ontstaan 
tussen 1902 en 1930. Matisse 
maakte trouwens van het zelfde 
onderwerp vaak verschillende ver
sies in de drie disciplines, die hij 
beoefende. Zo heeft hij minstens 
tien keer bijna dezelfde vrouwen-
kop geboetseerd die overigens ka. 
rikaturaal overkomt en waarbij 
Matisse zeer onverwacht de vrou-
welijk-burgerlijke verschijning 

schijnt te hekelen. 
Aanvankelijk werkte Matisse 
uiteraard akademisch om vrij vlug 
over te schakelen naar een soort 
expressionisme (sommige houts
kooltekeningen doen aan Perme-

ke denken .) hoewel hij vooral 
als een impressionist moet be
schouwd worden. 
Matisse is een sterk en vrucht
baar tekenaar, en tekende op on
gewoon groot formaat. Hij blijkt 
trouwens de tekenkunst als een 
zelfstandige discipline te hebben 
beoefend en dus niet alleen in 
funktie van zijn schilderkunst of 
beeldhouwkunst. Daarvan getuigt 
het groot aantal houtskool-, pot
lood- en inkttekeningen. Het is 
wel spijtig dat er geen pastel-, 
gouache en akwareltekeningen 
van deze levendige kolorist te 
zien zijn. Maar ook al beschouw
de hij de tekening als een zelf
standige discipline, al tekenend 
schildert Matisse eigenlijk zoals 
hij ook al boetserend schildert. 
Matisse's kunst is probleemloos, 
het is de vreugde van het schep
pen, met een strikt persoonlijk 
schriftuur, met een mediterane 
inslag, die bijwijlen — vooral in 
sommige koppen — hellenistisch 
aandoet. 

Indien de kunst van Matisse dan 
al een funktie zou moeten toege
wezen worden dan zou men deze 
opdracht vooral als een dekoratie-
ve moeten beschouwen waarin 
het virtuose de aandacht vraagt 
evenzeer als het bevallige. 
Te oordelen naar de vreugde 
waarvan dit werk getuigt moet 
Henri Matisse een gelukkig man 
zijn geweest, wiens leven en 
werk dionisische trekken verto
nen, (r.c.) 
Tot 26 oktober In het kader van 
Europalia Frankrijk. Ingang Ko
ningsstraat 10 te Brussel. 
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THE FRONT PAGE 

Billy Wilder, de bijna 70-jarige 
Amerikaanse regisseur, blijkt 
nog steeds zijn gevoel voor hu
mor niet verloren te hebben. Met 
Jack Lemmon en Walter Matthau 
in de hoofdrollen bracht hij on
langs een nieuwe prent op de 
markt : The Front Pag. Ditmaal 
heeft hij het over de perswereld, 
meer in het bijzonder de jacht 
naar een origineel artikel over 
een eksekutie, die nog moet 
plaats grijpen. Walter Burns 
(Walter Matthau), hoofdredakteur 
van « The Examiner » is niet 
weinig uit zijn humeur wanneer 
hij verneemt dat zijn belangrijk
ste reporter Hildy Johnson (Jack 
Lemmon) wil overgaan naar de 
reklamesektor. en bovendien nog 
wil trouwen ook ; juist nu Burns 
een prachtidee had voor het ar
tikel over de nog uit te voeren 
terechtstelling van Earl Williams, 
beschuldigd van moord op een 
politieagent. 
Geen enkele truuk is Burns te 
laag om te trachten Hildy bij 
zich te houdem Hij poogt hem te 
overreden, gaat hem van exhibi
tionisme beschuldigen bij zijn 
verloofde, en dies meer, maar ik 
mag hier ook niet alles verklap
pen. Johnson is een joernalist in 
hart en ziel en kan het dan ook 
niet aanzien dat Burns een groen
tje als Rudy Keppler op de zaak 
Williams afstuurt. Hij neemt zelf 
de teugels in handen, wat aller
minst gewaardeerd wordt door 
zijn wachtende verloofde. Wan
neer Hildy toevallig opgeschept 
zit met de inmiddels ontsnapte 
Earl Williams en deze in een rol-
bureau tracht te verbergen, is 
hij voor goed voor de zaak ge
wonnen, en zal er zijn laatste 
prachtigste artikel mee stofferen. 
Het stuk, ongeveer een halve 
eeuw geleden geschreven als to
neelspel door Ben Hecht en 
Charles MacArthur, kende inder
tijd een enorme bijval. Naast een 
TV-reeks in 1949 en twee verfil
mingen (In 1930 door Lewis Mile
stone en in 1940 door Howard 
Hawks met als t itel « His Girl 
Friday »), maakte Wilder dan ook 

nu zijn verfilming. Of deze even
veel sukses zal oogsten als 
Hawks versie en het oorspronke
lijke toneelstuk, valt sterk te be
twijfelen, want van de vinnige, 
vlug opeenvolgende dialogen 
blijft niet veel meer over : de 
f i lm verloopt te traag voor een 
werkelijk humoristische prent. 
Naast dramatische gegevens, zo
als de eksekutie en het onbegrip 
van de mensen tegenover de ge
voelens van een prostituee, zijn 
er aanklachten tegen de pers
mensen die als gieren zitten te 
azen op de afloop van de ekse
kutie, in de hoop er een pracht-
artikel uit te kunnen slaan en 
niet in het minst het tragisch-
menselijke aspekt van de zaak 
zien. Er is verder een aanklacht 
tegen de hogere instanties, die 
de eksekutie kost wat kost wil
len laten doorgaan als propagan
da voor de komende verkiezin
gen. De tragikomedie, die hier
door ontstaat en zoals wij ze in 
de Wilderversie te zien krijgen, 
mist de pittigheid om een rake 
komedie te zijn en is te luchtig 
om een dramatisch effekt te ver
krijgen. Wie deze onvolkomenhe
den op de koop toe wil nemen, 
zal zeker een ontspannende film
avond beleven aan de talrijke wer
kelijk goede gags. 

