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DE HEREN 
HEBBEN 
ALLE TIJD... 
De Senaat heeft zich deze weel< 
op zijn beurt gebogen over het 
zogenaamde < herstelplan » 
van de regering. Een herstelplan 
waaraan echter het voornaamste 
stuk ontbreekt nl. het inkomens
beleid. Daarover zijn de sociale 
partners immers nog aan het 
praten, en de eerste-minister 
moet wachten op hun beslissin
gen om te weten wat hij mag 
doen... In de Senaat werd voor
gesteld het vrij nutteloze debat 
tot zolang te verdagen, maar de 
regering wou dat niet en dus 

mocht het parlement zijn over
tolligheid nog maar eens de
monstreren. 
Ondertussen holt de indeks 
maar verder door, prijzenbeheer-
sing of niet, en worden de rijen 
voor de stempellokalen elke dag 
wat langer. Het regent faillisse
menten en vele jongeren moe
ten ervaren dat er voor hen 
geen plaats is in deze maat
schappij. l\/laar de heren de ons 
werkelijk regeren, de bonzen 
van de vakbonden en het Ver
bond van Belgische ondernemin
gen, hebben alle t i jd. Zij kwa
men vorige week vrijdag bijeen, 
kwamen tot geen akkoord, en 
gingen weer voor een volle 
week uiteen. Voor hen is de 
toestand blijkbaar nog niet ern

stig genoeg om er een konklaaf 
aan te wijden tot er een besluit 
op tafel ligt. 
En de regering kijkt maar toe. 
Zij is al ruim een jaar te laat 
op pad met haar « herstelplan », 
dat zij dan plots hoogdringend 
ging noemen, en nu verprutst zij 
weer haar tijd terwijl de zoge
naamde sociale partners hun 
spelletjes spelen. 
Tindemans regeert niet, hij laat 
zich regeren, dat is de werke
lijkheid. In de regering is hij de 
speelbal van de tapijtenhande
laars van het RW en de PLP, om 
van de PSC maar te zwijgen. En 
buiten de regering moet hij ge
hoorzaam luisteren naar wat 
patroons en vakbonden hem 
voorschrijven. 

Men zou waarempel medelijden 
gaan krijgen met deze gekwelde 
man die steeds meer « Leo de 
Twijfelaar » wordt genoemd, 
waren er niet die vitale gemeen-
schapsbelangen de op het spel 
staan. Het interesseert ons daar
bij niet of de eerste-minister op 
het TV-scherm overkomt als een 
ernstige en toegewijde jongen, 
hij moet in de eerste plaats bij 
machte zijn het land behoorlijk 
te regeren. En dat is niet het ge
val. Hij zou dan ook beter zijn 
gaven elders gaan ontplooien. 
Als eerste-minister is hij kenne
lijk niet de juiste man op de 
juiste plaats : hij aarzelt teveel, 
en toont zich te zwak. 

Paul Martens 
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ik keek grenzeloos verbaasd 
naar het opschrift in uw blad 
« Toneel » : Daverende Lach in 
de Brugse Kórrelkelder ». 
Ik heb het stuk gezien. De regis
seur heeft zeker zijn best gedaan, 
maar het belet niet dat van die 
daverende lach niets te bespeu
ren was ; enkel een paar matro
zen op de eerste rijen konden 
dat « flauwe stuk » smaken. 
De toejuiching na de voorstel
ling was ten andere zeer flauw. 
En zij durven dan nog een ver
gelijking maken met wat Tatti op 
het scherm brengt. Ge moet 
maar lef hebben. 
Was het niet dat ik het met 
« Wij » goed meen, ik zou waar
achtig niet de moeite doen om 
u dit te schrijven. Ik geloof niet 
dat al die minderwaardige stuk
ken en liedjes en voorstellingen 
aldus moeten worden opgehe
meld. 

J.B., Brugge. 

SNELWEG 
KOIVIEN-IVIOESKROEN 

U herinnert zich nog ongetwij
feld de plannen tot aanleg van 
een Waalse autoweg door Zuid-
Westvlaanderen (Pecq - Armen-
tiers ! !) . Na protestmotie van de 
VU arr. leper en het verzet van 
de Wervikse VU-afdeling, lezen 
wij op 17 september in de dag
bladen : CVP-leper : geen auto
weg Moeskroen-Komen. De CVP 
noemt deze autoweg, wij cite
ren de « dagbladen », « een kom-
munautair geladen luxe-projekt ». 
Waarschijnlijk heeft de CVP geen 
eigen Vlaams refleks en kijkt zij 
dan maar wat de VU doet. Wat 
een eerste dubbelzinnigheid is. 
Maar ten tweede heeft het Wer
vikse stadsbestuur de aanleg van 
deze autoweg reeds lang goed
gekeurd. Wie heeft te Wervik de 
volstrekte meerderheid ? Juist ' 
Diezelfde CVP ! Daar Wervik in 
het arr. leper gelegen is, is de 
Wervikse CVP ook vertegenwoor
digd op arr vlak in het CVP-be-
stuur. Voor wat men te Wervik 
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goedkeurt en op arr. vlak afkeurt, 
kent men te Wervik en in de 
rest van West-Vlaanderefi een 
goede uitdrukking : totenfrekke-
rij I 

H.V.. wervik. 

WERKLOOSHEID 

Recente cijfers hebben uitgewe
zen dat de werkloosheid in Vlaan
deren het hoogst is. Komt daar 
nog bij dat dagelijks verschillen
de honderdduizenden Vlamingen 
naar Brussel moeten pendelen en 
dat Vlaanderen nog steeds eko-
nomisch qua levensstandaard 
steeds na Wallonië Komt. 
leder kan daaruit zijn besluiten 
trekken. Van onze regering moe
ten we niet veel verwachten, 
want verleden week besloten ze 
immers een staatsbedrijf op te 
richten in Charleroi voor 400 
werknemers. 

Nu, oplossingen liggen voor Vlaan
deren zo voor de hand. 
België kocht voor 30 miljard 
vliegtuigen, de kompensaties 
gaan naar' Wallonië, en vermits 
Vlaanderen geen wapenfabriek 
heeft, zou het wenselijk zijn om 
de FN-fabrieken van Herstal naar 
Vlaanderen over te brengen (dit 
is geen utopie want na W.0. II 
ontmantelden de Russen wel de 
hele Duitse industrie en verplaat
sten ze naar Siberië). 

P.V., Schaarbeek. 

NlEï WELKOIVI 

Op zaterdag 27 september, bij de 
jaarlijkse prijsuitreiking « Louis 
Schmidt », voor beeldhouwers is 
de prijs van 80.000 fr. toegekend 
aan kunstenaar Jean Coenen. 
Gezien de laureaat woonachtig is 
m het Waalse landsgedeelte, be
grijpen wij heel goed dat de wel
komstrede in zijn taal geschied
de. Betreurenswaardig bij deze 
opening ia zeker het feit dat, al
hoewel van de 32 deelnemers er 
15 Vlamingen waren, er geen en
kel woord van welkom of dank 
in het Nederlands werd geuit. 
Wanneer de burgemeester, de 
heer Leon Defosset, na zijn ope
ningsrede, en na de toespraak 
van prof. Elstrom, de tentoonstel
ling voor open verklaarde, vroeg 

brasser 

Fernand Lotlgiers, deelnemend 
Vlaams kunstenaar, beleefd of 
het mogelijk was een kort woord
je te J»sgen in het Nederlands, 
hetgoen door d^ aanwezige Vla
mingen op handgeklap werd ont
haald. Op deze vraag werd on
middellijk gereageerd door een 
FDF-dame met de schampere 
woorden « ia porte est lè-bas ». 
Daarop ontstond een hevige dis-
kussie tussen verschillende ge
meenteraadsleden, prof. Elstrom 
en Fernand Lotigiers. De burge
meester gestikuleerde veront
waardigd en droop beschaamd af 
tussen het volk. Fernand Lotigiers 
drukte tegenover de voorzitter — 
die wel de Nederlandse taal 
machtig is — zijn spijt over deze 
tekortkoming, die getuigt van on
beleefdheid en fanatieke fransta
ligheid. Op bevel van de burge
meester dreigde de politie de 
Vlamingen aan de deur te zetten, 
waarin ze echter niet slaagden. 
Bij enkele mensen werd overge
gaan tot identiteitskontrole : ie
mand had nog een champagne
glas (gevaarlijk wapen) in de 
hand. Bewijs van een enorme 
kleinzieligheid van de Etterbeek-
se overheid. Laten we hopen dat 
eens een Vlaming deze prijs mag 
behalen en dan in zijn taal zal 
verwelkomd worden. Deze kans 
Is echter zeer miniem daar de 
heer burgemeester, geschokt 
door dit incident, verklaarde dat 
in de toekomst enkel franstaligen 
in aanmerking zullen komen, het
geen nogmaals hun onmacht be
wijst. 

F.L., Ertvelde. 

WERK IN EIGEN STREEK 

Met de Gentse Feesten kreeg 
ieder gezin der stad Gent van 
het stadsbestuur een officieel 
programma der vermakelijkhe
den gedurende de Feestweek. 
Een mooi initiatief van het stads
bestuur voorwaar. 
Toch verwondert het mij, dat dit 
programmaboekje in een andere 
stad werd gedrukt, n.l. te Roese-
lare. 
Zijn er hier soms in Gent geen 
drukkerijen die het voor dezelfde 
prijs of misschien nog goedkoper 
kunnen drukken ? 

A.S., Gent. 

ONDANKS HET VERBOD 
BETOOGDE 
DE VLAAMSE VOORHOEDE 
OPNIEUW TE BRUSSEL 

(pm) Het ondemokratlsche betogingsverbod van de nieuwe Brusselse 
burgemeester, Van Halteren, heeft het Taalaktiekomltee niet belet van 
zijn betoging vorige zondag te Brussel een klinkend sukses te maken. 
Bijna drie uren lang stapte een kompakte groep van ruim drieduizend 
voornamelijk jonge Vlamingen door het oude centrum van Brussel op 
en drong uiteindelijk zelfs door tot in de onmiddellijke omgeving van 
het gemeentehuis van de Schaarbeekse provokateur Nols. 
Het is nu voor iedereen duidelijk geworden dat het geen enkele zin 
meer heeft de doortastende knapen van TAK nog te verbieden ergens 
te betogen. Zij storen zich daaraan toch niet, en ze hebben gelijk. Bo
vendien is geen politiemacht bij machte om de aalvlugge kerels tegen 
te houden. Tenslotte is het herhaaldelijk bewezen dat TAK bij machte 
is volkomen ordelijk en vreedzaam te betogen als er geen provokatie 
is van de ordestrijdkrachten of tegenbetogers. Heeft Van Halteren 
nu zijn lesje geleerd ? 

Omstreeks 11 uur zag het er niet 
zo best uit aan de Arduinkaai, 
achter de Vlaamse schouwburg. 
Slechts een driehonderdtal jonge 
betogers troepte daar samen en 
het was er opvallend sti l . Maar 
het was duidelijk dat er op «iets» 
gewacht werd. En ja, hoor, een 
half uurtje later begon de groep 
plots duidelijk aan te groeien. Van 
verscheidene zijden kwamen groe
pen van honderden betogers met 
spandoeken en sloganbordjes aan
sluiten. Toen Piet De Pauw ten 
slotte meedeelde dat het beto
gingsverbod gehandhaafd werd, 
maar dat er toch — ordelijk en 
zonder incidenten — zou worden 
betoogd, stonden ruim 3.000 vast
besloten manifestanten klaar om 
hem te volgen. Via de Lakense-
straat, het Zaterdagplein, de Ste 
Katelijnekerk ging het naar de 
Daensaertstraat toe, doorheen het 
oude Brussel. Een sterke politie
macht sloot alle zijstraten naar 
het stadscentrum hermetisch af. 
(De hele politiemacht van Brussel, 
1.000 man, was op de been alsook 
400 rijkswachters). De ordestrijd
krachten traden echter niet op en 
Piet De Pauw vermeed van zijn 
kant zorgvuldig elke botsing. 
Aan het Kanaal van Charlerof ging 
het dan rechtsaf, langs het Klein 
Kasteeltje tot het Sainctelette-
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plein waar de kop van de stoet 
de brede Antwerpselaan opdraai
de. Tot hiertoe verliep alles bie-
zonder rustig. Herhaaldelijk zon
gen de betogers de Vlaamse 
Leeuw, skandeerde «FDF-hahaha» 
of hieven het klaaglied om « Leo 
Mosselmans » aan. De leuzen wa
ren die van Halle, met nadruk op 
de eis tot oprichting van een pro
vincie Vlaams-Brabant, plus de 
gekende anti-Nols-slogans. 
Aan de Antwerpsepoort stond dan 
een kompakte groep « leren ves
ten », de groep « Brutus » van de 
Brusselse politie, dwars over de 
weg. Achter hen een peloton 
rijkswachters. Even leek het erop 
dat het daar tot een botsing zou 
kunnen komen. Piet De Pauw ver
traagde even en dan plots, op een 
teken van hem, stormde de kop 
van de stoet in looppas de Ant
werpsesteenweg op, richting 
Schaarbeek. Politie en rijkswacht, 
duidelijk verrast door het maneu
ver, stonden er perpleks bij. 
In een hoog tempo liepen de be
togers doorheen de krottenbuurt 
rond het nieuwe World Trade Cen
ter. Op het Gaucheretplein poog
de een mobiele rijkswachtgroep, 
die met loeiende sirenes kwam 
aangestoven, hen de pas af te 
snijden maar de blauwe mannen 
werden gewoon onder de voet 
gelopen en moesten zich terug
trekken. Even later was de kop 
van de betoging onder de sporen 
van de Noord-Zuidverbinding door 
in Schaarbeek zelf doorgedrongen. 
Groepjes politiemannen poogden 
de betogers her en der nog tegen 
te houden, maar ze kregen geen 
schijn van kans. Na wat schermut
selingen stond een grote groep 
betogers weldra op enkele meters 
van Nols' gemeentehuis. Daar 
verhinderde de rijkswacht ten 
slotte een bestorming van de 
burcht van Nols, die van op de 
pui grijnzend stond toe te kijken. 
Na onderhandelingen tussen Piet 
De Pauw en de bevelhebber van 
de rijkswacht trokken de betogers 
ten slotte af langs de Koninklijke 
Ste Mariastraat. Op de Kruidtuin-
laan (zie foto voorpagina) vorm
den zij een indrukwekkende groep, 
die bij de Brusselse zondagswan-
delaars heel wat kommentaren 
ontlokte. 

Stippen wij nog aan dat 18 VU-
parlementsleden aan deze beto
ging deelnamen. 
In zijn slottoespraak speelde Piet 
De Pauw de bal toe aan de ande
re leiders van de Vlaamse bewe
ging, van wie hij nu een groot
scheeps Brussels initiatief ver
wacht. Gebeurt er echter niets 
vóór maart 1976, dan komt TAK 
terug. 

WIJ 1 30 OKTOBER 197S 
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GOOCHELEN MET MIUAHDEN 

Vanavond op het BRT-scherm 

om 21u45 

in het programma van 

DE VLAAMS-NATIONALE GEDACHTE 

DE PSC KAN 
ZICH ALLES VEROORLOVEN 

Er werd zondag te Brussel zelf 
nog maar eens betoogd voor en
kele eisen uit het Vlaamse « mi-
nimumprogramma ». Voor de 
eisen die vorig jaar te Halle al 
tienduizenden Vlamingen op straat 
brachten en ook meer dan zestig 
Vlaamse parlementsleden, waar
onder ettelijke van de huidige re
geringspartijen. Eisen waarvan 
men mag zeggen dat heel Vlaan
deren erachter staat. 
En toch komt er niets van terecht 
onder deze regering, die noch
tans geleid wordt door een 
Vlaams eerste-minister, vooraan
staand lid van de grootste partij 
in Vlaanderen : de CVP. Willen 
Tindemans en de CVP er niets 
voor doen ? Wellicht wel, maar 
ze mogen niet van de PSC, hun 
zogenaamde « zusterpartij », die 
nochtans zoveel kleiner is, maar 
kennelijk machtig genoeg om de 
CVP voortdurend naar haar pijpen 
te doen dansen. 

Het ongelooflijke daarbij is dat 
de PSC haar macht enkel en al
leen te danken heeft aan het feit 
dat zij de « zusterpartij » is van 
de CVP. Dat zij die macht die ze 
bezit krijgt van de CVP en ze ge
bruikt om de CVP aan banden te 
leggen I 
Omwille van de zogenaamde kris-
telijke belangen die ze samen he
ten te verdedigen, behoudt de 
CVP doorheen alle tribulaties van 
het politieke leven 'n vrij nauwe 
band met de PSC. Een band die 
de jongste tijd trouwens opnieuw 
steviger wordt aangehaald. Een 
direkt gevolg daarvan is dat de 
PSC altijd samen met de CVP in 
een regering treedt, en aange
zien de CVP deelneemt aan alle 
regeringen is de PSC er ook al
tijd bij. 
Als de PSC er dus mee dreigt de 
regering te doen vallen indien zij 
op een of ander punt haar zin niet 
krijgt, dan is die dreiging reëel. 
Tindemans houdt daarmee terde
ge rekening. Hij weet dat de PSC 
er in de volgende regering ook 
wel opnieuw zal bij zijn, maar hij 

zal er niet meer zijn als eerste-
minister. 
De chantage van de PSC drijft ons 
aldus steeds verder op de weg 
van een drieledige gewestvorming 
en ze verhindert de inwilliging 
van zelfs elementaire Vlaamse 
rechtseisen te Brussel en in 
Vlaams-Brabant. En die chantage 
is slechts mogelijk door het 
« kristelijke masochisme » van de 
CVP. 

Wie dit door heeft zal de uitdruk
king goed begrijpen dat « CVP 
stemmen in feite PSC stemmen » 
betekent. En de Vlaamse Braban
ders vooral weten wat dit bete
kent. 

GING VAAST LEYSEN 

NAAR CANOSSA ? 
Om nog even terug te komen op 
de •• synthesenota » van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond over 
de toekomstige federale Staat. 
Die synthesenota, opgesteld In 
samenspraak met mensen uit 
CVP, VU en PVV en besproken 
met de hh. Martens, Schiltz en 
Grootjans, deed enkele weken ge
leden nogal wat stof opwaaien. 
Aan het VEV werd toen o.m. ver
weten er de socialisten niet te 
hebben bij betrokken. BSP-mede-
voorzitter Willy Claes had im
mers verklaard dat er op geen 
enkel ogenblik kontakt was ge
zocht met de Vlaamse socialis
ten. Kort daarop verscheen ech
ter in de « Mededelingen van 

het VEV » een berichtje dat men 
wel degelijk kontakt had gezocht 
« met de voorzitters van de vier 
Vlaamse partijen ». Wij (en an
deren) hadden daarop de vraag 
gesteld wie hier nu eigenlijk een 
loopje met de waarheid nam. 

In « Volksgazet » van vorige 
maandag lezen wij nu het vol
gende, boven de naam van J. Van 
Eynde : « Verleden week heeft 
de h. Vaast Leysen zich bij Willy 
Claes aangeboden. Hij werd flink 
op zijn nummer gezet. Hij beloof
de dat in de « Mededelingen » 
een rechtzetting zou verschijnen. 
Wij zijn eens benieuwd ! ». Wij 
ook. 

DE KOMEDIANTEN 
Sommige politici klagen erover dat de demokratie wordt aangevochten. 
Zouden ze niet best de vraag stellen of ze er niet zelf schuld aan 
hebben ? 
Inderdaad wat een komedie wordt er soms niet gespeeld ? 
Komedie die aanvankelijk de volksmens wel eens kan misleiden maar 
waar die volksmens nadien achterkomt met het fatale gevolg dat hij 
zich afkeert van zulke komedianten ? De volksmens gaat echter vaak 
in een begrijpelijke reaktie verder, gooit het kind met het badwater 
weg en keert zich af van het parlement en van de demokratie. 
Heeft hij er dan alleen schuld aan ? 

Is het daarom niet de plicht van de politici, die waarachtig demokraat 
willen zijn, van het spel niet te vervalsen ? 
Wanneer we dit schrijven denken we in de eerste plaats aan de PVV-
ers. 
Zij hebben zich in de regering genesteld met een indrukwekkend aan
tal ministers. Zij hebben een indrukwekkend aantal, vaak overbodige, 
benoemingen gedaan en een indrukwekkend aantal miljarden wegge
smeten. Zij, die de minister van Financiën in hun gelederen tellen zijn 
uiteraard evengoed verantwoordelijk voor de huidige rampzalige poli
tiek als zwak broertje, Leo Tindemans en de CVP. 
Het belet deze heren, en in het bijzonder de heer Grootjans, niet om 
huichelachtig de regering de les te lezen en te beschuldigen dat er 
met geld wordt gegooid. 

Dit is doelbewust spelen op de geringe politieke ontwikkeling van 
sommige landgenoten, die inderdaad misschien nog niet weten {en er 
zijn er) dat de PVV in de regering zetelt. 
Zou het niet moediger zijn, en demokratischer, wanneer men in de 
regering zit, van de regeringspolitiek die men in het parlement steunt 
door ja te stemmen, ook te stemmen wanneer men voor radio en TV 
het woord neemt of wanneer men persinterviews weggeeft ? Of zo 
men niet langer akkoord is met de eigen stommiteiten de regering 
te laten vallen ? 

In plaats van altijd gulzig, liberaal, van twee ruiven te willen wreten ? 
De voorzitter van de CVP volgt dit wansmakelijk voorbeeld. 
In plaats van de moed te hebben zijn eigen partijpolitieke samenvoe
gingen van gemeenten te verdedigen probeert hij de aandacht af te 
leiden door te zeggen dat de Volksunie ook voor de samenvoegingen is. 
Wat juist is, maar niet voor de zijne. 
Wij zouden hebben samengevoegd wat logisch samengevoegd diende 
te worden. En waar men daar psychologisch nog niet rijp voor was 
zouden we federaties bebben opgericht. De heer Wilfried Martens 
mist echter de moed zijn eigen knoeiboel te verdedigen en zoekt een 
afleiding. 

Voorwaar geen moedige demokreten, deze voorzitters van de twee 
regeringspartijen. 
Voortdurend zoeken ze daarbij, ook via hun journalisten, de oppositie 
bij hun spelletje te vangen en praten voor te stellen als halve rege
ringsdeelname. Zo stelt men het op de duur voor dat de oppositie 
verantwoordelijk is voor de regering en kunnen de regeringspartijen 
zich voorstellen als oppositiepartijen. Vanzelfsprekend met het behoud 
van de benoemmgen voor hen en ook van de toelagen en premies 
allerhande. Zo wordt het politiek spel nog meer vertroebeld en ziet 
niemand nog klaar. 
Is het daar te veel gevraagd aan hen die de moed — of was het over
moed ? — hebben gehad samen een regering te vormen en de andere 
partijen naar de oppositie te verwijzen om thans hun eigen regerings
daden te verantwoorden ? En de fair play te hebben de oppositie haar 
taak te laten vervullen en wel de fouten en de misbruiken in de rege
ringspolitiek aan te klagen ? 
Regering en oppositie hebben hun eigen taak in een demokratie. 
Wij gunnen de regering, die maar al te graag regering was, de hunne. 
Dat zij dan zo demokratisch zijn om onze taak te laten. Waarom toch 
zijn ze daarvoor zo bang ? 

Wim Jorissen, senator. 

Het wetsvoorstel-Anciaux wil 

DE " 1 9 " SAMENVOEGEN 
In een goed gedokumenteerd en vrij 
uitgebreid dossier licht volksverte
genwoordiger Vic Anciaux zijn wets
voorstel toe tot samenvoeging van de 
negentien gemeenten van de Brussel
se agglomeratie. 

Vic Anciaux schrijft : de regering 
heeft de samenvoeging van gemeen
ten in haar programma staan maar 
heeft een zeer belangrijk deel van 
het Rijk onaangeroerd gelaten, de ne
gentien gemeenten vormen een witte 
vlek op de fuziekaart. Nochtans zitten 
in die gemeenten een aantal struktu-
ren die mekaar overlappen, elk met 
verkozen mandatarissen die vaak de
zelfde zijn, hebben een ambtenaren

korps opgericht dat zeer aanzienlijk 
is en nog in uitbreiding. 
Vic Anciaux vraagt zich af waarom 
de regering aan deze streek niet durft 
raken, wat wel gebeurt met andere ag
glomeraties. Waarom de Brusselse 
agglomeratie niet ? De agglomeratie 
Brussel heeft een bevolkingsdichtheid 
van + 6.500 inwoners per km2 en is 
het enige bij grondwet vastgelegde 
tweetalige gebied van het land, het 
maakt ook één bestuurlijk arrondisse
ment uit en draagt de naam Brussel-
Hoofdstad. Zowel sociologisch en taal
kundig als planologisch en socio-eko-
nomisch zijn alle kriteria aanwezig 
om de gelijkaardigheid van heel de 

agglomeratie aan te wijzen. Heelwat 
voorzieningen worden reeds gemeen
schappelijk behartigd. Heelwat open
bare instellingen behoren tot de hele 
agglomeratie. Zelfs de burgemeesters 
komen in één konferentie samen... 
Het wordt dus nodig, aldus kamerfrak-
tieleider Anciaux, dat orde geschept 
wordt in deze absurde opstapeling 
van bestuursorganen, maar ook voor 
het welzijn van de bevolking dringt 
zich een eenheid van lokale bestuurs
macht op. 
Dan somt de volksvertegenwoordiger 
een aantal sterk in het oog springen
de verschillen van stelsels in de be
treffende gemeenten op : 19 verschil
lende fiskale stelsels, 19 verschillen
de politieverordeningen, 19 verschil
lende sociale en kulturele toelagen... 
Er zou na de samenvoeging slechts 

één benaming en één struktuur over
blijven : Hoofdstad-Brussel met één 
bestuursmacht met één specifieke op
dracht, n.l. aan de beide grote volks
gemeenschappen van het land die in 
de agglomeratie leven evenveel recht 
op ontplooiing en inspraak in het be
heer verlenen. Zo zou men tevens 
tegemoet komen aan de Vlaamse eis 
dat Brussel niet mag gelijk gesteld 
worden aan het Vlaamse en het Waal
se gewest. 

Het is nu uitkijken naar wat de dames 
en de heren in het halfrond over dit 
belangrijk voorstel menen. Het is voor 
de franstalige Brusselaars die naar 
een echte autonomie voor hun streek 
verlangen, eveneens een belangrijk 
voorstel. Maar misschien hebben die 
lui andere plannen... 
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Samen met de « golden sixties » kwamen mini, Beatles, pil 
en andere konsumptieseks. Uit de sfeer van mode of andere 
min of meer troebele omgevingen trad duidelijk het loslaten 
van bepaalde morele remmen naar voren, en bepaalde zeden 
woekerden weldra al te lobjes ais een snel-groeiende woeker-
piant tussen de puinen van onze Westerse ideeënwereld. 
Je kreeg de very special boekjes en tijdschriften, op grote 
schaal verspreid voor hunkerende burgermannetjes, van het 
soort dat met zedig-neergeslagen blik even over naar Neder
land pendelen. Onze Noorder-, Zuider- en Oosterburen begon
nen de pornografie in bewegende beelden in te lijsten... wat 
grover, wat realistischer, wat boertiger : zo kreeg je de ene 
prent na de andere. Alle sluiers vielen, alle taboes meteen, 
het bracht intussen veel geld op. 

EEN O TE VEEL 
Willeke Van Amelrooy bleek tenslotte nog een model van 
onschuld in d'r prenten, vergeleken met de « jongere » 
Maria Schneider of de fraaie Sylvia van nationale Hugo Claus. 
Want de fi lm ging weldra de dekadente « softporno » mist 
in, onschuldig [?) week-endvermaak voor de geblaseerde 
ziellozen uit onze konsumptiemaatschappij. 
De Fransen lanceerden Emmanueile in een ireële Oosterse 
sfeer en het werd een reusachtig kassukses. Dit was dan 
de aanleiding voor bepaalde meneren om het beruchte « His-
toire d'O » op het zilveren scherm te brengen. Maar kijk, die 
laatste letter was er één te veel, het was de druppel die 
't vieze vat deed overlopen, de vrouw uit de prent is een 
geketende slavin, een voorwerp, een zielloze pop, een geper-
fektioneerde robot, ten dienste van bevelende heren ; hier 
wordt de vrouw volledig ontluisterd, zonder eigen persoon
lijkheid gelaten, vermits ze alles verloor buiten de O van 
haar naamloze naam. 

Deze film werd een zo mogelijk nog groter kassukses. Deze 
keer echter kwamen ook denderende reakties, ^ a n onver
wachte zijden : vrouwenorganisaties van alle slag en strek
king vonden het al te gortig en vielen prent en voorstellingen 
op alle wijzen aan. 

