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Op een ogenblik van sterke ekonomi-
sche achteruitgang, wanneer elk regi
me het lastig heeft omdat de bevol
king een zondebok zoekt, heeft de re
gering het nodig geacht de bevoegd
heid van het parlement op een paar 
nieuwe punten aan te tasten. 
Allereerst holt men het amenderings-
recht uit in het Koninklijk Besluit dat 
het ontwerp van de samenvoeging van 
de gemeenten bevat. 
Daarnaast probeert de regering langs 
de programmawet om een afzonder
lijke stemming over het ontwerp op de 
wijziging van de finansiering en de 
kontrole op de universiteiten te ver
mijden. In juni was dit ontwerp op ver
zet gestuit in de Senaat. 
Het aftakelingsproces van net parle
ment door de regering gaat verder. 
De kontrole van het parlement op de 
regering wordt al steeds moeilijker 
door het feit dat de Staat zich meer 
en meer met alles bemoeit en dat de 
studiediensten van het parlement 
uiterst beperkt zijn : een zevental 
universitair gediplomeerden in Kamer 
en Senaat samen tegen 250 universi
tair gediplomeerden ten dienste van 
de ministers. 

SPELEN 
MET VUUR 

Herhaaldelijk hebben we — vergeefs 
— gepleit om alle studiediensten sa
men te voegen onder kontrole van 
het parlement, ter beschikking én van 
de regering én van het parlement. 
Slechts zo is ernstige kontrole moge
lijk. 
Meer en meer beslist de regering sa
men met drukkingsgroepen of met so-
ciaal-ekonomische partners en is het 
parlement slechts een formele regis-
treermachine. 
De jongste jaren worden bij de vor
ming van de regering ook al de voor
zitters van Kamer, Senaat en Kuituur-
raden aangeduid l Kamer, Senaat en 
Kultuurraden kunnen slechts bekrach
tigen... 
Eveneens gaan de jongste jaren de 
partijvoorzitters, boven het hoofd heen 
van de frakties en zelfs van partijbe
sturen en partijraden, samen met de 
regering beslissingen treffen. 
Onze demokratie verwordt tot een 
oligarchie. 
Dat in de jongste regeringsverklaring 
gesproken wordt over de herwaarde
ring van het parlement ? 
Vergeet het maar I 
Woorden dienen thans om in slaap te 
wiegen. Zo kan men rustiger het te
genovergestelde doen van wat men 
zegt. 
De komedie viert hoogtij. De huiche
larij evenzeer. 
In deze tijd van ekonomische neergang 
met de onvermijdelijke onlustgevoe
lens die daardoor ontstaan, is de rege
ringsdwang op het parlement echter 
noodlottig. 
Leo Tindemans speelt met vuur. 

WIM JORISSEN 
Senator. 

FUZIES VAN MICHEL : 

AUTORITAIR 
Op een perskonferentie te Brussel heb
ben de parlementsleden Schiltz, De 
Beul, Vandezande en Anciaux het 
standpunt van de Volksunie toegelicht 
over de samenvoeging van gemeen
ten en het plan van minister Michel. 
Het komt erop neer dat de VU, trouw 
aan haar kongresbesluiten van 1970 en 
1973, wel voorstander is van verant
woorde samenvoegingen, maar zich 
krachtig verzet tegen de politiek ge
ïnspireerde « komputerfuzies » van de 
diktatoriale Waal Michel. 

Op de partijkongressen van 1970 en 
1973 heeft de VU gesteld dat leefbare 
gemeenten de basiseenheden moeten 
Zijn van onze demokratische samenle
ving. 

Onder leefbare gemeenten moet wor
den verstaan gemeenten die qua lig
ging, ruimte, bevolking, bestuurskracht 
en financiële middelen, behoorlijk kun
nen funktioneren teneinde de bevol
king, de mensen, te laten deelnemen 
aan het leven van de gemeente en 
aan deze bevolking de diensten te ver
lenen waarop zij recht heeft 
Hieruit volgt dat fuzies geen doel op 
zichzelf zijn maar een middel Leef
bare gemeenten moeten niet samen
gevoegd worden, evenmin is het aan 

te raden leefbare gemeenten door on
doordachte samenvoegingen te ont
wrichten 
Waar men staat tegenover niet leef
bare of met behoorlijk leefbare ge 
meenten moet d " samenvoeging ge 
schieden aan de hand van degelijke 
voorstudies en van objektieve krite-

Minister Michel trad 
heel wat minder autoritair 
op tegen wetsovertreder Nols.. 

na met uitsluiting van alle partijpoli
tieke bijbedoelingen Aan de betrok 
ken bevolkingsgroepen dient, na be
hoorlijke voorlichting inspraak te wor
den verleend maar vervolgens mag 
dan ook niet geaarzeld worden en moet 
de te verantwoorden fuzies worden 
doorgevoerd zelfs indien dit aanvan
kelijk op psychologische weerstanden 
stuit 

Als federalistische partij heeft de VU 
zich klaar en duidelijk uitgesproken 
voor de bestuurlijke hervorming van 
België in een tweeledige bondsstaat 
In de deelstaat komen de gemeenten 
als sociologische en juridische ge
meenschappen met volwaardige auto
nomie rechtstreeks onder het gezag 
van de deelstaat Zulks veronderstelt 
uiteraard dat al de gemeenschappen 
in de deelstaat leefbare entiteiten 
zijn 

Tussenstrukturen die met aan een 
reële werkelijkheid beantwoorden of 
die het tot stand komen of het behoud 
van de deelstaat en zijn efficiënte 
werking belemmeren moeten worden 
opgeheven 

Lees door p 3 

DE EERSTE-MINISTER NEEMT GEEN STANDPUNT IN... 
Zoals te verwachten was zijn de vakbonden en de patroonorganisa
tie het niet eens kunnen worden. Knelpunten blijven de automati
sche indeksering van lonen en wedden en het zogenaamde brugpen
sioen « a Ie carte ». Net één dag vroeger had de regering van haar 
volgzame meerderheid nog de parlementaire goedkeuring bekomen 
van haar herstelplan, zonder het sluitstuk echter dat « inkomens
beleid » heet. Daarvoor moest gewacht worden op de resultaten 
van het overleg tussen de sociale partners. 
Die resultaten kennen wij nu : elk blijft op zijn standpunt, er is geen 
overeenstemming. Daarmee is het woord nu weer aan de regering, 
die meer dan ooit aarzelt, geen beslissing durft nemen en zich ge
woon laat meedrijven op de stroom der gebeurtenissen. Geen mens 
verwacht dat er na de kabinetsraad morgen duidelijke taal zal ge
sproken worden. Men mag het hele herstelplan, waar trouwens al 
veel te laat mee werd uitgepakt, gewoon in een schuif opbergen... 
Zoals in de zeer betwiste fuziekwestie zal de eerste-minister zelf 
wel weer geen standpunt innemen, en met een zucht betreuren dat 
de sociale partners tot geen akkoord kwamen. Hij mist immers de 
moed om het beleid uit te voeren dat zijn regering zelf uitstippelde 
en dringend noodzakelijk achtte om een ineenstorting van onze eko-
nomie te voorkomen. Om de daad bij het woord te voeren is zijn 
regering echter te zeer innerlijk verdeeld en hijzelf een veel te 
grote twijfelaar. Wij schreven het reeds eerder : Tndemans regeert 
niet, hij laat zich regeren door allerlei belangenvertegenwoordigers. 
De hele gemeenschap zal daar uiteindelijk de zware gevolgen moe
ten van dragen. 

Als de regering zich bij de mislukking van het overleg tussen de 
sociale partners neerlegt en zelf niet krachtig de hand aan de ploeg 

slaat, dan betekent dit noch min noch meer de vlucht van het poli
tieke gezag In dit land voor zijn verantwoordelijkheden. Er is nu al 
tijd genoeg verloren ! 
Het zou betekenen dat niet langer de macht berust bij de verkozen 
vertegenwoordigers van het volk, maar bij enkele woordvoerders 
van machtsgroepen die aan dat zelfde volk geen verantwoording 
afleggen voor hun doen en laten. 
De spoken door deze én vorige regeringen opgeroepen laten zich 
nu gelden : het monopoliesindikalisme namelijk en de verstrenge
ling van politieke belangen met die van vakbonden en werkgevers
organisaties. Onze toekomst ziet er niet rooskleurig uit. 

Paul Martens 

DE POSTBODE KWAM TEVERGEEFS 

langs bij 18% van onze abonnees : zij waren namelijk niet 
thuis toen hij de vernieuwing voor 1976 kwam aanbieden. 
Mogen wij deze lezers met aandrang verzoeken onmiddellijk 
het abonnementsgeld (500 fr.) te storten of over te schrijven 
op prk 000-0171139-31 van « Wij », Voldersstraat 71, 1000 Brus
sel ? 
Op die manier helpt u ons de 12 fr. besparen die een tweede 
postaanbieding kost per abonnee. 
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MIJMERINGEN BIJ EEN DISKUSSIE 

Sommige Volksunievrienden hebben nog steeds de schok niet verteerd 
van de (lichte) achteruitgang van 1974. Dit Is duidelijk voor wie zijn 
oor te luisteren legt in de plaatselijke afdelingen (althans in Brussel, 
hoe het daarbuiten is, kan ik niet beoordelen, maar ik vermoed dat het 
wel niet anders zal zijn), waar de diskussies weer hevig oplaaien in 
verband met de zogenaamde onthullingen over onderhandelingen. 
Roddel- en borrelpraat is een onvermijdelijk en menselijk onderdeel 
van het leven van elke politieke partij — de Volksunie niet uitgezon
derd - ^ en dit zou dan ook niet hoeven te verontrusten ware het niet 
dat naar wat ik opvang uit de diskussies, sommige VU-mensen het 
beginsel zelf van het onderhandelen met andere partijen aanvallen. 
Dit betekent noch min noch meer de negatie van de Volksunie als 
politieke partij. De opdracht van een partij is toch de macht te ver
werven — wel te verstaan met wettelijke en demokratische middelen 
— teneinde het programma te kunnen verwezenlijken ? 
In de praktijk gebeurt dit zo dat een groep burgers het eens worden 
over een gemeenschappelijk programma, dit door propaganda en leden
werving aan de man trachten te brengen bij een zo groot aantal men
sen (d.w.z. kiezers) om uiteindelijk, in de regering, in de macht te 
delen en het programma uit te voeren. De Volksunie is op die wijze 
geboren en gegroeid, zor.ls het boek van mr. Van der Eist, « 20 jaar 
Volksunie », aantoont. Het programma van de Volksunie is essentieel 
de Vlaamse Staat, het federalisme. 

Vermits nu in België geen enkele partij kan verhopen alléén de macht 
te verwerven is het normaal dat verschillende partijen bijeenkomen 
om na te gaan in hoeverre zij samen de macht kunnen verwerven 
en elk zoveel mogelijk van hun eigen programma verwezenlijken. 
A fortiori geldt dit voor de Volksunie die — vermits zij zich alleen tot 
Vlaanderen richt — nooit alleen de macht kan verwerven In de Bel
gische staat die zij wil omvormen. Zij, meer nog dan de anderen, zal 
dus moeten onderhandelen met de andere partijen om haar federalis
tisch programma uit te voeren. 

Nu lijken sommigen te stellen dat de Volksunie daarom nog niet moet 
deelnemen aan de regering. Zij zou vooral « radikaal » moeten zijn, 
en dit zou alleen kunnen in de oppositie. 
Dit is een merkwaardige opvatting — zij komt hierop neer dat de 
VU maar moet gedogen dat andere partijen (weliswaar onder haar 
« radikale » druk) haar federalistisch programma moeten uitvoeren. 
Dit Is absurd. Ziet men de BSP, om maar een voorbeeld te noemen, al 
de uitvoering van haar socialistisch programma overlaten aan de PVV 
of de CVP ? Weigeren bereid te zijn aan een regering deel te nemen 
komt neer op vlucht voor zijn verantwoordelijkheid ; het is de VU 
herleiden tot een drukkingsgroep — die een andere rol te spelen heeft 
dan een politieke partij en, hoe verdienstelijk en nuttig ook, geen poli
tieke verantwoordelijkheid moet dragen. 