M. Michielsen 

ED KOOYMAN 
EN JEF ELBERS 
OP DE ZWARTE SCHIJF 

In de Mechelse «Verloren Zoon», 
kroeg van Bodo van de kadullen, 
stelden de Antwerpse banjospe
ler Ed Kooyman en de Brusselse 
zanger Jef Eibers samen hun 
nieuwe plaat voor. Amper tien 
maand na de eerste is de tweede 
elpee van Eibers op de markt, 
getiteld « Er zijn geen bomen in 
mijn straat », met aantrekkelijk 
geschilderde hoes met een zicht 
op de Brusselse marollen, en 
binnenin de teksten afgedrukt. 
Na een sfeervol juweeltje als 
zijn « Leopold de tweede » valt 
deze plaat wel mee. 
In produktie van Al van Dam, die 

ook de pianobegeleiding verzorgt 
is dit duidelijk weer een luister
plaat, waar de teksten belangrijk 
zijn. 
De titelsong over bomen en kin
deren spreekt voor zichzelf. Zijn 
gekend sociaal engagement voor
al met als omgeving de oude 
volkswijken van Brussel kan hij 
met het Brussels dialekt als 
voornaamste hulpmiddel overtui
gend doen klinken, waar hij dan 
ook de voorkant van de plaat 
mee vult. 
Waarom moest echter het laat
ste zinnetje over de « Marollen » 
en de Vlaamse school in het 
ABN ? Wat goedkoop klinkt de 
zoveelste aanklacht op het leger 
en tegen de defensieminister. 
De muzikale bewerking van de 
flipkant is gelukkig veel beter, 
zodat ook de nummers als « het 
reigent » en het beste van de 
plaat « adoptie » goed tot hun 
recht komen. 
Ed Kooyman is de Antwerpse 
troebadoer die zichzelf begelei
dend op de banjo met schalkse 
teksten eerst In eigen gewest, 
daar hij in zijn sappig dialekt 
zingt, en nu ook meer en meer 
Brabant en stilaan Vlaanderen 
verovert. Zijn pittige bewerking 
op de raaf en de vos, het wat 
autobiografisch getinte verhaal 
van « mijne vriend de pastoor », 
en de verhalen van de niksnut, 
van de gelukkige vrouw of nog 
het « Lied van de straat » type
ren hem en maken van Kooyman 
één van onze allerbeste « ple
zante » liedjesschrijvers. Fijn is 
ook het door begeleider Herman 
van Haeren geschreven instru
mentale « TEE » op mondharmo-
nika en gitaar. 

Maar het beste nummer van de 
plaat is ongetwijfeld « het bed 
van ons moemoe » naast het fijn
gevonden « de eerste vrouw » 
en « het laatste oordeel ». 
Zijn nummers zijn stuk voor stuk 
ook meezingers, en hij is de ge
boren zanger van zijn typische 
levensliedjes, spontaan en een
voudig van aanpak. Dat is ook 
wat hem wel sympatieker maakt 
dan Jef Eibers, die soms wat pre
tentieus, intellektueel, en te wei
nig volks aandoet. 

Sergius 

JASPERINA-SOLO 
(CBS 80783, 299 fr.) 

Na haar twee jaar-lopende Ego
trip was Jasperina de Jong vast 
van plan geweest het nu wat kal
mer aan te doen. Maar amper 
een half seizoen daarna stond 
ze reeds terug op de planken, en 
wel met « Jasperina-soio » : een 
tour-de-chant >• waarin het zingen 
vooraan stond, terwijl kabaret en 
show meer op de achtergrond 
bleven. 

Ze kwam met dit programma ook 
naar Vlaanderen en een voorstel
ling daarvan wist mij helemaal 
te overtuigen : ook In een heel 
simpele enscenering maakt Jas
perina zich waar. In dit program
ma bracht ze oud en nieuw mate
riaal. Vanzelfsprekend brengt 
deze plaat-neerslag van een Jas-
perlna-Solo-optreden te Scheve-
nlngen vooral grepen uit het 
nieuw materiaal. Toch zijn een 
aantal « klassiekers » zoals de 
bokswedstrijd van Louis Davids, 
De Oudjes (naar J. Brei), Waar 
blijft de tijd ? (naar J. Ferrat) en 
Het dorp (idem) ook opgenomen. 

En zelfs De man die zelfmoord 
wilde plegen, maar die net als 
ieder ander gewoon is doodge
gaan, ontbreekt niet. Maar dit 

nummer uit haar Ego-trip noemt 
Jasperina dan ook « haar lieve
lingslied • (interview Harlekijn-
nieuws, mei 75). 
Het grootste deel van de elpee 
wordt echter ingenomen door 
nieuwe liedjes. Haar « huis »-
schrijvers Joop Stokkermans en 
Guus Vleugel zijn aanwezig in 
't Komt allemaal in mijn memoi
res, waarin een chanterende vin
ger wordt opgestoken, en in 
Doen alsof, over een enkel nog 
op leugens berustende relatie. 
Verder schreef Guus Vleugel ook 
de tekst van De wind, een paro
die op kwasi-poëtische chansons. 
Jammer dat de trend-gevoelige 
Guus Vleugel, die hete hang
ijzers zo goed tot hekelend amu
sement wist om te bouwen, nu 
een punt heeft gezet achter zijn 
samenwerking met Jasperina de 
Jong. Alhoewel het toch begrij
pelijk is dat hij na tien jaar wel 
eens wat anders wou gaan doen. 
Vandaar wellicht ook dat reeds 
in Jasperlna-Solo een aantal tek
sten van anderen of vertalingen 
voorkomen. Zo het gevoelige 
Nachtje blijven slapen, het Iro-
nisch-kolderleke De laatste siga
ret en Was je maar hier, over een 
vakantie alleen, vol heimwee 
naar de thulsgebievene. Verder 
het (uit het Engels vertaaide) 
openmgsnummer Beheers je toch 
en het toemaatje De minutenwals 
(muziek Chopin), waarin Jasperi
na zich uitlevert aan een uithou
dingsvermogen dat slecht voor 
haar hart moet zijn ! 
Jasperina liet zich tijdens haar 
solo-toernee begeleiden door 
vier uitmuntende musici, die men 
dan ook op deze elpee te horen 
krijgt : Gildo del MIstro (pianist-
dirigent bij de Ego-trip, neemt nu 
het slagwerk voor zijn rekening). 
Rob Langerels, Henk Eikerhout 
en Peter Nieuwerf 
Voor diegenen die net als ik vol 
bewondering een voorstelling van 
Jasperina-Soio hebben meege
maakt zal deze plaat een aange
name herinnering zijn. En voor 
de anderen is ze een zoveelste 
kennismaking met een veelzijdig 
getalenteerde kabaretière-chan-
sonnière. 