Na Frankrijk loopt het onding in Brussel en Gent. Het is 
onaanvaardbaar dat in naam van de heilige meningsvrijheid 
het beeld van man en vrouw, van hun verhouding en per
soonlijkheid, zo wordt gedegradeerd, de vrouw als menselijk 
wezen zo wordt ontkend. Nog erger is het aantrekkelijk voor
stellen van een onvoorstelbare zaak, zodat het grote publiek 
gemakkelijk wordt aangesproken. 

Waar zijn nu de protesten van de verlichte geesten tegen 
dit werkelijk racistische verschijnsel ? En tenslotte verdie
nen een aantal slimme filmmakers een fortuin, terend op de 
geestelijke vervreemding en verslaving van het publiek. 
Op het einde van de achttiende eeuw verscheen de Sade in 
al zijn waanzinnige perversiteit, als simbool van de deka-
dentie van een tijdperk en een maatschappij. 
Is « O » ook zo'n teken aan de wand ? 

Huguette De Bleecker. 

In « De Krant » hadden we wel liever gehad dat Lieven Paemen de 
Brusselse burgemeester aanviel die de TAK-betoging verbood dan deze 
wat al te sterk te relativeren. De kern van de zaak is dat men sistema-
tisch verbiedt aan de Vlamingen dat zij in zogenaamd « eigen » hoofd
stad nog betogen. Wij ook hadden liever dat de « grote » Vlaamse 
verenigingen wat dichter dan Halle of Vilvoorde Brussel dierven bena
deren. Dat Vlaanderen maar reageert met zijn betogingen tegen een 
Brussels fanatisme dat tot 22 maal toe een Vlaamse school « terrori
seert »in Schaarbeek. Die geestesatmosfeer, gedekt door een Nols, 
op zijn beurt gedekt door Tindemans, kan blijken uit een « De Post »-
getuigenis die ter plaatse ging. Ons « dossier Vlaanderen » deed zelfs 
de haren rechtkomen van een « Pallieterke » dat in zijn jarenlang sar-
kasme toch al wel wist hoe vuil het Belgisch varkentje is. 
(WALTER LUYTEN) 

DE KRANT 

« Maar wanneer men dan op 
straat komt moet het massaal 
zijn en georganizeerd om de 
overheid te overtuigen dat het 
menens is. Daarom l<unnen we 
achter een mars op Brussel 
staan, maar niet achter een we
kelijkse uitstap naar de hoofstad. 
Zo'n massale betoging vraagt na
tuurlijk een zekere verstandhou
ding tussen gelijklopende vereni
gingen en Vlaanderen heeft nu 
eenmaal de reputatie dat drie 
mensen samen een vereniging 
stichten. En wanneer ze met tien 
zijn gaan ze zich splitsen. Meest
al omdat er twee baas willen 
spelen. 

Wanneer Vlaanderen ooit voet 
aan de grond wil krijgen in Brus-

mekaar eens moeten worden. En 
zullen zij Brussel duidelijk moe
ten maken dat het hier niet gaat 
'om een volk van betogers. Maar 
gewoon om een volk dat zich 
thuis wil voelen in zijn eigen 
hoofdstad, die best aangenaam 
kan zijn. Wanneer er net geen be
togers opstappen ». 

DE POST 

» Direkteur Reygaert kan alleen 
maar gissen wie dat allemaal 
heeft aangericht. « Zijn er mensen 
jaloers omdat onze Vlaamse 
school zo goed floreert ? Ik weet 
het niet. Bij vorige gelegenheden 
vonden we na zo'n inbraak overal 
anti-Vlaamse slogans. Deze keer 
was er niets van te vinden. Of

schoon... al het franstalig didak-
tisch materiaal was onaangeroerd 
gebleven, terwijl alles waarop 
ook maar één woord Nederlands 
voorkwam, vernield werd. Is dat 
een aanwijzing ? 
Als dat hier zo doorgaat worden 
we allemaal zenuwziek. 
Ik ben nooit ziek of zo. Maar 
sedert dat hier begonnen is, heb 
ik last van mijn bloeddruk. Mijn 
hart slaat doorlopend meer dan 
125 per minuut. Zenuwen. Willen 
ze ons allemaal kapot ? ». 

PALLIETERKE 

« U zult zeggen : hoe is dat mo
gelijk ? In het Belgikske is alles 
mogelijk. Vlaanderen, zo bloklet-
tert de Volksunie, is het kind 
van de rekening. Akkoord. Maar 
dan zijn de politici kerstekinde
ren, indien zij op zo'n wijze met 
Vlaanderen laten afrekenen. Ik 
bedoel daarmee de politici uit 
alle partijen en in de eerste plaats 
die van de Cevepe, die in de re
gering en in de staatskoek zitten 
waar het manna en de plaatsen 
worden verdeeld. 
" Het dossier Vlaanderen 1975 >• 
is derhalve geen partijdossier. 
De cijfers die het bevat moeten 
alle partijen aangaan. Het is een 
stuk schande voor al wie bewust 
in Vlaanderen nadenkt over de 
welvaart en het welzijn van zijn 
volk. Een schande en een uitda
ging. Een uitdaging : hoe lang zal 
dat nog voortduren ? 
Die vraag moet aan alle Vlamin
gen worden gesteld, aan alle 
Vlaamse partijen, aan alle politi
ci. En zeker aan degenen die de 
dialoog van gemeenschap tot ge
meenschap voorbereiden. Voor
aleer er kan gesproken worden, 
moet er eerst worden gehandeld. 
Een nuttige dialoog kan slechts 
gebeuren tussen gelijke partners, 
niet tussen schuldeiser en schul
denaar. Welnu, Wallonië en Brus
sel moeten nog eerst een aantal 
openstaande en onbetaalde fak-
turen betalen, alvorens over nieu
we overeenkomsten kan worden 
onderhandeld... ». 

DE LEUVENSE 
VECHTPARTIJ (2) 

Bmmn 
Met deze tweede (ingekorte) 
« bloemlezing » uit het pakje brie
ven over « Leuven » sluiten wij 
dit kapittel af. 

8. 

ik ben meer dan tien jaar aktief 
in de Volksunie, zonder ambitie 
om een plaatsje op een lijst te 
bemachtigen. Ik heb in al die ja
ren ook nooit één lezersbrief ge
schreven. Misschien kan mijn 
briefje er deze keer eens in ? 
Het artikel van Paul Martens in 
verband met de rellen tussen 
VMO en Amada vond ik zeer 
goed en erg volwassen. Evenals 
hij ben ik van mening dat heel 
dat gedoe tussen de VMO en 
Amada met onze Vlaamse strijd 
niets te maken heeft 
De reakties van sommige VU-le-
den of •> Wij «-lezers heb ik op 
zijn minst bedroevend gevonden. 

Is het dan toch zo dat een groot 
aantal Volksunieleden, onze par
tij beschouwt als een recht
se groepering ? Ik dacht steeds 
dat de Volksunie een demokra-
tische partij was, waarin ieder
een die voor de Vlaamse zaak 
wat wilde doen, aan zijn trekken 
kan komen. 

Hoe langer hoe meer raak ik er 
echter van overtuigd dat sommi
gen dit niet zo zien. Want als er 
eens stelling genomen wordt, zo
als Paul Martens dat op een ob-
jektieve manier heeft gedaan, dan 
zijn er onmiddellijk een aantal 
mensen die beginnen dreigen 
met niet hernieuwen van abonne
menten of lidmaatschapskaart. 
Tot de Amada-voorlopers zou ik 
ïvillen zeggen dat zij tot op he
den nog niets hebben gedaan 
voor de gewone Vlaamse man. 
Waarom gaan ze ook niet eens 
betogen te Schaarbeek ? Daar 
verdrukt Nols toch de kleine Vla
ming ? 

W.B., Zaventem. 

Wie als Vlaamse nationalist het 
artikel van Paul Martens op de 
frontpagina van « Wij » van 16-

10-75 gelezen heeft, zal wel ver
baasd geweest zijn zulk proza in 
het partijblad van de VU te vin
den. 

Het is inderdaad niet zomaar een 
onbelangrijk « fait divers » 
(mooie Nederlandse uitdruk
king ! ?) wat door de partijkrant 
van de VU een baldadige vecht
partij genoemd wordt. Er is in
derdaad bruut straatgeweld ge
bruikt d.w.z. VMO-betogers met 
lege handen, zelfs de traditionele 
sioganbordjes moesten en wer
den ook ingeleverd bij de rijks
wacht, tegenover de « Rode Hor
den », gewapend met flessen pe
troleum, glas, kasseien, stokken, 
voorzien van de nodige scherpe 
voorwerpen, met de bedoeling 
ernstig te kwetsen. Wie was hier 
de geweldenaar ? 
Het is inderdaad een feit, dat in 
brede lagen van het Vlaamse 
volk en in kringen van Vlaams
nationalisten men de mening toe
gedaan is dat sommige (Vlaam
se) politiekers slappe mooipra
ters zijn, gedenk de laatste par
lementsverkiezingen (of kent de 
heer Martens de reden niet waar
om de VU achteruit is gegaan ?). 
« Polarizatie van opinies in de 
hand gewerkt door de verslech
terende ekonomische toestand, 

gepaard met baldadigheden en 
krachtpatserijen », het klinkt bij
na als een volzin in de « Rode » 
pers. 
Laten we inderdaad nuchter blij
ven en de dingen niet opschroe
ven, de ladders niet verbranden 
langs waar we opgeklommen 
zijn. Maak van de partijkrant van 
de VU geen sensatiebladje, tot 
groot joli jt van de « Vlaamsha
ters » en zaai geen verdeeldheid 
in eigen rangen. In een « plura
listische » partij zijn uiteraard 
verschillende meningen, soms 
wel uitgesproken verschillende 
strekkmgen (tot zelfs aan de top) 
maar een partijblad dient niet om 
meningsverschillen u i t ' te vech
ten, dat is ook niet demokratisch. 

B.C., Werchter. 

10. 
I.v.m. uw artikel over « de Leu
vense vechtpartij » wensen wij 
u geluk met uw stellingname. Wij 
zouden zeggen : eindelijk I... 
De VMO-mensen zijn zowat de 
heilige koeien van de Vlaamse 
Beweging. Wie daar aan raakt 
riskeert wel wat I Moest u de 
schade kunnen meten die deze 
mensen de Vlaamse Beweging 

hebben toegebracht, men zou 
versteld staan. 
Wij kunnen alleen maar hopen 
dat de redaktie van « Wij » bij 
haar stellingname blijft. 

R.V., Antwerpen. 

IJ . 
De reakties van een aantal «Wij»-
iezers op de « Leuvense vecht
partij » zijn gewoonweg onthut
send. 

Dat de VMO in een verwijderd 
verleden nuttig pionierswerk 
heeft geleverd staat buiten kijf. 
Maar dat de VMO vandaag in 
1975 zich op een volstrekt onde-
mokratische wijze opstelt, staat 
eveneens buiten kijf. 
Als die briefschrijvers het goed
keuren dat de Vlaamse beweging 
en de Vlaamse simbolen door ge
helmde uniform- en knuppeldra
gers onder de tonen van Duitse 
marsmuziek gekompromitteerd 
wordt, dan moeten zij inderdaad 
maar hun « Wij «-abonnement en 
hun VU-lidkaart opzeggen. Want 
de VU is de politieke emanatie 
van de Vlaamse beweging, welke 
in wezen een demokratische be
weging is. 

P.V., Zulte. 

WIJ 4 
30 OKTOBER 1975 



KOMMCh^R 

ACV-LOCIKA 
In een van de jongste nummers 
van het ACV-weekblad « De 
Volksmacht » stonden verschei
dene korte bijdragen over jeugd
werkloosheid, en de kumulatle 
van inkomens door o.a. gepen
sioneerden, staatsambtenaren 
e.d.m. 
In het zelfde nummer lazen we 
een advertentie, waarbij voor 
een Intersoc. CM-Vakantiecen-
trum in Zwitserland gepensi
oneerden (tot 70 jaar) gevraagd 
werden als schilder, behanger 
en schrijnwerker voor 1 a 2 
maanden ! 
En dan maar jammeren over 
jeugdwerkloosheid en kumuls 
allerhande. 

IN MEMORIAM 
R DE WACHTER 
Heel onverwacht overleed vori
ge week donderdag de schrij
ver Richard De Wachter. Hij was 
78 en publiceerde een dertigtal 
romans en verhalen, meestal 
streekgebonden en de tipische 
sfeer ademend van de klein-bra-
bantse Scheldestreek. 
Kort geleden ging Richard De 
Wachter bij e.h. Somers te 
Puurs om er het programma van 
zijn begrafenis te regelen, tekst 
van doodsbrief en doodsanktje 
inkluis. 
Wij gedenken piëteitsvol deze 
volksschrijver en overtuigd 
Vlaamsgezinde. 

FRANKOFONE 
UITDAGING 
Een tipisch staaltje van de fran-
kofone driestheid in Vlaams-
Brabant gebeurde te Mollem. 

, Een stelletje Brusselse paarden
liefhebbers slaagde er in de 
plaatselijke pastoor tot het op
dragen van een tweetalige ja-

gersmis in openlucht op het 
kerkplein te overhalen. Dit tot 
groot ongenoegen van de dorps
bewoners, die telkens een huil-
koncert aanhieven wanneer luid
op gebeden werd in het Frans. 
Hopenlijk trapt mijnheer pastoor 
niet meer in deze val en stuurt 
hij de Brusselse pretenties wan
delen. Wij houden in elk geval 
een oogje in het zeil. A bon en-
tendeur salut ! 

ONS LEEFMILIEU 
IN GOEDE HANDEN 
In « De Standaard » van 18 ok
tober II. kwamen prof. Libbrecht 
en CVP-volksvertegenwoordiger 
Jan Verroken aan het woord, 
eerstgenoemde om het aanleg
gen van een autoweg door de 
zgn. Vlaamse Ardennen (A9) te 
bekampen, laatstgenoemde om 
dat te verdedigen. 
Uit zijn pleidooi halen wij let
terlijk de volgende bewering 
aan. 
« Het landschap wordt minimaal 
of niet geschonden. We laten 
nu de schoonheid ervan ten 
minste bekijken vanop de auto
weg. Duizenden zullen het ge
bied ontdekken. Het landschap 
komt ongeschonden uit de hele 
operatie, meer nog : het wordt 
gevalorizeerd ». 

De man die zulke praat uitslaat 
is voorzitter van de Kamerkom
missie voor het Leefmilieu... 

TEGEN 
VER-
AMERIKANIZERING 
« Een gevecht tegen een naat-
schappij die elders ontstaan is 
en die elders leeft, wortelloos 
en ingevoerd ; die met de dui
zenden kanalen van de publici
teit en de massamedia in onze 
woordenschat binnenkruipt en 

waaraan de snobs zo gevoelig 
zijn, die ontwortelden, wier enig 
vaderland het geld is en materi
ele doeltreffendheid, en wier 
drugstores en andere world-tra-
de-centers als triomfantelijke 
zinnebeelden uit de grond van 
onze Europese hoofdsteden rfj-
zen. Het is op wereldschaal dat 
men ons beelden tracht op te 
dringen die ons vreemd zijn, dat 
men ons om de oren slaat met 
herinneringen die de onze niet 
zijn ». 
Het is niet zeker dat een Vlaam
se redenaar, sprekend tot een 
VU-publiek, met zulke nationa
listische anti-Amerikaanse taal 
onverdeeld sukses zou oogsten. 
Wij, Vlamingen, hebben ons zo 
lang moeten afzetten tegen ont
worteling en vervreemding, voor
al dan door de Franse kuituur, 
dat wij dit refrein misschien als 
een beetje afgezaagd beginnen 
te vinden. 
Maar gelijk heeft hij die het 
voorzingt. En dat was in dit ge
val FDF-er Lucien Outers, aan 
het woord tijdens zijn openings
toespraak voor de Waalse Kul-
tuurraad. 

DUITS BELGIË 
(w.j.) Naar verluidt zou de rege
ring weer gaan praten over 
Duits-Beigië en over ruimere 
kultuurautonomie. 
Dat ze zich dan maar laat inspi
reren door de verkiezingspro
gramma's van alle partijen gin
der die niet alleen ruimere kul
tuurautonomie vragen doch ook 
minimum een eigen kiesarron
dissement. 
De enig goede oplossing zou 
echter zijn een eigen Duitstalige 
provincie met een eigen statuut, 
los van de Waalse gewestraad. 
Elke Waalse voogdij over de 
Duitstaligen dient weggewerkt. 

SPIONNEN.. < 

Velen hebben vorige zondag te Brussel de genie
pige aktiviteiten kunnen gadeslaan van enkele 
BOB-ers in een geel wagentje. 
Ze reden de TAK-betoging wat vooruit, stelden zich 
wat verdekt op, en fotografeerden vervolgens de 
kop van de stoet met een kanjer van een télé-
kanon. Dit spelletje herhaalde zich verscheidene 
malen. Soms kropen de gluurders ook weg achter 
de brede ruggen van een stel politieagenten om 
hun spionnenwerk te verrichten. Straks zal elke 
betogende Vlaming over een lijvig dossier beschik
ken, waarschijnlijk met de hoofding « staatsgevaar
lijk ». 
Wat zijn de « heren •> eigenlijk zinnens met dit 

fotomateriaal ? Rekenen zij misschien op een inti-
midatie-effekt ? 
Wij kunnen hen slechts de welgemeende raad 
geven uitermate voorzichtig te zijn met zo'n gevaar
lijke spelletjes. Stel je voor dat betogers op hun 
beurt met telelenzen gingen werken en dossiertjes 
aanleggen I 
Bepaalde geheimzinnig doende heren zouden er 
beter aan doen nog eens aandachtig de grondwet 
te lezen waarin staat dat wij (vooralsnog) het recht 
hebben er een mening te hebben en daar ook voor 
uit te komen, zelfs op straat. Wie zijn grondwet
telijk recht uitoefent moet daarom niet als een 
gevaarlijk individu behandeld woren I 

'i^mrm mr 
Over een jaar is het gebeurd : gemeenteraadsverkiezingen in 
honderden nieuwe gemeenten en in van-de-kaart-geveegde 
gemeenten, verdwijnen van een hele karnavalstoet burge
meesters en schepenen en gemeenteraadsleden, aantreden 
van een nieuwe stoet, een beetje korter, een beetje bewus
ter en een beetje beter politiek-geschoold en vooral een 
beetje duurder van onderhoudskosten. 

Nu hun dorp niet meer bestaat — of morgen niet meer be
staat —, zullen velen met begrijpelijke weerzin iets door hun 
keel moeten slikken : de vormeloze fusie-kei. Het is soms 
ontroerend te merken hoe sommigen gehecht zijn aan een 
dorpsgemeenschap van mensen, bomen en gebouwen waar
tussen zij van generatie op generatie hun plaats hebben ver
worven met de honkvastheid die landbouwgezinnen aan de 
hofsteden bindt — vorige week zei me een boerin uit het 
Oudenaardse m.b.t. haar hofstede : mijn grootmoeder werd 
hier negentig jaar oud, mijn moeder ook en als ik hier mag 
blijven wonen, meneer, dan word ik even oud als zij, anders 
niet ! — 

Na de samenvoeging van gemeenten zullen wij met een brok 
heimwee méér moeten leren leven. En met een verbijstering 
meer. Want behalve zij die morgen de bestuurders van een 
grotere gemeente zullen zijn en dus meer macht(s)(wellust) 
en bezoldiging zullen verwerven, is er geen zinnig mens die 
het nut ontdekt in de huidige rage van de samenvoeging van 
gemeenten. 

Maar de steen waarmee wij naar de gemeentelijke politici 
gooien mag niet té zwaar zijn. Tenslotte zouden wij wel eens 
de onschuldigen kunnen treffen daarmee De schuldigen 
die raak je eigenfijk nooit. Zij lopen als flink ingeduffelde 
Baas Ganzendoncks rond en zijn bestendig in de euforie 
van de macht en het sukses. 

.Naast die gemeentelijke potentaatjes zoeken de verkozenen-
zonder-mandaat naar een moeilijk te bereiken evenwicht. Zij 
moeten zich zes jaar lang als het ware prostitueren om kans 
te maken er de volgende verkiezingen weer bij te zijn. Na 
die zes jaar volgt vaak een nieuwe wachtbeurt van zes jaar 
enz. In Hemelbredegem hopen de verkozenen van een aloude 
Belgische partij reeds ongeveer honderd jaar op het mirakel 
dat hen in de bestuursmeerderheid moet brengen. Om meer 
kans te maken op dat mirakel werden sommigen zelfs prati-
kerend katoliek... 

Zielig om aanschouwen is zo'n dom spektakel. Het maakt 
van de bewuste gemeentelijke mandataris eigenlijk een be
klagenswaardig figuur. Want die man of die vrouw beseft 
dat zijn of haar uithuizigheid kronisch is, zijn of haar repu
tatie helemaal afhankelijk van de wijze waarop men erin 
slaagt vriendelijk-onderdanig te zijn tegenover allen wiens 
stem men nodig heeft : de man-in-de-straat, de tooghanger 
in de herberg, het bestuur van bonden die respektievelijk 
ressorteren onder de pastoor en de vrouw van de burge
meester, de leden van de sportieve en extra-sportieve groe
peringen als vinkenzetters, vissers, belotters en pronostiek-
manniakken. Als je wil slagen in de politieke strijd om het 
gemeentehuis, dan moet je de ogen kunnen sluiten voor heel 
veel onrechtvaardigheid, voor de smakeloosheid en tucht-
loosheid van het leefmilieu, voor de kleinheid van de mede
standers en de eventuele goede daden van je tegenstanders. 
En als je dat alles niet kan ? Betreedt dan nooit die gevaar
lijke gemeentelijke arena. Of vraag aan hier en daar een 
witte merel hoe hij het aan boord legt mens én politieker te 
zijn. Of sluit nu reeds aan bij de partij die volgens de bere
keningen van de man aan de toog van de herberg aanstaande 
jaar de overwinning behaalt. Dat is belangrijk. Want na de 
fusies zal in de gemeentelijke politiek alles op schaalver
groting op u afkomen : de voordelen en de nadelen, de las
ten en de beloningen, de wedde en de macht, het machts
misbruik en de machteloosheid. 

Een verwittigd man is er twee waard I 

Frans-Jos Verdoodt 

N.B. : M.b.t. de fusies-stemming eist de Katolieke Partij een 
perinde ad cadaver, gehoorzamen als lijken. Dus toch kato
liek heimwee naar de middeleeuwen ? 
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DON JUAN CARLOS 

DE BORBON Y BORBON 

(RSA) Nog vóór Juan Carlos als 
opvolger van het Spaans staats
hoofd en als koning beëdigd 
wordt, moet volgens de Spaanse 
grondwet een uit drie prominen
ten samengestelde regentschaps-
raad de door Franco veertig jaar 
lang uitgeoefende macht overne
men. Ook na de officiële overna
me blijft het voor Don Juan Car
los nog een tijdland wachten ge
blazen. Men zal niet kunnen be
weren dat hij zijn troon toege
worpen kreeg. 

Weinig kandidaten voor een 
politieke eersterangsrol hebben 
tot dusver zoveel tegenstrijdige 
reakties uitgelokt. Hoe is de 
echte Don Juan Carlos de Bor-
bon y Borbon eigenlijk ? Is hij 
een ietwat schuchtere persoon
lijkheid die het land heeft aan 
ceremonieel en bij plechtige ge
legenheden overkomt als een ge
sloten, ietwat melancholische 
persoonlijkheid ? Of is hij meer 
een rustige, opgewekte, sportie
ve jongeheer zoals zijn intieme 
vrienden hem graag zien, een 
kandidaat die van wanten weet en 
zich voortreffelijk thuisvoelt in 
de erg konkurrentiële groepen 
binnen het regiem ? Het antwoord 
op die vragen is trouwens niet 
zo belangrijk. Vooreerst moet 
men immers proberen zich in te 
leven in de politieke ontwikkeling 
van een land dat zolang door 
Franco werd gekneed. In die sa
menhang is het belangrijker te 
weten of een 37-jarige prins die 
met het oog op zijn vorstelijk 
ambt voortreffelijk werd opge
leid wel degelijk het menselijk 
en politiek formaat heeft om de 
biezonder zwaar gehipotekeerde 
Spaanse erfenis over te nemen. 

Prins Juan Carlos de Borbon y 
Borbon werd 5 januari 1938 te 
Rome geboren. Zijn eerste kin
derjaren brengt hij door bij zijn 
familie in Italië, Zwitserland en 
Portugal. In 1947 begint hij zijn 
militaire studie in Madrid en 
slaagt in 1954 voor het bakkalau-
reaat, waarna hij onmiddellijk zijn 
militaire vooropleiding in de Aka-
demie van Saragossa aanvangt. 
In 1960 nadat hij luitenant van de 
infanterie, marine en luchtmacht 
is geworden, gaat hij onder toe
zicht van een groep monitoren 
een keuze doen uit het pakket 
van ekonomie, politieke weten
schappen en wijsbegeerte aan de 
universiteit van Madrid. Alleen 
zijn monitoren kunnen zeggen of 
hij al dan niet intelligent is .of
schoon wel eens gefluisterd 
wordt dat zijn IQ toch niet je 
dat is. Na zijn huwelijk (Athene 
1962) met prinses Sof ie, oudste 
dochter van koning Paul en ko
ningin Frederika van Griekenland, 
waaruit drie kinderen (Helena '63, 
Christina '65 en Felipe '68) zijn 
geboren, neemt hij zijn intrek in 
het Zarzuelapaleis(je) te Madrid. 

Op 22 juli 1964 wordt Franco's 
voorstel om Don Juan Carlos tot 
opvolger te benoemen door de 
Cortes goedgekeurd. Door zijn 
talrijke buitenlandse reizen leer
de de prins vlot Frans, Engels, 
Italiaans en Portugees spreken. 
Op de achtergrond van zijn no
minatie tot opvolger van Franco 
en (toekomstig) koning van Span
je (eigenlijk een soort restaura
tie !) waren krachten aan het 
werk om de prins van de top ver
wijderd te houden. Het huwelijk 
van Franco's kleindochter Car-
mencita met ene Alfonso de Bor
bon Dampierre was voedsel voor 

de dinastieke honger van Fran
co's echtgenote, de autoritaire 
en heerszuchtige Carmen Polo de 
Franco. Toen de caudillo in juli 
'74 voor flebitis in een Madri-
leense kliniek werd opgenomen, 
was Alfonso Dampierre niet weg 
te slaan uit de onmiddellijke na
bijheid van de machtige patiënt. 
Don Juan Carlos zal dan ook wel 
minder prettige herinneringen 
hebben aan het ongezellig avon
tuur dat hem 2 september '74 
overkwam, toen een blijkbaar her
stelde Franco zijn beschermeling 
de macht uit handen nam, die hij 
deze laatste n.a.v. zijn ziekte 
« voorlopig » had overgedragen. 
En hoe te denken over het feit 
dat Carlos' zoontje Felipe niet 
eens de officiële erfgenaam van 
het vorstenhuis is ? Ware de 
prins vóór Franco gestorven dan 
had men de hele opvolging op
nieuw moeten organiseren met 
alle narigheid en intriges vandien. 

Inmiddels is Juan Carlos nog lang 
niet aan het einde van zijn kal-
varie, want als de procedure stipt 
wordt nageleefd, zal hij op de 
koop toe nog trouw moeten zwe
ren aan de principes van de Mo-
viemento (om de rechtse ultra's 
tegemoet te komen) terwijl hij 
zich misschien zal. moeten onder
werpen aan een voorafgaandelijk 
referendum... om de linkse oppo
sitie terwille te zijn. Alleszins 
zal de toekomstige koning nog 
zwaar tillen aan het Franquistisch 
odium dat in weerwil van libe
rale uitspraken aan zijn erfenis 
blijft kleven. 