Ik kan er ongetwijfeld in komen wanneer gemeend wordt dat de partij 
een veel hardere oppositie moet voeren of dat het onverstandig is 
te onderhandelen of zelfs koncessies te doen nog vóór er zelfs sprake 
Is van regerlngsdeelneming, enz. ; waar Ik niet meer kan volgen is 
waar sommigen stellen dat er principieel nooit onderhandeld mag 
worden. 

Het federalisme is nog verre van verwezenlijkt ; bovendien kan het 
zoals de lamentabele regionalisering mislukken, wanneer de federalis
tische partijen niet betrokken worden bij de verwezenlijking er\^an. 
Daarom is het best dat de VU er van meetal bij is. Of, om een Franse 
uitdrukking te gebruiken : men wordt nooit zo goed bediend als door 

zichzelf. 
A.M., Brussel. 

GELOOFWAARDIGHEID 

Naar aanleiding van de jongste 
politieke « gesprekken » zou ik 
graag de volgende bedenkingen 
aan de lezers van uw weekblad 
meedelen. 
Na Steenokkerzeel, de gesprek
ken Claes-Moreau. Men krijgt de 
Indruk dat bepaalde vooraan
staande leden van de VU bezig 
zijn deze partij regelrecht naar 
de ondergang te leiden. 
Het is onaanvaardbaar het pro
gram van de Vlaamse Beweging 
te verloochenen in ruil voor een 
paar ministerportefeuilles. 
Als de Volksunie nog enige ge-
loofwaar(j[igheld wil behouden, 
dan heeft zij geen keuze : Lode 
Claes moet gaan I Zoniet zullen 
de kiezers de rekening presen
teren. 

R.D., Dworp. 

STUUR HEM 
UW WENSEN 
Frans Kempenaars, een MS-
patiënt !s nu reeds 26 jaar 
bedlegerig. Op 10 november 
a.s. wordt hij 48 jaar, stuur 
hem een kaartje. Tevens is hij 
verzamelaar van sigarenban-
den, postzegels, alle punten en 
in het bijzonder foto's van 
wielrenners. 
Frans zou het aangenaam vin
den mochten veel mensen aan 
hem denken. Zijn adres : Frans 
Kempenaers, Kerkstraat 61, 
22.31 's Gravenwezel (031/ 
58.88.96). 

OPVOEDING 

Evenals Mevr. G.B.W., Diepenbeek, 
was Ik geschokt bij het lezen van 
de opinie van A.D.R. In ons week
blad « Wij ». Ik ben ook een bui-
tenhuiswerkende moeder en ook 
bezorgd over mijn gezin. Ik vind 
het kleinziellg beste A.D.R. om je 
zo over ons, vrouwen en moe
ders, te horen, over onze zoge
zegde of onvoldoende opvoeding 
in ons gezin. Ik weet niet of je 
ooit buitenhuis gewerkt hebt, in 
een afslovend arbeidsritme. Als 
je bedenkt hoe zwaar het is bij 
je taak die je nog wacht 's avonds 
na de arbeidsuren, de weekends 

die welgevuld zijn door taken die 
tijdens de week nog niet afge
werkt waren. 
Wellicht misgun je ons het ver
diende geld en zal je zeggen, dat 
is nu éénmaal je eigen keuze. 
Alle respekt daarvoor, maar dat 
je meent dat de mogelijke toela
ge van « moeder aan de haard » 
ons niet toekomt, loopt toch de 
spuigaten uit. Zijn wij dan echt 
geen moeders die kunnen opvoe
den, want daarvoor dient die toe
lage toch ? 
Je vergeet ook allicht dat we 
zeker 1 week op de 4 voor niets 
werken, uitsluitend voor belas
tingen en sociale afhoudingen, 
waar we inderdaad bij zwanger
schap en ziekte betaald worden, 
geld dat we op voorhand allang 
zijn afgehouden, dus door ons
zelf betaald, maar waarvan gij 
ook uw maandelijks kindergeld 
krijgt, waarvan 2 maand dubbel. 
Ik misgun je dat niet, je wi l t 
meer en terecht. Maar als je dan 
redelijk en eerlijk wi l t zijn kun 
je ons moeders dat ook niet mis
gunnen, daarbij denkende aan je 
eigen taak, weet dan dat het voor 
ons niet minder gemakkelijk is. 
Iedereen plant zijn eigen gezin, 
met veel of weinig kinderen en 
moet er de verantwoordelijkheid 
van dragen. 

Het is niemands schuld dat je 
wellicht een groter gezin hebt en 
daardoor niet kunt gaan werken 
of liever thuis blijft. Het is nie
mands schuld dat andere moe
ders misschien genoodzaakt zijn 
mede met hun man geld binnen 
te brengen of dat alleenstaande 
moeders de kost moeten verdie
nen. 

J.V.D., Merelbeke. 

BOUDEWIJN I 
EN HET VLAAMSE VOLK 

Het is wel de moeite waard te 
herinneren aan het feit dat enkel 
en alleen de koning burgemees
ters kan en mag benoemen en ze 
ontheffen uit hun ambt. 
De vraag is nu waarom Boudewijn 
I tot hiertoe de opzettelijke 
kwaadwillige grondwetvertrappe-
lende burgemeester Nols nog niet 
heeft durven of willen ontheffen 
uit zijn ambt. Of is Boudewijn I 
misschien vergeten, dat bij de 
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volksraadpleging over de konings
kwestie het Vlaamse volk meer 
dan 72 % voor zijn vader stem
de ? Er zij tegelijkertijd herin
nerd aan de plechtige verklaring 
van de door hemzelf later beëdig
de minister Perin vóór TV op 
24-2-1974 tijdens de « Faire Ie 
point «-uitzending op de RTB. 
Het was toen juist 2 weken vóór 
de laatste wetgevende verkiezin
gen van 10 maart '74, en er werd 
door al de vergaderde kopstuk
ken van alle andere franstalige 
politieke partijen de duidelijke 
vraag gesteld aan Périn : « Wat 
hij en zijn partij dachten over 
ons Belgisch Vorstendom ? », en 
het antwoord wa? vlijmscherp en 
onmiddellijk : « Moi et mon parti, 
nous pensons que la royauté est 
devenue une chose tout a fait 
inutile, et c'est pourquoi partout 
et toujours nous nous efforcerons 
de faire implanter ici dans ie 
pays Ie régime républicain ». 
Alle mensen van ons goede 
Vlaamse volk bedenken dan ook, 
al is het misschien met wat 
treurnis, dat voor de beëdiging 
van zulk koningshater die zelfs 
de vertrouwenspost van minister 
werd gejond en die al wat Vlaams 
is minacht, miskent, en zelfs 
benadeelt dat door die zware 
dubbele fout koning Boude
wijn ongetwijfeld zelf de aan-
vangsperiode van zijn verwijde
ring heeft ingeluid. 

P.V.C., St.-Pieters-Woluwe 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bi^uizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 

DE SPT 

Als antwoord op het schrijven 
van G.B.W. op 17.10.'75 over de 
SPT-toelage, wi l ik er de aan
dacht op vestigen dat men nooit 
z'n eigen persoonlijk geval mag 
vooropstellen, maar wel in het 
algemeen de toestand bekijken. 
U voelt zich gekwetst door een 
bepaalde zin, maar de grond van 
de zaak raakt U niet aan. Wan
neer de rijksdienst een gesplitste 
kas voor vrouwen er zou op na
houden, zouden zij het kunnen 
bolwerken zonder een beroep te 
doen op de kas van de mannen ? 
De enorn:\e werklozensteun aan 
vrouwen, waar zijzelf gedeeltelijk 
aan de basis van liggen ! 
U legt gedeeltelijk uit hoe het in 
uw gezin gaat. Mag ik ook eens?: 
Ik heb 5 kinderen boven de 3 
jaar -I- 1 kleinkind onder de 3 
jaar. Zou u het rechtvaardig vin
den dat mijn dochter een SPT-
toelage zou ontvangen en ik met 
5 kinderen niets ? 
Velen zijn vri j van keuze, voor-
en nadelen, anderen niet en moe
ten ook rond komen, beste G.B.W. 

^jêa^ë£fP_ A.D.R., Merelbeke. 
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HEEH AAN DE WAALSE DIKTATOR MICHEL 
(Vervolg van biz. 1) 

Om deze doelstellingen te verwezen

lijken dient te worden overgegaan tot: 
a. de uitbouw van leefbare gemeenten 
door middel van een verantwoorde 
fuziepolitiek ; 
b. de herziening van de wet op agglo
meraties en federaties ; 
c. de afschaffing van de arrondisse
menten ; 
d. de omvorming van de provinciale 
administraties tot instrumenten van 
gedekoncentreerd bestuur. 
Voor de samengevoegde gemeenten 
dienen bijzondere tijdelijke financiële 
tegemoetkomingen (onder meer dota
ties) te worden voorzien teneinde hun 
volwaardige autonomie zo spoedig 
mogelijk te kunnen realiseren. Zulks 
houdt ook in dat de opsplitsing en de 
toekenningsnormen van het Gemeen
tefonds grondig zullen moeten worden 
herzien. 

Aangezien de schaalvergroting de ge-
meente-op-mensen-maat in het gedrang 
kan brengen, moet een korrektie wor
den aangebracht door de gemeenten 
te verkavelen of te herverkavelen in 
wijken. Deze wijken moeten geïnsti-
tutloaaliseerd worden en over een 
reële, zij het beperkte, bevoegdheid 
beschikken. Enkel door wijkwerking 
zal de demokratische doorstroming 
verzekerd blijven en zullen de men
sen voor vervreemding ten opzichte 
van het bestuursapparaat behoed wor
den. Het spreekt vanzelf dat hiervoor 
een herziening van de gemeentewet 
vereist is. Vermits onze gemeentewet
geving, daterend van 1836, dringend 
aan een modernisering toe is, geeft 
dit meteen de gelegenheid om door 
een duidelijke afbakening van de ge
meentelijke bevoegdheden de autono
mie van de gemeenten te herwaarde
ren. 

Fusies scheppen soms pijnlijke per
soneelsproblemen. Deze moeten van
wege de wetgever een billijke en men
selijke oplossing krijgen. 
Veelal is men geneigd in het kader 
van de fusieproblematiek het bestaan 
van de kommissies van openbare on^ 
derstand over het hoofd te zien. De 
KOO's zijn in hun huidige vorm noch
tans een wezenlijk bestanddeel van 
het gemeentebeleid. Bij de behande
ling van het wetsontwerp 581 van 
minister De Saeger betreffende de 

centra voor maatschappelijk welzijn 
moet worden betracht deze KOO-
vervangende centra zoveel mogelijk te 
enten op de nieuwe gemeenten. 

KRITIEK 
OP DE FUSIEPLANNEN 
VAN MINISTER MICHEL 

1. 
De vergelijking van het zgn. Plan Cos
tard (regering Eyskens II) met de pro
vinciale plannen uitgewerkt onder mi
nister Close (regering Leburton) en 
met de bij KB vastgelegde fusieplan
nen van minister Michel (regering Tin-
demans), toont overduidelijk aan dat 
de samenvoegingen gemanipuleerd 
werden in funktie van de samenstelling 
van de elkaar opvolgende regerings-
meerderheden. 

Objektieve kriteria voor de samenvoe
gingen werden nooit vooropgesteld, 
integendeel ; iedere provincie heeft 
zijn eigen normen mogen uitvinden I 

3. 
Fuzles moeten normaal voorafgegaan 
worden door degelijke voorstudies en 
ernstige enquêtes. Wetenschappelijke 
enquêtes zijn niet gehouden en de 
studies die pro forma werden door
gevoerd waren veelal gebaseerd op 
totaal verouderde gegevens. 

4. 
Herhaaldelijk werden komputers in
geschakeld om de te verwachten elek-
torale weerslag van de samenvoegin
gen te bestuderen. Partijpolitieke bij
bedoelingen domineerden dus. 