Binnenkort staat Jasperina weer 
op de planken — ook bij ons — 
en wel in een gloednieuwe musi
cal, « De Engel van Amsterdam », 
geschreven door Lennaert NIjgh 
en in de regie van echtgenoot 
Eric Herfst. 

Hide Dekeyser 

ANZ-UITCAVEN 

De ANZ-Jeugddienst presenteert 
opnieuw 'n degelijk en goedkoop 
Volkslledboek met 50 oude en 
nieuwe liederen met eenvoudige 
klavierbegeleiding voor schooige-
bruik, onmisbaar voor koorzang, 
huiskring, jeugdbeweging. 
Voorintekening : 250 fr., geldig tot 
15 oktober '75 (nadien 350 fr.) 
Verzendingskosten 20 fr. per 
exemplaar. PCR 000-0096336-15 
t.n.v. ANZ-Antwert>en, met vermel
ding van Volkslledboek. 

NEKKAPOCKET '75 

« Kleinkunstpocket » bevat naast 
het volledige programma van 
NEKKA met verscheidene lied
teksten, blo's en diskografische 
gegevens van de optredende ar
tiesten een volledige diskografie 
van de Vlaamse kleinkunst. Dus 
een noodzakelijk ding, als je naar 
de platenboer wil hollen. Liefst 
niet achterna hollen en dus nu da
delijk bestellen : 
Promotieprijs (die na NEKKA ver

valt en 70 Fr. wordt) : 30 Fr. Sluit 
40 Fr. (verzendingskosten Inbegre
pen) in een briefomslag en stuur 
hem dadelijk op naar het ANZ-se-
kretariaat, Vrijheidsrtaat 30-32 te 
Antwerpen. Zodra de kleinkunst
pocket van de pers komt, sturen 
wij hem U toe. 
U kan ook bestellen door over
schrijving van 40 Fr. op PRK. 
000-0096336-15 t.n.v. ANZ-Antwer-
pen. 

iielika'75 
int:ernat:ionaal 
z o n d a g 3 0 n o v . 1 5 u . 
aport^paleis antwarpen 
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EVEN BEZINNEN 
Het ook in Vlaanderen ruim ver
spreide Nederlandse schoolblad 
« Blikopener » buigt zich in zijn 
laatste nummer over de sport. 
Er wordt daarbij terecht duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de 
topsport en de rekreatiesport. 
Over de eerste urillen wij het 
hier niet hebben. « Blikopener » 
vindt in de topsport grotendeels 
de elementen terug waarover wij 
het in « Wij » al jaren hebben. 
Wat de rekreatiesport betreft 
merkt het blad op dat ook die 
voor- en tegenstanders heeft. De 
argumenten van de voorstanders 
zijn alweer voldoende gekend 
(streven naar gezondheid, dood-
simpele ontspanning, enz.) om ze 
hier terzijde te kunnen laten. 
Laten wij ons dus beperken tot 
wat de « sporthaters >> zoals voor 
bezwaren hebben tegen de « sim
pele » sport uit liefhebberij. 
Sommigen vinden dat het niet' 
opgaat te beweren dat de sport 
een soort tegengewicht vormt 
voor de last van het beroepsle
ven. Zij onderkennen namelijk in 
de sportbeoefening dezelfde pres-
tatiegedachte als degene die het 
beroepsleven beheerst. Sportbe
oefening kan aldus dezelfde nade
len opleveren als degene waar
tegen ze wil reageren. 
Een tweede bezwaar dat wel eens 
wordt gehoord : de aanmoediging 
om aktief aan sport te doen wordt 
ingegeven door de bekommernis 
het rendement in het arbeidspro
ces te verhogen, en komt meer 
het produktieapparaat dan het in
dividu tengoede. 

Een derde bemerking — die doet 
denken aan wat de Coubertin en 
zijn vrienden destijds vertelden — 
is dat de sport ertoe bijdraagt 
maatschappelijke regels te aan
vaarden zonder kritiek of verzet, 
wat op zijn beurt van aard is om 
het establishment te bestendigen. 
Daarenboven kan men de sport 
beschouwen als een zoethouder
tje : het leidt de aandacht af van 
fundamenteler dingen. 
Tenslotte vindt men een aantal 
mensen die vinden dat men aan 
sport gaat doen uit onvrede met 
de maatschappij. l\/len vlucht 
a.h.w. weg via het sportveld. Wel
nu, dat is niet de ideale metode 
om wat te doen aan de oorzaken 
van de onvrede. 

Men ziet het : naast veel pro's, 
zijn er ook contra's. De gegrond
heid hiervan kunnen wij hier in 
het midden laten. Eén ding lijkt 
ons altans vast te staan, en dat is 
dat de sport, met haar goed en 
haar kwaad, niet kan benaderd 
worden als een losstaand ver
schijnsel. Zij dient wel degelijk 
in een maatschappelijke kontekst 
geplaatst. 

ONBEGRIJPELIJK 

Tijdens de maand november zul
len Chinese tafeltennissers en 
-tennisters andermaal ons vader
land bezoeken. Onder de leiding 
van Hsu Sen-Yuan zullen aantre
den ; Chang Te Ying, Liu Hsin-
Yen, Li-Ming, Siu Tsien-Ying, Li-
Peng ,Kuo Yueh Hua, Lia Su-Min 
en Huang Liang. Voor de ondes-
i<undigen onder onze lezers wil
len wij eraan herinneren dat de 
eerste vier dames zijn, en de 
laatste vier heren. En met de des
kundigen vragen wij ons af waar
om Tiu Wang-Hao en Ho Liang-
Tsyen niet van de partij zijn. Onze 
konfrater « Les Sports », die zich 
afvraagt « welke de motieven zijn 
voor het Chinnese bezoek », me
nen wij te kunnen verzekeren : 
tafeltennis spelen. 