(jeeveedee) In de diskussie over de wei
nig rooskleurige ekonomische toestand 
in Nederland, in volle hevigheid losge
barsten nadat vorige maand de rijksmid
delenbegroting voor 1976 op tafel kwam, 
worden de hoofdrollen zoals gewoonlijk 
gespeeld door de lonen en de prijzen. 
Over de loonvorming lopen de Ideeën 
uiteen van een bescheiden, maar in elk 
geval reële toeslag voor iedere werkne
mer tot een volstrekte loonstop die men 
hier de laatste jaren aanduidt als de 
<• nullijn ». Tussen deze twee uitersten 
bewegen zich voorstellen om de kompen-
satie wegens prijsstijgingen slechts voor 
de helft uit te keren, om die uitkering 
gedeeltelijk in procenten en gedeeltelijk 
in een voor ieder gelijk bedrag in guldens 
uit te betalen, om alleen de laagstbetaal
den tegemoet te komen, enzovoort. Een 
warwinkel waar tot nu toe niemand is 
uitgekomen en waarbij ook allerlei partij
politieke zetten worden gedaan die feite
lijk alleen maar interessant zijn voor het 
Haagse « wereldje ». Intussen wordt aan 
een prijzenstop nog niet gedacht, maar 
het is duidelijk dat dit element straks 
toch aan de orde zal komen als uiteinde
lijk gekozen zou worden voor slechts mi
nieme loonverbetering waarvoor bepaalde 
ekonomen stevig op de bres staan. 
Een speciaal geval in het lonendebat 
wordt gevormd door de salarissen van 
de rwnisters en hoge funktionarissen zo

als de burgemeesters van de grote ste
den, de kommissarissen van de koningin 
in de provincies (de gouverneurs dus) 
en de direkteuren van hele of halve over
heidsdiensten zoals de Posterijen, de 
Spoorwegen en de energiebedrijven. Over 
de « pree » van de politieke kopstukken 
gaan we hieronder wat gegevens bieden, 
niet omdat de miljoenen die daarmee ge
moeid zijn nu zo zwaar drukken op de 
miljardenrekordbegroting van Financien-
minister Duisenberg, maar omdat er tot 
nu toe meestal in bedekte termen over 
werd gesproken en geschreven. De be
dragen die we noemen, worden uitge
drukt in Belgische franken. 
Met ingang van het nieuwe jaar gaat een 
Nederlandse minister bruto iets meer 
dan twee miljoen fr. verdienen. Daar 
komt nog een vakantietoeslag bij van 
een kleine 170 duizend fr. Rekening hou
dend met belasting, pensioenpremie en 
sociale lasten, komt men op een netto 
maandsalaris van bijna 71 duizend fr. Een 
lief sommetje als men daarbij in aanmer
king neemt dat alle representatiekosten 
ook nog eens vergoed worden en dat 
iedere minister (ook de staatssekretaris-
sen trouwens) de beschikking hebben 
over een eigen auto met chauffeur. Die 
auto's mogen ook voor privé-ritten en 
vakanties gebruikt worden, zij het dat de 
chauffeur in die gevallen niet mag wor
den ingeschakeld. 

De vraag is of zulke inkomens nu wel 
redelijk zijn tegenover de schamele be
dragen waarmee vele tienduizenden mi-
nimum-mkomentrekkers, bejaarden en 
dergelijke het moeten stellen. Die ge
dachte speelde ook door de hoofden van 
drie socialistische Kamerleden die er dan 
ook vragen over hebben gesteld aan de 
minister van Binnenlandse Zaken die im
mers zowat de grootste <• werkgever » 
van het land is omdat de hele ambtenarij 
onder hem ressorteert. Een rechtstreeks 
antwoord is nog niet gegeven. Maar wel 
heeft de regering een overzicht gegeven 
van de verschuivingen in de onderlinge 
verhoudingen tussen hoogste en laagste 
inkomens. Daaruit blijkt dat het netto in
komen van een minister vlak vóór de oor
log twaalf keer zo hoog was als dat van 
een landarbeider, terwijl het nu nog 
maar het viervoud bedraagt. Dat wijst op 
een stevige nivellering. De regering 
toonde in haar overzicht eveneens aan 
dat ook in andere beroepen sinds 1939 
heel wat met de inkomens is gebeurd. 
De ministerssalarissen zijn nu zes keer 
zo hoog als toen (wat moeten die land
arbeiders er destijds erg aan toe zijn 
geweest !), lerarensalarissen bedragen 
het tienvoud van 26 jaar geleden en een 
werkloze krijgt nu bijna 25 keer zo veel 
aan uitkering. 

Om de cijferdans af te ronden vertellen 
we ook nog hoe het met de financiële 
verdiensten van de Nederlandse volks
vertegenwoordigers zit. Die krijgen dan 
wel geen salaris, maar een zogenaamde 
schadeloosstelling. Bruto bedraagt die 
een dikke miljoen fr. Kamerleden met 

neveninkomsten moeten daarvan een deel 
afstaan, maar zodanig dat hun schade
loosstelling nooit minder dan ruim 650 
duizend fr. bedraagt. De fraktievoorzit-
ters inkasseren daarnaast nog een toe
lage van 14 duizend fr. plus nog eens een 
dikke vierduizend fr. per fraktielid. Deze 
'toelage mag overigens het totaal van 140 
duizend fr. per jaar niet te boven gaan. 
Toch zijn al de hierboven genoemde in
komens niet de hoogste van « officieel » 
Nederland. De burgemeesters van Am
sterdam, Den Haag en Rotterdam en de 
provinciekommissarissen vinden nóg ho
gere bedragen in hun loon-enveloppen. 
En bij dit alles komen dan nog pensioen
regelingen waarop terecht de werkne
mers uit het bedrijfsleven jaloers mogen 
zijn. Want zij moeten er veertig jaar over 
doen om een beetje redelijk pensioen op 
te bouwen, terwijl een minister na acht 
jaren al recht heeft op een pensioen 
waar hij later royaal van kan leven. Waar
schijnlijk zal aan dit voorrecht echter 
binnenkort wel getornd worden, want 
drie regeringspartijen en twee oppositie
groepen vinden dat het, zeker in deze 
ti jd, wel een beetje matiger kan. 

Hoe dan ook, in het over lonen en prij
zen dubbende Nederland lijken voorals
nog de inkomsten van de top-politici — 
afgezien dan van de pensioenen — on
aantastbaar. Wat wel een beetje hard is 
voor het grote leger van « gewone » 
loontrekkers over wien loonsverhogingen 
vaak in termen van kwart procenten of 
minder, eindeloos moet worden gepala-
verd. 
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REGERING WIJKT AF 
VAN ECHTE 
KULTURELE AUTONOMIE 

De nieuwe zittijd van de Nederlandse 
Kultuurraad werd geopend onder het 
voorzitterschap van VU-senator Van 
Haegendoren, oudste lid in jaren, on
der wiens leiding het vorig bureau in 
zijn funktie werd bevestigd. 
Van de bespreking van de nota Weten
schapsbeleid door staatssekretaris 
Geens, maakte senator Van Haegendo
ren gebruik om de visie van de VU op 
dit beleid nader toe te lichten. De 
nota handelt wel over de deelneming 
van de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap aan het wetenschapsbeleid doch 
zwijgt over de essentiële vraag naar 
de bevoegdheid van de Kultuurraad in 
deze materie. De kultuurraden zouden 
moeten bevoegd zijn voor de universi
teiten. In de huidige grondwettelijke si

tuatie (geen fiskale bevoegdheid voor 
de regio's) is de heer Van Haegendo
ren voorstander van een verdeling op 
basis van de bevolkingscijfers. Na er 
op gewezen te hebben dat de rege
ring van de idee en de wet zelf op de 
kulturele autonomie afwijkt betreurde 
spreker dat de Vlaamse gemeenschap 
inzake wetenschapsbeleid niet minder 
dan 1 miljard per jaar te weinig ont
vangt. 
Na er zich over verwonderd te hebben 
dat de regering van krommen aas ge
baart over de deelneming van neder-
landstalige en franstalige onderzoe
kers aan internationale wetenschappe
lijke aktiviteiten stelde spreker vast, 
dat pas na herhaalde druk van de VU 
de kommissie eindelijk van wal stak 

HERSTELPLAN 
ZONDER 
ALGEMENE 
VISIE 
Drie namen van VU-kamerleden in het 
besluitend debat over de mededeling 
van de regering over het zgn ekono-
misch relanceplan : mevrouw Nelly 
l\̂ aes en de heren Schiltz en Paul Pee-
ters. 

NELLY IMAES 

Ons kamerlid had het vooral over de 
beloofde tewerkstelling, omdat de 
zwaarste weerslag van de krisis inder
daad bij de tewerkstelling ligt. De 
werkloosheid is zowel struktureel als 
konjunktureel, en ook regionaal ver
schillend. In het regeringsplan treffen 
we weinig konkrete maatregelen aan, 
er ontbreekt een algemene visie, er 
blijven een aantal vragen onbeant
woord. 
Is er een reglementering tegen de ku-
mulatie van pensioenen ? Men moet 
ook de kumulatie van de betrekkingen 
tegen gaan Tegen de sluikarbeid wordt 
niets ondernomen, men werkt ze eer
der in de hand. Ook de verlaging van 
de pensioenleeftijd met slechts 1 jaar 
is veel te bescheiden • velen in het 
bedrijfsleven wensen een veel lagere 
leeftijd. \ 
De jongerenwerkloosheid wordt even
min kordaat aangepakt, het blijft alle
maal te vaag. En over de werkloosheid 
bij de vrouwen wordt met geen woord 
gerept ! 

HUGO SCHILTZ 

Kamerlid Schiltz stelde vast dat weinig 
sprekers het algemeen belang voor 
ogen hebben, terwijl het hem opge
vallen was dat de eerste-minister 
zweeg over de strenge veroordeling 
van het regeringsbeleid door de Natio
nale Bank én door de Cerrtrale Raad 
voor het Bedrijfsleven. 
De aarzeling duurt voort, aan het over
leg met de sociale partners schijnt 
maar geen einde te zullen komen. «We 
verliezen kostbare t i jd, we mogen geen 
weken meer treuzelen met mensen die 
bewezen hebben dat zij geen aandacht 
hebben voor het algemeen landsbe
lang • . 

Na afgerekend te hebben met de 
slechte vorm van sindikalisme (op on
derbreking van Jos Van Eynde) be
sloot onze woordvoerder met te stel
len « dat de beslissing in de schoot 
van de regering moet vallen en dient 
bekrachtigd te worden door het parle
ment ». 

PAUL PEETERS 

Deze uit de middenstand stammende 
volksvertegenwoordiger pleitte vooral 
voor een betere aanpak van onze uit
voer, o.a. voor een betere promotie. 
Hij haalde enkele voorbeelden van on
voldoende propaganda aan. Daarom 
aanleg van een dossier « exportpro
motie », onderzoek bij de invoerders, 
een versobering en bundeling van de 
inspanningen, een studie van de ex-
portmaatregelen, vooral belangrijk 
voor de KIVIO's (r.c.) 

met de bespreking van het vraagstuk 
van een Vlaamse universitaire raad. 
Hij verwijt trouwens de CVP-voorzitter 
van deze kommissie (sen. De Bondt) 
de zaak te hebben tegengewerkt. 
Uit de Tindemans-brochure citeerde de 
VU-senator de mogelijkheid dat de 
Kultuurraad onderzoekingen kan subsi
dieren, die nationaal niet voldoende 
gestimuleerd worden. 
De h Van Haegendoren achtte de be
leidsnota van de h. Geens niet kom-
form met de grondwet. Hij herinnerde 
aan voorstellen, nochtans door alle 
frakties gesteund, die door de rege
ring niet werden verwezelnijkt. Over 
de samenwerking met Nederland wordt 
in de beleidsnota met geen woord ge
rept, hoewel eenzelfde taal voor we
tenschappelijke kommunikatie toch wel 
belangrijk is. 

Tot besluit herhaalde de senator dat 
het regeringsbeleid ter zake ongrond
wettelijk en onrechtvaardig is, gezien 
de achterstand van Vlaanderen niet op
gehaald wordt. 

9 VU-senator Coppleters drong tijdens 
de jongste zitting van de NKR aan op 
strikte handhaving van prioriteit van de 
NKR op de Nederlandse Gewestraad. 

# VU-senator Van Haegendoren diende 
een dekreetvoorstel in over de rege
ling van aanwerving personeel, even
als VU-kamerlid Vandemeulebroucke 
betreffende de oprichting van een 
werkgroep vakantiespreiding. 

# Op 22 schriftelijke vragen via de 
NKR waren er 15, gesteld door VU-
parlementsleden. 

# In de bevoegde kommissies werden 
volgende dekreetvoorstellen van VU-
leden besproken : afschaffing van de 
vierde graadklassen in het lager onder
wijs (M. Coppieters) ; studietoelagen 
en studieleningen aan bepaalde zitten-
blijvers (J. Vandemeulebroucke) ; on
derzoek naar taaitoestanden in het be
drijfsleven (Van Haegendoren). 

IN Di KIQNIEII 'ii 

# Ook al deelde minister Chabert het 
einde van de schippersstaking mede 
stond VU-kamerlid Anciaux er op, zijn 
aangevraagde interpellatie te houden, 
in tegenstelling met de twee socialis
tische interpellanten. Het zelfde ka
merlid drong aan op onmiddellijke 
stemming over de moties, ingediend 
n a v . de regeringsmededeling (relance) 
nadat de BSP-fraktie op verdaging aan. 
gedrongen had. De VU-fraktievoorzitter 
motiveerde na een eerste stemming 
de houding van de VU-kamerfraktie 
t.a V. de grond der zaak : de VU heeft 
reeds maanden geleden een alternatief 
plan voorgelegd, waarmee de regering 
geen rekening hield. De andere rede

nen van de negatieve stemming wer
den reeds eerder toegelicht. 

# VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste 
zal de minister van Binnenlandse Za
ken interpelleren over « het uitblijven 
van konkrete maatregelen die moeten 
leiden tot een wettelijk statuut van de 
gemeentelijke politie ». 

# VU-kamerlid Nelly Maes verheugde 
zich over de totstandkoming van het 
wetsontwerp betreffende het sociaal 
statuut van de sportbeoefenaar, doch 
betreurde de oprichting van een sindi-
kaal-politiek gekleurd paritair komitee. 
Daarom zou de VU zich onthouden. 

Wwm Irt» '^CNAAI 
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VOOR HET PENSIOEN 
VAN OUD-KOLONIALEN 

In het debat over het wetsontwerp tot 
wijziging van de bestaande wetgeving 
inzake overzeese sociale veiligheid 
kwam VU-senator Van Eisen bondig 
tussen. In de zoveelste afwezigheid 
van de minister van Buitenlandse Za
ken zag hij het zoveelste bewijs van 
de noodzaak van een staatssekretariaat 
voor ontwikkelingssamenwerking. 
Spreker achtte het ontwerp onvoldoen
de omdat het geen rekening houdt met: 
de automatische koppeling van de pen
sioenen van gewezen kolonialen aan 
deze van werknemers in België, en we
gens het instandhouden van beperken
de voorwaarden. Niettemin kondigde 
senator Van Eisen aan, dat zijn fraktie 
het ontwerp zou goedkeuren, wegens 

de door de regering ingediende amen
dementen, die hij een stap in de goede 
richting noemde. 

N ATO-HOOFDKWARTI ER 
ONGEWENST 

Bij de bespreking van het wetsontwerp, 
waarmee in feite de vestiging van het 
NATO-hoofdkwartier in ons land ver
lengd wordt, herhaalde VU-senator 
Coppieters de bezwaren van zijn frak
tie tegen de vestiging, omdat nl. zo
wel een moreel als een veiligheids
probleem gesteld wordt. Het huidig 
engagement belet België zich voor de 
ontspanning in te zetten en is wegens 
de beperktheid van de oppervlakte en 
de dichte bevolking onveilig. Daarom 
stemt de VU tegen het ontwerp. 
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ZUNOMZERNZ-BIIORAGEH... 
STAATSSTEUN VOOR FARMACEUTISCHE MIVERHHD ? 

Via de kanalen van de sociale zekerheid 
worden in ons land enorme bedragen ver
handeld. De sommen die onder de vorm 
van bijdragen en staatssubsidies de in
ningsorganismen bereiken om deze weer 
te verlaten onder de vorm van uitkeringen, 
tussenkomsten, vergoedingen, pensioe
nen, enz', belopen nu al verschillende 
honderden miljarden. Inderdaad, dit jaar 
zal dit alles de som van vierhonderd mil
jard ruim overschrijden. 
Vierhonderd miljard is veel geld I Het is 
ongeveer één vijfde van ons nationaal in
komen. Het is daarom zo uitermate be
langrijk dat deze bedragen zouden aan
gewend worden waar ze nodig zijn en niet 
zouden terechtkomen waarheen ze door 
de wetgever geenszins werden bestemd. 
Belangrijke vraag dus : komen deze cen
ten wel degelijk alleen daar terecht waar 
ze moeten terechtkomen ? 
Eén der vijf klassieke takken van de so
ciale zekerheid in ons land is de verzeke
ring tegen de geldelijke gevolgen van 
ziekte en invaliditeit. Een onderdeel van 
deze tak vormen de uitgaven voor genees
middelen, met andere woorden dat deel 
van de prijs der medikamenten die door 
de ziekenfondsen wordt gedragen In 1968 
noteerde het RIZIV hiervoor reeds een 
uitgave van bijna zes miljard. In 1972 was 
dit bedrag opgelopen tot meer dan tien 
miljard en de ontwikkeling gaat nog 
steeds in stijgende lijn. Rekening hou
dend met het feit dat de ziekenfondsen 
slechts een deel van de prijs der medika
menten voor hun rekening nemen en dat 
nog een aantal medikamenten (slaapmid
delen, kalmeermiddelen, vitamines, enz.) 
vrij verkocht worden zonder enige tussen
komst van de ziekteverzekering, mag men 
de omzet van de farmaceutische nijver
heid in België op dit ogenblik schatten op 
meer dan 20 miljard fr. 
Deze omzet wordt gedeeld door 260 far
maceutische bedrijven die België binnen 
hun markt hebben. Deze bedrijven zijn 

zeer ongelijk van omvang, want ook hier 
is de koncentratie een om zich heen grij
pend verschijnsel. De meeste van deze 
bedrijven behoren tot de zgn. groep van 
multi-nationale ondernemingen. 

Welnu, het is duidelijk dat de multi-natio
nale farmaceutische bedrijven er niet 
zijn voor de zieken, maar dat de zieken er 
zijn om deze bedrijven toe te laten onge
hoorde en moreel-ongeoorloofde winsten 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

WERKNEMERSPENSIOENEN : REGULARIZATIE VAN PERIODES VAN TEWERKSTELLING 

IA/11 

O 

o 

Sinds het einde van Wereldoorlog II bestaat de ver
plichting op het loon van elke werknemer een zgn 
werknemersbijdrage en een zgn. werkgeversbijdrage 
te heffen voor de verschillende takken van de soci
ale zekerheid en o.a. voor de tak « pensioenen ». 
Wanneer die bijdrage niet aan de RMZ werd over
gemaakt of wanneer het bewijs van de bijdrage niet 
meer kan geleverd worden, zal de betrokkene een 
onvolledig pensioen hebben, omdat zijn pensioen-
loopbaan onderbrekingen telt. 

Deze onderbrekingen kunnen opgevuld worden. Hier
toe volstaat het met terugwerkende kracht de zgn. 
regularizatie-bijdragen te betalen, wat kan gedaan 
worden zowel door de werkgever (of zijn naverwan-
ten] als door de betrokkene (of zijn weduwe) zelf. 

Voorwaarden 

De hoofdvoorwaarde waaraan moet voldaan zijn, ;s 
het bestaan van een kontrakt van dienstverhuring 
tijdens de periode waarvoor regularizatie wordt 
aangevraagd. Het is de Rijksdienst voor Werkne
merspensioenen die oordeelt of aan die voorwaar
de Is voldaan Stortingen kunnen derhalve alleen 
maar gedaan worden mits de toelating van de RWP. 
Er kunnen regularizatie-stortingen gedaan worden 
voor volgende periodes : 

— periodes tijdens dewelke de betrokkene verplicht 
onderworpen was aan de sociale zekerheidswet
ten inzake pensioen voor werknemers, maar 
waarvoor verjaring ingetreden is (na 3 jaar) ; 

— periodes tijdens dewelke de betrokkene niet 
verplicht onderworpen was aan de pensioenwet
geving voor werknemers, op voorwaarde dat de
ze tewerkstelling sinds 1 juli 1970 wel aanlei
ding geeft tot onderwerping (beroepsrenners, 
schouwburgartisten, interimarissen). 

Bedrag 

De regularizatiebijdrage is de som van : 

— de werknemersbijdrage ; 

— de werkgeversbijdrage ; 

— verwijlmtresten. 

Als bijdragevoet wordt genomen deze van toepas
sing gedurende de te regularizeren periode. De be
rekening gebeurt op een forfaitair maandloon (dag
loon). 

Aanvraag 

De aanvraag kan op elk ogenblik gebeuren en dient 
gericht te worden aan de Rijksdienst voor Werkne
merspensioen, Dienst Regularizaties, Zuidertoren, 
1060 Brussel. 
NB • Over het nut van regularizatie-bijdragen is 
niet altijd eenvoudig te oordelen. Hiertoe dient een 
deskundige geraadpleegd. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

te maken. Dat blijkt uit verschillende za
ken en we zullen enkele sprekende feiten 
hieromtrent aanhalen. 
Er zijn In de VSA meer dan 300.000 artsen 
en aan ieder van hen besteedt de farma
ceutische nijverheid 2.250 dollar per jaar 
aan reklame. In eigen land zou — vol
gens gegevens van de Verbruikersunie — 
de farmaceutische industrie aan elke dok
ter tussen de 100.000 en 150.000 fr. per 
jaar aan reklame uitgeven I beze cijfers 
geven een aanwijzing voor de enorme 
winstverwachtingen die de geneesmidde-
len-producenten hier koesteren. 
In 1973 werd In Groot-Brlttanië aange
toond dat de firma Roche op Librium een 
winst maakte van niet minder dan 55% en 
op Valium zelfs 62% I In België kosten 
Librium en Valium evenwel veelvouden 
van de Britse prijs ! 
Het is overduidelijk dat het kronisch te
kort van de ziekteverzekering mede ver
oorzaakt wordt door de veel te hoge prijs 
van de geneesmiddelen. En aangezien te
korten niet alleen kunnen bestreden wor
den door de inkomsten (d.w.z. de bijdra
gen) te verhogen, maar evenzeer door 
de uitgaven (bv. voor geneesmiddelen) te 
verlagen, is het besluit zo voor de hand 
liggend : de prijs van de geneesmiddelen 
moet dalen I 

Multi-nationale ondernemingen hebben 
echter een kwalijke naam. Die van de 
farmaceutische sektor doen die naam al
le eer aan. Ze zijn ekonomisch zeer mach
tig en ze gebruiken die macht feilloos 
waar zulks nodig blijkt. Verschillende po
gingen om aan deze macht paal en perk 
te stellen, strandden in België op juridi
sche bezwaren vanwege de Raad van Sta
te of op de dreiging vanwege de Federatie 
van Scheikundige Industrieën een inves-
teringsstop in te voeren. Wij veroorloven 
ons toch de vraag te stellen of in rege
ringskringen ooit de eerlijke wil bestaan 
heeft de farmaceutische nijverheid de 
wet te stellen ! 

Dat de medikamenten te duur zijn, is lang 
bekend. Het is een oud zeer van de ziek
teverzekering. Nu men in EEG-verband ook 
voor de geneesmiddelen tot een vrij ver
keer wil komen, zal de macht van de far
maceutische multi-nationals evenwel nog 
groter worden, oppermachtig zelfs in ver
gelijking met wat de nationale regeringen 
— al dan niet via EEG-kommissies — hier
tegen nog zullen in te brengen hebben I 
En toch moet het gebeuren ! Het is al 
lang niet meer aanvaardbaar dat precies 
de farmaceutische industrie tot een van 
de meest winstgevende nijverheidstakken 
behoort. Want in feite komt de hele toe
stand hier op neer dat een deel van onze 
sociale bijdragen verdwijnen in de bo
demloze bankkluizen van de geneesmidde-
len-industrie ! Als de geneesmiddelen 
een juiste prijs hadden, zou de tussen
komst van de ziekteverzekering kleiner 
kunnen zijn. Het kronisch tekort van deze 
tak van onze sociale zekerheid zou er 
een flink stuk door inkrimpen. 
Nu vormen onze sociale bijdragen een 
volkomen overbodige staatssteun aan een 
meer dan bloeiende nijverheidstak I 

WILLY COBBAUT 

PS : Wie zich verder In dit onderwerp 
wil verdiepen, kunnen we een recente pu-
blikatie van de Verbruikersunie aanbeve
len : « Het geneesmiddel : reklame en 
overkonsumptle ». Prijs van dit dossier : 
460 fr. -f 20 fr. verzendingskosten. Ver
krijgbaar door storting of overschrijving 
op prk 000-0042437-48 van de Uitgaven 
van de Verbruikersunie, Koningsstraat 27, 
1000 Brussel. Het dossier telt 250 biz en 
heeft de vorm van een In offset gedrukt 
getikt verslag. 
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AALST 
TREKT ZICH 
REEDS LOS ! 

Vorig jaar was het arr. Aalst onbetwistbaar 
de kampioen van onze abonnementenslag. 
Maar er was meer : de ajuinen zwoeren na 
de slag ook in 1976 met de palm te zullen 
gaan lopen.-Het ziet er naar uit dat zij vast
besloten zijn hun woord te houden : arr. 
voorzitter Bert De Cremer en volksverte
genwoordiger Georgette De Kegel hebben 
resoluut de leiding genomen van onze pril
le top-20. Dat noemt men : het goede voor
beeld geven ! Welke arrondissementen ne
men de Aalsterse uitdaging aan ? 

1. Bert De Cremer, Denderhoutem 201 
2. Georgette De Kegel, Ninove 192 
3. Liliane Stevens, Zwijndrecht 96 
4. Ferre De Beuckelaer, Kontïch 72 

Geert Bourgeois, Izegem 72 
6. Joris Depré, Tervuren 60 
7. Willem Nollet, Hove 48 
8. Jan Caudron, Aalst 36 

Paule Dewael, St-Stevens-Woiuwe 36 
Maurits Hindryckx, Zedelgem 36 

11. Edmond Bruggeman, Waasmunster 24 
Dirk Cardoen, Beselare 24 
Hugo Casteels, Hofstade 24 
Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas 24 

Vic De Winne, Dilbeek 
Daniel Denayer, Aalst 
Eugeen Franco, Oostende 
Antoon Janssens, Wetteren 
Paul Leiièvre, Wetteren 
Jef Nagels, Oostende 
André Van Den Berghe, Oostakker 
Damien Van Haverbeke, Oostkamp 
Alfons Van Osselaer, Vrasene 
Koenraad Dirckx, Schoten 
Luk Van Linden, Boom 
Koen Van Meenen, Heusden 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 
Herman Depryck, Melle 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

ANTWERPEN 

3 CLOSE-UPS VAN VLAAMSE KOMPONISTEN 
(A rmand P R E U D ' H O M M E - 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 PORCELIJN — EDDY ROMY — DE LOLLIPOPS — BOBBY RANGER 
RITA EVY 

Presentat ie : | 0 S B A U D E W I J N M u z i k a l e le id ing : GASTON N U Y T S 

Onthaa l : Hostessen van de Erasmusschool A n t w e r p e n Hoofdsponsor : K red ie tbank met de medewerk ing van : 
HET GEMEENTEBESTUUR V A N BORGERHOUT - B.R.T. A N T W E R P E N 

en KULTURELE S T I C H T I N G A R M A N D P R E U D ' H O M M E 

Inkom : 250 - 200 - 150 - 80 Fr. Lokatle : 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.) 
ARR. BAL 

Alle afd.-besturen verzoeken wij 
langs deze weg, alles op alles te 
zetten, om door hun medewerking 
kaa(rtverkoop en aanwezigheid) 
van ons • Arr. Bal - Nacht van de 
Vriendschap » van zaterdag 29 
november in het Alpheusdal te 
Berchem, een topper te maken. 
Voor afrekening der u toegewezen 
toegangskaarten ontvangt u eerst
daags de nodige onderrichtingen. 
VVJVI-AVGND 

We verwachten al onze manda
tarissen en bestuursleden op de 
eerste VVM-avond die doorgaat 
vanavond 30 oktober om 20u30 
in de zaal Drie Eiken te Edegem. 
Ludo Van Huffefen behandelt • De 

Begroting ». Ludo is een deskun
dige hieromtrent. We verwachten 
een talrijke opkomst ! 

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 12ii30 
In lok. Trefpunt, Turnhoutaeb. 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, 
Mortsel. Oproep tot deelname aan 
kiesverrichtingen aan alle VUJO-
leden, zelfs wanneer zij niet op de 
kaderdag kunnen aanwezig blijven. 

ANTWERPEN (Stad) 

HULP BINNENSCHIPPERS 

Op initiatief van G. Bergers, 
wist ons bestuurslid Ivan Jordens, 
onder het personeel van de Ha-
venkapiteindienst een vrij aan
zienlijk bedrag op te halen. Het 
werd door beiden dadelijk ter 
hand gesteld aan het komitee der 
schippers. 

VLAAMSE AKTIE- EN KULTUURGEMEENSCHAP 

OPERA GASTVOORSTELLINC 

DE ZIGEUNERBARON 
door J. STRAUSS Jr. 

IN DE KONINKLIJKE VLAAMSE OPERA TE ANTWERPEN 

op DINSDAG 2 DECEMBER 1975 om 20 uur 
PRIJZEN VAN 80 F TOT 250 F (Vermindering voor groepen) 
EEN ZAAL VOL FLAMINGANTEN. WE VERWACHTEN U OOK ! 