De bevolking, ja zelfs de gemeente
besturen, werden niet of totaal on
voldoende geïnformeerd over de fu
sieplannen. Ernstige inspraak was er 
dan ook nergens bij. Hoogstens wat 
stoom afblazen. Van een psycholo
gische aanpak was niets te bespeuren. 

6. 
De gevolgen van de fuzies zijn niet 
voorbereid. Noch de opvang van de 
financiële problemen, noch het korri-
geren van het vervreemdingsaspekt 
inherent aan de schaalvergroting, 
noch de personeelsproblemen noch de 
zo noodzakelijke herwaardering van de 
gemeentelijke autonomie via een her
ziening van de gemeentewet, noch het 
probleem van de KOO's werden gere
geld. De fusies worden doorgedrukt 
in een sfeer van « na ons de zond
vloed » ! 

Zelfs aan het parlement wordt de mo
gelijkheid ontzegd om de voorgestel

de fuzieplannen te wijzigen en te ver
beteren. Amendementen, hoe evident 
gerechtvaardigd ook, worden In de 
Kamerkommissie van Binnenlandse 
Zaken door de meerderheid onontvan
kelijk verklaard ! Voorstellen om voor
afgaand een aantal noodzakelijke wet
gevende maatregelen ter voorberei
ding van de fusies te nemen worden 
brutaal afgewezen I 

Besluitend mag men gerust stellen 
dat de komputerfuzies van minister 
Michel hun doel voorbijschieten en 
dat onze gemeenschap nog lang de 
kwalijke gevolgen van deze grote im
provisatie zal dragen zo zij door het 
parlement wordt bekrachtigd. 

EN DE RANDFEDERATIES ROND BRUSSEL ? 
De grondwetsherziening van i970 heeft een meerderheid verkregen na de belofte 
van de regering om vanaf 1 september '71 de zogenaamde « Liberté du père de 
familie » in te voeren (resolutie Hannotte). 

Als « kompensatie » kregen de Vlamingen o.m. de Vlaamse randfederaties. 
Wat deze randfederaties rond Brussel betreft : hun bevoegdheden zijn te beperkt, 
hun omvang te klein, te lange tijd — en gedeeltelijk nog steeds — hebben ze 
moeten wachten op uitvoeringsbesluiten. 

Toch kan niet geloochend worden dat ze in staat waren een positieve rol te 
spelen o.m. op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

Het feit dat ook de faciliteiten-gemeenten behoren tot een Vlaamse randfederatie 
heeft een met te onderschatten psychologisch belang. 
Er weze toegegeven dat de noodzaak van deze federaties op de helling komt na 
het doorvoeren van de fuzies. Het lijkt redelijk tot de afschaffing ervan over te 
gaan, in het licht van de zo gewenste vereenvoudiging van onze instellingen. 
Toch is de afschaffing in de gegeven omstandigheden een ondoordachte en een
zijdige beslissing die van Vlaams standpunt uit onaanvaardbaar is. 
De afschaffing zal als een nieuwe Vlaamse toegeving beschouwd blijven, tenzij 
gelijktijdig ermee andere strukturen worden opgericht, waarin de Brusselse rand
gemeenten opgenomen en geborgen zijn : het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
en de provincie Vlaams-Brabant. 

De homogene Vlaamse provinciale autoriteit zou de positieve rol van de federaties 
kunnen <)vernemen op het gebied van de ruimtelijke ordening, die belangrijk is 
zowel op sociaal als op kultureel vlak. 
Daarenboven moet de wetgeving op de Brusselse Agglomeratie gewijzigd worden, 
opdat bij de agglomeratieraadsverkiezingen van volgend jaar niet opnieuw het
zelfde spel door sommige franstalige partijen zou gespeeld worden. 
Het wetsvoorstel Anciaux tot verplichting van eentalige kandidatenlijsten, kan in 
zeer grote mate dit misbruik verhinderen. De afschaffing der randfederaties is 
onaanvaardbaar zonder gelijktijdige verwezenlijldng van : 

1. ifiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
2. provincie Vlaams-Brabant 
3. eentalige kandidatenlijsten voor de agglomeratieraadsverkiezingen. 
Bij achterwege blijven van deze verwezenlijkingen zullen de Vlamingen de fusies 
van Vlaamse gemeenten rond Brussel weer eens duur betaald hebben. 

EEN REGERING VAN « ONBEVOEGDEN » 
Een paar weken geleden schreven wij dat VU-volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens er achter gekomen was, dat in het rekruterings- en 
selektiecentrum (klein kasteeltje) het percentage der ongeschikt be
vonden Franstalige miliciens, in vergelijking met de Nederlandstalige, 
in de laatste Jaren onthutsend hoog is opgelopen. In 1969 waren er 
30% méér ongeschikten bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstali-
gen, dit percentage liep in de volgende jaren op tot 45% en later 56% 
om in 1975 een piek van 65% te bereiken. 
Resimond Mattheyssens richtte hierop een interpellatieverzoek tot 
minister Vanden Boeynants. Hij vroeg hem de redenen mee te delen 
van de zorgwekkende achteruitgang van de lichamelijke konditie van 
de Franstalige jeugd. Verder wou hij weten welke maatregelen werden 
getroffen om deze verontrustende toestand te keren. 
VDB liet weten dat hij « onbevoegd » is, dat zulks het terrein is van 
de minister van Volksgezondheid De Saeger, die bereid was te ant
woorden. De Saeger ontdekte plots dat óók hij « onbevoegd » was, en 
dat het zaakje behoorde tot de bevoegdheid van de minister van Bin
nenlandse Zaken, Michel. 
Zonderlinge paraatheid van de minister van Landsverdediging die de 
strijd ontloopt en dekking zoekt. Zonderlinge vlaag van bescheidenheid 
van de kribbige De Saeger die aan de andere kant steeds maar meer 
macht naar zich toehaalt, tot grote ergenis van de arme Poma en de 
ongelukkige Moreau. 
Reimond Mattheyssens heeft nu een einde gemaakt aan deze spiegel-
gevechten, en een nieuw interpellatieverzoek bij VDB ingediend, in 
zulke waterdichte bewoordingen, dat zelfs een aal als VDB er zich niet 
kan doorheen wurmen. 

De 3e dialoogdag van de Volks
unie handelt over « De vakbond 
in onze samenleving, verstarring 
of vernieuwing ». Hij gaat door 
op zondag 30 november a.s. in 
het Nationaal Bouwcentrum, Van 
Rijswycklaan 191, te Antwerpen. 
Aanvang : lOu. 
Alle belangstellenden zijn van har
te welkom. 

OP HET PROGRAMMA : 

Te 10 u een inleidend woord door 
senator Rik Vandekerckhove. Van
af 10 u 15 Inleiding en bespre
king van twee rapporten. Het eer
ste handelt over « de arbeidsbe-
weging in ons land » en wordt 
ingeleid door prof. dr J. Bunder
voet, socioloog. Het tweede, op 
tekst van volksvertegenwoordiger 
André De Beul, handelt over « de 
VU en de vakbeweging ». 
Vanaf 10 u 45 worden informatie
ve vragen gesteld, en te 11 u 15 
bespreken drie werkgroepen de 
sindikale vrijheid (voorzitter : A. 

Van Houteghem), demokratie bin
nen de vakbond (Lutgard De Beul) 
en politieke besluitvorming en 
vakbond (L. Van Hoeylandt). 
De lunchtijd is voorzien om
streeks 13 u. In de namiddag zijn 
er verdere besprekingen in de 
werkgroepen en worden de rap
porten voltooid. 
Van 15 u 30 tot 17 u is er ten 
slotte een paneelgesprek met 
vertegenwoordigers van de vak
bonden. 

KORT 
GENOTEERD 

Op zondag 16 november a.s. (te 
11 u in de Arenbergzaal, Arenberg-

straat te Antwerpen) worden Lo-
dewijk Dosfel en pater Stracke 
plechtig herdacht. Toegangskaar-
ten voor deze nationalistische 
plechtigheid, waarop ook mevr. 
Dosfel wordt gehuldigd, kunnen 
besteld worden bij het Stracke-
Noodfonds, p/a Karel Dillen, Col-
mastraat 3, 2100 Deurne. Men 
storte 20, 50 of 100 fr. op reke
ning 550-3295300-09 van het 
Stracke-Noodfonds bij de Bank 
van Parijs en de Nederlanden. 

Van de hand van Edgard Delvo, 
de gewezen leider van de Unie 
van Hand- en Geestesarbeiders, 
verscheen zopas het boek « So
ciale Kollaboratie » (266 bIz.), in
geleid door prof. dr Karel Van 
Isacker. Men kan het werk be
stellen bij de auteur, Rozenlaan 
40, 1710 Dilbeek voor 475 fr. (in
genaaid) of 575 fr. (gebonden) 
(prk 000-0833933-24). Eerlang pu
bliceren wij een bespreking over 
dit belangwekkende tijdsdoku-
ment. 
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4 x V 
Op 11 november a.s. heeft dus de 4de V(rouwen)-dag plaats 
te Hasselt In het Kultureel Centrum. Alle bestaande Vlaamse 
Vrouwenorganisaties, politieke en andere, nemen eraan deel. 
Er zijn drie vaste tema's die zullen naar voren gebracht 
worden. 
Het eerste tema gaat over het deelnemen van de vrouw aan 
de politieke en sociale besluitvorming. De klemtoon valt op 
vrouwen bij de besluitvorming en de demokratisering van de 
verkiesbaarheid. Vooral de VU-vrouwen gaan in hun 
stand het tema verdedigen van de vrouw in de politiek. 
Zoals iedereen weet hebben volgend jaar in oktober de ge
meenteraadsverkiezingen plaats. Het is dus hoognodig dat 
de vrouwen hun aktiviteiten toespitsen op deze voor hen 
heel belangrijke aangelegenheid. Van nu af aan moet er een 
intense kampagne gevoerd worden voor de vrouw in de 
politiek. 

Het tweede tema handelt over beroepsvorming en scholing 
met de klemtoon op de vrouwen-werkloosheid (vandaag het 
probleem bij uitstek), de korte dagtaak voor iedereen plus 
overgangsmaatregelen, de beroeps- en permanente vorming. 
Als derde tema werd de verdeling van de dagtaak in het 
gezin weerhouden met als voornaamste punten : ekono-
mische onafhankelijkheid, vrije keus, SPT alternatieven, sek
suele opvoeding, rollenpatroon, kinderopvang, problemen 
van het onvolledig gezin (sociale wetgeving, volksverzeke
ring, bijstand, kollektief wonen edg.). 

Een gemeenschappelijke brochure zal uitgegeven worden van 
alle deelnemende organisaties, de VU-vrouwen en het Dos
fel-instituut hebben dus ook een voorbehouden pagina. 
Het Vrouwen-Overlegkomitee — verantwoordelijk voor de 
V-dag — beschikt over een eigen zaal waar pers en TV zul
len ontvangen worden en waar een evaluatie zal gemaakt 
worden van het jaar van de vrouw, m.a.w. er zal een balans 
opgemaakt worden van al dan niet konkrete verwezenlijkin
gen. 

Het ontspanningsgedeelte vermeldt een show-programma, 
waarin o.m. een gekend Vrouwenkabaret zal optreden. Een 
gesprekshoek Is voorzien (iedereen die wil kan dus woord en 
mikro krijgen), evenals een doorlopende tentoonstelling van 
boeken en « alternatief wonen ». De tentoonstelling blijft 
een ganse week open om o.m. ook schoolbezoeken te orga
niseren. 

Vanzelfsprekend is ook kinderoppas voorzien, evenals koffie
bar en eetgelegenheid. De neuzen van de politieke manda
tarissen zullen ijverig geteld worden in het algemeen en van 
Limburg in het bijzonder. 
Wie de vorige V(rouwen)-dagen heeft bijgewoond zal er ook 
dit keer zijn ! Voor anderen wordt het hoog tijd kennis te 
maken met deze manifestaties : mijlpalen voor de bewust
making van de vrouw. 