COME BACK 

Hewel, hewel, het wielerwereldje 
staat er goed voor. Niemand min
der dan Lomme Driessens komt 
terug. Als sportbestuurder uiter
aard. En als de gazetten goed zijn 
ingelicht, zou het met zoveel tam
tam zijn dat Briek Schutte wat 
moet opschuiven .Oe reden zou 
zijn dat Lomme voor Flandria een 
vennoot zou hebben gevonden — 
met veel poen uiteraard —, maar 
dat de voorwaarde was dat hij, 
Lomme, een vinger in de pap zou 
krijgen Wat er ook van zij : Lom
me kan aardig uit de hoek komen, 
en het ziet er dus naar uit dat er 
wat zal gedaan worden aan de 
verstarring in akademlsche rich
ting die de kommentaren na de 
koersen de laatste tijd kenmerkt. 
Wij kunnen er ons alleen om ver
heugen. 

QUO VADIS ? 

Quo Vadis, Francorchamps, vraagt 
Christian Lahaye zich bezorgd af 
in « Les Sports ». En aanleiding 
daartoe is het gerucht dat de Bel
gische automobielklub zou afzien 
van elke verdere organizatie op 
de omloop, als gevolg van een 
rapport betreffende de veiligheid. 
Nu was men nochtans van plan 
de omloop fijn in orde te brengen 
tegen 1978. Gaat men nu afzien 
van de werken ,omdat het zinloos 
zou zijn grote bedragen te be
steden, als er toch niet meer ge
koerst wordt ? Gaat men toch 
werken, op gevaar af dat het ver
loren geld is ? Dat is het nu pre
cies wat men zich in de Belgische 
automobielkringen afvraagt. En 
waar wi j , eerlijk gezegd, het sla
pen niet zullen voor laten. 

ZORGEN 

In Duitsland (bondsrepubliek) 
maakt een legertje trainers en 
toekomstige trainers zich verdien
stelijk met het opstellen van een 
trainingsschema voor de atleten 
die zullen deelnemen aan de 
olimpische spelen in Montreal. 
Terloops gezegd : is dat niet een 
beetje laat ? De spelen begin
nen op 17 jul i . En deze vroege da
tum is, zo zegt men, precies één 
van de grote problemen van de 
heren. Er blijft niet genoeg ti jd 
voor een klassieke, degelijke voor
bereiding. Een ander probleem zou 
zijn dat verwacht wordt dat door 
allerlei omstandigheden (klimaat 
b.v.) de meeste atleten een inzin
king zullen kennen na een dag 
of vier. De vraag is dus : hoe die 
vermijden ? Voor mijn part hoeft 
men zich daarover niet zoveel 
zorgen te maken. Ons is het ge
lijk wie er wint. Maar daar zullen 
de Fritzen wel anders over den
ken. 

VELO 

Er is alweer een wonder van een 
velo gemaakt. Die namelijk waar
mee Roy Schuiten het wereldre-
kord van Eddy Merckx over één 
uur zal aanvallen. De sportbladen 
hebben alle technische wetens
waardigheden uit de doeken ge
daan, en als wtj het goed begre
pen hebben — maar dat zal wel 
niet — dan weegt heel het ding 
niet veel meer dan een pakje si
garetten. Er werd ook gepreci-
zeerd waar allemaal gaten wer
den geboord om het gewicht te 
verminderen, zodanig dat men de 
indruk krijgt dat het voertuig met 
gaten aaneen hangt. Het ver

standigste woord werd o.i. ge
sproken door de man die de won-
dervelo in elkaar knutselde. De 
velo is iets, zei hij, maar het is 
het manneke dat erop zit dat het 
zal moeten waar maken. Aan 
Schuiten het woord I 

GOED PUNT 

Het hele programma hebben wij 
niet gezien, maar eventjes hebben 
wij toch Frans Verbeeck bezig 
gezien en gehoord in onze BRT 
Over zijn prestaties op de fiets 
willen wij het hier niet hebben — 
al zijn die meer dan voortreffelijk 
te noemen. Wel over iets dat de 
Frans nauw aan het hart schijnt te 
liggen, namelijk dat koereurs net
te, fatsoenlijke jongens zijn, en 
meer waard dan veel jongeren die 
met haar tot op hun rug van de 
ene hoek naar de andere-i k-weet-
niet-wat laveren. Wij vinden het 
fijn dat Frans er eens op wijst 
dat de renner van vandaag niet 
meer de « dwangarbeider » is van 
vijftig jaar geleden. Wij vinden 
het alleen spijtig — het is een 
strikt persoonlijke mening, Frans 
zei daarover niets — dat het mi
lieu waarin de renners werken 
daar zo traag de konkluzies uit
trekt. 

ONTSLAG 

Voor zover in het velowereldje 
iets vast kan staan, zou het vast
staan dat Rik Van Looy ontslag 
nam als sportbestuurder van de 
rennersploeg van Staaf IJsboerke 
Janssens. Nieuws dat zoals het 
heet insloeg als een bom bij de 
zes mensen die het interesseert. 
Als wij het verkeerd voorhebben 
moet men het ons maar zeggen, 
maar wij hebben altijd de indruk 
gehad dat Van Looy, hoe een for
midabel koereur hij ook geweest 
is, het als sportbestuurder toch 
niet waar heeft kunnen maken. 
Veel grote overwinningen hebben " 
de « kreemalaglas-mannen » toch 
niet geboekt. Wel waren er, als 
wij het niet al te slecht onthou
den hebben, een 20-tal overwin
ningen in kermiskoersen, maar op 
de bijna 150 is ook dat niet zo 
overweldigend. 