KAARTEN : VU-SEKRETARIAAT, Wetstraat 12, 2000 Antwerpen 
TEL. (031)36.84.65 

(advertentie) 
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OKTOBER 

30. Kontich : Algemene vergadering Vlaamse Kring In lek. 
Alcazar te 20u30. 

31. Vorst-Kempen : VUJO-Instulf In zaal Pakrils te Klein 
Vorst. 

31. Deurne : Feestavond - Kabaret - Bal - Trekking tombola 
in Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, om 20u. 

31. Mol : Algemene ledenvergadering om 20u in café De 
Veehandel, Turnhoutsebaan 15 (rechtover textielfabriek). 

NOVEMBER 

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

2. VUJO-Arr. : Kaderdag en komitee-verkiezing om 10u in 
lok. 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 l\^eyer, 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. Herentals : Arr. kaderdag van VUJO in zaal De Toerist 
op de Markt om lOu. 

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

9. Vorst-Kempen : Voorbereldingsvergadering gemeente
raadsverkiezingen. 

10. Kontich : VOS : Jaarlijks eetmaal om 19u30 in lok. Alca
zar. Inschr. bij Jan Longin, tel. 57.01.88. 

11. Merksem : VOS -f Vrouwen van Vandaag : Feestavond 
om 20u30 in zaal Tijl, Bredabaan 298. 

14. Arr. raad : om 20u30 in Trefpunt te Deurne. 
14. Berchem : Afdelingsbal in de gemeentelijke feestzaal. 

Statiestr. 175. Orkest : Pensylvania 6-5000. 
15 Kontich : VU-Kinderfeest met poppenkast door teater 

De Spiegel. Prijsuitdeling van gratis kleurwedstrijd om 
14u30 in zaal Altena. 

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 Herentals : Stadsraad ter voorbereiding van de gemeen-
teraadsverkiezmgen om 14u30 in café De Zalm. 

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

16 Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 
19 Merksem : VU-kernledenvergadering om 20u in VU-ont-

moetingscentrum. 
22 Rijmenam : Dansfeest in zaal St-Martinus, Brugstr., met 

« May and the Phantoms ». 
22 Mortsel : 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. 

27. Kontich : Algemene vergadering Vlaamse Kring in lok. 
Alcazar om 20u30. 

28 Kontich : Vlaamse Kring : Voordracht- en filmavond 
« Turkije zonder sluier » door Ren. Van Dessel om 20u15 
in zaal Trianon. 

29. Berchem : Arr. dansfeest « Nacht van de Vriendschap », 
om k0u30 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). 

30. Herentals : Informatienamiddag over grondspekulaties 
door Gust Laureys, voorz. VU, om 14u30 in café De 
Zalm. 

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. ANTWERPEN : 
Zondag 2 november van 10 tot 17u in « Trefpunt », Turn
houtsebaan, Deurne. 

4. Gent-Eekio (arr.) : VUJO-arr. vergadering van het be
stuur, 20u, in JanYoens, Boriuutstr., Gent. 

20. Gent-EekIo (arr) : VUJO : Volksnationalisme, dia-reeks 
door volksvert. J. Vandemeulebroucke, 20u, Tijl, Klmk-
kouterstr., St-Amandsberg. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

U kan alle dagen terecht op ons 
sekr. van 9 tot 16u30. Wanneer 
u 's maandags komt treft u er een 
volksvert. en een prov. raadslid 
aan die u met uw problemen hel
pen. Ze zijn te spreken van 16 tot 
19u elke maandag. 
KOO 

Inlichtingen bij een onzer af-
gev. : De Laet Fr. (38.66.92) of dr 
De Boel L. (33.97.90). 
ONDERNEMINGSRADEN 

Wie onder onze leden bij de 
laatste sociale verkiezingen er-

.gens in de ondernemingsraden of 
in de komitees van veiligheid en 
hygiëne verkozen werden, wor
den verzocht hun naam aan ons 
sekr. op te geven. 
VUJO 

Hield pas een groenaktie voor 
het domein Hertoghe en plant nu 
weer een nieuwe aktiviteit. Alle 
jongeren welkom. Ouderdom tot 
en met 25 jaar. Geregeld bijeen
komsten. Voor meer informatie : 
Erika De Motte, Venezuelastr. 
6/91, 2030 Antw. (42.24.86, na 
kantooruren) of Ann Monseur 
(27.91.14) of Anita Viane (37.15.37) 
VERKIEZINGSPROPAGANDA 

Bevoegde personen houden zich 
bezig met het voorbereiden van 
de propaganda bij de a.s. gemeen
teraadsverkiezingen. Wil echter 
niet zeggen dat we vanuit onze le
den geen goede ideeën, tips of 
stunts zouden aanvaarden. 
KVO 

Onze Vlaamse Aktie- en Kuituur-
gemeenschap richt zoals alle ja
ren in KVO een vertoning in voor 
onze leden en hun families. In dit 
Straussjaar' loopt voor ons op 
dinsdag 2 december « De Zigeu
nerbaron ». Kaarten kunnen op ons 
sekr., Wetstr, 12 verkregen wor
den. Tel. 36.84.65. Een telefoontje 
en we sturen ze u toe. 

^wal t€ 
wmae i 

VERZEKERINGSKANTOOR 
SPAARKAS - HYPOTHEKEN 

LENINGEN 
Drie Koningenstraat 12 

2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 
MAANDAG 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). 

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. 
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 Verij-
ke-Deschepper) ; Maria-ter-Heie : 
café Den Hovenier, Bredabaan 810 
(Stan Van Looveren) ; Bethanie : 
café Oud België, Pauwelslei 184 
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg : 
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak 
Decru). 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

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

ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag" van 
de maand. 

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 
VERKIEZING VUJO ARR. KOMITEE 

Zullen doorgaan op zondag 2 
november in lok. Trefpunt, Turn
houtsebaan 28, Deurne, van 10 
tot 12u30. Stemgerechtigd is : elk 
VU-lid van 16 tot en met 25 jaar. 
Mag zich kandidaat stellen : elk 
VU-lid van 16 tot en met 35 jaar. 
Kandidaturen moeten ingediend 
worden uiterlijk tegen 30 oktober 
om 24u bij mevr. Vera Veron, 
Stockmanslei 21, Mortsel. 

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 
Tongerio, gemeenteraadslid, Leli-
enl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

EMBLEM 
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. 

HERENTHOUT 
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. 

HOVE 
DR AUG. BORMS-AVOND 

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

KONTICH 
WENSEN 

Wij wensen onze VUJO-er en 
Takker Mark Verbeeck, over een 
14-tal dagen gekwetst bij een 
auto-ongeval, een algeheel en 
spoedig herstel. 

VUJO 
Standpunt van de VUJO-<Kontich 

inzake de vraag om medewerking 
aan de 11.11.11.-aktie van de ge
meentelijke werkgroep ontwikke
lingssamenwerking Kontich : « De 
VU-jongeren Kontich geloven dat 
hun organisatie in geen enkele 
vorm kan meewerken aan de 
11.11.11-aktie en dit op grond van 
de bekende korruptie die tijdens 
de akties aan het licht gekomen 
is en die aangetoond heeft dat de
ze 11.11.11-organizatie op onvol
doende pluralistisch gekontro-
leerde basis werkt ». 

Aanvulling : « Dit standpunt be
tekent geenszins een gebrek aan 
menselijkheid en solidariteit. Het 
beginsel zelf van de ontwikke
lingshulp is onaantastbaar en de 
solidariteitsidee van ons volksna
tionalisten met de Derde Wereld 
is geenszins zoek. Maar wij zoe
ken wel naar open en regionale 
initiatieven waar een eigen iden
titeit aan bod kan komen ». 

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, Nijlen (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 ARAGON 
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 ^iekenfondswezen behande
len. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
t e l . ( 0 3 1 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

Biihuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 ' 

WIJIO 
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WIJ in D^ l/OLK9UMI€ 

MERKSEM 
VUJO 

Het werd een buitengewoon ge
slaagde wijnavond op zaterdag 18 
oktober in zaal Tiji. Ten zeerste 
gewaardeerd werd vooral de aan
wezigheid van arr. komiteevoorz. 
Eddy Gaublomme, van de afgev. 
van Deurne-Boom en Hemiksem 
en van de Merksemse VU-manda-
tarissen en enkele bestuursleden. 
Het VUJO-bestuur dankt dan ook 
allen die door hun aanwezigheid 
tot het welslagen van deze avond 
hebben bijgedragen. Een speciale 
vermelding verdient zeker onze 
vriend Hugo Devynck die de mu
ziek verzorgde en er door een 
goed doordachte dosering voor 
heeft gezorgd dat de stemming er 
in bleef tot het einde. 

Graag willen wij hier onze op
roep herhalen tot deelname aan 
de arr. VUJO-kaderdag op zondag 
2 november in lok. Trefpunt te 
Deurne en aan de verkiezingen 
voor het arr. VUJO-komitee die 
dezelfde dag en op dezelfde 
plaats zullen doorgaan tussen 10 
en 12u30. 

VROUWEN VAN VANDAAG 
Op dinsdag 14 oktober werd het 

nieuw bestuur als volgt samenge
steld : voorz. : Liliane Eeckhaut-
Vermeulen ; plaatsv. voorz. : Ma
ria Van Vynckt-Van Aert ; sekr. : 
Lizy Bricteux-Van Dijck ; pen-
ningm. : Gilberte Dewachter-De 
Bie ; feestbest. : Emma Leysen-
Moons. Alle leden woren hierbij 
reeds verwittigd dat de volgende 
ledenvergadering wegens de 
feestdag van 11-11 werd ver
plaatst naar donderdag 13 novem
ber, zoals gewoonlijk in Vlaams 
Huis Tij! te 20u30. 

SPAARKAS TUL 
Alle leden worden hierbij opge

roepen tot de maandelijkse alge
mene verg'adering op dinsdag 4 
noverber om 20u30 in Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298. 

VK ATLANTA 
Het verslag van de wedstrijd 

tegen FC Paulus (19-10) kan vrij 
kort zijn. Een zeer behoorlijke eer. 
ste speelhelft van beide ploegen, 

met wederzijds enkele mooie aan
vallen die spijtig genoeg niet in 
doepunten konden worden omge
zet. Toen de rust dus met 0-0 werd 
bereikt, bestond er goede hoop 
dat onze jongens de overwinning 
of toch minstens een gelijk spel 
zouden kunnen afdwingen. Waren 
het de zenuwen die hen parten 
speelden of wat dan ook, een feit 
was dat onze ploeg er tijdens de 
twfeede helft helemaal niets meer 
van terecht bracht. Het was dan 
ook niet te verwonderen dat de 
thuisploeg op de 55e min de score 
kon openen en 2 min. voor het 
einde de einstand op 2-0 kon 
vastleggen. Volgende wedstrijd op 
9 november op Bloemendaal te 
Schoten tegen Sony Club. Samen
komst aan Vlaams Huis Tijl om 
13u30. 

HERNIEUWING LIDKAARTEN 
Zeer kortelings zullen de nieu-

ledenkaarten bij onze leden wor
den aangeboden. Het lidgeld 1976 
werd lichtjes aangepast en op 
120 fr. (hoofdlid) en 60 fr. (bijlid] 
vastgesteld. Graag willen wij on
ze leden verzoeken dit bedrag 
klaar te leggen en eventueel huis
genoten te verwittigen van de 
komst van de afgevaardigden, zo
dat deze mensen niet teveel nut
teloos zouden moeten komen aan
bellen en de inning van de kaarten 
zo vlug en zo vlot mogelijk zou 
kunnen verlopen. 

ARR. NAJAARSBAL 
Op zaterdag 29 november te 

21 u in feestzaal Alpheusdal te 
Berchem. Kaarten bij alle be
stuursleden verkrijgbaar. Door het 
afd. bestuur werden nu reeds de 
nodige schikkingen getroffen om, 
zoals vorig jaar, de Merksemse 
deelnemers veilig naar en van het 
bal te vervoeren. De kleine ver
goeding die hiervoor zal worden 
gevraagd weegt zeker niet op te
gen het risiko van een eventuele 
boete of ergere gevolgen wanneer 
u met eigen wagen zou gaan. 

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 (45.55.90), 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. 

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 VU-
mandatarissen ; J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstra. 19; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 

ST-KAT -WAVER 

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 
mensen 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. 

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. 

WILRIJK 
WIJKVERGADERING NEERLAND 

Door onvoorziene omstandighe
den gaat deze vergadering niet 
vanavond, maar op donderdag 13 
november om 20u door in het Ge
meentelijk Sportlokaal op het 
Neerland. Verwittig buren en ken
nissen van deze wijziging. 

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 zijn echter 
nog niet aan het aantal deelne
mers om het zwembad voor ons 
alleen en aan een forfaitaire prijs 
af te huren. Alle zwemlustigen 
daarom wekelijks naar 't Wilrijks 
zwembad. Aanvang : stipt te 18u 
45. Men zegge het voort... 

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

BRABANT 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 
BESTUURSVERKIEZING VUJO 

Op vrijdag 14 november richt 
het arr. VUJ-bestuur nieuwe be-
stuursverkiezingen in. De verkie-
zi'ngen zullen plaatsvinden in het 
lok. Waltra (naast de KVS), Ar-
duinkaai, Brussel, tussen 20 en 
22u. Zijn stemgerechtigd : perso
nen die lid waren in 1974 en lid 
zijn in 1975 en waarvan de leeftijd 
tussen 16 en 25 jaar is. Zij die 
zich voor een bestuursfunktie 
wensen kandidaat te stellen, ge
lieve hun kandidatuur vergezeld 
van hun curriculum in de partij in 
te zenden vóór 7 november 1975 
naar de h. Wim Lauwaert, Jules 
Sermonstr. 2, 1600 St-Pieters-
Leeuw. 
KADERDAG VUJO TE DWORP 

Op 29 november op de Destel-
heide te Dworp. Wij verwachten 
alle VUJO-verantwoordelijken uit 
ons arr. 
DANK 

De VU-jongeren van het arr. 
B-H-V dankt alle personen en sim-
patisanten die hebben bijgedragen 
tot het slagen van onze VUJO-
Stulf. 

LEUVEN (Arr.) 
REKORDOPKOMST 

Op zaterdag 11 oktober was de 
* Salons Georges te klein, inder

daad reeds om 21u45 waren alle 
stoelen bezet en moesten nog 10-
tallen mensen rechtstaan, wat ze 
nog deden ook tot midden in de 
nacht. Een zichtbaar verheugde 
voorzitter van de feestkommissie 
kon meedelen dat het doel van de 
avond volledig werd bereikt, nl. 
financies bijeenbrengen voor het 
subsidiëren van de streekpers. 
Hij liet niet na de afdelingen te 
vermelden, die mee verantwoor

delijk waren voor de organisatie 
van de Vlaamse Nacht, nl. Leuven, 
Kessel-Lo en Heverlee. Deze drie 
afdelingen hebben werkelijk het 
beste van zichzelf gegeven, met 
het gevolg dat zij werkelijk alle 
rekords inzake kaartenverkoop 
hebben geklopt. Tegen de geplo-
gendheden in hebben ditmaal niet 
de parlementsleden maar wel de 
vrouwelijke leden van de feest
kommissie het bal officieel ge
opend, wat zij blijkbaar met veel 
entoesiasme hebben gedaan, dat 
vanaf dit ogenblik de dansvloer 
zonder onderbreking gedurende 
het verdere verloop bezet bleef. 
Dit is uiteraard ook mede te dan
ken aan het steengoede orkest 
van Peter Opsteyn. Rond 23 uur 
ontpopten zowel de parlements-
als de prov. raadsleden zich als 
echte beroepsverkopers, meteen 
gingen dan ook de 550 prijzen van 
de hand, die alles samen een 
waarde vertegenwoordigden van 
ong. 45.000 fr., alles geschortken 
door tientallen handelaars uit het 
arr. en door talrijke VU-afdelingen. 
Wij hopen de lijst eerstdaags te 
kunnen publiceren. Een verras
sing was nog de trekking van de 
toegangskaarten met als inzet een 
mooie staande lamp, welke werd 
gewonnen door een simpatisant 
uit Leuven stad. Van deze gele
genheid willen wij graag gebruik 
maken om allen te danken, die 
zich gedurende weken hebben in
gespannen om deze Vlaamse 
Nacht te doen slagen. Eveneens 
oprechte dank aan de ruime af
vaardiging uit het arr. 'Brussel. In
middels hebben zij samen met ons 
alvast kunnen vaststellen dat de 
VU in het arr. Leuven beslist de 
wind in de zeilen heeft. Dat heb
ben ook o.m. de vele nieuwe ge
zichten aangetoond. 

KAMPAGNE TEGEN 
WERKLOOSHEID 

De VU van het arr. Leuven is 
een kampagne begonnen tegen de 
steeds stijgende werkloosheid. Na 
herhaalde tussenkomsten van on
ze mandatarissen in 't Parlement 
en nadat de VU meerdere konkre-
te positieve voorstellen heeft ge
daan, hebben wij gemeend tot de
ze aktie te moeten overgaan. 

Waarom ? Welnu, wij stellen 
vast dat de regering onverminderd 
verder gaat met haar improvisatie-
politiek. Kortom, tegen een be
leid dat ons regelrecht naar de 
chaos leidt, moeten en zullen wij 
ons verzetten. Daarom deze kam
pagne ! Met konkrete cijfers en 
feiten zullen wij de regering te 
lijf gaan. Wij zullen de publieke 
opinie op de meest objektieve 
en realistische wijze informeren 
aangaande de toestand en om
trent de oplossingen, welke de 
VU voorstelt. Iedereen moet we
ten dat de VU bekommerd is om 
al diegenen, die met werken hun 
brood moeten verdienen en tot 
deze kategorie behoort nog steeds 
het overgrote deel van de bevol
king. Die bevolking neemt al lang 
geen genoegen meer met loze 
en sussende beloften. Op daden 
komt het nu aan ! 
BROEDERBAND 

Zaterdag 8 november : kame
raadschapsavond in zaal Jacobs, 
Kapucienenvoer 106 (straat van 
St-Rafaëlsklinieken) te 19u. Koud 
buffet : 200 fr., voor diegenen die 
het wensen. Van tevoren en te
gen 3 november ten laatste ver
wittigen bij Wijndaele, Lievens-
laan 14, Heverlee, tel. 229.653. 
Men kan ook inschrijven bij de de 
bestuursleden mevr. Brauns, 
mevr. Engelen, P. Vleminckx, B. 
Vande Meulebroucke, F. Van Dam. 

OKTOBER 
31. Ruisbroek : Bestuursvergadering. 

NOVEMBER 

8. Ruisbroek : 3de Vlaams bal. Zaal Concordia, Fabriek-
str. 82. Orkest « The Ronny Boys ». Toegang 70 fr., voor
verkoop 60 fr. 

8. Herent : Jaarlijks bal in zaal Oude Tijd aan het station. 
15. Huizingen : Pannekoekenkermis in café Tijl, Torleylaan 

26 om 14u (ook op 16 november). 
22. Meise : Afdelingsbal in Sporthal om 21u met het Waltra-

orkest. Inkom : 50 fr. 

BAR RESTAURANT 

©E tKabeerm 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

me. Als gastspreker hebben wij 
Ward Hermans over « Waarom de 
VI. Nationalisten kollaboreerden ». 

SCHAARBEEK 

NIEUW BESTUUR 
Op 16 mei werd overgegaan tot 

het verkiezen van hQt nieuw be
stuur. Met dit bestuur wordt van 
heden af de strijd voor de ge
meenteraadsverkiezingen ingezet. 
In heel Vlaanderen zou men moe
ten begrijpen dat de Vlaamse 
strijd zal uitgevochten worden te 
Brussel, en zeker te Schaarbeek. 
Wij willen daarom een oproep 
doen aan alle Vlamingen die onze 
strijd te Schaarbeek waarderen. 
Helpt ons deze strijd te winnen 
door uw bijdrage te storten voor 
de verkiezingsstrijd 1976, op rek. 
nr. 434-3098289-16 van de Krediet

bank, voor de VU-afd. te Schaar
beek. Onze leuze te Schaarbeek 
is : « Nols buiten, de VU binnen 
in het gemeentehuis ». Eveneens 
doen wij een krachtige oproep tot 
alle inwonenden van Schaarbeek 
die het goed menen met de VU en 
zich willen inzetten voor het wei-
lukken van deze strijd. Wie wil 
meewerken aan het schrijven van 
pamfletten, het bussen ervan, le
denwerving, plaktochten, kolporta-
ges met ons weekblad, geeft zijn 
naam en adres op, of brengt een 
bezoekje aan René Husgen, Bie-
korfstr. 36. Wacht niet langer, de 
tijd dringt. 
WIE DOET MEE ? 

Op zondag 12 oktober werd t » 
Schaarbeek een kolportage gehou
den aan 2 kerken. Op 1 uur t i jd 
werden 52 bladen verkocht. Wie 
doet de volgende keer mee ? 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretarlaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12 , te l . 36 .84 .65 . Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : < Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum c Nele a, An t -
werpsestr. 3 7 8 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 
W I L R I J K : ( ten huize van volksvert . A . De 
Beul) - Frans Nagelsplein, 18 . Te l . 27 .15 .44 . 
Elke maandag van 13 u. to t 15u30 en van 
19u30 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. , Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café « Parking >, hoek Wen ! 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 . 
Café 1 Riviera > - Jos Reusenslei, 17 . 
3de maandag van 18u30 to t 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr AloTs Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81.95. 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
W I J N E C E M : « Vlemlnckhof >, Mark tp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K. Albertst r . 62 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wi lgenstr . 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 20 to t 21u30 . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuveistr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 to t 20u : D« 4 
wegen. Kle in Vorst . 
VEERLE van 20u15 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u to t 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 to t 2 2 u 1 5 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 21u30 : Kempen-
land, Statieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 to t 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 20u15 : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21 u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 to t 2 2 u 1 5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19 i i30 to t 20u : Volks lust , 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 2 0 u l 5 to t 2 0 u 4 5 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 92 . 
M O L van 21 u to t 2 1 u 3 0 : De Valk , Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 to t 22u15 : »: We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 21u30 : Bi j 
Van Hauwe, Kerkple in . 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkplein. 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hotel Sportwa-
rande, Mark t . 
HEIST O / D BERG I e maandag van de maand: 
van 19u30 to t 20u30 , Jos Hermans, Biekorf-
straaf. 
BOOISCHOT 2e maandag van de maand : 
van 19u30 to t 20u30 , René Heremans, 
Goosteenweg. 
ITEGEM 2e maandag van de maand : van 
21 u to t 21u30 , Lokaal Mimosa, Bevelstwg. 

N IJLEN : 4e maandag van de maand : van 
19U.30 to t 20U.30, Lokaal Ziekenfonds Tak 
Lier, Kerkple in. 
L IER I e en 4e zaterdag van de maand : 
Eeuwfeestlaan 163 . 
Steeds op afspraak : 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 . 

Senator W. JORISSEN 
I e maandag 
M A R I E K E R K E : Gasthof . Het Her t », Om
gangstraat 42 - van 18u30 to t 19 u. 
BORNEM : Café « De Eenhoorn > - V inck -
Stationstraat, van 19 u. to t 2 0 u. - Te l . : 
0 3 1 / 8 9 . 1 2 . 1 8 . 
W ILLEBROEK : Vlaams Ziekenfonds, Den-
dermondsesteenweg (Suykens) , van 2 0 u. 
t o t 21 u. - Te l . 0 3 1 / 8 6 . 8 6 . 4 8 . 
TISSELT : Café « De Vlaamse Leeuw », 
Westd i j k 37 , van 2 1 u . to t 21u .30 . - Te l . : 
0 3 1 / 7 8 . 7 6 . 6 1 . 
2e maandag 
BOOISCHOT : Van de Broeck, Mechelbaan 
23 , van 18 u. to t 19 u. - Tel . 0 1 5 / 2 2 . 2 2 . 8 6 . 
HERSELT : Bi j de M ike - Bergom, van 19 u. 
to t 20 u. - Tel . 0 1 4 / 5 4 . 4 8 . 7 1 . 
HEIST O / D BERG ; Café Amel ieke - Heist 
Goér, van 20 u. to t 20u .45 . - Telefoon : 
0 1 5 / 2 4 . 1 9 . 6 1 . 
HOMBEEK : VU-Lokaal , Bankstraat via 
0 1 5 / 4 1 . 4 0 . 7 4 Jaspers, van 21 u. to t 22 u. 
3e maandag 
VORSELAAR : Café « Bierhuis :>, Kerk
straat 4 , van 18 u. to t 18u .30 . - Telefoon : 
0 1 4 / 5 1 . 1 9 . 9 7 . 
HEI^ENTALS : Café « In de Zalm », Grote 
Mark t , van 18u.30 to t 19u .15 . - Telefoon : 
0 1 4 / 2 1 . 1 1 . 1 7 . 
NOORDERWIJK : b i j Marcel MERTENS, 
De Ghell incklaan 14, van 19u.30 to t 20u .15 . 
N IJLEN : TAK-L IER, K e r k p l e i n ; via COOLS 
Herman, van 20u .30 to t 21u .15 . - Te l . : 
0 3 1 / 8 1 . 8 0 . 2 3 . 
Andere dagen : thuis : Louisastraat 31 -
2800 Mechelen. Telefonisch at te spreken : 
0 1 5 / 4 1 . 3 5 . 9 6 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van l O u to t l l u : de Bro-
queviUestraat 5. 
Eerste vr i jdag van de maand 
BALEN van 19u t o t 19u30 : Bi j de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 
HESSIE van 19u45 to t 20u15 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 

MOL-ACHTERBOS van 2 0 u l 5 to t 2 0 u 4 5 : 
We lkom, Achterbos 8 0 . 
MOL-SLUIS van 20u45 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178 . 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T van 20u to t 20u30 : CaH 
Wil laer ts , Dorp. 
MERKSPLAS van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : Brau-
gelhof. Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u1S t o t 1Bu4S: 
De Wi t t e , Ginderbui ten 2 1 3 . 
M O L - R A U W van 19u45 to t 20u15 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 2 0 u 1 5 to t 2 0 u 4 5 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
M O L - M I L L E G E M van 19u30 to t 20u : Mast, 
Mi lost raat 66 . 
Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 19u15 t o t 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
E I N D H O U T van 20u to t 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 2 0 u 4 5 to t 2 1 u l S : De W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 19u15 to t 19u45 : Bi j de Koe-
rel , Meistraat. 
TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 2 4 . 
VOSSELAAR van 20u45 to t 21 u i 5 : De 
Ster, Reiëjnde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19u15 to t 19u45 : De 
Druif , Mark t . 
OLEN van 20u to t 20u30 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 20u4S to t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 
VOORKAPELLE : van 21 u to t 21u30 , Fr i tuur 
Ingr id . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t l l u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
N IJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 to t 1 9 u l 5 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 . 
H I N G E N E van 2 0 u l 5 to t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
L IER van 10u30 to t l l u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 to t 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 2 0 u l 5 to t 20u45 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 21u30 : Oude Baan 66 . 

'S^fS'^W^-^ 

BRABANT 
Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn , 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
to t 20u , bi j Couvreur, Hartenstraat 43 . 
V ILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 to t 21 u, in De Gouden Voorn . 

STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 2 2 u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 

WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 to t 20u30 , b i j Math i lde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL ; I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Teir l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21 u, Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u , met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L ! in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
vierde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 
ASSE : 2e dinsdag, van 19-20u. , in Vlaams 
Sociaal Centrum. 
EPPEGEM : I e maandag, van 20u.30-21 u., 
b i j Jan Loos, Driesstraat 163 . 
KAPELLE o / d BOS : dinsdag, van 18u.30-
20u . en zaterdag, van 11u.-12u. , b i j Paul 
Peeters, Mechelseweg 62 . 
L IEDEKERKE : 4e dinsdag, van 19u.-20u. , 
in Vlaams Sociaal Centrum. 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u.30-
19u.30, in Zaal Centrum, Kerkple in. 
LONDERZEEL SJ : 3e maandag, van 19u.-
20u. , in Café a De Vette Os J . 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20u. -21u . 
M U I Z E N : I e maandag, van 21u. -22u. , in 
Alex Benoit, Vredestraat 8. 
N IEUWENRODE : dindag, van 18u.30-20u. , 
bi j Paul Peeters, Mechelseweg 6 2 . 
OPWIJK : 3e maandag, van 21u. -22u. , b i j 
J. Van Mulders, Oud-Caté Doken. 