^ Hilda Uytterhoeven 

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

« Spelen vrouwen mee ? » (Vrouw en politiek). 
Markt, Dendermonde, van 14 tot 18u. 

SPICOIL 
De mislukking van de besprekingen tussen patronaat 
en sindikaten hebben M. Ruys in « De Standaard » 
tot een godendeemsteringsstukje geïnspireerd. We 
staan zo te zien voor de « Untergang des Vater-
landes » als het al niet de « Untergang des Abend-
landes » wordt. Komen deze beschouwingen uit een 
te grote liefde van Ruys voor het Tindemansexperi-
ment ? In elk geval doorredenerend op zijn stramien 
plaatsen we het vergrootglas op andere zieke plek
ken in « Belgenlandje ». 
« Het Belang van Limburg » valt frontaal de meer
derheid aan die, Tindemans regnante, de demokratie 
de nek laat omdraaien op parlementair niveau. Zou 
Willy Claes « Het Belang » hebben opgekocht ? 

DE STANDAARD 

• Tindemans staat voor de zwaar
ste keuze sedert zijn ambtsaan
vaarding. Hij moet rel<ening hou
den met de noodlottige verzwal<-
Icing van het bedrijfsleven, met 
de kans op een sindikale revolte 
zoals ten tijde van Renard, met 
een koalitie waar Grootjans lijn
recht tegen de sindikalisten in
gaat, en met een publieke opinie 
die de omvang van het drama nog 
niet ten volle beseft. 

Tindemans moet besturen. Het is 
zijn verdomde plicht. Maar hoe 
moet dat in een land, waar ver
antwoordelijke leiders laten ver
stek gaan of met straatgeweld 
dreigen, en de burgers zelden 
blijk geven van staatszin en 
tucht ? 

Moet het echt weer tot vernie
lende botsingen komen, alvorens 
de machthebbers opnieuw aan de 
pacifikatie-tafel gaan zitten ? Of 
evolueert het ditmaal naar een 
katastrofe ? En hebben diegenen 
gelijk, die hun kinderen een toe
komst in een ander land, een an
der kontinent aanraden ? ». 

HET BELANG VAN LIMBURG 

<r Nog triestiger is de nonchalance 
waarmee sommige parlementsle
den hun mandaat verknoeien. En 
wanneer zullen de parlementaire 
frakties eens de moed opbrengen 
om de regeringen af te snauwen 
bij elke aanslag op hun preroga
tieven ? Tegen het advies in van 
de kamervoorzitters en specialis
ten in staatsrecht hebben de 
kommissieleden van de meerder
heid alle amendementen op het 
fusiebesluit van Michel onont
vankelijk verklaard. Een vinger
knip van Michel was voor deze 
waterdragers genoeg om het de-
mokratische recht op amende
ring in te blikken. En dat is geen 
toevalligheidje. Steeds vaker is 
gaan blijken dat de demokratie 

Pilatus Tindemans neemt gewoon
lijk « zelf geen standpunt » in. 
De gevolgen van dit « beleid » 
worden zichtbaar... 

maar « van harte » wordt toege
past als ze in het voordeel speelt 
van de regering en met haar de 
meerderheid ». 

DE KRANT 

" In het belang van het ideolo
gisch evenwicht en van de objek-
tiviteit is de BRT dus geëvolueerd 
naar een politieke machtsstrijd, 
waarbij de Volksunie aan het 
kleinste korstje knabbelt omdat 
zij pas veel later zijn komen mee
spelen. 

Het ideologisch evenwicht en de 
objektiviteit zullen dus wel ge
waarborgd zijn, maar die waar
borg brengt dan ook mee dat er 
tussen het BRT-personeel een 
hoop ballast zwijmelt, die buiten 
de partijkaart maar weinig reden 
heeft om in de naburige kafees 
rond te hangen. 

Een partijkaart geeft helaas geen 
recht op een kreatieve geest, op 
een gezond oordeel, op een en-
toeziast dinamisme. En de oplos
sing van 50 testwoorden zal dat 
ook wel niet aan het licht bren
gen. 

Er lopen bij onze BRT inderdaad 
wel enkele mensen rond, die hun 
vak kennen, maar door de massa 
anderen kunnen zij nauwelijks 
aan bod komen ». 

En het gerecht, in Brussel vooral dan toch, deugt al 
evenmin ^ils we in de wel goed geplaatste « Brus
selse Post » (het bijzonder interessante maandblad 
der Brusselse Vlamingen) kommentaar krijgen bij de 
lotgevallen van de berucht geworden Vlaamse rijks
school te Schaarbeek. Ook de informatie over dit 
alles zal er waarschijnlijk nog niet op beteren. Want 
over de BRT-Augiasstal geeft Paemen in « De Krant » 
zijn bedenkingen na de perskonferentie van de VU-
beheerders over de toestand in dit « glazen huis ». 
Al bij al : René De Clercq had toch gelijk als hij 
dichtte indertijd « Wij Vlamingen wij haten, de 
slechtste aller staten die 't schoonste volk geschon
den heeft en honderd jaar van leugen leeft ». 
Onze therapie voor dat monstertje van 1830 is dan 
wel anders dan Ruys met zijn verhuisplannen naar 
een ander kontinent. 
Snijdt die Siamese tweeling van elkaar. 

(W. Luyten) 

DE BRUSSELSE POST 

• Nu burgemeester Nols voelt dat 
hij het getreiter nogal ver heeft 
laten gaan, zegt hij huichelachtig 
dat het zeker geen kwestie is van 
vlaamshaterij... aangezien amper 
veertien dagen geleden ook in 
een Franse school van zijn ge
meente werd gestolen. De daders, 
die toen vlug konden worden aan
gehouden, bleken jonge vreemde
lingen te zijn. Dus... 

Het argument van Nols is beta-
chelijk : in de Frans school werd 
gestolen (de goederen werden te
ruggevonden), maar in de Neder
landse school werd met razernij 
vernield, veeleer dan gestolen. 
De redenen voor de inbraken lig
gen waarschijnlijk op een heel 
ander terrein. 

Tweeëntwintig inbraken in één 
enkele school en een burgemees
ter die uit de lucht valt. Nogal 
een hoofd van de politie, die Nols. 
En dan maar langs de neus weg 
bedekte insinuaties werpen op de 
vreemde gastarbeiders. De nazi's 
gebruikten die taktiek tegen de 
Joden... 

Zelfs wanneer het vandalisme 
niets met raids tegen de Vlaamse 
instellingen in de hoofdstad te 
maken heeft — wat nog moet 
worden aangetoond I — dan nog 
zijn Nols en de Schaarbeekse po
litie door hun lakse houding mo
reel medeplichtig. « Over dat ver
zuim om in te grijpen zou Ik 
meer kunnen vertellen », verklap
te een Schaarbeekse ambtenaar, 
' maar ik ga maar over enkele 
maanden met pensioen »... 

Er wordt weer een « grondig * 
onderzoek beloofd, net zoals na 
de beschadiging van de VUB-ge-
bouwen op Poelbos, vorige maand. 
Maar kunnen wij wel rekenen op 
het Brusselse Parket, dat er ge
woonlijk maar belabberd bijloopt? 
Als het gaat om Vlamingen te 
nekken, ja, da's wat anders ! ». 

WOELIG PROCEDUREDEBAT IN DE KAMER 
De Kamer vergaderde vorige week 
slechts één namiddag. Het werd 
een tamelijk woelige zitting, voor
al tijdens de bespreking van de 
agenda van de volgende zittingen. 
Vooraf had VU-kamerlld Kuijpers 
de splitsing van de materie iz. 
financiering en de kontrole van 
de universitaire Instellingen be
pleit. VU-fraktievoorzitter Anciaux 
achtte de globalisering van de fu
sies van gemeenten onaanvaard
baar : dit Is een ontkrachting en 
zeker geen waardering van het 

parlement. Spreker stelde de ko
medie aan de kaak die gespeeld 
wordt door in de kommissie 
amendementen te laten bespre
ken, daar waar deze door de kop
pigheid van regering en meerder
heid geen schijn van kans hebben. 
Vic Anciaux di-ong vooral aan op 
raadpleging door de Kamer van 
de Raad van State met betrekking 
tot deze materie. 
In het daarop volgend debat kwam 
het tot een Incident, toen VU-ka-
merlid Willy Kuijpers het woord 

vroeg, wat hem eerst door de 
voorzitter werd geweigerd. Voor
zitter Dequae riep Willy Kuijpers 
zelfs tot de orde en schorste dan 
in het kabaal, dat ook werd ver
oorzaakt door een persoonlijk feit 
tussen minister De Croo en BSP-
kamerlid Van Eynde (die De Croo 
een klown noemde) de vergade
ring. Na de schorsing werd het 
incident bijgelegd : bepaalde 
hoofdstukken v.d. programmawet 
zullen aan de bevoegde Ijommis-
sie worden voorgelegd, waaraan 

de kommissie voor Begroting zal 
worden toegevoegd, stemrecht in. 
kluis. De VU-fraktie verklaarde 
zich daarmee bij monde van Vik 
Anciaux akkoord op voorwaarde 
dat de voorzitter de tot de orde 
roeping van Willy Kuijpers introk. 
Wat dan ook gebeurde ! 

WANNEER GELIJKBERECHTIGING 
DER VISUEEL GEHANDIKAPTEN ? 

VU-kamerlld Willy Kuijpers inter-
pelleerde de vier bevoegde minis
ters over de diskriminatie van de 

vïsueel-gehandikapten en de wan
verhoudingen op taalgebied in de 
Braille-llga (6 Vlaamse beheer
ders tegenover 19 franstaligen). 
Hij hekelde de versnippering van 
bevoegdheden en diensten, het 
gebrek aan koördinatie en stelde 
konkrete maatregelen en hervor
ming ter verbetering voor. 
In zijn repliek betreurde kamerlid 
Kuijpers dat de ministers Chabert 
en Califice naast de kwestie had
den geantwoord, wat met de mi
nisters De Backer en De Croo 
niet het geval was. Dhr Kuijpers 
kondigde een nieuwe interpellatie 
aan binnen zes maanden. 
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VLAANS-MATIONALE OPiMIE 
6EDI$KRININEERD IN DE BRT 
Eens te meer werd door VU-afge-
vaardigden de aandacht gevestigd 
op de politiek van de Ideurpar-
tijen in de BRT. Tijdens een pers-
l<onferentie zetten onze afgevaar
digden In de raad van beheer v.ff. 
BRT, de heren Toon Van Over-
straeten en Paul Martens de 
heersende wantoestand uiteen. 
Het werd een stevig gedokumen-
teerd betoog, waarvan we hierna 
een samenvatting geven. 

OUD ZEER 

Een oud zeer bij de BRT is liet 
zogenaamd « ideologiscli even
wicht », een begrip dat sinds ja
ren is versmald tot « partijpoli
tiek evenwicht ». Hoewel tot op 
een beperkte hoogte onvermijde
lijk, blijft deze begripsversmal
ling en vooral de wijze, waarop 
ze gehanteerd wordt bij praktisch 
iedere min of meer belangrijke 
benoeming een zeer bedenkelijk 
verschijnsel. Niet alleen de kul-
turele sektor van de BRT wordt 
hierdoor getroffen, de kwaal 
slaat geregeld over op de tech
nische en- administratieve sekto
ren. 

De VU is van mening dat al is 
het nastreven van een billijk 
evenwicht onvermijdelijk en zelfs 
rechtvaardig, zulks niet mag lei
den tot de huidige excessieve 
toestand in de BRT. Het huis is 
een slagveld geworden, met een 
verwoede strijd om politieke in
vloed, als procentuele benade
ring van de verhouding van de 
drie traditionele strekkingen in 
de politieke arena. Wat zou moe
ten doorslaggevend zijn — be
kwaamheid, anciënniteit, signale
ment — moet wijken voor het 
politieke etiket. Van het evident 
recht van iedere ambtenaar, om 
binnen zijn werkkring tot geen 
enkele strekking te behoren is 
allang geen sprake meer. 