VAN DAG 
# MAANDAG : in Parijs hebben 
de Parijse koereurs — ja, die 
schijnen er te zijn — gekonstes-
teerd. Maar de politie waakte # 
DINSDAG : uit Kanada bereiken 
ons alarmkreten. De mensen zijn 
niks happig naar de toegangskaar-
ten voor de olimpische spelen. 
Hoe bestaat het ? # WOENS
DAG : in Amerika kende de eer
ste (sedert lange tijd) boksmatch 
voor dames groot sukses. Een 
barjuffrouw sloeg een winkelier-
ster KO • DONDERDAG : de 
motozesdaagse op het eiland Man 
begon goed. Kort na de start al 
viel de eerste dode # VRIJDAG : 
andermaal wordt de Kop Belgique 
opgeroepen om in Parijs een va-
delandslievende daad te gaan 
stellen en onze voetbalkapitalis
ten te gaan aanmoedigen. De Kop 
moet echter betalen # ZATER
DAG : de Oekraïners en de Rus
sen zijn in de Sovjetunie wat de 
Vlamingen en de Walen zijn in 
België. Aldus wijs en grijs — en 
niet erg snugger — « Les Sports » 
9 ZONDAG : meer en meer men
sen die naar de voetbal willen 
gaan, uiten hun wrevel over de 
« muziekkorpsen » die met hun 
« muziek » hun kijkgenot beder
ven 9 

TOT DAG 

32 

SATURNUS 1 

De planeet Saturnus was al ge
kend in de oudheid. Door Ptole-
meus werd zij bij voorbeeld be
schouwd als de buitenste sfeer 
— die der « vaste » sterren niet 
meegerekend — van het om de 
aarde wentelende heelal. 
De eerste waarnemingen van 
Saturnus werden verricht door 
Galileï in het begin van de '17de 
eeuw, maar de kijker van Galileï 
was te zwak om de bijzonderste 
eigenaardigheid van Saturnus, 
nl. de ringen te onderscheiden. 
Pas een halve eeuw later kon 
Huygens voor het eerst de rin
gen zien. 
Over de ringen volgen later wat 
meer bijzonderheden. Nu kan 
het volstaan te zeggen dat de 
derde ring, uiteraard de minst 
heldere, pas in 1850 werd opge
merkt. 
Zoals voor de andere planeten, 
eerst een paar cijfersgegevens. 
Saturnus draait om de zon op 
een afstand van ongeveer 1,5 
miljard kilometer. Wie graag 
even cijfert kan eens berekenen 
of dit inderdaad klopt met de 
regel van Titius en Bode. Dit be
tekent dat Saturnus altijd een 
heel eind van de aarde — op 
150 miljoen kilometer van de 
zon — verwijderd is. 
De omlooptijd om de zon kan 
men aan de hand van de wet 
van Kepler berekenen. De uit
komst zou dan moeten zijn : 
iets minder dan 12 jaar. 
De rotatie gebeurt snel. Satur
nus draait om zijn as in iets 
meer dan 10 uur. En vermits het 
volume 750 maal groter is dan 
dat van de aarde, is de snelheid 
aan de ekwator aanzienlijk. 
Ondanks dat grote volume, is 
de massa van Saturnus slechts 
95 maal de aardmassa, wat erop 
wijst dat de dichtheid eerder ge
ring is, nl. 0,7. 

Saturnus heeft 10 satellieten 
(Janus, Mimas, Enseladus, Te-
thys, Dione, Rhea, Titan, Hype
rion, Japetus en Phoebe). Ze 
werden genoemd in volgorde 
van hun afstand tot de planeet. 
De grootste is Titan, de kleinste 
Phoebe. Titan werd al ontdekt 
in de 17de eeuw. Janus en Phoe
be maar pas. 
Phoebe vertoont ook deze eigen
aardigheid dat het maantje niet 
in hetzelfde vlak ligt als de an
dere satellieten. Deze liggen na
genoeg in het vlak van de Sa-
turnus-ekwator. Phoebe vormt 
daarmee echter een hoek van 
150°. Een andere eigenaardig
heid is dat alle satellieten om 
Saturnus draaien in de richting, 
tegengesteld aan die van de 
wijzers van de klok, maar dat 
Phoebe andersom draait. Door
gaans wordt aangenomen dat 
het een planetoïde is, gevangen 
in een baan rond Saturnus. 
Tenslotte weze nog gezegd dat 
ooit een elfde satelliet werd 
waargenomen — men noemde 
ze Themis — maar dat men ze 
nooit heeft weergezien. Waar
schijnlijk dus een vergissing. 

infoKOSMOS 

Kultureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever 
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23 OKTOBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie de Viking. 
18 30 Kom op je verhaal. 
19 15 Doorgaand verkeer 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Pano '75. 
21.35 Monumentenjaar 1975. 
21.45 Standpunten. 
22 05 Première. 
22 50 Nieuws. 

NED 1 

15.00 Het kleine huis op de 
prairie. 

16 00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18 45 Toeristische tips. 
18 55 Nieuws. 
19 05 EO-Kinderkrant. 
19.25 Windkracht 16. 
19 30 De rusteloze atmosfeer. 
19 55 De Waltons 
20 45 Lionel Gurney. Dok 
21 00 Nader bekeken. 
21.35 Nieuws. 
21.50 IVlachiavelli Dok. 
23 00 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Guyana, waterland. 
19.30 Oorlpgswinter. 
20.00 Nieuws. 
20 40 Klaverweide. 
21 30 Koning klant extra. 
22 20 Achter het nieuws. 
22 55 Gedicht. 
22 56 Den Haag vandaag 
23 10 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
18 10 1,2 3 j 'ai vu. 
18 30 Savoir-vivre cuisine 
19 00 La ligne de demarcation. 
19 25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 A vous de choisir 
20 35 La coupe a dix frans 

Franse film (1974). 
22.15 De filmmolen 
23 00 Nieuws 

24 OKTOBER 
BRT 

17 00 Schooltelevisie. 
18 00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Open school 
18.35 Bobek en Lolek. 
18 45 Van landen, mensen en 

dieren. Dok. 
19 00 Protestants - godsdiens

tige uitending. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Van folk tot pop. 
20 40 De vervloekte koningin. 
22 25 Nieuws. 
22 35 De rode trein. Zwitserse 

film (1973). 

NED 1 

18 15 Teleac. 
18 45 Kortweg 
18 55 Nieuws. 
19 05 Dorothea en het ei 
19 12 Cirkus Binnendijk. 
19 55 De Van Speyk show. 
21 35 Nieuws. 
21.50 De Van Speyck show. 
22 55 Het besluit. 
23 00 Dok. over Palestijnse 

verzetspoëzie 
23.40 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog 
18 55 Nieuws. 
19 05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De iVlountiesshow. 
21.25 De gebroeders Ham

mond. 
22 15 Televizier-magazine. 
23 00 Avro's sportpanorama. 
23 30 Nieuws. 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3. . j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Presence protestante. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Les prisonniers de guer

re. 
22 05 L'Homme et les sortile

ges. 
Aansluitend : Nieuws. 