RAMSDONK : Zaterdag, van l l u . - 1 2 u . , b i j 
Paul Peeters, Mechelseweg 62 . 
V ILVOORDE : maandag, van 19u.-20u. , b i j 
Erik Clerckx, Heldenplein 2 2 . 
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 19u.30-
20u . , in Café St Maart en. Gemeenteplein. 
W E M M E L : I e dinsdag, van 17u .30-18u.30 , 
in Vlaams Sociaal Centrum. 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Swertmolenstr. 23 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : bi j gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : b i j gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : b i j A . De Samblanx, Franse 
Liniestr. 3, te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bi j R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : b i j gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 . 
KORTENAKEN : bi j K. Hermans, Dorp 26 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : b i j schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : b i j schepen M . Gemoets 
Vesting Noord , 28 , te l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : b i j A . Van Aalst, Tu inw i j k 1 1 , 
te l . 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M ! b i j W . Joris, Mark t 38 , te lefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : b i j gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN : b i j gemeenteraadslid R. Le-
naerts, Halensestr. 37 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK : bi j R. Verre th , Provin-
ciebaan 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEERBERGEN : b i j J. Olbrechts, Kor te W e l -
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : b i j M . Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14. 
T I L D O N K : b i j A . Verschueren-Weckx, Kru in-
eikestraat, te l . 60 .06 .75 . 
TREMELO : b i j provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : bi j J. De Meersman, Neyset-
terstr. 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 
Kanton L A N D E N 
L A N D E N : Gi lbert Anteunis - Stri jderslaan 6. 
Tel . 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : bi j J. Vinex, Mechelse stwg 
67 , fe l . 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : b i j R. De Deken, O.L.Vrouwple in 
9 1 , te l . 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : bi j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr. 48 . 

L I N D E N : bi j J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : b i j provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12 , te lefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 
WILSELE : bi j H. Houdart , Aarschotse stwg 
240 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : b i j A . Van Laer, Dieriksgroebe 
3, te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : b i j J. Vanderelst, Wi jve ld 4 4 
en Joz. Loosen, Wi j ve ld 17 , te lefoon : 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 
Kanton T IENEN : 
BOUTERSEM : b i j Th . De Vos, Oude baan 
110, te l . 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : b i j L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : bi j A . Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T IENEN : bi j J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R. Geukens, 
l id COO, Vinnestr . 14 , te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : b i j P. Mat terne, Groenstr. 2 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
L INTER : b i j R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : bi j W . Laroy, Stationsstr. 
38 , te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Te l , : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u to t 2 0 u . 
Elke donderdag van l l u to t 12u . 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café « Commando », Plaats te To l 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 t o t 2 0 u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikru is , 
Leerbeek, Kester en Herne. Bi j Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 2 0 u 3 0 . 

L IEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het 01 Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 t o t 2 0 u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borcht lom-
beek. Café c Bi j Monsken >, Kerkp le in , 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u to t 2 0 u 3 0 . 
S I N T - K A T H E R I N A - L O M B E E K : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes ) . Café « Uilenspiegel », Kerk
straat te Sint-Katherina-Lombeek, 582 .13 .45 . 
Op donderdag 14-11-74 en donderdag 9-1-75, 
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maan
den van 19u to t 19u30 . 
S INT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Verzekering tegen de 
dorst », Kerkple in te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 
19u30 . 
ASSE : In het « Sociaal Centrum », Prieel
straat. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met federatieschepen Jules Van Doo-
ren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 

W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
eerste dinsdag van 18u to t 19u. 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 
Guido Gezelieiaan 63 , Heveriee, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , tiefst op afspraak en steeds 
iedere zondag in de late voormiddag. 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 
Leuvense Agglomeratie : 
HEVERLEE : b i j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19, en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-l id E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 
LEUVEN : elke dinsdag, Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 2 1 u 3 0 . Tel . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20u 
to t 2 2 u , b i j Ar le t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : b i j F. Goedseels, Dorpstraat 2A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
« De Smedt «, Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : b i j O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u to t 2 2 u , in Café « De Luchtbode >, 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse >, Kerkstr . 5, 
elke I e donderdag. 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 t o t 20u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan. 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van I K 
to t 12u , bi j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 2 1 u 3 0 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Th iebau t ) . 
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 to t 
2 0 u , in Café Alcazar, Gi l l i jnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u , len huize van Bob Maes, Parklaan 14. 
IVEMMEL : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 2 8 , elke 
derde dinsdag van 17u30 to t 18u30 . 

WIJ 11 
30 OKTOBER 1975 



WIJ IM D€ KXKSUMie 

LIMBURG 
Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 
ZELEM van 18u tot 19u : bl] I. Dacap, 
Stationstraat 79 . 
ST. TRUIDEN van 19u tot 20u : bil U. Dril-
j'eux. Verbiest 25a. 
Elke vrijdag van de maand 
GENK van 18u tot 19u : Sdiaapsdriei 2 9 , 
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19u : bi] J. Gabriels, Sl»-
mensstraat 2 8 . 
NEERPELT van 19u tot 20u : bl] G. Van 
Duffel, Kollsbos 1 . 
Derde maandag van de maand 
K I N R O O I van 18u tot 19u : bl| T. Schoott, 
Breeërsteenweg 85 . 

Vierde maandag van de maand 
H O U T H A L E N van 18u tot 19u : bi] T. DIrIx, 
Zwaluwstraat 9 . 
TESSENDERLO van 19u tot 20u : bl] R. De 
Coster, Industriepark. 

Volksvert. J. OLAERTS 

GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
tot 12u, Neerzijstraat 5. 
ZUTENDAAL : iedere I e vrijdag, om 16u30 
In St. Hubertuskring. 
AS : iedere I e vrijdag, om 17u30, bij Hubert 
Verheygen, Dorpsstraat. 
Z O N H O V E N : iedere 2de vrijdag, om 18u, 
Zonnehof, Kerkplein. 

PAAL : iedere 2de vrijdag, om 19u, caH 
Huysmans, tegenover de kerk. 
HEUSDEN : ledere 2de vrijdag, om 20u, in 
de Oude Kring. 
ST. T R U I D E N : ledere 3de vrijdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vrijdag Cat< 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

ledere eerste zaterdag van da maand 

KAULILLE van 9u30 tot lOu : bij Gerard 
Vossen, Kleine Fonteinstraat 14. 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE van 10u30 tot 
11u : bij Hubert Lipkens, gemeenteraadslid, 
Venderstraat 5, tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 
PEER van 11u30 tot 12u : bij Jan Plas, Col
legelaan 5, tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE van 12u30 tot 13u : Café W i t Paard, 
Nieuwstad 28 , tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
ledere tweede zaterdag van de maand 
OVERPELT van 9u30 tot lOu : bij Raf Geu-
sens. Dorpsstraat 45 , tel. 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 . 

LOMMEL van 10u30 tot l l u : bij Mevr. De 
Roo-Neven, Beemdstraat 9 2 , t. 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 
HELCHTEREN van 11u30 tot 12u : Café 
Eden, Houthalensestaenwag 30 , telefoon 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 
Ieder« derde zaterdia van de maand 
MAASMECHELEN van 9u tot 9u30 : Hotel 
Limburg, Rijksweg 194 - 196 , telefoon : 
0 1 1 / 7 6 . 4 0 . 8 6 . 
TONGEREN van lOu tot 10u30 : bij Pol 
Jorissen, Blaarmolenstraat 13, telefoon 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 
BORGLOON van l l u tot 11u30 : bl] Sylvio 
Wijnants, Graeth 1 , tel. 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT van 12u tot 12u30 : Café ABC, 
Tongerse Baan 3, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere vierde zaterdag van de maand 

SINT-MARTENS-VOEREN van 9u30 tot lOu : 
Kul. Centrum. Kwinten 36 , tel. 0 4 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 
MAASEIK van l l u tot 11u30 : Café Post
hoorn, Bosstraat 3, tel. 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN van 12u tot 12u30 : Café Metro-
pole. Rijksweg 406 , tel. 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
ledere maandag 

A A N HUIS van 19u30 tot 21 u : Ursulastraat 
1 , Eigenbiizen, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dhr. Kaldsr-
mans, Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE op telefonische afspraak 
21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldh, 
Brusselsestraat. 

Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huls De 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café MIkene. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u '. Sekretariaat. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : b i j 'F . Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 

Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 

SCHELLEBELLE - W ICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Senator E. DE FACQ 
Persoonlijke afspraken telefonisch op num
mer 091-22 .64 23 of 091 -22 .36 .30 . 
Te Zulte en te Kruishoutem (raadpleeg ru
briek Bewegingsleven). 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE van 19 tot 20u : in het nieuw 
gemeentehuis - I e verdieping. 

Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 tot 21u30 : Vlaams Hult 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 

Tweede donderdag 

HEUSDEN van 20 tot 21 u : Dorpslaan 7. 

Laatste zaterdag van de maand 

ZAFFELARE van l l u tot 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 

MELLE : van 14u.30 tot 15u.30 : Café De 
Snoek, Gontrode Heirweg 4 9 . - Telefoon : 
30.06.53. 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in d« 
Vier Wegen, Steenweg 84. 
BOTTELARE van 16u30 tot 17u .- bl] de 
Geyter, Koningin Astridlaan 19. 
OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bij Pare-
wijck, Dorp 8. 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : bij 
Van Gysegem, Kerkstraat 83 . 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
Iedere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 
Eerste zaterdag van de maand 
MEERBEKE van l l u tot 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u tot 14u : Jan 
Willems, Stwg op Ninove 54. 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 3 3 . 
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clercq, 
Aardeweg 70. 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u tot 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140. 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 tot 11 u30 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 

ZOTTEGEM : Ten huize, Korte Munte 6. 
VELZEKE : Tel. 0 9 1 / 6 0 . 0 8 . 3 2 , elke voor
middag van 9u30 tot 14 u. Ook 's zondags. 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café De 
Prins, Dorp. 
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 

ADEGEM van lOu tot l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO van l l u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 
Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot l l u : bij D. Coppa-
jans. 
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emile Hulle-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. Notte-
boom, Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot l l u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u tot 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u tot 12u : bij Mark 
Herreman, isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bij Jules 
Cnel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Ritz, 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulle-
broekstraat 14 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 

Zondag 2 november 
OOSTAKKER : in café 't Smisken, Lourdes, 
- 11 uur. 
Maandag 3 november 
GENT : bij Karel RIGO, Peerstraat 129 -
20 uur. 
VURSTE : bij Roger Van Gyseghem, Wanne-
gatstraat 1 - 21 uur. 
Zaterdag 8 november 
DEINZE : Café Rosbrau - 10 uur. 
GENT : Koningin Astridlaan 123 - 11 uur. 
LOVENDEGEM : café Volkshuis - 14u.45. 
Zaterdag 15 november 
AALTER : café Casino, Markt - 11 uur. 
Zondag 16 november 
LANDEGEM : bij Guido Schaeck, Vosselare-
straaf 1 6 - 1 1 uur. 

WEST-VLAANDEREN 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 

Volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste 
zal op 1 november e.k. — Allerheillaen — 
geen zitdag houden. 

Arr. Veurne - Diksmulde - Oostende 
Vlaamse soldatendienst « Ik dien >, Van 
Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen 
m.b.t. problemen bij het leger, militie enz . ) . 

Eerste zaterdag van de maand 

VEURNE : De Beurs, Markt - om 9 u. 
D I K S M U I D E : Vlaams Huis, Ijzerlaan -
om 10 u. 
M E R K E M - W O U M E N -. café < Nieuw Wou-
men », Dorp 77 , Woumen, om 11 uur. 
HOUTHULST : bij raadslid M . Van Cleven, 
Terrestraat 8 - om 11 u.30. 
KORTEMARK : bij Wwe J. Darras, café 
« Gudrun », Statiestraat - om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moe-
restraat - om 12u30. 
ICHTEGEM : Engelstraat 10 , Mevr. L. De-
keyser - om 13u30. 

Derde zaterdag van de maand 

NIEUWPOORT : bij gemeenteraadslid W . 
Devriendt, Recollettenstraat 66 - om 9 u. 
WESTENDE : herberg « Sportwereld • bij 
G. Tolpe, Lombardzijdelaan 156 (centrum 
Lombardzijde). 
MIDDELKERKE : < Were Di >, de Smet de 
Nayerlaan 19 - om 10 u. 
EERNEGEM : « Riva Venus >, Aartrijke-
straat 62 - om l l u . 

DE H A A N : « De Terre >, Gasthof bij Tram
halte - om 11u30. 
VLISSEGEM : bij Irma Van Haecke, Kerk
straat (dorp) - om 12 u. 
BREDENE : bij Kamiel Haeck, Driftweg 59 
- om 12u30. 

OOSTENDE (wijk Vuurtoren) : Vlaams 
Huis, Voorhavenlaan 2 0 - om 13 u. 

Elke maandag, op afspraak : 
OOSTENDE : Van Iseghemlaan 6 - Tel. : 
059/70.95.48. 

Senator VAN IN 

BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
l l u tot 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 2 3 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 39 . 
3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van lOu tot l l u : ten 
huize van V. De Lille, Helmweg 12, Knokke. 

Senator Frans BLANQUAERT 

lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 tot 12u30, in café c Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van da 
maand, tussen lOu en l l u . 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 

SOLDATENDIENST : voor alle problemen 
betreffende dienstplicht, kunt U zich wenden 
tot onderstaande zitdagen, of bellen naar 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

3 november 
LENDELEDE : < De Handboog >, Plaats, 
Tel. 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 - van 11u30 tot 13 u. 
KORTRIJK : « 1302 », Burg. Reynaertstr. 
8 - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 - van 17u30 tot 19u. 
WEVELGEM : Vredestraat 10 - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 20 tot 21 u. 

7 november 
BISSEGEM : o: Leopold i , Statiestraat 3 -
Tel. 0 5 6 / 2 2 . 5 4 . 3 0 - van 20 tot 21 u. 

8 november 
I N G O O I G E M : Zaal < Streuvels >, St An-
toniusstraat 20 - Tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 4 . 6 7 - van 
16 tot 17 u. 

10 november 
KORTRIJK : c 1302 >, Burg. Reynaertstraat 
9 - Tel. 0 5 6 / 4 1 . 1 7 . 5 6 - van 17u30 tot 19 u. 
W A R E G E M : •: Weekend », Holstraat 2 3 , 
Tel. 0 5 6 / 6 0 . 2 6 . 5 6 - van 17u15 tot 18u15. 
GULLEGEM : « Stadium >, Wevelgemstr. -
van 18u30 tot 19u30 - Tel. 0 5 6 / 4 1 . 1 6 . 7 3 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10 - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 20 tot 21 u. 

17 november 
KORTRIJK : « 1302 », Burg. Reynaertstraat 
9 - Tel. ( 0 5 6 ) 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
9. - Tel. ( 0 5 6 ) 2 1 . 1 7 . 5 6 . Van 17u30 tot 19u. 
WEVELGEM : Vredestraat 10 . Telefoon : 
( 0 5 6 ) 2 2 . 5 4 . 3 0 . Van 20u tot 21 u. 

19 november 
M E N E N : « De Belaard », Kortrijksestraat -
van 18 tot 19 u. 

24 november 
KORTRIJK : <t 1302 i . Burg. Reynaertstraat 
9 - van 17u30 tot 19 u. - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10 - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 20 tot 21 u. 
DEINZE : Café Róssbrau, Markt 129. 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 

Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje
lierenlaan 25 , 8400 Oostende - Tel. : 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u : Helvetia, Kerkstraat 32 . 
WESTENDE om lOu : Sportwereld, Lombard
zijdelaan 156. 
LEFFINGE om l l u : Gasthof 't Steen, Dorps
straat. 
DE H A A N om 12 u : De Torre, Tramhalte. 
MIDDELKERKE om 15u : Were Di, De Smet 
de Nacyerlaan. 

Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE om 18 u : c Sportvriend >, 
Diksmuidestraat 15 - Slijpe. 
ETTELGEM om 19u : De Bagge, Dorpsstr. 30 . 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D IKSMUIDE om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
MERKEM - W O U M E N om l l u : Nieuw Wou
men, Dorp 77, Woumen. 
KORTEMARK om 12 u. : « Gudrun », Sta
tionstraat 76. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
GISTEL om 15u • Kantoor Zwaenepoel, Sta
tionstraat 2A. 

Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT om 9u : Wl l ly Devriendt, Re
collettenstraat 66 . 

A L V E R I N G E M om lOu : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 

LO om 11 u : Meir, Mevr. Ascrawat, West
straat 5. 

LEISELE om 11u.45 : Drie Ridders, Weeg
schede 1 , Gyverinkhove. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u tot 
19u of op afspraak, tel. 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 
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LIMBURG 
BREE 

VUJO 
Ook onze afdeling voelt de nood 

aan van een sterkere vertegen
woordiging naar de jongeren toe. 
Alle geïnteresseerden onder de 
35 jaar kunnen zich in verbinding 
stellen met Erik Eyckmans, Witte 
Torenstr., of Jo Bollen, Millenstr., 
of Piet Gabriels, 't Hasselt 25 
(86.32.78). 

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 

BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op zondag 26 okto
ber in het lok. bij J. Awouters. 
Op de agenda o.m. kasverslag, le
den en abonnementen, uitbreiding 
bestuur, nakaarten herfstbal en de 
komende winterwerking. 

HOUTHALENHELCHTEREN 

BESTUURSVERGADERING 

Deze ging door in café Eden op 
14 oktober. De nodige aandacht 
werd besteed aan de voorberei
ding van het komend mosselfeest 
op 7 november. Tombolaprijzen 
stromen binnen en de lotjesver
koop gaat aardig omhoog. 

De volgende editie van « Vrij
u i t » is in voorbereiding. Tevens 
werd beslist een reklamepaneel 
te plaatsen op het voetbalveld 
met als volgende tekst « Lees 
« Wij », Vlaams Nationaal week
blad ». Een voorbeeld om te vol
gen ! Tot slot werd de situatie 
omtrent de gemeenteraadsverkie
zingen doorgelicht. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
VUJO 

VUJO arr. Aalst verzoekt de ak-
tieve VU-leden en simpatisanten 
beneden 30 jaar zich kenbaar te 
maken met het oog op de verde
re uitbouw van aktieve kernen. In 
elke afdeling van het arr. wil men 
aktieve VUJO-kerneri inschakelen. 
Wie enige interesse heeft neme 
kontakt op met VUJO-arr. Aalst, 
p/a Vermeiren Erwin, Boomgaard-
str. 15, 9470 Denderleeuw, tel. 
053/66.81.54. 

AALST (Stad) 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

AALTER-BELLEM. 
LOTENHULLEPOEKE 
ABONNEMENTEN « WIJ » 

Stilaan breekt de tijd aan om 
aan de nieuwe abonnementenwer
ving te denken. Het bestuur 
vraagt de leden zoveel mogelijk 
propaganda te maken voor ons 
blad, want Aalter wil terug een 
goed figuur maken in de werving. 

ST-NIKLAASFEEST 
De inschrijvingsformulieren 

worden deze week verstuurd. Ge
lieve de strookjes zo rap mogelijk 
terug te sturen. 

DR J. GOOSSENAERTSKRING 
Op donderdag 6 november gaan 

wij naar de Korrekelder te Brugge 
voor een ontspannende toneelop
voering. Samenkomst op de Markt 
te Aalter. Vervoer met eigen wa
gen. 

ALGEMEEN VERBOND DER 
VLAAMSE SINDIKATEN 

Arbeiders en bedienden, wordt 
lid van het AVVS. Niet alleen de 
sindikale voordelen spelen een 
rol, ook uw waardigheid als Vla
ming in de onderneming is van 
groot belang. Inschr. : Vanderbe-
ken Walter, Weibroekkouter 34, 
Aalter : Bijdrage : 95 fr. per 
maand. 

DEINZE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke donderdag, van 10 
tot 11u., bij mevr. Ryckbos, Dries-
str. 36 (tel. 86.21.79). 
DEBATAVOND 
• FUSIES DER GEMEENTEN » 

Gespreksleider : volksvert. Fr. 
Baert. Paneelleden : burgemees
ter Van de Wiele (Delnze), burge
meester Van den Abele (St-Mar-
tens-Latem), burgemeester Kint 
de Rodebeke {Bachte-Maria-Leer-

ne), burgemeester Van Nevel 
(Vinkt). Donderdag 13 november 
om 20u in de zaal Rossbrau, Markt 
129, Deinze. 

DENDERMONDE (Arr.) 

VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHEL-
DE-DEN DER-DUR ME 

Sekr. : E. Van Winkellaan 5, 
Zitdagen : elke maandag van 9 
tot 11u, elke woensdag van 15 tot 
Dendermonde, tel. 052/21.75.45. 
17u, elke vrijdag van 9 tot 11u. 

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

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

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

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

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

NIEUW ARR. BESTUUR 
Voorz. : Smekens Rik, Leo Bruin-

inxstr. 33, Dendermonde (052/ 
21.52.76) ; ondervoorz. : Van Im-
schoot August, Moerstr. 55, Wet
teren (091/69.01.90) ; sekr. : Ve-
kemans Armand, Provinciebaan 54 
bus 6 (33.41.50) ; penningm. : Van 
Der Steen Agnes, Heirstr. 21, Den
dermonde (21.72.05) ; prop. : Van 
Den Abbeele Herman, Losweg 11, 
Schoonaarde (42.35.49) ; org. : 
Baert Hubert, Dorpstr. 57, Grem-
bergen (21.12.17) ; maatschappe
lijk werk en pol. vorming : De 
Beul Lutgart, Oude Vest 123, Den
dermonde (21.32.67) ; afg. VUJO : 
De Mol Johan, Brusselsestwg 21, 
Lebbeke (21.37.49). 

Prov. raadsleden : Burghgrave 
Herman, fiakkerstr. 124, Grember-
gen (21.24.48) ; Braeckman Wal
ter, p/a Hoenderstr. 13, Wetteren. 

Gekoöpteerde leden partijraad: 
Cornelis Werner, Noordlaan 126, 
Dendermonde (21.32.42) ; Gee-
rinck Avil, Lange Muntstr. 3, Zele 
(44.51.03). 
ARR. RAAD 

Dinsdag 21 oktober. Verkiezing 
afgev. partijraad : 3 kandidaten, 
verkozen Herman Burghrave, 
Grembergen. Verkiezing plaats
vervanger : 2 kandidaten, verko
zen : Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde. Wordt na.verkiezing 
tussen 2 kandidaten voorgesteld 
tot koöptatie in de partijraad : 
Cornelis Werner, Dendermonde. 
Dienstbetoon : november, decem
ber, januari, 3 lessen over resp. 
wetgeving mindervalieden, milit ie, 
provinciale premiën. Dosfelinsti
tuut : deze winter, kursus « doel
stellingen en programma VU. Arr. 
kaderdag : met afd. voorz., sekr., 
penningm., wordt afgesloten met 
meeting, datum wordt spoedig 
medegedeeld. Belangrijke datum : 

groots VUJO-feest : Eurange op 
29 februari '76 in 't Gentse Kuip-
ke. Prop. : 1.500 affiches « Werk 
in Vlaanderen door Zelfbestuur » 
werden bij initiatiefnemer arr. Me-
chelen besteld. Waren aanwezig 
op deze arr. raad : sen. Coppie-
ters, prov. raadslid Burghrave, de 
afd. Dendermonde, Buggenhout, 
Baasrode, Wichlen, Lebbeke, Wet
teren, Schoonaarde, Waasmunster, 
Overmere, de kern Oudegem. Af
wezig : Hamme, Zele, Denderbel-
le, Berlare. 

DENDERHOUTEM 

11.11.11 
De plaatselijke verantw. voor 

deze aktie roept alle belangstel
lenden op aanwezig te zijn op een 
geplande bijeenkomst ten ge-
meentehuize, morgen 31 oktober 
Om 20u. Alle inl. bij Gerard Muy-
laert, Nieuwstr. 2 (054/33.22.60). 

EREMBODEGEM-CENTRUM 

ST-MAARTENSFEEST 
In samenwerking met de werk

groep VU-Vrouwen in zaal Rem
brandt op zondag 9 november om 
15 u. Voor de kinderen is er een 
grote verrassing voorzien. Er is 
het optreden van het poppenteater 
Kwik en natuurlijk komt ook St-
Maarten op bezoek en deelt ge
schenken uit aan de kinderen van 
1 tot 12 jaar. 

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.) 

VORMINGSAVONDEN VUJO 
De VU-jongeren arr. Gent-Eeklo 

geven elke geïnteresseerde de 
mogelijkheid om naar de volgen
de aktiviteiten te komen . 

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

GENT 

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

VUJO (Arr.) 
Op 20 november (19 tot 20u) 

houden Wij te Sft-Amandsberg, 
zaal Tijl, Klinkkouterstr. verklezin-

NOVEMBER 

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

7. Bilzen : Mosselsouper in zaal Ensor. 

8. Bree : Afdelingsbal in zaal Brouwershuis te Opitter. 

NOVEMBER 

7. 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. 

8. Merelbeke : Groot VU-bal in zaal Regi. Met zangeres 
Truus en haar orkest. 

gen voor het arr. bestuurskomitee. 
Alle VUJO-leden van 16 tot 25 
jaar kunnen stemmen. Voorwaarde 
is echter gedurende reeds 1 jaar 
lid zijn van de VU (als VUJO). Op 
de dag zelf in het bezit zijn van 
uw lidkaart (VU) en uw identi
teitskaart. Kandidaturen (tot 35 
jaar) indienen mterlljk tot 15 no
vember bij R. Haudenhuyse, Ring-
vaartstr. 3, 9220 Merelbeke. 

GENTBRUGGE 

GEMEENTERAAD 8-10-1975 
Een boeiend kijk- en luisterspel, 

•blokletterde « De Gentenaar ». 
Ook de andere kranten zetten de 
tussenkomsten van de VU-fraktie 
dik in de verf. Het waren opnieuw 
onze tenoren Aimé Verpaele en 
Jan De Moor die in een 3 uur du
rend spektakel het talrijk publiek 
boeiden met hun vele gevatte tus
senkomsten, replieken of « bons 
mots ». Het steekspel met het 
CVP-BSP-kollege liep steevast in 
hun voordeel uit. De hilariteit zo
wel op de persbanken als bij de 
aandachtige toeschouwers was 
niet uit de lucht. Burgemeester 
Van Belle liet soms dikke steken 
vallen waarvan onze mandataris
sen dankbaar gebruik maakten. Te
kenend is het feit dat de publieke 
belangstelling konstant aan de ho
ge kant ligt en dat reeds geduren
de de 5 jaar dat een aktieve VU-
oppositie haar intrede deed. Jam
mer dat een dreigende opslokking 
door Gent het effekt van deze po
litieke werking nagenoeg zal te
niet doen. Ondertussen, the show 
must go on. 

GEPENSIONEERDEN 
Onder impuls van gemeente

raadslid mevr. Jacobs vertrok een 
grote bus gepensioneerden voor 
'n aangename eendagstocht door 
de Kempen. Naast de maandelijk
se koffietafel was deze uitstap 
opnieuw een voltreffer voor de 

plaatselijke Vlaamse gepensi
oneerden. 

11 NOVEMBER = VREDESDAG 
Ter gelegenheid van Wapenstil-

standsdag organiseert de Goosse-
naertskring Gentbrugge een to
neelopvoering in de prachtige 
feestzaal van het St. Gregorlusin-
stituut der Gehandikapten. Onder 
auspiciën van het ministerie van 
Ned. Kuituur en'de gemeentelijke 
Kultuurraad voert de reizende to
neelgroep Yvonne Lex als premiè
re voor Gent het toneelstuk « De 
Zaak » van J. Van Hoeck op, op 
maandag 10 november te 20u. 
Kaarten : 50 fr. (25 fr. voor Plus 
3-pas) bij de bestuursleden. Reser. 
vatie bij J. De Moor, Schooldreef 
19 (091/30.01.22). Na de toneel
opvoering staan bereidwillige au
tovoerders gereed om de bezoe
kers eventueel tot tram of bus
halte te voeren. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
KERNCENTRALE DOEL 

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

LEDEBERG 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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 v\^andelv/agens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuintchommels. 
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DE OOST-VLAAMSE 
PROVINCIERAAD 

« IK ONTNEEM U HET WOORD ! » 

Een krant schreef dat de laatste ritt ing van de Oostvlaamse provincie
raad startte met veel kabaal en een schorsing. 

Wat was er gebeurd ? 

Fons Van Holderbeke wilde bezwaar maken tegen het verslag van de 
vorige zitting, leder lid heeft dit recht, zoals het reglement bepaalt. 
De voorzitter viel hem echter in de rede. 
« Wij gaan eerst nog het verslag eens laten voorlezen, zei hij. Daarna 
kunt ge voortspreken ». 
Het verslag werd dus opnieuw voorgelezen. 
Na afloop zei de voorzitter snel : « Dat volstaat ! Het verslag is in 
orde. Mijnheer Van Holderbeke, ik ontneem u het woord ! ». 
« Mijnheer de voorzitter, ik protesteer I Ik neem de Raad tot getuige : 
daarnet hetb u beloofd mij opnieuw het woord te zullen geven na de 
lezing van het verslag. 
Mijnheer Van Holderbeke, ik ontneem u het woord. 
Mijnheer de voorzitter, ik ga voortspreken. 

'Mijnhe (rumoer) ». 
Er ontstond toen inderdaad enig geroep en kabaal, vooral op de CVP-
banken. 
Gedeputeerde Van Steenbergen, de grote baas, werd lijkbleek. 
« Ontneem hem het woord », krijste hij. 
De toestand was echter zo, dat dit programmapunt niet onmiddellijk 
realiseerbaar scheen. 