EVENWICHT VERPLETTERD 

Wat de persoonlijke opvatting 
ook weze, het nastreven van een 
liefst beperkt en billijk even
wicht wordt de BRT opgelegd. 

Dat kunnen we uit drie belang
rijke elementen afleiden. 
Er is vooreerst een vonnis van 
de Raad van State in de zaak Le-
naerts contra BRT, van 25 juli 
1968, waaruit duidelijk blijkt, dat 
in de groep van de topambtena
ren de grote gedachtenstromin-
gen in een of andere verhouding 
een plaats bij uitwerking en toe
passing van het dagelijks beleid 
moet innemen. 

Tweede element : ook de juri
dische dienst van de BRT kwam 
in een kommentaar bij dit arrest 
tot een zelfde konklusie. 
Ten slotte neemt het Kultuurpakt 
ter zake alle twijfel weg. Het 
luidt letterlijk dat de verplichting 
bestaat van « een minimale aan
wezigheid van elk der strekkin
gen ». 

IVIINIMALE AANWEZIGHEID 
NIET VERZEKERD 

Deze minimale aanwezigheid in 
de BRT is niet verzekerd. Uit een 
BRT-dokument betreffende de ho
gere funkties dd. 9 januari j l . 
blijkt dat op niveau hogere direk-
tie geen enkele ambtenaar tot de 
Vlaams-nationale strekking be
hoort. Het zelfde geldt niveau 
lagere direktie. Op het vlak der 
diensten in de radio is er slechts 
1 op de 11 verondersteld tot de 
Vlaams-nat. strekking te behoren. 
Ten slotte is er geen enkele amb
tenaar geacht tot de Vl.-nat. strek
king te behoren op het vlak der 
overige diensten. 
Konklusie : op 45 hogere ambte
naren was er zegge en schrijve 
één van de Vlaams-nationale 
strekking ! Sindsdien kwam er 
één bij, dat maakt dus 2 op 45. 

ONEERLIJK SPEL 

Niemand minder dan minister 
Rika De Backer erkende ruiterlijk 
in de zitting van 18 februari j l . 
van de Kultuurraad « dat slechts 
één politieke strekking in de BRT 
niet aan haar trekken komt ». De 
minister noteerde met genoegen 
dat de VU deze situatie niet 
heeft uitgebuit en was van me

ning dat er een « oplossing vla 
het kultuurpakt moest gevonden 
worden ». 
Voor de achterstand van de 
Vlaams-nationale strekking wer
den verontschuldigingen ingeroe
pen als bvb. dat deze strekking 
niet vertegenwoordigd was tot in 
1972 in de beheerraad van de BRT 
(juister is : uit de beheerraad 
werd geweerd). Er kan slechts 
sprake zijn van onwil, des te 
meer daar de gelegenheden «bin
nen de regels van het ambtena
renstatuut » niet ontbraken sinds 
1973. Hier verwezen de VU-be-
heerders van de BRT naar een 
aantal benoemingen sindsdien : 
1 programmadirekteur TV, 1 in-
terimaat programmadirekteur-ra-
dio, produktieleiders bij de drie 
gewestelijke r a d i o - o m r o e p e n 
(waarbij twee waardevolle kan
didaten van VU-strekking over 
het hoofd werden gezien) ; In de 
sektor informatie : 2 hoofdredak-
teurs, 2 wn. hoofdredakteurs en 7 
redaktiesekretarissen. Slechts één 
benoemde redaktiesekretaris kan 
geacht worden, tot de Vl.-nat. 
strekking te behoren. Dat is dus 
qua informatiedienst 1 op 18 ! 
Laten we daartegenover het ge
val stellen van een jong journa
list van een andere dan VU-strek
king : op 1 jaar tijds slaagde hij 
er in, over het hoofd van waarde
voller kollega's van zijn strekking, 
redaktiesekretaris en later wn. 
hoofdredakteur te worden (hij 
werd waarnemend omwille van 
duidelijk gebleken onbekwaam
heid I). 

BESLUIT 

• Er is niet alleen achterstand, 
maar ook kennelijke achterstel
ling van de Vlaams-nationale 
strekking in de BRT. 

• Deze achterstelling is zo 
flagrant, dat zij een onmiskenba
re aanfluiting is van het Kultuur
pakt, hoe men het moge interpre
teren. 

• Hef beginsel » ideologisch 
evenwicht » is in de BRT ver
smald tot een voortdurende par
tijpolitieke machtsstrijd, die het 
Huis verzwakt en in opspraak 
brengt en waarvoor de kijkers en 
de luisteraars het gelag betalen. 

• De ambtenaren in de BRT wor
den gedwongen tot een In feite 
partijpolitieke keuze of zijn het 
slachtoffer van willekeurige eti
kettering. 

I 

Onze afgevaardigden In de BRT-raad van beheer tijdens hun perskonferentie. 
Photo News Service 

BLADEN DIE OVER DE 
TAALGRENS GERAKEN 
Het zal niemand verbazen dat er veel meer Franse bladen In 
Vlaanderen gelezen worden dan Vlaamse in het Walenland. 
Met « Franse » bedoelen wij « franstalige » en niet zozeer 
« Waalse », want het gaat vooral om in Brussel verschijnende 
kranten : • La Dernière Heure • zet 3.8 % van haar oplage 
af in het Vlaamse land, « L'Echo de la Bourse » 28,25 % (I), 
• La Libre Belgique » (nog) 13 %, . Le Soir • 8,29 %. Een 
enkele Waalse krant overschrijdt de taalgrens : « La Meuse • 
(1,88 % ) . Een speciaal geval is <• Le Lloyd Anversois » dat in 
het Vlaamse land gedrukt wordt doch aldaar slechts 39 % 
van haar oplage afzet. 

Vlaamse bladen met lezers in het Walenland zijn alleen « Het 
Laatste Nieuws » (4 %) en «De Financieel-Ekonomische Tijd» 
(1,86 % ) . 

Voor de weekbladen zien de verhoudingen er veel minder 
scherp uit. De volgende franstalige weekbladen worden in 
Vlaanderen (zonder Brabant) gelezen : 
« Bonne Soiree » : 9,85 % van de oplage 
« Le Patriote-
Nouvel lllustré : 
•> Pourquoi Pas ? » : 
« Le Soir lllustré » : 
« Spécial » : 

2 % 
9,28 % 
8,73 % 

6 % 
Laatstgenoemd blad zet bovendien 6.000 exemplaren in Zaïre 
af. En <• Femmes d'Aujourd'hui » bereikt ongeveer een mil
joen lezeressen in Frankrijk. 
Bovendien verschijnen in Vlaanderen zelf de volgende fransta
lige weekbladen : 
« Le Courrier de Bruges » (2.200) 
•• Le Courrier du Littoral » (6.000) 
« Le Courrier du Zwyn » (1.800) 
Aan Vlaamse zijde is de lijst korter : 
« Libelle-Rosita » met 13,2 % 
•• Panorama-Ons Land » met 11,1 % 
« Humo » met 0,59 %. 
Wel stralen de twee eerstgenoemden ook naar Nederland uit. 
Het is jammer dat deze wederzijdse taalgrens-overschrijding 
niet onderzocht werd voor de politieke weekbladen (« La Re-
lève », « Combat », « Wij », « Links » enz.) en nog veel min
der voor gespecialiseerde bladen (op gebied van godsdienst, 
sport, kunst, jeugd, enz.). 
Om een juister beeld te bekomen van de omvang van het 
verschijnsel, is het goed, de totale oplage van genoemde 
bladen te kennen : 

« La Dernière Heure » 
•• L'Echo de la Bourse » 
« La Libre Belgique » 
« Le Soir » 
•• La IVIeuse » 
« Le Lloyd Anversois » 
« Het Laatste Nieuws » 
« De Financieel-Ekonomische Tijd » 
« Bonne Soiree » 
« Le Patriote - Le Nouvel lllustré » 
« Pourquoi Pas ? » 
« Le Soir lllustré » 
« Spécial • 
« Libelle-Rosita » 
« Panorama-Ons Land » 
« Humo » 

Het is moeilijk, en zelfs niet onze bedoeling, uit deze cijfers 
vaststaande besluiten te halen. De schrijver stelt zelf vast 
dat « de meerderheid (van de Franse bladen die in Vlaande
ren doordringen) meer de middenstand en de burgerij aan
spreken ». Dit versterkt ons vermoeden dat de lezers grosso 
modo behoren tot de nog steeds ver van uitgestorven « frans
kiljons » of tenminste van de in de huiskring Frans spreken
den. Wij zullen zeker niet de fout maken — die buitenlanders 
gemakkelijk zouden begaan — te menen dat zulke cijfers 
wijzen op het bestaan van een Franse of Waalse etnische 
minderheid in Vlaanderen. 
Andersom is het, rekening houdend met de bij Walen eerder 
zelden voorkomende kennis van het Nederlands en met de 
aanzienlijke uitwijkingsstroom van Vlaanderen naar het Walen
land tot voor enkele jaren, meer dan waarschijnlijk dat de 
lezers van Vlaamse bladen in het Walenland wel degelijk Vla
mingen zijn. 
Tenslotte staat althans één feit vast : er wordt In Vlaanderen 
nog steeds meer Frans gelezen dan in het Walenland Neder
lands. De Vlamingen weten nog steeds beter wat er omgaat 
en hoe er gedacht en gevoeld wordt in het Walenland dan 
omgekeerd. Met andere woorden : onze oogkleppen zijn nog 
steeds minder groot dan de hunne. 

Karel Jansegers 

140.000 
30.000 

140.000 
270.000 
185.324 

9.750 
301.584 

12.900 
68.000 

150.000 
87.000 

107.236 
21.500 
? , 

254.534 
201.590 

Uit « Teksten, dokumenten, ideeën en studies » nr. 304. Uit
gave van het Min. van Buitenlandse Zaken. 
Artikel van J.M. Van Bol, docent UCL. 
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I EN VIUCHTELIN6EN 

stjiat eiPiêilhkeung intéri>iN»t««rliaa 

Vluchtelingen overal : vandaag 
wachten ze op de luchthaven van 
Loeanda tot ze zonder middelen 
van bestaan naar een even onbe
middeld als politiek verscheurd 
Portugal worden gevlogen. Of zij 
strompelden wekenlang door de 
oerwouden van Laos, richting 
Thallandse grens, om er in een 
of ander geïmproviseerd vluchte
lingenkamp hun schaarse overle
vingskansen te wagen. Of zij vlo
gen vanuit het verre Chili op Euro
pa af om in een vreemde omge
ving en zonder sociale bescher
ming een nieuw bestaan op te 
bouwen. Of zij verkommeren in 
haastig in elkaar getimmerde ba
rakken zonder uitzicht op een 
thuishaven of normaal menselijk 
bestaan. 