UIBHUe 
25 OKTOBER 
BRT 

14.00 
14.30 

16.00 
18 00 
18.05 

18.55 
19.45 
20.15 

20 40 
21 40 
22 25 
23.15 

Leef nu. 
Het geheimzinnige eiland 
Franse avonturenfilm. 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Laat ons een ark bou
wen Jeugdfilm. 
Wikken en wegen. 
Nieuws. 
Edgar Briggs, geheim-
agent. 
Showmanège. 
Terloops. 
Christie Love. 
Nieuws. 

NED 1 

10 30 Teleac. 
15 00 Nieuws. 
15.02 Kinderfilm. 
15 25 O, dat gaat zo 
16 00 Jong geleerd, oud ge

daan. 
17 00 De film van ome Willem. 
17.30 WK Judo 
18.15 Teleac. 
18 45 TV-Info voor Marokkanen 
18 55 Nieuws. 
19 05 Toi, toi, toi bij Ted. 
20.40 The Eddy go round show. 
21 35 Nieuws. 
21 50 Lied van de week. 
21 55 Farce Majeure. 
22 25 Briggs, geheimagent. 
22.50 Ander nieuws 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Wickie de Viking 
19.30 Afrikaan dagboek de 

Spaanse Sahara. 
19 50 't Zand 33. 
20 00 Nieuws. 
20 25 Zonnebloemgala 1975. 
22 00 Brandpunt. 
22.40 Muziekprogramma. 
22.45 Nieuws. 
22.05 Studio sport extra 

RTB 

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

10 30 Comment allez-vous ? 
12 35 Regionaal debat 
13.30 TV-Femmes. 
14 00 Entree libre. 
14 45 Landbouwmagazine. 
15 00 Interwallone. 
16 30 Loisirs actifs. 
17.00 Follies. 
17 45 A vos marques. 
18 55 Les Pilis 
19 00 Spectacles 
19.30 Antenne-soir 
19 45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20 45 L'Américain. Franse fi lm 

(1969). 
22.00 SI l'on chantait. 
23 05 Nieuws 

26 OKTOBER 
BRT 

9 00 Doe mee. 
9 30 Open school. 

10 00 Eucharistieviering 
11.00 Konfrontatie. 
12 00 Zeven op zondag 
14.30 Open school. 
15.00 Zes en een halve nare. 
15 15 Binnen en buiten 
17.15 Festival van Vlaanderen 
18.20 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 25 Rhoda. 

18.50 Ecuador. Repwrtage. 
19.45 Nieuws. 
20 00 Sportweekend. 
20.40 Dwars door Parijs. Fran

se oorlogskomedie. 
(1956). 

21.55 Première-magazine. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis. 
16.27 De gouden gondel. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17 00 Vesper. 
17.30 Bericht van de wilde 

ganzen. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19.05 Derrick. 
20.05 Muziek uit duizenden. 
20.50 Verhalen van Ronald 

Dahl. TV-spel. 
21.15 Martine Bijl. 
21.50 Aktua-special. 
22.20 Humanistisch verbond. 
22 50 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 Antillen. Dok. 
21.00 Amsterdam operastad. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Frontaal. 
22 35 Beeldspraak. 
23 00 Nieuws. 

RTB 

9 30 
10.10 

10 30 
12 00 
12.50 
13 05 
14 00 
14 30 

15 20 
17 05 
17 15 
17.55 
18 40 
18 45 
19 30 
19 45 
20 15 
20 20 
21 10 

22 00 
23 00 

Donner a voir. 
Indépendants, a votre 
service. 
Ulysse. 
Faire le point. 
Nieuws. 
Concertissimo. 
Arts-Hebdo. 
Le monde merveilleux 
de la couleur. 
Visa pour le monde. 
Sportuitslagen. 
Carrefour 17. 
Le ballet Ouzbekistan. 
Gulp. 
Sportweekend. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Suggestions. 
Histoires insolites. 
Julien et Albertine Sar-
razin. Dok. 
TV 7 Club. 
Nieuws. 

27 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 De vrouw van Jean. 

Franse film (1973). 
21.55 Debat n a.v. de fi lm. 
22 45 Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18 45 Suriname deze week. 
18 55 Nieuws. 
19 05 NCRV-Springtrofee. 
19 50 Briggs, geheimagent. 
2015 De Flying Enterprise. 

Dok. 
21 35 Nieuws 
21 50 Kojak. 
22.40 Honderd idealisten op 

een heuvel. 
23.05 Symbiose 
23.10 Nieuws 

MED 2 

huis. 

18.45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat 'n 
20.00 Nieuws 
20 25 The hustler. VS-milieu 

studie (1961). 
22.35 Aktua TV. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 RK-uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Vivent les Frances I 
21.20 Les doigts dans la tête. 

Frans film (1974). 
23.00 Nieuws. 

mm 
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28 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 De Rif. VS-familiefiem. 
21.05 Wij en Frankrijk. 
21.55 Helen, een vrouw van 

deze ti jd. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

14 00 Schooltelevisie 
18 15 Teleac. 
18 45 TV-info voor Spanjaarden 
18 55 Nieuws. 
19.05 De O-show. 
19 45 Father Brown. 
20 40 Voor een briefkaart op 

de eerste rang. 
21.35 Nieuws. 
21 50 De katolieken tussen '25 

en '75. 
22.40 Muziekprogramma. 
22 45 Socutera 
22 55 Nieuws 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Zij gingen de lucht 
19 30 Tweekamp. 
20 00 Nieuws. 
20 25 David Copperfield. 
21 20 Mini-voetbalshow. 
22.10 Hier en nu. 
22 50 Tot besluit. 
23.00 Den Haag vandaag. 
23 15 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 j 'ai vu 
18.30 Seniorama. 
19 00 La ligne de demarcation 
19 25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 

20.15 Splendeurs et mistres 
des Courtisanes. 

21.10 Histoires de Wallonië. 
?3.00 Nieuws. 

mmsm 
29 OKTOBER 
BRT 

16.30 Tip-top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18.45 Coronation Street. 
19.45 Nieuws. 
20.15 O, mijn papa. 
20 40 Caligula Toneel van Ca

mus. 
22 35 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.30 
16.00 
16.50 
17.15 

Doris Day. 
Kijkdoos. 
De trom van Pandoera. 
De reizen van Kim. 