« Ik moet erkennen, dat ik mij in dit gekrakeel niet geheel onbetuigd 
heb gelaten. Strategisch opgesteld achter een mikrohoon kon ik, mits 
enige inspanning der stembanden, vrij langdurig voor een proportioneel 
aandeel van de decibelproduktie instaan •> aldus VU-provincieraadslid 
Van Holderbeke. 

In arren moede schorste de voorzitter de vergadering. 

Na de schorsing was de storm gaan liggen. 

Als vanzelfsprekend stelde ik vanop het spreekgestoelte de tekstwijzi
ging voor, waar het allemaal om begonnen was. 
Manmoedig werd mijn voorstel door de CVP-BSP-meerderheid gekelderd. 
Onze instellingen heten « demokratisch ». 
Doch aan de gekozenen des volks, die tot de minderheid behoren, 
trachten de heersers nog altijd het zwijgen op te leggen ! 

LANDEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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 Gyse-
ghem stellen zich ten dienste van 
eenieder steeds de laatste zater
dag van de maand om 14u30 in de 
Gontrode, Heirweg 49 (30.06.53). 

Met uw problemen, bouwen, be
lastingen, pensioenen, huren, enz., 
kunt u steeds terecht bij : ge
meenteraadslid Julien De Sutter, 
Kard. Mercierl. 1, elke dinsdag, 
20-22U ; Daniel Beernaerts, Dries-
str. 87, elke dinsdag, 19-22u ; 
KOO-zaken, Godelieve Van Loo, 
Driesstr. 61, alle dagen. 

VU-sekr. : Van Den Abeele Nor-
bert, Vogelstr. 15, Melle-Vogel-
hoek, tel. 30.93.26. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
PROPAGANDA 

Prachtige nylon leeuwevlaggen, 
slechts 320 fr., spelden Vfu of 
leeuwtjes alsook wimpels zijn te 
bekomen bij Hilaire Govaert, HeJ-
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-NIKLAAS (Arr.) 

NIEUW ARR. BESTUUR 
Tijdens de arr. raad van septem

ber j l . hebben nieuwe bestuurs-
verkiezingen plaats gehad onder 
het toezicht van sen. W. Persijn. 
Deze wees er in zijn toespraak op 
dat de fusies wellicht van kracht 
zijn. In 't licht van deze fusies win
nen de gemeenteraadsverkiezin
gen nog aan belang. Het is enkel 
door eendracht en werkkracht dat 
we de bevoking zullen winnen, en 
drukt de hoop uit dat de gemeen
teraadsverkiezingen voor de VU 
goed zullen uitvallen. Het arr. be
stuur ziet er uit als volgt : voorz.: 
Roger Van Ranst (St-Niklaas) ; on-
dervoorz. : Alois Goyvaerts (Be-
veren) ; sekr. : Jan Pieter Maes 
(St-Niklaas) ; penningm. : Etienne 
Audenaert (Vrasene) ; org. : Fons 
van Raemdonck (Kruibeke); prop.: 
Guido Sijs (Temse) en Hugo Broe-
ckaert (Lokeren). 

ARR. BAL 
Het vorige arr. bestuur had nog 

besloten van een arr. bal in te 
leggen. Dit had plaats op 4 okto
ber j l . in zaal Terminus te St-Ni
klaas. Dit bal dat vooral plaats 
vond om de nog kwijnende schuld 
trachten weg te werken mag als 
geslaagd genoemd worden. Langs 
deze weg dankt het arr. bestuur 
voor de geleverde prestaties door 
de Wase afdelingen. 

KOLPORTAGES 
Langs deze weg doet het arr. 

bestuur nog een dringende oproep 
aan alle afdelingen om met mikro-
wagens de dorpstraten terug te 
bestrijken. ledere voorz. heeft on
dertussen reeds een pasklare 
speech toegestuurd gekregen van 
volksvert. Nelly Maes, en dit aan
gepast aan de huidige toestand. 

SLEIDINGE 

STEUN EN AKTIE 
Rond Allerheiligen verspreiding 

van het blad « Zelfbestuur » fn de 
2.000 huizen van Sleidinge. We 
plannen nog enkele aktiviteiten 
om onze werking als volwaardige 
afdeling te kunnen organiseren, 
als voorbereiding op het belang
rijk verkiezingsjaar 1976. In de 
komende geschenkentijd vergeten 
VU-leden en -simpatisanten onze 
afdeling beslist niet. Onze bank
rekening op naam van « VU-Slei-
linge » is 448-5584471-85. Dank 
bij voorbaat. 

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. 

WIJ-VROUWEN 
BIJEEN 
Op 5 november richten de 
Wij-Vrouwen van het arr. Gent-
Eeklo in zaal Reynaert, Maria-
Hendrikaplein te Gent (recht
over St-Pietersstation) een in
formatieavond in over het 
nieuwe huwelijksgoederen-
recht. Spreker : volksvert. Fr. 
Baert. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

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

Oud-volksvert. P. Leys houdt zit
dag op 4 november van 20 tot 21 u 
in Spijshuis Béarnaise, De Smet 
de Nayerlaan 86. Hij zal vergezeld 
zijn van de afgevaardigde van het 
centrum voor arr. dienstbetoon 
waarbij men terechtkomt voor 
pensioenen en sociale zaken. 

DE PANNE-ADINKERKE 
BESTUUR 
Ons bestuur werd aangevuld met 
een VUJO-verantw. : H. Hommez. 
We wensen hem hartelijk welkom 
en hopen dat hij zéér werklustig 
zal zijn. 

ETTELGEM 
ARR RAAD 

Met een dorp van nauwelijks 
1.200 inwoners vormen wi j de 
kleinste afdeling van O-V-D, doch 
percentsgewijze de grootste. Van 
ons vijfkoppig bestuur zetelen er 
drie in de arr. raad en één in het 
arr. bestuur sedert voorbije zon
dag. Adel verplicht : iedereen ver
wacht nu dat ze stuk per stuk 
hard gaan werken, of nog harder. 

GISTEL 
GEBOORTE 

Bij Dirk DespJenter en Marie 
Vanmeenen werd een jonge stam
houder geboren : Stijn ! Proficiat 
en daarmee is Dries grootvader. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : ieder laatste zater
dag van 18 tot 19 u. in café De 
Zwaan te Stasegem en ledere 
donderdag vart 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande-
renisanJêi» 

IGHTEGEM 
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. 

IZEGEIVI 
DANK 

Het VU-bestuur en de redaktie 
van « Wij te Izegem » danken de 
24 bussers die ons Izegems perio
diek stipt gebust hebben. 
.< WIJ TE IZEGEM » 

Het VU-periodiek « Wij te ize
gem » is druk gelezen, besproken 
en gewaardeerd. Wie kritische 
opmerkingen heeft, kan die formu
leren bij een van de bestuursle
den.. Aarzel niet om je mening te 
zeggen. 
VU-SINTERKLAASFEEST 

De VU-Sint zal er vroeg bij zijn 
dit jaar : zondag 30 november. 
Verlies de inschrijvingsdatum 
(vóór 10 november) niet uit het 
oog. Maak het de organiserende 
dames niet te moeilijk. Schrijf on
middellijk in bij Winny Smalle 
(Kortestr. 13, bus 7) of in het 
Vlaams Huis. Wie de traditie van 
ons VU-Sinterklaasfeest kent weet 
dat het weer een piekfijne organi
satie wordt. Wie het nog niet mee
maakte, moet er ook eens bij zijn. 
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 Nieuv-
jaar werven wij een pak nieuwe 
abonnementen. 
VU^VROUWEN 

De Izegemse VU-Vrouwen zijn 
Minitief van start gegaw»- I§der-

een is welkom bij ons. Het wor
den echte « onder-ons-vrouwen » 
bijeenkomsten, waarop we elkaar 
beter willen leren 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). 

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. 

GROOT-OOSTENDE 
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. 

KACHTEIVI 
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). 

KOKSIJDE 
ZIEKENFONDS DE WEST 

Debruyne Jos., Middeniaan 49, 
Koksijde, is aangesteld als bode 
van het ziekenfonds De West in 
de gemeenten Koksijde en Oost-
duinkerke. Zijt u nog geen lid van 
ons Vlaams ziekenfoixls, vraag 
hem dan om een vrijblijvend be
zoek. 

;^L€nD€R 
NOVEMBER 

4 Oostende (met West-Dienst) . Dia's met uitleg over 
kunstnieren (akademisch personeel van Wageningen) in 
Hotel Melinda om 20u30. 

7. Oostende-Vuurtoren : Kaarting in Vlaams Huls, Vrijha
venlaan. 

8. Gistel : Afdelingsbal in Ten Putte. 

9. Groot-Oostende : Gesprek « Links of Rechts ? ». Dries 
Demoen. Bestemd voor de VUJO. Begin lOu. 

9. Oostende : Verkiezingen dagelijks bestuur VUJO-Groot-
Oostende in zaal Prinsenhof om 9u30. 

15. Houtem : Avondfeest voor kant. Veurne in Handelshof. 

22. Ichtegem : Afdelingsbal in De Engel. 

28. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 

EN VERGEET OOK NIET 
Ons jaarlijks kant. avondfeest 

dat^ plaats heeft op 15 november. 
Dit jaar gaan we naar Houtem, 
zaal HarnJelshof. 

NIEUWPOORT-OOSTDUINKERKE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Frans Vandaele ; sekr.: 
Karel Theunynck ; penningm. : Gil-
berte Vileyn (mevr. Devriendt) ; 
prop. : Fernand Vandenberghe ; 
org. : Achiel Goderies ; onder-
voorz. : Wouter Loones ; in de 
arr. raad : K. Theunynck en Achiel 
Goderis. Veel sukese vrienden. 
Nu nog een VUJO-lid en . een 
eigen afdeling te Oostduinkerke. 

OOSTENDE 
EXIT EEN PVV-ER 

Van het politieke toneel te 
Oostende verdween het gemeen
teraadslid (oud-sohepen) Maurice 
Quaghebeur, in leven een harde 
PVV-er. De VU heeft het vooral in 
de kieskampagnes met hem hard 
aan de stok gehad. Hij was Im
mers in de strijd met de leuze 
«Votez 'Beige, Votez Quaghebeur» 
en hij stond bekend als «Notaire»! 
In de zonderlinge klub die men 
de PVV-fraktie wel kan noemen 
was hij nog een échte liberaal uit 
de blauwe glorietijd van Vangiab-
beke. In de gemeenteraad deed 
hij zijn mond slechts open om te 

stemmen. De intrede van vijf VU-
ers in de raad moet zijn politieke 
ziel wel doen wenen hebben. Niet
temin was hij een faire kollega, 
die van meetafaan zijn VU-gezel-
len in de raad een hand kwam ge
ven, terwijl de overige traditione-
len t.o.v. ons eerst de kat enige 
maanden uit de boom keken. Hij 
ruste in vrede. Namens de fraktie 
nam Jef Nagels in de laatste 
raadszitting afscheid van een ten
slotte toch loyale tegenstrever. 
VLAAMSE KAARTERSKLUB 

Onder impuls van Bert Vergote 
vonden de eerste kaartersavonden 
plaats. De eerste, in de afd. Ma
riakerke, had een goede start ; bij 
Piet Van den Buys was die avond 
een gezellige atmosfeer : 15 kaar
ters, waaronder ook vrouwen ge
noten het « Manillen ». De vol
gende kaarting gaat door met 
« prijzen uit het bovenste schaf ». 
Totnutoe hebben we kaartingen op 
de Vuurtoren (Vlaams Huis, elke 
1e vrijdag), Malegijs (Mariakerke), 
en 't Kroegske (Centrum). Alle 
verdere inlichtingen verstrekt u 
gaarne A. Vergote, tel. 70.87.10. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
GEBOORTE 

Op 24 september werd An Egi 
gers geboren, dochtertje van Luk 
en Thérèse Bel.Ienge. Onze welge-
me§nfie,5,flukwensen. 
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OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUiDE 
(Arr.) 

NIEUW ARR. BESTUUR 
Tijdens de raadsvergadering 

van 19 oktober werd door de 
overtalrijk opgekomen vrienden 
het nieuw arr. bestuur verkozen. 
Voorz. : Omer Huygebaert ; on-
dervoorz. en VU-Vrouwen : mevr. 
Lootens ; sekr. : Jef Nagels ; 
penningm. : Gaby Laridon ; prop.: 
René IHemeryck ; org. : Herman 
Cosman ; poli. vorming : Toon 
Van Sijnghel ; adj. sèkr. : Her
man Van de Velde ; adj. prop. : 
Maurits Meyns ; VÜJO : Piet 
Bombeke. Er zijn dus vier nieuwe 
krachten in ons arr. bestuur en 
voor het eerst sedert 1965 is 
weer iemand van het kant. Gistel 
in ons bestuur. Het ziet ernaar uit 
dat de ploeg vol werkkracht is. 
De kandidaten die niet verkozen 
werden hopen we er de volgende 
keer bij te zien. 

KOOPTATIE IN DE RAAD 
Ook hier moest er gestemd wor

den ; kwamen uit de bus : C. Bul-
tinck (Diksmuide), H. Cosman 
(Beauvoorde), P. Degraeuwe 
(Westende), Jef Hendryckx (Koe-
kelare), Bernard Lootens (Koeke-
lare), Noë Meulemeester (Ichte-
gem), mevr. Vaneessen (Leffinge), 
mevr. Vervaecke (Ettelgem), mevr. 
Devriendt (Nieuwpoort). Ook 
Louis Vaneesse, tot dusverre kan
tonnale afgev. werd aangewezen. 

VUJO 
Het arr. VUJO-komltee bestaat 

uit de volgende vrienden : P. Bom
beke (inmiddels in het arr. bestuur 
gekozen op voorstel van het ko-
mitee), E. Siemoens, G. Vlae-
minck, H. Serpieters, E. Vanover-
schelde, C. Verougstraete, W. Ser-
peters, G. Defurme. Geert Defur-
me werd tot voorz. aangesteld op 
18 oktober. 

EEN WOORD VAN DANK 
Twee personen die nu reeds ve

le jaren in het arr. bestuur hun 
krachten gewijd hebben, komen 
niet meer voor — op eigen ver
zoek — in de nieuwe ploeg. Wij 
danken ten zeerste onze vrienden 
oudsen. Leo Van de Weghe, als
mede Juul Haezebaert voor hun 
vele verdiensten. Afscheid nemen 
doen we nog niet : zij zetelen nog 
in de arr. raad tot de volgende 
stat. verkiezingen. Daar hebben 
gelukkig de statuten voor gezorgd. 

DE WEST 
Sedert zondag heeft De West 

nu ook nog een eigen labo, waar
over later meer. Doch ook de staf 
medewerkers groeit. We publice
ren ze hier : 

Hoofdkantoor : Rekolettenstr. 
6, Nieuwpoort : maandag, dins
dag, donderdag, 9-12u. 

Gew. kantoor : Jozef ll-str. 27, 
Oostende : maandag, donderdag, 
9-12U ; vrijdag, 15-19u. 

Gew. verantwoordelijken : René 
Hemeryck, Lekestr. 44, Koekelare, 
woensdag, 18-20u ; Martin Van-

,eleven, Terreststr. 8, Houthulst, 
zaterdag, 10-12u ; Paul Degraeu
we, Gistelsestr. 74, Westende, 
woensdag, 18u30-20u30. 

Medewerkers,: Henri Paesbrug-
ghe. Markt 8, Zarren-Werken, 3e 
zaterdag, 10-12u ; Karel Theynynck 
St-Jorisplein 5, Nieuwpoort, maan
dag, 19u30-20u30 ; Marcel Viaene, 
Nieuwpoortsestwg 30, Middelker
ke, woensdag, 18u30-20u ; J.P. 
Vandenberge, Oude Kerkwegel 13, 
Ettelgem, dinsdag, 19u30-20u30 ; 
Eug. Franco, Warschaustr. 29, 
Oostende, na afspraak tel. 059/ 
70.22.24 ; Jan Defurme, Iperleed-
str. 9, Leffinge, na afspraak tel. 
059/30.24.75 ; mevr. Sercu, Veld-
str. 40, Adinkerke, na afspraak tel. 
058ë41.22.47 ; mevr. Vanlerberghe, 
Lindestr. 6, Lo ; José Debruyne, 
Middenlaan 49, Koksijde, na af
spraak tel. 058/51.50.82 ; voor 
Oostende tevens ook A. Van Sijn
ghel, Witte Nonnenstr. 5. 

OUDENBURG 
GEBOORTE 

Bij Dirk Casteleyn en Gerda 
Luyckx kwam een zoontje Hen
drik, en dit op 12 oktober. Onze 
hartelijke gelukwensen. 

VEURNE 
AVONDFEEST 

De definitieve schikkingen zijn 
nu aan allen meegedeeld : het 
gaat door te Houtem in de zaal . 
Handelshof op 15 november om 
19u30. Het avondmaal kan besteld 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE 

ONDERSTAND 
VAN WILRIJK 

Volgende betrekking wordt 
open verklaard. 
— 1 gezins- of bejaardenhelp

ster (verzorgingsassisten
te) voor hulp in de gezin
nen (brevet gezins- of be
jaardenhelpster vereist). 

Full-time of 40 u. (5 dagen van 
8 uren). 
Parttime of 20 u. (5 dagen van 
4 uren). 
De kandidaturen worden inge
wacht uiterlijk op 25 novem
ber 1975. 

Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het Secretariaat 
der COO, Kleine steenweg 16, 
2610 Wilrijk. (advertentie) 

worden tegen 275 fr. en daarbij 
komt nog de gewone gezelligheid 
en de onontbeerlijke mooie tom
bola. Stort op rekening van VU-
Veurne 474-5131051-79. 

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. 
ABONNEMENTEN « WIJ » 

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

In samenwerking met een 
Vlaamse sociale organisatie wordt 
vanaf november een meer profes
sioneel dienstbetoon georgani
seerd. Elke 1ste dinsdag van 19 
tot 20u, ten huize van Jef Claeys. 
Onze vriend Jef zal zelf dit diensh 
betoon verrichten en hij weet zieh 
daarbij omringd door bevoegde 
mensen. Het spreekt vanzelf dat 
u ook buiten deze vastgestelde 
dag en uren ten allen tijde onze 
mensen kunt aanspreken wanneer 
u problemen hebt. Wij staan gaar
ne ter uwer beschikking. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Met vreugde stellen wij een ge
stadige en steeds maar grotere 
groei vast van ons ziekenfonds. 
De laatste twee maanden kwamen 
een 30tal nieuwe leden onze ran
gen vervoegen. Gij die dit leest 
en nog steeds geen lid zijt : geef 
een seintje en de ziekenfondsme
dewerker zal u een bezoek bren
gen. Er is voor de Wervikse 
Vlaamsnationalisten geen reden 
meer om lid te blijven bij de 
Vlaamsvijandigen I 

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

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

WIJ GEVEN HET NIET OP... 
...ons verzet tegen de aanleg 

van de verfransende en milieu-
verontreinigende autoweg Pecq-
Armentiers wordt niet gestopt. 
Wij worden het stilaan beu na 145 
jaar Vlaamse vernederingen in 
Belgisch staatsverband. De CVP 
mag denken dat zij te Wervik op
permachtig is en aan niemand 
verantwoording dient te geven : 
de VU blijft in de bres voor de 
belangen van de Vlaamse volks

gemeenschap. Minister Defraigne 
mag in Wallonië al doen wat hij 
wi l , van Vlaanderen echter moet 
hij zijn handen thuishouden ! Een 
gekoördineerde VU-aktie zal hem 
wel wijzer maken. 

VOLKSUNIE-BSD 
Vlamingen, lezers van «Wij», 
de Volksunie in de BSD 
groeit.. 
Gezien de enorme afstanden 
is het voor de VU-ers daar, 
zeer moeilijk kontakten te 
vinden in alle garnizoenen. 
Daarom : de VU-BSD rekent 
op uw hulp. Neem kontakt op 
met de BSD-ers die u kent, 
en overtuig hen lid te worden 
van de VU-BSD. 

GEMEENTE EKEREN 
BABY-DACDIENST MET PLEEGMOEDERS 

(2de OPROEP) 
Het gemeentebestuur te Ekeren wenst kortelings te starten 
met een baby-dagdienst met pleegouders. 
De babydienst zal een dienst zijn aan de buitenhuiswerkende 
moeders wier kindje(s) van O tot 18 maanden tijdens de dag
taakuren thuis bij een bevoegde pleegmoeder kan worden 
opgenomen. 
De pleegmoeders zullen worden betaald door een gemeente
lijk bemiddelingssecretariaat dat de bedragen zal innen van 
de ouders die een kindje plaatsen bij de pleegmoeders. 
Dames die zich als kandidate-pleegmoeders wensen op te 
geven, worden verzocht hun naam en adres mede te delen 
op het gemeentehuis, dienst Maatschappelijke Werken (tel. 
41.13.91), waar tevens verdere inlichtingen kunnen ingewon
nen worden. 

(advertentie) 

DOSFELINSTITUUT 

Hierboven het nieuwe AB van OVD — Zittend, 
v.l.n.r. ; Herman Cosman (Beauvoorde) ; Herman 
Van de Velde (De Haan) ; Jef Nagels (Oostende) ; 
Maurits Meyns (Ettelgem) ; Mevrouw Lootens 
(Koekelare) ; Omer Huyghebaert (Westende) ; 
Senator Persijn (afgev. partijbestuur) ; Gaby Lari 

don (Diksmuide) ; René Hemeryck (Koekelare) ; 
Toon Van Sijnghel (Oostende) ; Piet Bombeke 
(VUJO). — Daar achter de mandatarissen Van-
steenkiste, Vandemeulebroucke, Lambert en Hoste, 
alsmede een vijftigtal leden van de arr. raad. 

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 fede.a-
listisch standpunt ; 2) Welke noden en behoeften ontstaan in 
een (beleids)-programma en vertalen naar politieke werking. 
3) Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda ; 4) Samenwer
king en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. 
Naast teoretische inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 
De kursus is bestemd voor alle belangstellende kaderleden en 
vooral voor afdelingsbesturen, huidige en toekomstige gemeente
mandatarissen. 
lEPER : 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). 
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-
Dkkerzeel. 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, Zwijnaardsestwg 98, 9000 Gent, tel. 22.76.64. Plaats : Vlaams 
huis De Veldbloem - Hoge Avije. 
BRASSCHAAT : 18 november, 2 december .Inschr. : Bob Loete, 
St-Laureisstr. 89, Antwerpen, tel. 37.61.08. Plaats : gemeente
lijke feestzaal. 

KURSUS « GOED VERGADEREN EN SPREKEN IN 
HET OPENBAAR ». 
MECHELEN : 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 gegev»ns volgen. 
ST-KAT.-WAVER: 3, 17, 24 november en 1, 8, 15 december. Plaats: 
De Wereld, Markt 5. Inschr. : G. De Keyser, Albertstr. 27, St.Kat-. 
lA/aver. 

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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DERT 
SCHOOLSTRIJD 

Te Antwerpen belegt het « Komitee 
voor Kultuurverspreiding » — waarin 
de Vlaamse kultuurverenigingen van 
Antwerpen vertegenwoordigd zijn — 
een massavergadering in de Beurs 
op 6 september 1954. Er zijn een twee
duizend toehoorders uit alle partijen. 
Ook heel wat nationalisten, maar die 
zijn nog niet vertegenwoordigd in de 
« driepartijenaktie » waarvan de Beurs
meeting de inzet moet worden. P.W. 
Segers, Frans Grootjans en Lode 
Craeybeckx spreken er. Er grijpen ook 
meetings plaats te Gent en te Leuven. 
Op een andere bijeenkomst van het 
« Komitee » wordt de idee van een 
petitionnement naar voren gebracht 
Men waant zich in de periode vlak 
vóór de eerste wereldoorlog, tijdens 
de driepartijenaktie voor een Vlaamse 
Hogeschool. De aktie krijgt de steun 
van het VEV en van de drie « fond
sen ». Het Vlaams driepartijenkomitee 
— met Lode Baekelmans, prof. van 
Werveke, Edward Amter, Achilles 
Mussche, prof. Lambert, prof. Blanc-
queaert en Ger Schmook als « uit
hangbord » — zou een Vlaams memo
randum uitwerken, dat op 1 januari 
1955 plechtig aan premier Van Acker 
werd overhandigd. Dit memorandum 
werd ondertekend door een groot 
aantal Vlaamse verenigingen : de dris 
fondsen, de Vlaams Akademie voor 
Taal- en Letterkunde, de Vlaamse pro
fessoren van Gent en Leuven, het 
VEV, de Vlaamse Ingenieursvereni
ging, het VVS, het KVHV, het Libe
raal Vlaams Verbond, de VTB, het 
ABVV-Antwerpen, de Heel-Nederland
se Beweging (rond het maandblad 
« Het Pennoen » ontstaan), de KWB 
e.v.m. Een algemene Vlaamse eens
gezindheid dus ? Het had er alle 
schijn van. Maar schijn bedriegt, zegt 
het spreekwoord. De partijbelangen en 
de ideologische tegenstellingen zouden 
de broze aktie-eenheid aldra (nog voor 
ze goed en wel gestart was I) bre
ken. 

De in de regeringsverklaring aange
kondigde maatregelen tot bescherming 
van het officieel onderwijs en tot vrije 
keuzemogelijkheid voor de vrijzinnige 
ouders, werden ingezet met de afdan: 
king van 110 katolieke interimarissen 
uit het officieel onderwijs. « Vermits 
het officieel onderwijs niet deugt voo-
katoiieken, wat komen er die leer
krachten dan doen ? » vroeg Jef van 
Eynde in « Volksgazet ». Wat beoogde 
de socialistische minister Gollard met 
zijn wetsontwerp ? Er werden heel 
wat argumenten aangehaald om de 
bevoordeling van het officieel onder

wijs (en de benadeling van het kato-
liek onderwijs) te verdedigen. Eén er
van was de afwezigheid van niet-kato-
lieke scholen in Vlaanderen, waar vrij
zinnige ouders hun kinderen konden 
naar toezenden. De katoleken ander
zijds wezen erop, dat hun onderwijs 
met eigen middelen opgericht en in 
stand gehouden werd en dat niemand 
belette aan de vrijzinnigen hetzelfde 
te doen. 

Wij gaan hier de pro en kontra argu
menten niet tegen eikaar afwegen, 
maar beteksnisvol is wel wat Collard 
zegde op een meeting te St-Gillis, nl. 
dat de officiële scholen de basis 
moesten leggen voor de socialistische 
doorbraak in Vlaanderen. 
Mgr. De Smedt van Brugge sprak in 
een pastorale brief van 21 juli 1954 al 
van een nieuwe schooloorlog. De situ
atie herinnerde aan die van 1879, toen 
de liberalen de meerderheid verwier
ven en de «geuzenwet » op het onder
wijs stemden tegen het katoliek on
derwijs. 