Naar oorsprong en streefdoelen 
verschillen ze vaak grondig van 
elkaar. Alleen een vaag statuut 
klinkt ze aan elkaar. Vluchtelin
gen zijn ze allen, vanwaar ze ook 
komen, tot welk ras, godsdienst 
of sociale groep ze verder ook 
mogen behoren. En ze zijn van
daag met z'n vijftien miljoen : 
negen mi'joen in Azië, twee en 
half miljoen in het M-0, meer dan 
1,2 miljoen in Afrika, bijna 800.000 
in Europa, meer dan anderhalf 
miljoen in Zuid- en Noord-Ameri-
ka. Af en toe halen ze de voorpa
gina's van de wereldpers omdat 
hun toestand politiek zo interes
sant is (Vietnam, het M-O, in min
dere mate Cyprus) maar algauw 
verdwijnen ze weer in de Nacht 
und Nebel van de grote internatio 
nale beslommering. Als er dan 
toch een vage herinnering aan hun 
bestaan overblijft heeft ook die 
omstandigheid een politieke moti
vering : zo is het Westen zich 
langzaam aan bewust geworden 
dat een duurzame vrede in het 
M-O alleen mogelijk is als voor
afgaandelijk een internationale op
lossing uit de bus komt voor het 
Palestijns probleem en voor de 

vluchtelingen in dit godvergeten 
deel van de wereld. 
Maar wie herinnert zich inmiddels 
nog dat in 1974 ruim 375.000 Hai-
tianen als vluchtelingen werden 
geregistreerd (in de Dominikaan-
se republiek, op de Bahamas, in 
Puerto Rico en in de VSA) zodat 
men kan stellen dat iedere twaalf
de Hartiaan het regiem van zijn 
land is ontvlucht ? Wie geeft er 
zich rekenschap van dat in het
zelfde jaar 150.000 inwoners van 
Rwanda (Oost-Afrika) naar Burun
di, Oeganda (!) en Zaire zijn ge
ëmigreerd en dat omgekeerd 
140.000 mensen uit Burundi en 
andere Afrikaanse staten als 
vluchtelingen werden geregis
treerd ? Beseft men nog wel dat 
iedere vijfde inwoner van Guinee-
Bissau bij het einde van de « oor
log » tussen het PAIGC en de 
Portugese troepen in een buur
staat was gevlucht ? Dit zijn al
leenstaande voorbeelden (bijna 
naar believen te vermeerderen I) 
tot men het enorme cijfer van 15 
miljoen bereikt, een volksverhui
zing die de historische volksver
huizingen in de schaduw stelt en 
waarachter dan op de koop toe 
het hele apokalyptisch arsenaal 
van menselijke ellende, vervreem. 
ding en beschadigde persoonlijk
heid schuilgaat. 

OP DE VLUCHT 

ledere revolutie of oorlog •> pro
duceert » ahw z'n vluchtelingen : 
WO I ongeveer 10 miljoen, WO II 
nagenoeg 50 miljoen... terwijl de 
problemen rond de repatriëring 
vandaag niet minder ingewikkeld 
zijn geworden. Het westelijk half. 
rond werkte na de jongste wereld
oorlog met eigen metodes en oog
merken naar min of meer aan
vaardbare oplossingen toe, maar 
de landen van de Derde Wereld 
waar de konflikten van de laatste 

twee jaren zich bij voorkeur af
speelden vertonen een neiging om 
het vluchtelingenprobleem te ver
onachtzamen, te bevriezen en in 
bepaalde gevallen te poHtizeren. 
Zowat overal oefent de rivaliteit 
tussen diverse stammen een al
lesbehalve gunstige invloed uit op 
de van overheidswege georgani
seerde aanpak, terwijl simpatie of 
antipatie voor de ideologische op
stelling van bepaalde regimes 
meestal nog noodlottiger gaan 
meespelen. Hierbij geven de tech
nische problemen lang niet altijd 
de hoogste moeilijkheidsgraad 
aan. In Afrika bv. lijken die be
trekkelijk gemakkelijk op te los
sen. Volgens het Hoofdkommissa-
riaat voor de vluchtelingen te Ge
neve (een verslag van die VN-or-
ganisatie waaraan wij cijfers en 
statistieken ontleenden) slaat een 
landelijke boerenbevolking zich 
vrij handig door de narigheid heen, 
wat voor gevolg heeft dat finan
ciële hulp daar beperkt kan blij
ven tot een paar dollar per hoofd 
en per jaar. Problematischer wordt 
het maar als men die Afrikaanse 
staten tot juridische bijstand wil 
bewegen... of als het er op aan
komt de hulpaktie te motiveren. 
Hulp uit het buitenland wordt al 
te vlug verstaan en « geduid » 
als inmenging in de interne aan
gelegenheden. Internationale or
ganisaties worden steeds weer in 
hun akties gehinderd : doen ze 
bv iets voor de ongeveer 41.000 
leden van de Meo-stam die verle
den jaar onder kommunistische 
druk uit Laos naar Thailand wis
ten te ontkomen dan verknoeien 
ze de goede betrekkingen of de 
gebeurlijke hulpakties van de te
genstander. Het Hoofdkommissa-
riaat voor de vluchtelingen kan 
zich bezwaarlijk zoveel « inmen
ging » veroorloven. Het is im
mers al te zeer afhankelijk van 
degelijke samenwerking op rege
ringsniveau Vaak ontstaat hier 

dan ook een dubbelzinnige situa
tie : het Hoog kommissariaat (een 
a-politieke, humanitaire onderne
ming zonder winstoogmerken) 
moet tegelijk in de hoge regionen 
van de internationale politiek ope
reren waardoor zijn aktieveld zo
danig wordt beperkt dat vandaag 
slechts 3,3 miljoen vluchtelingen 
onder z'n direkte bevoegdheid res. 
sorteren. Maar die onvrijwillige 
beperking maakt het de driehon
derd medewerkers te Geneve niet 
gemakkelijker. Met een beperkt 
personeelsbestand werd in 1974 
toch 70 miljoen dollar aan vluch
telingenhulp uitbetaald terwijl het 
kommissariaat bij de start in 1951 
slechts over 350.000 dollar kon 
beschikken. 

REPATRIËREN ! 

Aan de ene kant wi l het Hoog 
kommissariaat de vluchtelingen 
zo snel mogelijk in hun nieuwe 
vaderland integreren, anderzijds 
proberen ze die mensen tot vrij
willige terugkeer naar hun auten-
tieke « heimat » te bewegen. Ook 
dat is beslist niet gemakkelijk. 
Neem nu de mensen die onder 
het Portugees bewind uit Mozam
bique naar Tanzanië zijn gevlucht. 
Men kan er toch gerust vanuit 
gaan dat die 400.000 vluchtelin
gen voor een groot deel fervente 
tegenstanders van het Frelimo 
zijn. Men kan ze dus onmogelijk 
terugsturen naar een sisteem dat 
ze radikaal hebben afgewezen. 
Het wordt dan weer koortsachtig 
zoeken naar andere oplossingen. 
Als Tanzanië zijn Mozambikanen 
niet wil behouden kan men uiter
aard andere Afrikaanse regerin
gen kontakteren. Met kan die re
geringen desnoods verplichten de 
door hen ondertekende konventies 
te honoreren. Het is echter zo dat 
tot dusver slechts 67 staten de 
desbetreffende overeenkomsten 
hebben ondertekend, terwijl de 

VN-organisatie vandaag al 145 lid
staten telt. Bovendien is de VN-
verklaring terzake vri j vaag ge
houden. Van de regeringen wordt 
gevraagd dat ze niemand die voor 
asiel aanklopt zouden afwijzen en 
dat ze onder geen beding iemand 
naar zijn land van herkomst zou
den terugsturen, tenzij de betrok
kene daar zelf om verzoekt. Vol
gens het Hoog kommissariaat van 
de vluchtelingen is een politiek 
vluchteling iemand die zijn vader, 
land verlaat omdat hij voldoende 
redenen heeft om te vrezen dat 
hij terwille van zijn ras, zijn gods
dienst of nationaliteit aan vervol
ging zal bloot staan. Die definitie 
is verre van nauwkeurig. Men kan 
nl. best tot de nationaliteit, het 
ras of de godsdienst van zijn ver
volger behoren en toch om zuiver 
politieke redenen een prooi van 
willekeurige repressie worden. 
15 miljoen vluchtelingen ! En dan 
te bedenken dat ieder vluchteling 
zijn fSmiliale omgeving, zijn ver
trouwde leefgewoonten moet ont
beren en met zijn taal vaak een 
stuk van zijn eigen identiteit 
dient prijs te geven. Al die ele
menten bepalen immers de wer
kelijkheid van het individu, verle
nen hem bij alle wijzigingen de 
beleving van een uniforme, kon-
krete eigenheid. Met het verlies 
van zijn geboorteland verliest men 
als vanzelf ook een deel van zijn 
eigen werkelijkheid. Het verlies 
van de « Heimat » betekent bijge
volg niet alleen deemoedigheid, 
vernedering en verworpenheid 
maar brengt de persoonlijkheid 
zelve ook zware schade toe. De 
vluchteling krijgt van buiten uit 
een onmiskenbare dwang opge
legd om zich aan zijn nieuwe om
geving aan te passen en tegelijk 
van binnen een nieuwe wereld 
met erg gewijzigde steunpunten 
op te bouwen. Volgens prof. dr 
Hacker (•• Aggression-die Brutali-
sierung der modernen Welt»), zelf 
een politiek réfugié (uit het Oos
tenrijk van 1938) ontsnapt niet 
een vluchteling aan de onmiddel
lijke en late gevolgen van moei
zame heraanpassing. Zelfs, zo be
klemtoont hij, als de vlucht ogen
schijnlijk niet tot verzwakking van 
het prestigevermogen of van het 
besef van eigenwaarde heeft ge
leid. Ook als de vlucht rezulteert 
in gevoelens van zelfvoldaanheid, 
zo stelt hij, blijven de nadelige 
gevolgen toch inherent en latent 
aanwezig. Ook dit aspekt, gezien 
zijn zuiver-menselijke betrokken
heid veruit het voornaamste, moet 
dan in dit gezegend jaar met 15 
miljoen vermenigvuldigd worden. 

inmiddels kunnen allerhande or-
ganizaties technisch, organizato-
risch en financieel bijspringen 
maar de stroom van vluchtelingen 
zal blijven aanzwellen zolang er 
regimes bestaan die zich alleen 
maar door agressie en brutaliteit 
kunnen handhaven, gewoon omdat 
ze zichzelf bedreigd voelen — een 
grillige, haast uitzichtloze kring
loop die ook de vluchtelngen niet 
ongemoeid laat. Het is toch dui
delijk dat de vluchtelingen (in ca-
su 15 miljoen !) via berustende 
apatie en onontkoombare depres
sies op hun beurt een soort kro-
nische agressiviteit bereiken — 
waarmee onze bewogen wereld 
dan weer een kolossale bedrei
ging rijker wordt. 

WIJ 6 
6 NOVEMBER 1975 



WIJ IM D€ K)LK9Uf1K 

HM%m^^s.^mm^m 

INDEK 

LODE CLAES : 

RELANCEPLAN EEN HUTSEPOT I 

Het senaatsdebat over de regerings
mededeling betreffende het relance-
plan werd ns. de VU ingezet door VU-
senator Lode Claes die op volgende 
fouten wees : geen inkomensbeleid ; 
Tweede fout : het aanvaarden van een 
ongelukkig en dom debat tussen de 
sociale partners. Derde fout : het ver
keerde moment. « Had de regering het 
juiste moment gekozen dan zou ze dit 
debat vermeden hebben. Senator Claes 
is van mening, dat de regering reeds 
een jaar geleden een inkomensbeleid 
had moeten voeren, samen natuurlijk 
met maatregelen om de koopkracht te 
behouden. Een vermindering van de 
koopkracht is trouwens niet eens anti-
inflatoir. Anti-inflatoir is precies het 
handhaven van de koopkracht. 
Een echt relancebeleid vraagt offers, 
die rechtvaardig moeten verdeeld wor
den. Wie het best deze offers kan dra
gen moet deze dragen. Daarom stelt 
het VU-anti-inflatleprogramma een ver-
hogmg van de progressiviteit van de 
rechtstreekse belastingen voor. 
Het fundamentele gebrek aan het ge
voerde relancebeleid ligt in de geringe 
bewegingsvrijheid op het vlak van de 
openbare financiën. 
En dan is er de politieke betekenis. 
De eerste-minister zegt, dat er niet te 
regeren valt tegen de vakorganisaties. 
Zo dit klopt dan brengt het de basis 
zelf van de politieke strukturen in het 
gedrang. 