18 15 Teleac. 
18.45 Verkeersplicht. 
18.55 
19 05 
19.50 
20 00 

21.00 

Nieuws. 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen. 
Boeren, bonzen en bom
men 
De korte film 

21 10 Werkwinkel. 
21 35 
22 05 
22 30 
23 15 

NED 

1845 
18 55 
19.05 
19 30 

Nieuws. 
Studio sport. 
Panoramiek. 
Nieuws 

2 

Brigadier Dog 
Nieuws. 
Jouw beurt. 
Kenmerk. 

20 25 Socutera 
20 30 

21.00 

Zolang er nog een vogel 
zingt. 
De bejaarden 65 plus of 
mm. 

21.40 Holland ze zeggen 
22 45 Tenslotte 
22 50 Nieuws. 

RTB 

14 00 
1645 
18 25 
18.55 
19 25 
19 45 
20 15 
20 20 
21 30 
21 35 
22 55 

Schooltelevisie. 
Feu vert. 
Spécial 11.11.11 
Barbapapa. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Contacts 
Chansons a la carte. 
Nationale loterij. 
Le KGB Reportage. 
Nieuws. 

Donderdag 23 oktober - RTB — ELISE OU LA VRAIE VIE (1969) 
Doorheen deze fi lm wordt het onmenselijk gelaat van de rassendis-
kriminatie en de levenskondltie van de gastarbeiders uitgebeeld. 

Zaterdag 25 oktober (nam.) - BRT — HET GEHEIMZINNIG EILAND 
De avonturen van vier volwassenen, een kind en een hond op een 
geheimzinnig eiland. Met Omar Charif, naar J. Verne. 

Zaterdag 25 oktober (avond) - RTB — L'AMÉRICAIN (1969) 
Na een afwezigheid van vijftien jaar keert een man terug naar zijn 
geboorteland op zoek naar oudere vrienden en vervlogen tijden. 
Met Jean-Louis Trintignant. 

Zondag 26 oktober - BRT — DWARS DOOR PARIJS (1956) 
Een taxichauffeur met een vers geslacht varken in het bezette Pa
rijs van 1943. Komedie met bittere ondertoon van Claude Autant-La-
ra. Met Bourvil, Jean Gabin en Louis de Funès. 

Maandag 27 oktober - BRT — DE VROUW VAN JEAN (1974) 
Een realistische en autentieke verfilming van de situatie van « een » 
vrouw. Een film om in dit jaar van de vrouw met open ogen te bekij
ken en er uit te leren. Kineaste : mevr Yannick Bellon. 

Maandag 27 oktober . RTB — LES DOIGTS DANS LA TETE (1974) 
TV-film Van Jacques Doillon, met Christopher Soto. Dit drama te
kent een genuanceerd en aantrekkelijk portret van een jeugd op 
zoek naar haar ware identiteit. 

Vrijdag 24 oktober - BRT — DE RODE TREIN (1973) 
In de reeks <• De andere film ». Eén vraag : wat is er geworden van 
de nakomelingen van Willem Teil en van de gastarbeiders in het 
huidige Zwitserland ? 

23 OKTOBER 1975 WIJ I I 



flflni€uoL€n 
Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weei<einde gesloten) 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - T. 091/69.31.7C 
Geselel<teerde planten voor 

partikuliere verl<oop-
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

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

Tel. (031)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
lel. (050)33.54..04 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 MASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirensiaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laborator ium 
V A N DER KLEUN 

Chazal.'aan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425 46 42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine, 

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

Boneputstraat 38 
3690 BREE 

011/46.11.88 - 46.24.77 
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 

013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE • AEG • LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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 

1 0 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -BROEKEN-PARDESSÜBl 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCF 
S I N n l n i n w n v u t , 52 Antwerpan Tel 03.31.3— 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

Z KOSTUUMS 
kopen voor 

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. 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

mU 

- J ^ - ^ 
John Horton gekleed 

bij het huis STANDING 

k 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 
DONDERDAG GESLOTEN 

ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

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-kaderiid 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 

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 

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 Ninove. 

R 130 

Sekretaresse met ervaring sekre-
tariaatswerk, diploma A6/A2, 
zoekt passende betrekking. Kon-
takt via sen. M. Van Haegendoren, 
Guido Gezeilelaan 63, 3030 Hever-
lee (tel. 016/22.45.45). R 131 

— Pas afgestudeerde regentes in 
snit en naad. Niet noodzakelijk in 
het onderwijs. 
— Mannelijke bediende met 15-
jarige ervaring als fakturist. 
— Metserdiender (liefst bij aan
nemer omgeving Kapelle op den 
Bos. 
— Afgestudeerde A2 mekanika. 
Vrij van legerdienst. 
— Jonge man met diploma van 
ekonomische humaniora, zoekt 
plaats als bediende. 
— Automekanicien met lange 
praktijkervaring zoekt plaats als 

auto-expert of eventueel als les
gever in rijschool. 
— Vrouwelijke bediende met ken-
nist van daktilo en bureelwerk. 
— Licentiaat in de rechten en no
tariaat zoekt plaats als stagiair 
bij advokaat. 
Wie deze personen een passen
de betrekking kan bezorgen gelie
ve onverwijld kontakt op te ne
men met kamerlid Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te 2920 Kapel
len op den Bos. Tel. 015/71.14.22 

R 132 

— Kinderverzorgster-verpleegas-
pirante, 21 j . , 4 jaar ervaring in 
een psichiatrische instelling, zoekt 
wegens verhuizing nieuwe werk
kring in de omgeving Zele, Ham-
me, Dendermonde, bv. bejaarden
huis, psichiatrische verpleging, 
kinderverzorging Zeer dinamische 
kracht. 
— Bekwaam technikus en trouw 
nationalist zoekt een interessan
te betrekking bij voorkeur als ver
koper. Diploma A2 tekstiel, erva
ringen in de petrochemie, in de 
industriële drukkerij. Wenst werk 
in vast verband waarin technische 
aspekten en onderhandelen met 
mensen belangrijk zijn, 40 j . Vlot 
en simpatiek. 
— Begaafd daktilograaf, licht ge-
handikapt, 21 j . , wonende in de 
omgeving van Dendermonde, 
zoekt aangepaste betrekking. Drie 
jaar technisch onderwijs, drie jaar 
direktie-sekretariaat, Instituut Ver-
meir te Dendermonde. 
— Boekhouder, 21 j . , deed A3 en 
A2 handel, zeer bekwaam en 
werklustig, licht gehandikapt, wo
nende in de omgeving van St-Ni-
klaas, zoekt tewerkstelling ais jon
gere (met subsidie voor de werk
gever of desnoods 1 jaar opleiding 
via de sociale reklassering van 
het Rijksfonds). 
Voor kontaktname : Nelly Maes, 
volksvert., Gentse Baan 50, St-Ni-
klaas, tel. 76.49.74. R 133 

FABRIKATIE 
Wie wenst zelfst. fabrikant te 
worden voedingspec. ? Z. gr 
winst. KI. kap. volst. Schrijv. bu
reel blad onder R 134. 