Toen was de reaktie, vooral van ker
kelijke zijde, tegen onderwijzers en 
leerlingen zeer scherp geweest, en 
leidde vaak tot weinig-verkwikkelijke 
toestanden en soms tot afkeurens
waardige praktijken. 
Zelfs de brave Gezelle liet zich daarbij 
wel eens — schriftelijk — gaan. 
Nu werd de reaktie overwegend poli
tiek geleid, met een niet te misken
nen elektorale bijbedoeling. 
Een « Komitee voor Vrijheid en De-
mokratie » werd in september 1954 
gesticht, dat zowat de kristelijke te
genhanger wou worden van de socia

listische •• Gemeenschappelijke ak
tie ». 
De katolieke pers trok alle grote re
gisters open tegen « de wet Collard », 
Kamerlid Van den Berghe schreef in 
« De Standaard » in november 1954 
dat, als de regering Van Acker de 
schoolstrijd wilde, zij die zou krijgen. 
Het was trouwens al begonnen : toen 
Huysmans en Collard in Tongeren een 
rijksschool gingen openen, grepen in
cidenten plaats die zich zouden her
halen in heel het Vlaamse land, overal 
waar ministers zich vertoonden. 
In oktober 1954 betoogden de studen
ten te Leuven tegen Collard : de reeks 
betogingen zou aangroeien met steeds 
grotere massa's aanwezigen. Het ACV 
eiste op zijn kongres een oplossing van 
de schoolkwestie vóór 31 december, 
zoniet zou einde januari 1955 een 
mars op Brussel gehouden worden 
Tijdens een grote anti-Collard-beto-
ging te Antwerpen stapte ook Volks-
uniekamerlid Wagemans op. Tussen de 
betogers, niet bij de CVP-parlemen-
tairen : die wensten geen katoliek na
tionalist in hun groep. Met het strak
ker worden van de stellingen (een be
middelingspoging vanuit « Mechelen » 
werd door de CVP afgewezen om re
denen van politieke strategie : de 
aanvalskracht mocht niet gebroken 
worden !) namen ook de incidenten, 
vooral in het Vlaamse land, toe. Socia
listische lokalen moesten het ontgel
den, en Buset dreigde in het parle
ment met tegenaktie : « local pour 
local ». Het « Komitee voor Vrijheid 
en Demokratie » begon dan met een 
aktie, die door velen, die zich nog de 

koningskwestie herinnerden, bedoeld 
was als een rechtse — en Vlaamse ! 
— revanche : zij hadden de macht op 
straat in Vlaanderen en zouden nu 
ook eens laten zien dat zij konden 
wat de Spaaks en es. hadden gepres
teerd in 1951. Een eerste aktie was 
van financiële aard : het schoolsparen 
werd gesaboteerd en daalde in Vlaan
deren met 90%. Gelden werden van 
Spaarkas en Postrekening gehaald. 
Tijdens de bijeenkomsten waar minis
ters op aanwezig waren werden zij • -
bijaldien ze niet uitgefloten werden of 
verjaagd — genegeerd, zoals bv te 
Antwerpen waar een dame uit een 
bekende Vlaamse familie van industri
ëlen deed alsof de aanwezige minis
ter lucht was. De agitatie ging bres-
cendo : burgemeester Van de Meule-
broek verbood een katolieke betoging 
op 26 maart 1955. Toch drongen dui
zenden door de drievoudige polilie-
gordel rond de stad. Vermeylen, mi
nister van Binnenlandse Zaken, be
weerde niets gezien te hebben, hoe
wel het de hele dag in Brussel tot 
schermutselingen kwam tussen politie 
en door de « ring » geglipte manifes
tanten. Op 10 juli — was het simbo-
lisch dat het op de vooravond van het 
Vlaams-nationaal feest was ? — be
toogden tussen de 100.000 en 200.000 
katoiieken in Brussel, en het zou duren 
tot met de 2e Vlaamse mars op Brus
sel, dat er nog zoveel volk bijeen zou 
komen in de straten der hoofdstad. 
Deze betoging was het hoogtepunt in 
de schoolstrijd, maar tevens het ein
de. De wet Collard was gestemd in de 
Kamer op 29 juni. Op 30 juni kondigde 
Vermeylen aan dat er een « wapen
bestand » gesloten was tussen het 
Komitee voor Vrijheid en Demokratie 
en de Gemeenschappelijke aktie, wat 
betekende : tussen CVP en BSP. Na 
de betoging in Brussel, toen Theo 
Lefèvre, CVP-partijvoorzitter, op de 
schouders van manifestanten gedragen 
werd, had hij nog gezegd : « Je me 
sens comme un dieu ». 

Hij had de driepartijenaktie doen lam 
leggen, omdat het « niet het moment 
was » om voor Vlaamse belangen met 
de linksen samen te werken op het 
ogenblik dat de schoolstrijd begon. 
Maar alle stoere verklaringen ten spijt, 
liep de hele aktie uit de hand en be
gon in Vlaanderen verontrustende af
metingen aan te nemen. Niet omdat er 
in bepaalde Vlaamse streken wegver
sperringen werden opgeworpen, bo
men afgezaagd, ministers aangeval
len. Wél omdat sterker en luider de 
Vlaamse roep naar federalisme op
klonk : los van het anti-Vlaamse Brus
sel, het linkse Wallonië... 

O 
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DE OORLOQ VAN DE KLEINE PAARDJES 

GLEM SGHOlfWENAERS : 
EEN POËZIE 
VAN WONEN EN ZWERVEN 

Als uitgangspunt voor de bespreking van de bundel 
Schaduw der dwaling van Clem Schouwenaars, 
neem Ik de volgende strofe : 

Zo woon ik met de aarde in mijn kamer, 
het heelal in mijn huis, 
de stilte op mijn huid, 
zo woon ik waar de nachten naar de 

Idieren ruiken. 

Deze verzen getuigen van de eenzaamheid van de 
dichter, het huis is vervallen, « het gras groeit 
door de vloer », wmd schudt de luiken en jaagt 
onder ramen en deuren uit ». Maar de dichter be
schrijft deze schijnbaar onherbergzame wereld niet 
als een schrikwekkend en onvriendelijk oord. Hij 
blijft als een gevoelig en op het woord verliefde 
estetikus zijn eigen verlatenheid op lyrische wijze 
verwoorden. Het « wonen » heeft bij Schouwenaars 
en warme betekenis. Zijn hele poëzie staat open 
voor de wereld, ze drukt een grote ontvankelijkheid 
uit. Vandaar ook de uiterste gevoeligheid van de 
taal, wat tot uiting komt in het muzikale karakter 
van Schouwenaars' verzen. « Wonen » is zich niet 
opsluiten in de verborgenheid, het huis is open, 
het heelal neemt er bezit van. In de Frescobaldi-
sonnetten (1966) beschrijft de dichter zijn betrek
king tot de wereld als een veroverd worden : « De 
wereld neemt mij met haar vele handen ». Diezelf
de openheid krijgt ook gestalte in het gedicht, het 
is een belangrijk gegeven van de poëtica van de 
dichter ; hij spreekt van : 

gedichten als open handen, 
als lippen van geliefden, 
als lichamen van eerlijkheid. 

(uit Dag en Nacht, 1967-1969) 

Een ander tema of liever een ander kenmerk van 
Schouwenaars' ervaringsleven is het « luisteren ». 
De dingen hebben een « stem », ze « ademen », 
ze bevloeien als het ware de huid van de stilte. 
Juist de gedichten, waarin ik de ongrijpbare wissel
werking tussen het « ik » en de ruisende aarde 
ervaar in het rustige vloeien van de verzen, be
schouw ik als de meest dichterlijke. Schouwenaars 
deelt me dan veel meer mee dan op de ogenblik
ken waarop hij zich vermant tegen het opkomende 
heimwee en de strijd aanbindt met zijn gevoelige 
natuur. Graag haal ik enkele strofen aan ter ver
duidelijking van mijn lektuur : ^ 

...Langs zomen 
van verglaasde vaarten, stemmen komen 
nader, op nevel drijvend, vergaan 
en keren door een huivering van stilte. 
Lampernisse. Als deze regen voortaan . 

Een strofe nog uit de Frescobaldi-sonnetten : 

Dit is de stem van stenen, kruid 
en sneeuw, van vlerken, vrouwen in 
een dag van kroonjuwelen gewaden, 
bruidsmaal in de ledematen van de nacht. 

Je kan deze poëzie moeilijk onder de kontrole 
krijgen van de rede. Dat is wel het geval als de 
dichter zijn innerlijke twijfels, zijn geestelijk zwer
ven, zijn aarzelen, zijn verlatenheid belijdt, kortom, 
als hij in plaats van de gastvrije wereld de werke
lijkheid om hem heen als een vijandig milieu er
vaart. Dan treedt de verstening in : « Zieke bomen, 
kruiden, velden, vee, ontsluierd en versteend in 
schemering ». 

De gedichten waarin Schouwenaars zich overlevert 
aan zelfbeklag, zijn uiteraard erg egocentrisch. 
Hoe boeiend en dramatisch zijn persoonlijke proble
matiek ook mag zijn, toch leidt ze tot een bepaalde 
breedsprakerigheid en een neiging tot psychisch 
exhibitionisme, waartegen ik als poëzielezer ern
stige bezwaren heb. Dat soort gevoelens horen 
thuis in romans. Bovendien krijgt Schouwenaars' 
dichterschap door het overvloedige uitpakken met 
het eigen onheil en door het herhaalde bevestigen 
van een soort heldhaftigheid in de strijd tegen het 
eigen zieleleed, een vrij individualistisch karakter. 
Je stelt je dan de vraag in hoever dat type van neo
romantisch dichterschap in onze samenleving nog 
een eigen betekenis heeft. In hoever draagt de per
soonlijke problematiek waarmee Schouwenaars be
stendig bezig is, bij tot een scherper inzicht in de 
geestelijke en maatschappelijke toestand waarmee 
duizenden mensen in onze samenleving gekonfron-
teerd worden ? Het dichterschap is immers geen 
totaal vrijblijvende aktiviteit. Het moet een wereld 
voor mij openen, waardoor ik terug voeling krijg 
met waarden die de dagelijkse maatschappij waarin 
ik me tracht te handhaven, stelselmatig vernietigt. 
Ik vraag me ook af inhoever het symbool van de 
vrouw in Schouwenaars' poëzie nog voldoende 
levenskracht bezit, om als een soort etiek van de 
heropstanding te fungeren. De vrouw, zoals ze in 
de poëzie van Schouwenaars uitgebeeld wordt, 
namelijk als het traditionele zinnebeeld van de 
« zachte gezellin » en de bevrijdende eros, lijkt 
me eveneens te wijzen op een vrij smalle proble
matiek. 

Eugene Van Itterbeek 

Clem Schouwenaars "SCHADUW DER DWALING', 
Gefit, Colibrant, 1974, 43 biz., 140 fr. ; GEDICHTEN 
1956-1970, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 185 bIz.-

Johan Fabricius is in onze litera
tuur gekend als een zeer vrucht
baar schrijver van hoofdzakelijk 
lichtvoetige werken die zowel wat 
de taal als de inhoud betreft al
vast tot onze goede literatuur 
moet gerekend worden. Stilistisch 
behoort hij samen met bijvoor
beeld een Bertus Aafjes — ook 
weer zo'n wereldreiziger — tot de 
grootmeesters van onze eigen
tijdse literatuur. 
Een heel andere dan de lichtvoe
tige Johan Fabricius leerden wij 
kennen en waarderen in het zopas 
verschenen De oorlog van de 
kleine paardjes, een strak gehou
den doch gevoelig geschreven 
verhaal over een der gruwelijke 
« details » uit de weerzinwekken
de oorlogen — er zijn er eigenlijk 
geen andere — die Europa hebben 
geteisterd : de uitroeiing van ge-
isoleerde legereenheden, na lijf
aan-lijf-gevechten. 
Johan Fabricius maakte de Eerste 
Wereldoorlog volkomen mee als 
« Kriegsmaler », als tekenaar en 
kunstschilder op het front in de 
Italiaanse Alpen. Daar heeft hij 
vooral de eenzaamheid van de ge-
isoleerde Bosnische soldaten er
varen, hun voortdurende scher
mutselingen met de vijand en ten
slotte de op hen toegepaste 
gruwelijke slachtpartijen met 
handgranaten en bajonetten. Hij 
heeft hun lot vergeleken bij dat 
van de kleine paarden van de 
bergbewoners, thans als last- en 
trekdieren ingeschakeld in de 
strijd. De Bosnische soldaat was 
het uitverkoren <€ Frontschwein » 
van het leger van de Donau-mo-
narchie. Hij kon onder de meest 
primitieve omstandigheden leven 
zonder te morren, hij stelde geen 
eisen, kende zijn rechten niet en 
werd voor dit alles beloond met 
een minimum aan « Heimat-Ur-
laub ». « Unsere brave Bosnia-
ken » deden toch wel wat van 
hen verwacht werd als het op 
vechten aankwam. In de strijd wa
ren zij onverschrokken; tegensla
gen droegen zij met berusting. 

Allah is groot. Zij deden mij den
ken aan de dappere geduldige 
bergpaardjes die evenals zij aan 
de massa-slachting van een oor
log werden blootgesteld en ook 
niet wisten waaraan ze dat voor
recht verdiend hadden, waar op 
Gods Wijde Aardbodem zij zich 
bevonden en waar het bliksemend 
vuur vandaan kwam dat zovele 
duizenden van hen uiteenscheur-
de. 
Die potige, trouwe en onver
schrokken Bosniër met zijn zeld
zaam maar zoveel dieper heim
wee staat centraal in dit uit korte 
stukjes en gevoelige schetsen sa
mengesteld verhaal. De oorlog is 
een wrede machine die aan de 
soldaat geen tijd overlaat voor tot 
humanisme leidende beschouwin
gen : niemand heeft de tijd noch 
de mogelijkheid te luisteren naar 
en rekening te houden met 
iemand, een medestrijder, een 
vijand, een burger... Ongevraagd 
wordt de frontsoldaat in de kern 
van het even zinloos als oeverloos 
oorlogsgeweld gedropt, hij onder
scheidt zich daarin met leeuwen
moed, doodsverachting en vaak 
tragische onbezonnenheid. Die on
bezonnenheid is echter eerder 
een uiting van een ogenblik zwak
heid of van hopeloosheid. 
De oorlog van de kleine paardjes 
is een poging om de schijnwer
pers even te richten naar het in 
een oorlog ongekend en in vredes
tijd onderschatte leed van solda
ten die behoren tot (slechts t i j
dens een oorlog ontdekte) minder
heden en vechten aan fronten 
waarvan weinig of geen nieuws 
binnenloopt. Fabricius' boek is 
daarenboven eindelijk nog eens 
een menselijk dokument, waarin 
de soldaat aan bod komt, de strij
der wiens offer niet zinloos of 
zinnig wordt naargelang hij streed 
met wie verliezer of overwinnaar 
zal worden. Dat laatste is in de 
oorlogsliteratuur van de voorbije 
halve eeuw helaas te zeer het 
geval ! 

Frans-Jos Verdoodt 

Vonon november 

Boekenuueek 

Een week niet zoals de anderei De (erkende) 
boekhandel weet er alles van. Vraag hem het 

44e BOEK IN VLAANDEREN '75 - '76 

de najaarsproduktie in één boek van méér 
dan 350 bIz. voor 30 F. 

39^BOEKEnBEUR/ 
VOOR VLRRnOEREn 
Sedert 1 932. topgebeurtenis voor het boek 
in Vlaanderen. 
BOUWCENTRUM, J.V. Rijswijckin - Antwerper 
Van zaterdag 1 t /m dinsdag 11 november. 
Alle dagen van 10 tot 19uur. 
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THE FRENCH CONNECTION II 

Suksesvolle, kommerciële fi lms 
lopen momenteel steeds de kans 
om opgevolgd te worden door 
een tweede uitgave. Zo heb je 
« The Godfather Part II », « Fun
ny Lady » en binnenkort ook een 
tweede « That's entertainment ». 
« The French Connection » (1971) 
van William Friedkin was zo'n 
filmhit die gewoon om een ver-

' volg vroeg. Friedkin zelf voelde 
er echter niet voor, en regisseur 
John Frankenheimer werd onder 
de arm genomen. De twee be
langrijkste akteurs bleven echter 
behouden, nl. Gene Hackman, in 
de rol van de politieman « Po-
peye » Doyle en Fernando Rey 
in de rol van drughandelaar Char-
nier. 

•< The French Connection I » was 
gebaseerd op autentieke feiten 
en was een bikkelharde konfron-
tatie tussen Doyle en Charnier. 
Op het einde van de f i lm werden 
de drugs ingerekend, maar Char
nier zelf weet te ontvluchten. 
« The French Connection II » is 
een fiktief vervolg, waarin Doyle 
in Marseille op zoek gaat naar 
de verdwenen Charnier. 
Popeye Doyle gaat naar Marseille 
met de bedoeling persoonlijk af 
te rekenen met zijn vijand Char
nier. Maar hij krijgt in de eerste 
plaats af te rekenen met de 
Franse inspekteur Barthelemy 
(prachtig vertolkt door Bernard 
Fresson). Barthelemy gaat niet 
akkoord met de brutale methodes 
van Doyle en bovendien weet 
Barthelemy wat Doyle niet weet: 
dat hij enkel dient als lokaas om 
de arrestatie van Charnier door 
de Franse politie vlotter te doen 
verlopen. Want Doyle is bvb. de 
enige die Charnier kan « herken
nen ». De rollen worden echter 
omgekeerd en het is Charnier 
die Doyle oppakt. In een guur 
hotelletje wordt hij drie weken 
vastgehouden en heroïne inge
spoten. Op de stoep van het 
kommissariaat wordt hij daarna 
weer afgeleverd : zwevend tus
sen leven en dood, volkomen 
verslaafd. Barthelemy legt hem 
zonder enige overgang een ont
wenningskuur op : een schrijnen
de, wrede, langzame herstelpe
riode. En het is tijdens deze pe
riode dat tussen Doyle en Bar
thelemy eindelijk iets als gene
genheid voor mekaar groeit. Toch 
verzwijgt Doyle hem de naam 
van het hotelletje waar hij ge
vangen zat : zijn persoonlijke 
wraak — hij rookt het ganse 
huis uit — heeft iets van een 
waanzinnige obsessie. Maar op
nieuw weet Charnier te ontsnap
pen. Doyle houdt echter vol en na 
,een ultieme achtervolging — 
Charnier per boot, Doyle te voet 
langs de kade — knalt hij Char
nier genadeloos neer. 
Net zoals in « Nightmoves » staat 
ook hier de portrettering van het 
hoofdpersonage centraal. « Po
peye » Doyle is niet erg snug
ger, want het duurt erg lang voor
aleer hij het door heeft dat hij 
louter als lokaas moet dienen. 
Maar hij is wel eerlijk, aanhou
dend, onverzettelijk. In Marseille, 
waar geen mens hem begrijpt 
(en hij verstaat natuurlijk geen 
Frans) voelt hij zich volkomen 

ontworteld, gedesoriënteerd. Die 
desoriëntatie wordt totaal wan
neer hij al de angst, wanhoop, 
ontzetting en fysische aftakeling 
van een verslaafde aan de lijve 
ondervindt. Zijn afrekening wordt 
er echter des te persoonlijker, 
én onverbiddelijker door. Zoals 
gezegd is het Gene Hackman die 
werkelijk op verbluffende wijze 
de rol van Doyle vertolkt. 
Persoonlijk houd ik meer van 
« French Connection II » dan van 
zijn voorganger. De eerste was 
bikkelhard. De spektakulaire ak-
tie stond er centraal. In de twee
de French Connection wordt de 
figuur van de politieman nog 
meer van binnenuit benadert. De 
fi lm in zijn geheel is menselij
ker, alhoewel ook wel ongeloof
waardiger, want berustend op fik-
tie. Het is aan de kijker te oor
delen wat soort fi lm hij verkiest. 
Maar zowel in French Connec
tion I als II domineert de aanwe
zigheid van Gene Hackman in de 
figuur van « Popeye » Doyle. 

Hilde Dekeyser 

LIEFDE EN DOOD 

(Love and death) 
In zijn vorige f i lm, « Woody en de 
robotten » (« Sleeper ») zegt de 
Amerikaanse filmkomiek Woody 
Allen, dat hij enkel gelooft in de 
liefde en de dood. « Love and 
death », de titel van zijn nieuwste 
f i lm, geeft dan ook helemaal de 
inhoud ervan weer. Liefde en 
dood staan inderdaad centraal. 
Zijn angst voor deze twee levens
elementen reageert Allen af in 
kolderieke humor. De tragische 
dimensie is echter steeds — 
vaak latent — aanwezig. Woody 
Aliens humor is een mengeling 
van fantasie, ironie, agressiviteit 
en — zeker in deze f i lm — ook 
lyriek. 

Opnieuw spelt Woody Allen de 
rol van onooglijke, klungelige 
pechvogel, een mengeling van 
Chaplin en Keaton. Deze pech
vogel noemt Boris Groechenko, 
en de fi lm verplaatst ons naar 
Rusland ten tijde van Napoleon. 
Boris houdt van zijn nichtje Son-
ja, met wie hij diepzinnige filo
sofisch - religieuze gesprekken 
houdt. Sonja houdt echter van 
Boris' broer, Ivan, een liefde die 
niet beantwoord wordt. Op het 
ogenblik dat Boris, tegen zijn zin 
want hij is « liever laf dan dood », 
ten strijde trekt tegen Napoleon, 
huwt Sonja uit liefdesverdriet een 
vishandelaar. Door louter toeval 
— of omdat hij liever de dwaas 
uithing dan de held — keert Boris 
kerngezond van het front terug. 
Na een seksuele uitspatting 
wordt hij door zijn rivaal in een 
duel uitgedaagd. Boris, overtuigd 
van zijn nabije dood, bekent zijn 
liefde aan Sonja. Uit medelijden 
belooft ze hem te huwen wan
neer hij het er levend afbrengt. 
En, opnieuw door zijn klungelig
heid, overleeft hij het inderdaad. 
Sonja is aanvankelijk wanhopig, 
maar langzamerhand gaat ze echt 
van deze gekke man houden. 
Wanneer Napoleon opnieuw Rus
land bedreigt, plant ze een kom
plot om hem te doden. Boris ver
knoeit echter de hele opdracht 

en staat terecht voor een mooid 
die hij niet bedreven heeft La
chend gaat hij zijn exekutie tege
moet, gelovend in zijn droom 
waarin de Engel Gods hem be
richtte dat hij gratie zou krijgen. 
Maar Boris sterft wel degelijk, en 
vanuit dit ander eleven bericht 
hij Sonja hoe triest het daar aan 
toe gaat. Ook na de dood blijft 
hij een pechvogel. 
De beste fi lm met Woody Allen 
tot nog toe was « Play it again 
Sam », die echter niet geregis
seerd werd door Allen. In zijn 
eigen films gaf Woody Allen tel
kens wel blijk van zijn talenten 
als akteur en scenarist, echter 
niet als regisseur. In « Liefde en 
dood » heeft hij echter voor het 
eerst ook de regie stevig in han
den. Voor het eerst bereikt hij 
bvb. een harmonie tussen visuele 
en auditieve humor. Voor het 
eerst ook duikt de lirische di
mensie in zijn humor duidelijk 
op. Toch is ook deze fi lm niet vrij 
van zwakkere momenten, bvb. 
hier en daar te lang aangehouden 
scènes, waardoor de lach weg
sterft. 
In « Liefde en dood » zitten tal-

SPRANKELENDE SPARKS 

Voor een tweede maal waren de 
Sparks in ons land, en hun pres
tatie in het Brusselse Koninklijk 
Cirkus was op zijn minst interes
sant. 
Na hun elpee « Kimono my hou
se » wordt het wel moeilijk een 
album te brengen van hetzelfde 
hoog niveau, maar de nummers 
die ze voorstellen uit hun nieuwe 
plaat « Indiscreet » zijn van zeer 
degelijk gehalte. 
Deze plaat verschijnt deze week 
samenvallend met de drieweken-
toer die ze ondernemen door
heen Groot-Brittanië. 
Op het podium heeft zanger Rus
sell een stevige en zwierige akt, 
die enorm kontrasteert met de 
rustig achter de Fenderpiano zit

tende broer Ron, die zelf opvalt 
door zijn kortgeknipte achteruit-
gekamde haar, het Hitlertype-

snorretje, en hemd en das. Muzi
kaal was het alweer een beleve
nis, met vooroorlogse Duitse en 
ook Engelse comedy-inslag. Maar 
het leek ons of ze toch minder 
sympatiek en zelfs wat preten
tieus overkwamen. 

Sergius 

rijke reminiscenties aan andere 
groten uit de literatuur- en film
wereld. Zo Dostojewski, Tolstoï, 
Sergei Bondarchoek, Bergman, e.a. 
Ook dit is typisch voor Woody 
Allen : sommige gags vragen bij 
hem een zekere voorkennis, een 
verstandelijke aktiviteit van de 
kijker. Toch kun je zijn films 
moeilijk beschouwen als voer 
voor uitsluitend cinefielen of in-
tellektuelen. Want er blijven ook 
voor de doorsnee-kijker voldoen
de gags over om het kijken naar 
deze fi lm tot een amusant en 
boeiend iets te maken. Woody 
Allen fi lmt zowel voor de cine
fielen als voor het breed bios-
kooppubliek. En in deze opdracht 
slagen niet zoveel kineasten. 
Vermelden we nog dat deze Ame
rikaanse fi lm gedraaid werd in 
Frankrijk en Hongarije, en de be
kende Franse kameraman Ghis-
lain Cloquet de beelden schoot. 
De aangewende muziek is afkom
stig van Prokofief. 

Hilde Dekeyser 

oumm 
VUILLARD - BONNARD . ROUSSEL 

In het kader van Europalia heeft 
tot einde november in het Muse
um voor Oude Kunst (Regent
schaplaan) te Brussel een ten
toonstelling plaats van de zgn. 
NABIS-groep, die feitelijk uit drie 
Franse schilders van het einde 
der vorige eeuw tot 1947 (sterf
jaar van de laatste van dit drietal) 
bestond, nl. Edgard Vuillard, Pier
re Bonnard en Ker-Xavier Rous-
sel. Maurice Denis behoorde even
eens tot deze groep, van hem 
stamt de bekende definitie van 
het schilderij <• geen landschap, 
geen stilleven, geen figuur, maar 
een vlak waarop kleuren worden 

Woody Allen 

aangebracht volgens een persoon
lijke keuze en schikking ». 
Het trio nam niet alleen als groep 
deel aan simbolische manifesta
ties en aan de aktiviteiten van 
het Theatre de l'CEuvre en van de 
gebroeders Natanson (Revue 
Blanche) maar was levenslang be
vriend. Dat blijkt uit de dokumen-
taire foto-expositie aan de Ingang 
van de tentoonstelling (w.o. drie 
expressieve foto's van Toulouse 
Lautrec). 

Deze drie schilders zetten feite
lijk het werk voort van Gaugain 
en waren de wegbereiders voor 
de fauvisten. Een vruchtenstille
ven van Vuillard zou zo van Rik 
Wouters kunnen zijn. Pierre Bon
nard (1867-1947) is de meest ex
pressieve, de uitbundigste kolorist 
van de drie met zijn bekende se-
mi-pointillistische naakten en por
tretten. Edmond Vuillard (1B68-
1940) heeft een voorliefde voor 
achtergronden van behangpapier, 
en bijwijlen schijnen de voorplans 
van zijn gouache- en pastelachtige 
schilderijen in deze achtergronden 
op te lossen. Roussel ten slotte 
(1867-1944) is onder-vertegen
woordigd doch moet eveneens 
een knap schijder-intimist ge
weest zijn. Want het intimisme is 
wel kenschetsend voor deze drie 
rustige rasschilders, die weinig 
eisten, bijna in afzondering leef
den, wier werk alleen door ken
ners gekend en gewaardeerd was 
en die een gelukkig leven hebben 
gehad, een leven vol van « la joie 
de peindre ». 

Een katalogus is te verkrijgen te
gen 150 fr. Alle opschriften en 
toelichtingen in deze tentoonstel
ling zijn perfekt tweetalig. Frank
rijk erkent blijkbaar uitdrukke-
l'ijk de volkse dualiteit van België. 
Als het goed is zeggen we het 
ook. (R.C.). 

Dagelijks van 10 tot 17 uur, uitge
zonderd 's maandags. Tot 30 no
vember. Ingang Regentschap-
str 3. 
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ZWAAR WERK 

Hoeveel cyclo-crossen worden er 
in ons land ieder week-end gere
den ? Tien, vijftien, twintig ? En 
hoeveel echte cyclo-crossers rij
den er in ons aan koereurs noch
tans steenrijk vaderland rond ? 
Wij kennen de juiste cijfers niet. 
Noch van het eerste omdat het 
iedere week vanzelfsprekend ver
schilt, noch van het tweede, om
dat bij gelegenheid iedereen al 
eens crosser is. In ieder geval 
is het zo dat het handjevol echte 
veldrijders sterk aan kumul moet 
doen om alle organisatoren zo 
een beetje tevreden te stellen. 
Heel veel bezwaar zullen zij daar
tegen niet hebben. Het garan
deert hun een stevige boterham 
(en die is hun van harte gegund). 
Maar of het de kwaliteit van het 
— duur betaalde — sportvertoon 
verhoogt, daar twijfelen wij toch 
eventjes aan. 

MISHANDELING ? 

In Duitsland is weer een zaak 
hangende in verband met de 
paardensport. Men heeft ontdekt 
dat een top-ruiter de poten van 
zijn paard pleegt in te smeren 
met een zalf voor brandwonden. 
Dit maakt de huid van het paard 
zeer gevoelig, en omdat ieder 
kontakt met een hindernis flink 
pijn doet, kiest het paard de 
wijste partij, en springt het hoog 
genoeg om dat kontakt te ver
mijden. Tot groot jolijt van zijn 
berijder. Is dat nu dierenmishan
deling ? Wij weten het niet. Wij 
zijn geen paard. Maar persoonlijk 
zouden wij het niet graag hebben 
dat onze baas ons iedere morgen 
zou insmeren met dat goedje, om 
ons gewilliger te doen springen 
En dit schrijvende vragen wij ons 
af of hij het zou doen, de prijs 
van de zalf in aanmerking ne
mende 

DE BESTE BROEDERS 

In Belgrado streden de Europese 
naties — tenminste de twaalf 
elite-naties — voor de Europese 
volleybalkroon. Wij, Belgen, be
hoorden tot die twaalf uitverkore

nen, en dies togen onze volley-
baljongens en dito meisjes oost
waarts, om er het hoofd te bie
den aan de Russen en hun hori
gen. Zowel onze jongens en meis
jes eindigden twaalfde op twaalf, 
wat niet zó slecht is, want ze 
kregen aldus andermaal de gele
genheid om veel te leren. Veel 
beter deden het onze piotten, in 
een dergelijke Europese strijd 
gewikkeld. Zij eindigden name
lijk voorlaatste. Waaruit ander
maal blijkt dat het leger de bes
ten onzer broeders herbergt. Wat 
iedereen al lang wist. Zelfs de
genen die thuis moesten blijven 
om te werken. 