VAN DER ELST : 

NIET ENKEL EEN INKOMENSPOLITIEK 
NODIG, OOK EEN MATIGING VAN DE 
STAATSUITGAVEN 

Ook partijvoorzitter Van der Eist was 
van mening dat de zgn. programmawet 
te laat komt. Spreker noemde het aan
zwellen van de geldmassa bij een 
veel geringer aangroei van het BNP 
een der grote oorzaken van inflatie en 
krisis. De staatsuitgaven moeten im
mers gelijke tred houden met de stij
ging van het BNP. Welnu de begrotin
gen verdubbelen op drie jaar. Dat ver
oorzaakte inflatie, die op haar beurt 
een fikse stijging van de staatsuitga
ven veroorzaakt. Indirekt betreurde se
nator Van der Eist de verschillende 
aanpak in de EG van de inflatiebestrij-
ding, terwij l hij waarschuwde voor de
valuatie die slechts een pleister op 
een houten been is en ook voor een te 
massale vervroegde oppensioenstel-
ling. Na op het spekulatief karakter van 
de ekonomische wetenschap te heb
ben gewezen, die helemaal geen vaste 
wetenschap bleek te zijn, handelde on
ze woordvoerder over de arbeidskracht 
van werkgevers en werknemers, nog 
steeds de determinerende faktor van 
onze vooruitgang. Deze werkkracht 
mag niet ontmoedigd worden door be
paalde maatregelen of houdingen, inte
gendeel een zo groot aantal burgers 

mogelijk moet aan de ekonomische 
vooruitgang kunnen deelnemen. 
De regering bleef schromelijk in ge
breke in de bestrijding van de krisis 
en de inflatie, ondanks het VU-alterna-
tieve plan. Haar voorstellen komen 
een jaar te laat, zijn onsamenhangend 
onvolledig en tweeslachtig. Ze weer
spiegelen de inwendige verdeeldheid. 
Ze is niet sterk genoeg om zich boven 
de drukkingsgroepen te plaatsen, ze 
kan het hoofd niet bieden aan de 
moeilijkheden. Op VU-steun moet ze 
derhalve niet rekenen, aldus tot be
sluit mr Van der Eist. 

COPPIETERS : 

DOOR DE SCHANDELIJKE KUMULA-
TIES GAAN HONDERDEN ARBEIDS
PLAATSEN VERLOREN 

VU-senator Coppieters trok vooral van 
leer tegen de schandelijke kumulaties, 
waardoor honderden arbeidsplaatsen 
verloren gaan en vele taken onvolledig 
ter harte worden genomen. Hij gaf 
enkele krasse staaltjes van kumul : 
op Volksgezondheid blijkt bijna de 
helft der ambtenaren op het eerste ni
veau uit dokters in de geneeskun
de te bestaan, die daarnaast nog een 
geneeskundige praktijk uitoefenen en 
van wie sommigen nog universiteits
prof zijn ! Op Ekonomische Zaken is 
de sekretaris-generaal houder van 30 
mandaten ! Senator Coppieters vroeg 
zich ook af, wat het lot zou zijn van 
het wetsvoorstel Van Haegendoren, dat 
de verplichte publikatie inhoudt van 
de rechtstreekse en onrechtstreekse 
inkomsten uit de schatkist van parle
mentsleden. 

De VU-woordvoerder kritiseerde dan 
zeer scherp de onderwijsontwikkeling, 
die bijna uitsluitend gericht was op 
een 100% zekerheid van welvaart en 
welzijn. Sociale voorzorg moest er al
leen zijn voor de sukkelaars die toch 
buiten de welvaart vielen. Deze droom 
werd thans wreed verstoord. We heb
ben thans geen diagnose, vervroegd 
pensioen en verlenging van de leer
plicht zijn slechts lapmiddelen. Er 
moet integendeel nagegaan worden in 
hoever een betere arbeidsverdeling 
ook afhankelijk is van de onderwijs
ontwikkeling. 

DE BRUYNE : 

OVER DE ROL VAN DE STAAT 
HEBBEN WE ONVOLDOENDE NAGE
DACHT 

VU-senator Hector De Bruyne heeft 
principieel geen bezwaar tegen een 
openbare holding maar betwijfelt de 
doelmatigheid van het initiatief en de 
geschiktheid van deze staat om de ta
ken van een holding waar te nemen. 
Over de socialisering hebben we te 
weinig nagedacht, vooral de socialis
ten schoten hier te kort. Het socialis
tische denken leidt uiteindelijk tot een 
onoplosbare situatie : het marxisme-le-

ninisme voert naar de diktatuur, de 
sociaal-demokratie belast de staat met 
allerlei taken, die hij niet aankan. De 
eerste-minister bevindt zich in deze 
laatste situatie : hij staat voor een 
wereld van korporatieve belangen. Ook 
inzake energiebeleid kan de staat de 
ontzaglijke opdracht niet aan. 

VAN OOTEGHEM : 

MINDER AUTOWEGEN, MEER STADS* 
KERNVERNIEUWING 

Onze flegmatieke Gentse VU-senator 
Van Ooteghem bepleitte zakelijk, doch 
niet zonder gevoel voor humor, een 
heroriëntering van de openbare wer
ken : minder autowegen, opnieuw be
woonbaar maken van onze steden, 
meer monumentenzorg. Onze wegen
bouwers moeten daarom niet zonder 

werk vallen, vermits in de stadskern
vernieuwing een nieuwe opdracht 
klaarligt. « Op die manier bezorgen we 
een zinvolle arbeid aan duizenden 
werklozen, een nieuw gelaat aan onze 
steden en dragen we bij tot het her
stel van onze ekonomie en van de 
mentaliteit ten opzichte van de din
gen die het leven levenswaard ma
ken ». Maar jammer genoeg zwijgt het 
relanceplan daarover in alle talen. 
Namens de VU-fraktie kondigde sena
tor Bob Maes aan dat zijn fraktie het 
wetsontwerp, strekkende tot uitbreiding 
van de getalsterkte van de rijkswacht 
zou goedkeuren, welke uitbreiding trou
wens dank zij een VU-amendement 
binnen redelijke perken werd gehouden. 
Van de gelegenheid maakte senator 
Maes gebruik, de wens uit te spreken 
dat de rijkswacht niet langer tot be
scherming van wetsovertreders zoals 
bvb. de burgemeester van Schaarbeek 
zou ingezet worden I... 

DE PARLEMENTAIRE VERGOEDINGEN 
Sommige weekbladen hebben geschreven over België als het land met de 
hoogste parlementaire vergoedingen. 

Welnu dit is een fabeltje omdat men vergeet dat in tal van landen de parle
mentsleden kosteloos sekretariaatshulp ter beschikking wordt gesteld en hogere 
verplaatsingsvergoedingen worden uitgekeerd. 
De parlementaire vergoeding in Nederland Is ongeveer die van België. Daar
naast krijgen de Nederlandse parlementsleden echter tot 250.000 frank verplaat
singsvergoedingen plus 150.000 frank vergoeding voor persoonlijke sekretariaats
hulp. Samen 400.000 frank per jaar. In Duitsland en Frankrijk wordt die sekreta
riaatshulp nog tegen een veel hoger bedrag vergoed dan in Nederland. Hetzelfde 
geldt voor Denemarken. 

In Kanada (22 miljoen inwoners) krijgt ieder parlementslid minimum twee sekre-
tarissen betaald en in de Verenigde Staten mogen de senatoren van 6 tot 45 
(jawel) sekretarissen nemen op staatskosten, dit naargelang het aantal kiezers 
dat ze vertegenwoordigen. 
Overal worden uiteraard ook de reiskosten vergoed. 
Men zal opwerpen dat men ook in België gratis mag reizen, wat juist is. Doch 
's avonds wanneer de parlementsleden zich het meest moeten verplaatsen heeft 
men er niets aan omdat er geen voldoende treinen of bussen meer lopen. Men 
is op zijn wagen aangewezen, die niet belastingvrij is, wat velen ten onrechte 
denken en waarvan men ook de benzine moet betalen. 
Een parlementslid dat het met minder dan 20.000 frank per maand aan algemene 
onkosten kan doen is een luiaard, die het grote risiko loopt na een zittijd te 
verdwijnen. 

Zo het parlementslid dan zelf nog geld uitgeeft aan sekretariaatshulp schiet 
hem maximum nog een 40.000 frank per maand over. Zo hij geen sekretariaats
hulp heeft, zal hij werkdagen hebben van minimum 12 uur, zo het er geen 14 of 
16 worden. 
Waarom men dan wel parlementslid wil blijven ? 
Weinigen blijven het. 
Het aantal parlementsleden dat thans 10 jaar of meer zetelt is één op drie. De 
overige twee op drie zijn na één, twee of drie zittijden verdwenen. 
Financieel gezien is een lid van de Bestendige Deputatie een veel betere job. 
Dezelfde vergoeding als een parlementslid, gratis auto met chauffeur, gratis 
sekretariaatsdiensten en minder werk. 
Gek genoeg krijgen zij geen kritiek, de parlementsleden wel. 
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HERVERDELING VAN HET NATIONAAL INKOMEN 

Een der meest besproken — en beschre
ven — verschijnselen van de welvaarts
staat is het verschillend inkomen van 
klein en groot, van de ongeschoolde ar
beider en de hoog-gesppcializeerde tech-
nikus, van de ouderling die slechts het 
gewaarborgd inkomen trekt en de ge
pensioneerde generaal, van de loopjongen 
en de prezident-direkteur-generaal, en 
noem maar op. Het blijkt trouwens geen 
kapitalistisch monopolie te zijn : Ook in 
het China van IVIao en in het Sowjet-
Imperium bestaan loonverschillen die 
men na zoveel jaren linkse propaganda-
rook niet voor mogelijk zou houden. 
Het verschijnsel is in het Westen her
haaldelijk en diepgaand door weten
schapsmensen bestudeerd. Uit hun stu
dies blijkt dat de inkomensspreiding t i j 
dens de jaren na wereldoorlog II weinig 
of geen verandering heeft ondergaan en 
dan de ontwikkeling in sommige landen 
zelfs in omgekeerde richting gaat, in de 
richting van een nog grotere ongelijk
heid dus. Dit laatste was bv. het geval 
— tijdens de jaren 1955/1965 — in 
Frankrijk, Finland en Zweden. In West-
Duitsland, Engeland, Nederland en Dene
marken bleef de toestand tijdens deze 
jaren nagenoeg ongewijzigd, terwijl al
leen in Noorwegen een afnemende onge
lijkheid te zien was. In eigen land blijken 

De HERVERDELING VAN HET NA
TIONAAL INKOMEN al dan niet via 
de sociale zekerheid is een eerste 
probleem waarover wij graag de 
mening van de lezer(es) zouden 
kennen. 

onvoldoende statistieken te bestaan om 
grondige studies van het verschijnsel 
mogelijk te maken. Berekeningen uitge
voerd in 1972 door de Werkgroep Alter
natieve Ekonomie wijzen op een vergro
ting van de inkomens-ongelijkheid van 
1965 tot 1967 in vergelijking met de pe
riode van 1955 tot 1959. 
Lange jaren heeft men hier in de over
tuiging geleefd dat de sociale zekerheid 
belangrijke korrekties aanbracht aan de 
hoger-beschreven inkomens-ongelijkheid. 
Men was van mening dat ingrijpende in-
komensverschuivingen teweeggebracht 
werden tussen alle lagen en klassen van 

de bevolking, althans van de loon- en 
weddetrekkende bevolking. Dat stand
punt is vandaag totaal verlaten, vooral 
nadat prof. Herman Deleeck zijn magis
traal werk hierover gepubliceerd had : 
« Maatschappelijke Zekerheid en Inko
mensverdeling in België » CS.U.W., 1966). 
Het vertikaal herverdelings-effekt van de 
sociale zekerheid is volgens deze auteur 
gering en onzeker, alleen horizontaal 
hebben belangrijke verschuivingen plaats: 
van jong naar oud, van gezond naar ziek, 
van aktief naar niet-aktief. 
Alhoewel we ons verder alleen met de 
sociale zekerheid gaan bezighouden, moet 
in de rand van dit alles toch aangestipt 
worden dat ook het herverdelingseffekt 
van de belastingen minder groot schijnt 
te zijn dan algemeen wordt aangenomen. 
Wat de sociale zekerheid betreft, ri jst 
onmiddellijk de vraag : dient er via de 
regelingen voor ziekteverzekering, pen
sioenen, kinderbijslagen en dergelijke een 
herverdeling van het nationaal inkomen 
nagestreefd te worden ? De vraag kan 
ook anders gesteld worden : dient het 
niet de uitsluitende bedoeling te zijn van 
de sociale zekerheidswetten een op we
derzijdse solidariteit gesteunde inkomens-
verzekering tot stand te brengen, zonder 
meer ? Er zijn o.i. twee antwoorden mo
gelijk. 