GROOT-GENT 
Technikus A2 landbouwmechanika, 
21 jaar, vri j van legerdienst, zoekt 
passende betrekking. 
— Regentes plas. opvoeding zoekt 
passende betrekking in onderwijs 
of als dekoratrice. 
— VU-bestuurslid (38 j.) zoekt be
trekking als magazijn-bediende of 
dgl. Inl. bij sen. O. Van Oote-
ghem, Rode Kruisstr. 7, 9219 
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 

R 135 

Daktylo Nederl.-Frans, 22 j . , erva
ring diktafoon, zoekt werk in het 
Antwerpse. 
Landbouwkundig ingenieur, 25 j . . 
joekt passende betrekking, liefst 
in het Antwerpse. 
Schrijv. of tel. aan gemeente
raadslid Clem De Ranter, Steyn-
str. 85, Hoboken (031/27.72.78). 

R 136 

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, tér 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.T.B.-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-
ri j , St-Jakobsmarkt 45, te Antwerpen. 

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

2000 Antwerpen, tel. (031)31.76.80. 

^ 
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een traditionele bouwmetode, oerdegelijk maar eigentijds, naar maat 
naar uw persoonlijkheid, budget en wensen. Echt iets voor U. 

Villa's, eengezinswoningen, appartementen, opbrengsteigendommen, 
industrie. 

BOUWEN 
MET 
KUNNEN 
BETEKENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR VRIJBUIVENDE INF0RNA11E 
Naam 

straat 

gemeente Postnr 

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

op mijn grond te 

of zoek een grond te 

datum 

KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 

CENT 

GENK 

LEUVEN 

MEIR 18 

ONDERBERGEN 43 

WINTERSLAGSTRAAT 22 

BRUSSELSESTRAAT 33 

600 ARBErDERS 

1001 MOGELIJKHEDEN 

WIJ u 



UË VLAAMSE 
REPUBLIEK 

Toen wij onlangs bij Piet De 
Pauw op' bezoek waren om te 
praten over de TAK-betoging van 
26 oktober te Brussel, infor
meerden wij ook even naar zijn 
onverwacht septemberinitiatief: 
de oprichting van een Vlaamse 
Republikeinse Beweging. 

« Wij « : Wat heeft jullie daartoe 
gebracht ? 
Piet De Pauw : Het is een kwes
tie van logisch doordenken en 
in feite is het ook allemaal zo 
nieuw niet als het eruit ziet. 

Wij vrezen namelijk dat wij , zo
lang wij in een Belgisch bestel 
blijven, als Vlamingen altijd het 
kind van de rekening zullen blij
ven. De frankofone partner is 
immers niet eerlijk. De Belgi
sche staatsstruktuur werkt dit 
nog in de hand en het vererge^rt 
nog : de Vlamingen krijgen de 
gewestvorming-met-drie dage
lijks ingelepeld. Straks zullen ze 
dit nog de gewoonste zaak van 
de wereld gaan vinden, maar dat 
zij er de grote dupe van zijn 
staat vast. Welnu, het is onze 
overtuiging dat zelfs een fede
ralisme met twee niet voldoen
de zal zijn om de Vlamingen te 
Brussel recht te laten wederva
ren. Daarom willen wij uiteinde
lijk de totale zelfstandigheid van 

Vlaanderen. Ja, noem het maar 
gerust separatisme. Het is se
paratisme. 
Zo'n onafhankelijk Vlaanderen 
kan alleen maar een republiek 
zijn. Van het koningshuis hebben 
de Vlamingen nooit iets posi
tiefs ondervonden. Bovendien is 
de monarchie een middeleeuws 
verschijnsel. 
Ik zegde daarnet dat onze repu
blikeinse instelling hoegenaamd 
geen nieuwigheid is. Ze behoor
de in feite reeds, zij het op een 
niet benadrukte wijze, tot het 
programma van de Fronters. 

" Wij » : Is het uw bedoeling 
er nadien een Vlaamse Republi
keinse partij van te maken ? 
Piet De Pauw : Dat zal in de 
eerste plaats afhangen van de 

Volksunie zelf. Voldoet zij als 
politiek instrument, dan is er 
geen reden tot oprichting van 
een nieuwe partij. 

' Wij » : En voldoet de VU mo
menteel nog ? 
Piet De Pauw : In het parlement 
wei en wat het sociaal dienst
betoon betreft meestal wel. 
Maar deze aktiviteiten slorpen 
de VU-parlementsleden zodanig 
op dat ze hun voornaamste rol 
niet meer kunnen spelen : pro
paganda-motor te zijn van het 
Vlaams radikalisme. Dit is voor 
mij een van de grote nadelen 
van de partijpolitiek. Er is een 
grote nood aan een doelmatige 
Vlaams-nationale propaganda-
dienst, die de niet-parlementaire 
aktie stimuleert en leidt. 

Eerste tombola 
Voor elke 5000 fr die u in de maand oktober bijspaart op uw 
spaarboekje of op uw termnjnboekje krijgt u van de ASLK gratis 
een tiendfe van de Spaartranche van de Nationale Lotenj Spaart 
u 50 000 fr bij, dan hebt u de keuze uit een geheel biljet of 10 tien-
djes Trekking 12 november "f975 

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

GRATIS 
TWEE 
TOMBOLA'S 

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

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

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

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

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

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

MachtigHig K B van 24W75 

ALGEMENE SPAAR- EN UIFRENTEKAS 
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