MAGER 

Toen destijds de bepalingen van 
het wetsontwerp van Stan De-
clercq betreffende het sociaal 
statuut van de sportbeoefenaar 
bekend werden, ging er in de 
sportmiddens een gekrijs van je
welste op ; de klubs moesten 
« kapot », het ging een chaos 
worden, de Belgische sport was 
om zeep. Dat wetsontwerp is nu 
verleden week goedgekeurd in 
de kamers, en zal het binnenkort 
ook worden in de senaat. Het 
ziet er 0.1. bedroevend uit. In 
feite zijn er maar twee dingen in 
voorzien. Ten eerste dat een spe
ler, als zijn kontrakt ten einde is, 
zijn transfer mag bedingen. Ten 
tweede dat de klubs onder elkaar 
de konflikten moeten oplossen, 
in afwachting dat — zo nodig — 
een paritaire kommissie het doet. 
Kortom, de nieuwe wet (of bij
na) stampt een open deur in. 

EUROPEES 

Verleden week werd er alweer 
Europees gesjot, en vermits vier 
Belgische klubs nog van de par
tij waren, kunnen wij niet anders 
dan even hun uitslagen overlo
pen Anderlecht (bekerhouder) 
had de gemakkelijkste opdracht : 
aan huis tegen de bescheiden 
Joegoslavische klub Banja Luka. 
Anderlecht — of moeten we zeg
gen Rensenbrink ? — won ge
makkelijk met 3-0. RWDM ging 

NATIONALE LOTERIJ 
39ste tranche 

HOGE L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

5 X één miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 5 november 
HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

De loten worden uitbetaald zonder de 

minste fiscale of andere aftioudingen 

in Joegoslavië tegen de lands
kampioenen Hajduk Split spelen, 
en werd met 4-0 ingemaakt (en 
het had meer kunnen zijn, naar 
het schijnt). Voor de UEFA-beker 
speelde Klub Brugge op Ipswich 
Town, en kreeg met 3-0 op de 
donder, ondanks de training met 
échte Engelse ballen. De trainer 
was ze speciaal gaan kopen. Ant
werp tenslotte ging tegen Slask 
Wroclaw (Polen) een gelijk spel 
afdwingen. Vooruitzichten ; An
derlecht en Antwerp een bank 
vooruit. RWDM en Brugge : out. 

PROCES 

Half november zal de korrektio-
nele rechtbank van Gent uitspraak 
moeten vellen in een dopingaf-
faire, waarbij een heleboel koe
reurs, verzorgers en doktoors be
trokken zijn op een of andere 
manier. De zaak lijkt ons inge
wikkeld, maar als wij het goed 
begrepen hebben zou het eigen
lijk gaan om de handel in stimu
lerende middelen. Laten wij op 
de zaken niet vooruitlopen, en 
hopen dat het allemaal niet zo 
erg zal blijken. Dit moet echter 
vastgesteld worden : dat het pro

bleem van de doping nog niet 
van de baan is, hoe bemoedigend 
de uitslagen van de kontroles ook 
zijn geweest in het voorbije sei
zoen (behalve voor de beginnelin
gen, die hoe langer hoe meer 
schijnen te slikken). Het gebruik 
van doping heeft wonden gesla
gen. De vraag is nu : hoe ze he
len ? En verder voorkomen ? 

AMERIKAANS AVONTUUR 

Felix Lévitan, een van de grote 
bazen van de ronde van Frankrijk, 
heeft laten weten dat zijn cirkus 
in 1976 ook zal optreden in de 
Verenigde Staten. Na België, 
Luxemburg, Zwitserland, Italië, 
Spanje, Nederland en Engeland, 
zullen de States de eer krijgen 
wat af te dokken om de kreem 
van de Europese beschaving aan 
het werk te zien. Het spektakel 
zal georganizeerd worden half 
mei, met « ritaankomsten » in 
New York, Philadelphia en Wa
shington. Op dat ogenblik zal ook 
Giscard d'Estaing in Amerika zijn 
— bloot toeval natuurlijk — en 
men mag derhalve verwachten 
dat minstens één rit zal gewon
nen worden door een Fransman. 

TV-VOETBAL 
Men heeft soms de indruk dat 
iedereen de voetbalwedstrij'den 
op het TV-schermpje volgt. 
Dat blijkt lang niet het geval te 
zijn. 
De studiedienst van de BRT heeft 
nagegaan hoeveel mensen de uit
zendingen gevolgd hebben in de 
zomer van 1974, dus van de eind
ronde van de wereldkampioen
schappen. 
In de namiddag zaten gemiddeld 
een 800.000 kijkers voor het 
schermpje, 's Avonds steeg het 
aantal tot meer dan 1,3 miljoen, 
maar voor de late avonduitzendin
gen waren er maar een goeie 
100.000 liefhebbers. 
Eerste bedenking : bedenkend dat 
er een aantal kijkers naar voetbal 
kijken omdat er niets anders te 
zien is, kan men zich afvragen of 
het wenselijk is zoveel tijd uit te 
trekken voor voetbal. Temeer om
dat andere, misschien betere, pro
gramma's eronder lijden. 
Wat de leeftijdsgroepen van de 
kijkers betreft : minst keek de 
jeugd (opvallend weinig zelfs), 
meest de mensen van de derde 
leeftijd. Van de eerste groep 
veronderstellen wij : bij gebrek 
aan interesse. Van de tweede : 
vooral uit verveling. Ook hier kan 
dus de vraag gesteld worden : 
wensen die mensen niet iets be
ters ? Terloops gezegd : die vra
gen hebben geen kritische bedoe
ling. Het lijkt ons enkel mogelijk 
dat ook de BRT-mensen niet we
ten of al die kijkers « aktieve » 
kijkers zijn, of slechts hun toe
stelletje aanzetten omdat er nu 
eenmaal « iets » te zien is, goed 
of minder goed. 

Wat opleiding betreft waren de 
kijkers met universitaire vorming 
— het spreekt vanzelf — het 
minst talrijk. 
Als men het beroep nagaat, ble
ken de hogere bedienden fle beste 
kijkers. 
Tenslotte werden ook verschillen 
opgemerkt volgens de woon
plaats : in kleinere gemeenten 
keek men meer dan in grotere. 

Bij gebrek aan andere ontspan
ning ? 
Wij zouden het niet aandurven die 
cijfers te gaan interpreteren. Dat 
is specialistenwerk. Maar het zou, 
dachten wij, nuttig zijn als ze 
eens degelijk bestudeerd werden. 
Het zou bij voorbeeld leerrijk kun
nen zijn in verband met de zee 
van zendtijd die men tijdens het 
weekend aan de sport meent te 
moeten besteden. 
En de algemene indruk die wij — 
en wellicht de meesten — ervan 
overhouden : er wordt veel min
der naar sport gekeken dan men 
zou verwachten. 

VAN DAG 
• MAANDAG : een Antwerpse 
sjotter speelde het klaar één mi
nuut op het veld te staan, géén 
bal te raken, en dan buiten te 
vliegen. Proficiat ! • DINSDAG : 
Roy Schuiten is met een heel ba
taljon meedrinkers naar Milaan 
getrokken om een broek te ko
pen. Die zijn er niet in Holland 

• WOENSDAG : en de bouwvak
kers die de olimpische installaties 
bouwen, hebben nog maar eens 
het werk neergelegd. Het gaat 
niet om te winnen, jongens ! 

• DONDERDAG : de gejachte 
sportliefhebbers kunnen op beide 
oren slapen. Zij zullen een heel 
uur lang een « pee op een velo » 
kunnen zien. Denderend spekta
kel • VRIJDAG : Pol Vanden 
Boeynants is erelid van de Bel
gische voetbalbond geworden. 
Wat gaat er nu weer opslaan ? 
9 ZATERDAG : verjaardag van 
onze echtgenote en van het we-
relduurrekord van Merckx. En zo 
is de « Wij «-informatie vollediger 
dan die van de sportgazetten % 
ZONDAG : verstandige vraag van 
« Les Sports » : betalen de fan
fares die de voetbalmatchen op
luisteren auteursrechten aan SA-
BAM ? • 

TOT DAG 

INTERMEZZO 1 

Er wordt wel eens gevraagd, en 
nu weer naar aanleiding van het 
sensationele sukses van de Rus
sische Venussondes, wie nu in 
feite aan de leiding ligt in de 
« koers naar de sterren », de 
Verenigde Staten of de Sovjet
unie ? 
Als u het goedvindt willen wij 
daar even op ingaan, zonder dat 
nochtans een kort en duidelijk 
antwoord moet verwacht wor
den. 
Men weet dat, kronologisch ge
zien, de Russen altijd de Ame
rikanen voor waren. Eerste on
bemande vlucht, eerste beman
de vlucht, eerste maanschot, 
eerste (onbemande) zachte lan
ding op de maan, eerste omwen
teling om de maan enz. En ver
der eerste landing op andere 
planeten, en nu eerste foto's 
vanop het Venusoppervlak. 
De Amerikanen van hun kant 
brachten een mens op de maan, 
als bekroning van een op fan
tastische wijze uitgewerkt pro
gramma met achtereenvolgens 
de Rangers (harde landing op de 
maan), de Lunar Orbiters {om
wenteling om en fotografie van 
de maan), de Surveyors (zachte 
onbemande landing] en Appolo's 
(zachte bemande landing). 
Het schijnt wel vast te staan 
dat de Amerikanen technisch be
ter uitgerust zijn. Dit bleek bij 
voorbeeld nog deze zomer, bij 
de samenkoppeling van een 
Amerikaans en een Russisch 
tuig. 

Een vraag waar de ruimtespecia
listen (van bij ons) het blijkbaar 
niet eens over zijn is deze : is 
het ooit de bedoeling geweest 
van de Russen een mens op de 
maan te brengen ? Voor zover 
men weet hebben zij nooit een 
ruimtetuig gelanceerd dat daar
voor was opgevat of uitgerust. 
Sommigen menen nochtans dat 
zij inderdaad zo'n tuig hebben 
ontworpen, maar dat het niet 
tijdig (vóór het Amerikaanse) is 
klaargekomen, en dat het plan 
werd opgegeven. 
Anderen zien in de Russische 
verkenning van de maan (enkel 
met mekanische tuigen) een lo
gische voorbereiding van de ver
kenning der planeten, die voor
lopig met bemande vluchten on
denkbaar is. Ook in Amerika 
zijn er kritische stemmen opge
gaan om te zeggen dat de «man 
on the moon » een overbodige 
stunt was, en dat men beter de 
aandacht zou richten — zoals 
de Russen — op een programma 
dat zowel voor de maan als 
voor de planeten kon gelden. 
De vraag « wie rijdt aan de lei
ding ? » kan dus in het midden 
worden gelaten. Zij hebben bei
den hun eigen metode en pro
gramma gevolgd, in funktie van 
het doel dat zij zich stelden en 
de middelen waarover zij be
schikten. 

Om te kunnen antwoorden op 
de vraag wie de grootste pres
tatie leverde, zou men al moe
ten een antwoord vinden op de 
vraag naar de waarde van de 
doelstellingen, en zou men moe
ten kunnen zeggen : wat is be
langrijker, een mens op de 
maan brengen, of een kamera 
op Venus, die gedurende enkele 
minuten opnamen maakt ? 
Volgende week zullen wij het 
nog even hebben over de ma
nier waarop Amerikanen en Rus
sen de planeten bestuderen. En 
dan gaat de ruimtevaart weer 
de la in, tot wij op het einde 
van de reeks « Wijde Kosmos » 
uitgebreid de verkenning van de 
kosmos onder de loep nemen. 
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W-PROGMMfYlKS 

30 OKTOBER 
BRT 

18.00 
18.05 
18.30 
19.10 
19.15 
19.45 
20.15 
20.45 
21.35 
21.45 

22.05 
22.50 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Wickie de Viking. 
Jonger dan je denkt. 
Verkeersveiligheid. 
Van Bali naar Tahiti. Dok. 
Nieuws. 
Tafel zQven. 
Pano '75. 
Monumentenjaar 1975. 
Standpunten. 
Verzorgd door het Dos
felinstituut. 
Première. 
Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.15 Teleac. 
18 45 Toeristische tips. 
18.55 
19.05 
19.25 

Nieuws. 
Laurel en Hardy. 
Landgenoten. 

19.40 All in the family. 
20.05 
20.20 
21.00 
21 35 
21.50 

23 15 

NED 

18 45 
18 55 
19.05 
19 30 
20 00 
20 40 
21 30 
21 55 

Simplistisch verbond. 
De Palestijnen. Dok. 
Monty Python. 
Nieuws. 
De Kruistochten gezien 
door Arabische ogen. 
Nieuws 

2 

Brigadier Dog 
Nieuws. 
Guyana, waterland. 
Oorlogswinter 
Nieuws. 
Klaverweide 
De ombudsman. 
Man over de vloer. 

22 20 Achter het nieuws. 
22 55 
22 56 
23 10 

Gedicht 
Den Haag vandaag. 
Nieuws. 

RTB 

1810 
18 30 
19 00 
19 25 
19 45 
20 15 
20 35 

22.05 
22.50 

1, 2, 3. j 'ai vu. 
Savoir-vivre cuisine. 
La ligne de demarcation 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Operation 11 11.11. 
La femme en blue. Fran
se fi lm (1972). 
De filmmolen. 
Nieuws. 

31 OKTOBER 
BRT 

15 40 Wielrennen 
18 00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Open school. 
18 35 Afrika. Dok. 
19 10 KTRC. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Music all in. 
21.15 De vervloekte koningen. 
22 55 Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18 45 Kortweg. 
18 55 Nieuws 
19.05 De man van 6 miljoen. 
19 55 Alles of niets. 
20 40 Pepper 
21 35 Nieuws. 
21 50 Music all in koncert. 
22.50 Interview met de minis

ter-president. 
23 00 Nieuws 
23 05 Jumping Amsterdam, 

NED 2 

17 30 Avro's sportpanorama. 
18 45 Brigadier Dog 
18 55 Nieuws. 
19 05 Nationale hitparade. 
20 00 Nieuws 
20 25 De gebroeders Ham

mond 
21 15 Voor de vuist weg. 
22 35 Televizier magazine. 
23 20 Nieuws 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Reflets du liberalisme. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Les Indiens de la Colère. 

Dok. 
21.15 L'Homme et les sortile

ges. 
22.45 Basketball. 
23.15 Nieuws 

1 NOVEMBER 
BRT 

14.30 De piraat. VS-speelfilm 
(1948). 

16 00 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Star Trek. 
18.55 Tekenfilm. 
19.00 Boeket. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Slalom. 
21.15 Mie Katoen. 
22.05 Het volkje. VS-film. 

NED 1 

10 30 
15 00 
15.02 
15 30 
15 45 
1630 
1815 
1845 
18 55 
19 05 
20.00 

21.35 
21.50 
22 40 
23 20 
23 30 

Teleac. 
Nieuws. 
Runa's paardje. 
Weet je wel. 
De holle boom. 
Stuif es ih. 
Teleac. 
TV-Info voor Marokkanen 
Nieuws. 
Rakker 
Melodieën n.a.v. 50 jaar 
Vara. 
Nieuws. 
Etablissement. 
Goda Meir. Dok. 
Simon Carmiggelt. 
Nieuws. 

NED 2 

18.45 
18 55 
19 05 
19.30 
19 50 
20 00 
20 25 
2*1 30 

23 00 
23 41 
23.45 
23.50 

Brigadier Dog. 
Nieuws. 
Wickie de Viking. 
Afrikaans dagboek. 
't Zand 33. 
Nieuws. 
Bij ons in . Twente. 
Het geheim van de 39 
voetstappen. Triller van 
Hitchcock (1935). 
Brandpunt 
Muziekproramma. 
Nieuws. 
Lied van de week. 

RTB 

9 00 
10 00 
11 00 
12 35 
13 30 
14 00 
14.30 

14 45 

16 30 
17 00 
17 45 
18 55 
19.00 
19 30 
19 45 
20 15 
20 45 

22 55 

TV-Droit. 
Donner a voir. 
Eucharistieviering. 
Regionaal debat. 
TV-Femmes. 
Entree Nbre. 
Un peu de terre, un peu 
de peine, beaicoup de 
joie. 
Mon onk Zizi. Waals to
neel. 
Loisirs actifs. 
Follies. 
A vos marques. 
Les Pilis. 
Spectacles. 
Antenne-soir. 
Nieuws 
Le jardin extraordinaire. 
Muiterij o p ' d e Bounty. 
Amerikaans avonturen
film (1935). 
Nieuws. 

nwttt 
2 NOVEMBER 
BRT 

9 00 Doe mee 
9 25 Dis manibus. 
9 50 Ten huize van Lambertus 

Vandermeulen. 
10 40 Stemmingsmuziek 
11 00 Konfrontatie. 
12 00 Zeven op zondag. 
14 30 Open school. 
15 00 Zes en een halve gare. 
15 15 Binnen en buiten 
18.20 Ti-Ta-Tovenaar, 
18 25 Het meisje van de TV. 

18.50 Van Pool tot Evenaar. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Misterieuze verhalen. 
21.05 Een voetreis naar Rome. 

Dok. naar Bertus Aafjes. 
21.55 Hooglied. 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Teleac. 
14.30 Les Gammas. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis. 
16.27 Jumping Amsterdam. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 Bericht van de wilde 

ganzen. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 New Foundland. Dok. 
19.30 Jonge mensen op het 

koncertpodium. 
20.30 Hier Parijs, hier Jan Bus-

se. • 
20.40 Columbo. 
21.50 Sonja 's avonds. 
22.40 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 Dokter ja, dokter nee. 
21.00 Presentatie Hongarije. 
21.25 Dokter ja, dokter nee. 
21 30 Nieuws. 
21.35 Zienswijze. 
22.35 Beeldspraak. 
23 00 Nieuws. 

RTB 

9.15 

10.15 
10 30 
11 00 
12 00 
12 50 
13 05 
14 00 
14 30 

15 20 
17 05 
1715 
17.55 
18.40 
18 45 
19 30 
19 45 
20.15 
20 20 

21.10 
22 00 
23 00 

Des machines, des mal-
tres, des élèves. 
Tuinieren. 
Ulysse. 
Eucharistieviering. 
Faire le point. 
Nieuws. 
Concertissimo. 
Arts-Hebdo. 
Le monde merveilleux 
de la couleur. 
Visa pour le monde. 
Sportuitslagen. 
Carrefour 17. 
Lyrique. 
Gulp. 
Sportweekend. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Suggestions. 
Michel Strogoff. Nieuw 
feuilleton. 
Cinéscope. 
TV 7 Club. 
Nieuws. 

3 NOVEMBER 
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 Antwerpen boven. Kaba-

ret. 
20 50 Rubens : leven en wer

ken. Kwis. 
21.30 Monsieur le président. 

Over het Franse presi
dentiele regime. 

22 20 Nieuws. 

NED 1 

18 15 Teleac. 
18 45 Suriname deze week. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Tommy en Charlie. 
19 30 FC-Avondrood. 
20.20 2 voor 12. Kwis. 
21.00 Golda Meir. Dok. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Een liefdesgeschiedenis. 
22.45 Vara-jubileumprent. 
23 00 Gedicht. 
23.01 Simbiose. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 

19.05 Suske en Wiske. 
19.30 Dr Who. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Johnny Kraaykamp-show. 
21.15 Baretta. 
22.15 Aktua-TV. 
22.55 Nieuws. 

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

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le tiercé de Jack. Toneel. 
21.40 Karl-Gustav Jung. 100 

jaar geleden. 
22.40 Nieuws. 

lIN^fi 
4 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boy Dominic. 
18.30 Open school. 
19.00 De boze heks. 
19.10 Gastprogramma. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Maskers, folk en blues. 
21.00 Voedsel in de wereld. 
21 30 Newport jazz festival. 
22 15 Nieuws. 
22.30 Open school. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-info voor Spanjaarden 
18 55 Nieuws. 
19 05 Professor uil en de mu

ziek. 
19.50 Tatort. 
21 35 Nieuws. 
21 50 TV-Privé. 
22.30 Het heilig vuur. 
23 00 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Zij gingen de lucht in. 
19 30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20 25 David Copperfield. 
21 20 Herkent u deze ti jd ? 
22.15 Hier en nu. 
22 55 Zeeland zingt. 
23 05 Den Haag vandaag. 
23 20 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 misères 
des Courtisanes. 

21.15 Situation 75. 
22.00 Absurde n'est-il pas ? 
22.45 

• 
Nieuws. 

BSfi"" 
5 NOVEMBER 
BRT 

16.30 Tip-top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18.45 Coronation Street. 
19.45 Nieuws. 1 
20.15 Michel Fugain et le Biq 

21.15 
21.50 

22.30 

NED 

Bazar. 
Resonanties. 
Rubens : leven en wer
ken. Kwis. 
Nieuws. 

1 

10.00 Schooltelevisie. 
15.30 Wat heet oud ? 
16.15 De rode autobus. 
17.00 Twietie. 
18 15 Teleac. 
18.45 
18.55 
19.05 

Verkeersplicht. 
Nieuws. 
Van gewest tot gewest. 

19.50 Politieke partijen. 
20.00 

21.10 
21 35 
21 50 
22.05 
22 35 
23 15 
23 30 

Boeren, bonzen en bom
men. 
De korte f i lm. 
Nieuws. 
Den Haag vandaag. 
Panoramiek. 
Studio sport. 
Sprekershoek. 
Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Jouw beurt. 
19 30 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20 25 Socutera. 
20.30 Televizier magazine. 
20 50 Hoe maakt men een 

atoombom ? 
21 35 Ramsessie. 
22 10 Colette Dok. 
23 10 Nieuws. 
23 15 Teleac. 

RTB 

14 00 L'Avare. Toneel. 
16 15 Schooltelevisie. 
16 45 Feu vert. 
18 25 Tempo. 
18 55 Barbapapa. 
19.00 Les Robinsons du Paci-

fique. 
19 25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20 20 Valses Viennoises. 
21.20 Sports et vie. 
Aansluitend : Nieuws. 

Dinsdag 4 nov. zendt NL 1 een vraaggesprek uit met de schrijfster, 
zangeres en filmaktrice Hildegarde Knef. (om 21u.50). 
Maandag 3 nov. start een kwisreeks over het leven en het werk 
van P-P Rubens Kwisleider is Willem Duys BRT om 20u.50. 

Op 10 nov. start een nieuw feuilleton : « Wij Saampjes ». Op lè 
nov. kan men een evokatie zien over de schrijver Herman Teirlinck. 
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flfliiBcuoLen 
Taveerne • Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

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

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

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - T. 091/69.31.7C 
Geselekteerde planten voor 

partikuliere verkoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kieurenkataloog 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 
tel. (050)33.54..04 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 M ASSEN HOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Prans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laborator ium 
V A N DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02 )734 06 43 
Na 18 u 425.46 42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle 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 mS 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

DANSORKEST 

BERT MINTEN 
EINDELIJK TERUG ! 

Betserbaan 3 - 3460 Halen 
TEL. (013)44.10.66 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - vESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

^» DE PRIJS VAN 
* I 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, iedere frank telt dubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREH 
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 
bi] het huis STANDING 

mik 

V - T ) . 

. - < * ^ ' 

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 
t? worden. Begijnenvest 99, 2000 
Antwerpen. R 124 

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 

Sekretaresse met ervaring sekre-
tariaatswerk, diploma A6/A2, 
zoekt passende betrekking. Kon-
takt via sen. M. Van Haegendoren, 
Guido Gezellelaan 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-
jarlge 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
nis van daktilo en buj-eelwerk. 
— 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 

— K'inderverzorgster-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 als 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 

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. Inï. 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 . . 
zoekt 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 

Jong gezin met twee kinderen 
zoekt zeer dringend huis te huren 
tussen Leuven en Mechelen. Men 
gelieve kontakt te nemen met 
volksvert. Joos Bomers, Lierse-
stwg 11, 2580 St-Kat.-Waver, tel. 
015/21 79.00. R 136 

Onze wetgeving schept de moge
lijkheid voor landbouwers bij ver
koop van door hen gehuurde gron
den het aan hen toegekende voor-
kooprecht over te dragen aan an
deren. Wie wenst een goede en 
veilige geldbelegging te doen en 
tevens een jonge landbouwer te 
helpen wordt dringend verzocht 
zich in verbinding te stellen met 
sen. Willy Persyn, Ratelinge 11, 
8050 Winge. Tel. 051/65.50.90. 

R 137 

Lic. psychologie (zeer goed Duits 
kennend) wordt gevraagd voor 
werk in beroepsoriëtering. Kandi
daten gelieven zich schriftelijk in 
verbinding te stellen met red. blad 
met vermelding van studies en t i
tels, onder R 138. 

Burgerlijk ingenieur, richting me-
chanika, optie produktiebeleid, 
voldaan aan militieverplichtingen 
(23 j ) zoekt passende betrekking. 
Jonge man, diploma A2 elektro-
mechanika, 20 j . , voldaan aan mi
litaire verplichtingen, zoekt pas
sende betrekking. 
Kontakt : sen. W. Jorissen, Louisa
str. 31, 2800 Mechelen. Tel. 015/ 
41.35.96. R 139 

Kulturele instelling Brussel zoekt 
bekwaam vertaler Nederlands-
Frans. 
Kontakt via sen. M. Van Haegen
doren, Guido Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee, tel. 016/22.45.45. R 140 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
jM—nhoiiwr»y««t. 52 Anhicrpwi T«). 03.3^35 JS, 

EEN WINTERVAKANTIE VOOR ELK WAT WILS 

wintersportpret in de sneeuw ; 
zalig zonnen in zuiderse landen ; 
weekeindreizen Londen en Parijs 
vakantiewoningen ; 
en nog veel meer in de : 

V.T.B - brochure " WINTERREIZEN 1975-1976 t l 

Voor een gratis eksemplaar en alle inlichtingen : 

V.T.B. - SINT-JAKOBSMARKT 45-47 — 2000 ANTWERPEN 

Vergunnir>g nr 1185 - Kat. A — Lidmaatschap vereist 
TEL. (031)31.76.80 

en alle V.T.B.-kantoren te AALST, BRUGGE, BRUSSEL, GENK, GENT, HASSELT, KORTRIJK, LEUVEN, MECHELEN, OOSTENDE, ROESE

LARE, SINT-NIKLAAS, TURNHOUT, VILVOORDE. 
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SUCCES KLEDING MEYERS lanceert zijn 

SUPER REKLAMEVERKOOP VAN LUXE HEREJIKOSTUUMS 

WAARDEBON 
1.000 F 

GELDIG TOT 15-12-75 OP ALLE 
HERENKOSTUUMS VANAF 
3.995 F. ESKAM-PRIJZEN UIT
GEZONDERD. 

Naam: 

Straat: nr. . 
Gemeente : 
postnr 

HOE ZULKE SPOTPRIJZEN NU NOG MOGELIJKZIJN? 
OMDAT SUCCES KLEDING MEYERS, ALS GROOTSTE 
KOSTUUMVERKOPER IN BELGIË MET EEN OMZET 
VAN MEER DAN 10.000 KOSTUUMS PER JAAR. MET 
EEN MINIMUM AAN WINST TEVREDEN IS, EN.... 

DAAR 
KUNT U NU VAN PROFITEREN! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

DEZE AANBIEDING 
VERSCHIJNT SLECHTS 

EENMAAL! 

GELOOF ONS, HET IS 
NUHETMOMEMTOM 
UW NIEUW KOSTUUM 
BIJ SUCCES KLEDING 

MEYERS TE NIEL 
TE KOMEN KIEZEN i 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

• ZATERD.VAN9T0T 18 UUR 

. ZON- MAAN- EN FEESTDAGEr4 GESLOTEN. 
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Piet De Pauw spreekt de betogersinassa toe net vóór het begin van 
de betoging. 
Een rijkswachter werd gewond aan het Gaucheretplein. 
Een delegatie van de VUJO stapte mee op. 
De « leren vesten », met de matrak achter de rug . 
Achttien VU-parlementsleden, waaronder senator Jorissen. 
De betogers lieten zich niet afschrikken door de lange knuppels van de 
politie. 
De slotfase . de Vlamingen keren terug naar Brussel. Op de achtergrond 
tiet Schaarbeekse gemeentehuis. 
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î B 
I^H^H 

iu>i Jp 

R^M 
•jjlill ^H 1 

I^^H>i mm B 
WÊJÊÊ 
ö ^ " ^ 

liw^l 

H^K^ 
^^HiÉ 
^^m 

1 

^KÏrS 

Hl ^^P^^l 
Vlli^V.^<>|̂ ^H 

» j ^ ^ ^ K r **̂  .^^^H 

1 
m-^^^^^r'^ Am 

^^^^m 

B^^^^Sr^ ^ H 

iwüi 
^Em^^H 
^BüZ^i^i^^^H 

WMM 30 OKTOBER 1975 