Eerste antwoord : De sociale zekerheid 
dient niets anders te zijn dan een popu
laire verzekering tegen de geldelijke ge
volgen van ziekte, ouderdom, kinderlast, 
werkloosheid. Die stelling is zeer zeker 
verdedigbaar, als er onmiddellijk een voor
waarde aan verbonden wordt. Deze voor
waarde Is dat de herverdeling dan daad
werkelijk op een andere wijze dient te 
gebeuren, bv. via de fiskaliteit. 
Tweede antwoord : De sociale zekerheid 
dient een belangrijke faktor te zijn in de 
herverdeling van het nationaal inkomen. 
Ook hier moet onmiddellijk een voor
waarde aan vastgeknoopt worden : dit 
herverdelingseffekt moet dan ook pozi-
tief gewild worden en hiertoe de nodige 
wijzigingen aan de wetgeving aange
bracht. 

Hoe dan ook, de armen minder arm ma
ken, iedereen laten delen in de rijkdom 
van de welvaartsstaat is een logisch ge
volg van de solidariteitsgedachte, cen
traal beginsel bij het tot stand brengen 
van een rechtvaardige maatschappij. 

Willy Cobbaut. 
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SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN IX/10 

HUREN EN VERHUREN VAN WONINGEN 

Het Burgerlijk Wetboek bevat een reeks bepalin
gen betreffende het huren en verhuren van wonin
gen. Het zijn vooral de art. 1708 tot 1762bis die 
hieromtrent van belang zijn. We geven hierna 
enkele algemene beginselen die door iedereen die
nen gekend te zijn. 

Algemeen 

Wanneer het een zgn. mondelinge huur-overeen-
komst betreft, kan slechts opgezegd worden met 
inachtneming van de plaatselijke gebruiken inzake 
opzegtermijnen. Voor inlichtingen hieromtrent kan 
men zich o.a. wenden tot het Vredegerecht. Betreft 
het een geschreven huur-overeenkomst, dan die
nen beide partijen de bepalingen van het kontrakt 
na te leven. 
Een huurkontrakt wordt niet ontbonden door de 
dood van de verhuurder, noch door de dood van de 
huurder. 
In geval van ontbinding van de huur door de schuld 
van de huurder, blijft deze verplicht de huurprijs 
te betalen gedurende de voor wederverhuring no
dige ti jd, onverminderd zijn eventuele plicht alle 
veroorzaakte schade te betalen. 

Verplichtingen van de verhuurder 

a. De verhuurder moet het huis ter beschikking 
van de huurder stellen en dit huis dient in goed 
onderhouden staat te zijn. 

b. De verhuurder dient het huis te onderhouden, 
zodat het kan dienen waarvoor het verhuurd 
werd. Dit onderhoud is ten laste van de ver
huurder. 

c. De verhuurder moet de huurder gedurende de 
ganse huurtijd een rustig genot van het huis 
verzekeren, ook t.o.v. derden. 

Verplichtingen van de huurder 

a. De huurder moet de huurprijs op de vastgestelde 
tijdstippen betalen. 

b. De huurder moet het huis gebruiken en bewo
nen als een goed huisvader zou doen en kleine 
herstellingen zelf ten laste nemen. 

c. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging, 
verlies of brand, tenzij hij bewijst hieraan geen 
schuld te hebben. 

d. De huurder dient het huis terug aan de huurder 
over te maken in de staat waarin het zich oor
spronkelijk bevond, rekening gehouden met wat 
door ouderdom of overmacht teniet gegaan is 
en waarvoor de huurder niet aansprakelijk is. 

e. De huurder moet het huis gebruiken waarvoor 
het bestemd is. Wie bv. een burgerwoning huurt, 
mag deze niet in een herberg veranderen. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

HUUR 
EN 
EIGENDOM 
VAN 
EEN WONING 

Het Oost-Vlaams Centrum voor Dienst-
betoond en Naschoolse Vorming beschikt 
nog over een beperkte voorraad van de 
in september 1974 door het NIH Gewest 
Oost-Vlaanderen uitgegeven brosjure 
« Huur en eigendom van een woning ». 
Deze publikatie geeft de voornaamste 
voorwaarden inzake huisvestingspremies 
(bouwen, huren, herstellen, slopen, enz.) 
die verleend worden zowel door de staat 
als door het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen. 

Deze 24 biz. tellende brosjure kan besteld 

worden door storting of overschrijving 

van 12 fr. (port inbegrepen) op prk. 

000/0914764/54 van Willy Cobbaut, Bos

straat 2, 9391 Baardegem. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 

KADERVORMINGSKURSUS 
VOORBEREIDING GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 

Dinsdag 18 november : « Op
bouwen van gemeentelijk verkie-
zings- en bele'idsprogramma ». 
Spreker : mevr. Huguette De 
BJeecker (prov raadslid). 

Dinsdag 2 december : « Propa
ganda- en aktievoenng ». Spre
ker : Kris Van Esbroeck (gemeen
teraadslid). 

Plaats : « Gemeentelijke Feest
zaal », Door Verstraeteiei 84, 
Brasschaat, telkens van 20 tot 
22u30. 

Kursusleidmg : Johan Beke 
(agogisch stafmedewerker Dl). 

Inschr : schriftelijk of telefo
nisch bij Bob Loete, St-Laureisstr. 
89, Antwerpen (031/37 61.08) of 
Rik Decleir, De Borrekenslaan 74, 
Brasschaat (031/51.72 51) of Hu
go Andries, Turnhoutsebaan 116, 
Borgerhout (031/36.59.67). 

AFDELINGSVOORZITTERS 
EN -SEKRETARISSEN 

Alle afdelingsvoorz. en sekr. 
zullen aanwezig dienen te zijn op 
een « speciale vergadering » sa
mengeroepen door het arr. be
stuur, op donderdag 27 november 
om 20u30 in zaal Trefpunt, Turn
houtsebaan 28 te Deurne. Regel 
uw agenda in het vooruitzicht van 
uw zekere aanwezigheid. 

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. 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 
Alle dagen op het sekr., Wetstr. 

dag tot 19u. Wil u een volksvert. 
12, van 9 tot 16u30 en op maan-
en prov. raadslid aantreffen kom 
dan liefst op maandag van 16 tot 
19u. 

VUJO 
Hield een zeer geslaagde aktie 

doorheen de stad, met als tema 
« Europese Klötertuin » waarbij 
een groep zogenaamde leerlingen 
met ezelsoren aangebonden les 
kregen over de huidige politiek è 
la Tindemans In Vlaanderen. 

Voor een andere aktie in de na
bije toekomst zoekt VUJO een 
oude stootkar op de kop te kun
nen tikken. Gratis uiteraard of te
gen een gunstig prijsje. Voor inl. 
Erika De Motte, te l . 42.24.86, Ann 
Monseur, tel . 27.91.14 of Anita 
Viaene, tel . 37.15.37. 

VERKIEZINGSPROPAGANDA 
Bevoegde mensen houden zich 

bezig met het voorbereiden van 
de propaganda tot de komende ge
meenteraadsverkiezingen Dit wil 
echter niet zeggen dat we vanuit 
onze leden of simpatisanten geen 
nuttig gebruik zouden maken van 
tips en ideeën. Graag en zoveel 
mogelijk. 
KVO 

Zoals alle jaren richt onze VI. 
Aktie- en Kultuurgemeenschap 'n 
vertoning in voor onze leden en 
familie. Het wordt dit jaar « De 
Zigeunerbaron » in KVO op dins
dag 2 december Kaarten te ver
krijgen op ons sekr Een telefoon
tje : 36 84.65 en we sturen ze u 
toe. 
KOO 

Voor allerlei informatie bij een 
onzer afgev. : dr De Boel, tel 
33 97 90 of Fr. De Laet, tel. 
38 66.92. 
LIDMAATSCHAP 1976 

De lidkaarten 1976 zullen bin
nenkort uitgereikt worden. U kan 
onze bestuursleden het werk ver
lichten met uw lidgeld op voor
hand te betalen. Loop eens langs 
't sekr. of stort op KB 404-30368-01 
van VU-Antw. Stad (vermeld lid
maatschap 1976). Let op : het lid
geld bedraagt voor 1976 voor een 
hoofdlid 120 fr. en voor een bij-
lid 60 fr. 

e ̂waiter maes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraal 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

BORGERHOUT 
SEKRETARIAAT 
Op 8 november wordt ons nieuw 
sekretariaat. Statielei 8, plechtig 
opengesteld. We nodigen onze le
den en simpatisanten uit om een 
kijkje te komen nemen. We hou
den open deur van 10 tot 16 uur. 
Het sekretariaat zal open zijn elke 
dinsdag, donderdag en zaterdag 
van 10 tot 16 uur. 
OVERLIJDEN 

Zeer getroffen door het smar
telijk en onverwacht heengaan 
van onze vriend Hubert De Creus 
in Duitsland, bieden we mevr. De 
Creus en familie onze oprechte 
deelneming aan bij dit zware ver
lies. 
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. 

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 m 
verbinding te stellen met Alex 
Peeters (afd. voorz), Kapelleveld-
str. 51, Boechout (55.36.44). 

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. 

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. 

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. 

BRAVO GEORGETTE ! 
Onze Aalsterse volksvertegenwoordiger Georgette De Kegel 
heeft resoluut de leiding genomen. Zi| herinnerde zich dat 
wij nog steeds in « het jaar van de vrouw » zijn. Dit wil 
echter niet zeggen dat haar arr. voorzitter, Bert De Cremer, 
al voorgoed de duimen heeft gelegd ! 
Ais een bollede is ook de Antwerpenaar Juul Moens plots 
in de kopgroep verschenen. En ook Geert Bourgeois blijkt 
er werk van te maken. Houzee, vrienden ! 

1. Georgette De Kegel, Ninove 276 
2. Bert De Cremer, Denderhoutem 201 
3. Geert Bourgeois, Izegem 120 

Juul Moens, Antwerpen 120 
Liliane Stevens, Zwijndrecht 96 
Ferre De Beuckelaer, Kontich 84 
Jan Caudron, Aalst 72 
Jef Nagels, Oostende 72 

9. Joris Depré, Tervuren 60 
10. Willem Nollet, Hove 48 

Jef Vinckx, Erps-Kwerps 48 
12. Vic De Winne, Diibeek 36 

Paule Dewael, St-Stevens-Woluwe 36 
Eugeen Franco, Oostende 36 
Maurits Hinderyckx, Zedelgem 36 
Jozef Labaere, Kortrijk 36 

17. Edmond Bruggeman, Waasmunster 24 
Dirk Cardoen, Beselare 24 
Hugo Casteels, Hofstade 24 
Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas 24 
Paul Cresens, Schaffen 24 
Daniel Denayer, Aalst 24 
Herman Depryck, Mei Ie 24 
Koenraad Dirckx, Schoten 24 
Gerard Goyens, Dilsen 24 
Antoon Janssens, Wetteren 24 
Paul Lelièvre, Wetteren 24 
Jan Roux, Genk 24 
André Van Den Berghe, Oostakker 24 
Damien Van Haverbeke, Oostkamp 24 
Luk Van Linden, Boom 24 
Koen Van Meenen, Heusden 24 
Alfons Van Osselaer, Vrasene 24 

5. 
6. 
7. 

DE SCHIPPERSSTAKINC 
Benadering van een sociaal konflikt. 
Forumgesprek met : 

— Bollaerts (Kartel van Onafhankelijke SIndikaten). 
— Tommissen (Ons Recht). 
— Van Hecke (Bond van Eigen Schippers). 
— Moderator : Hugo Coveliers (VUJO-voorzitter). 

Vrijdag 7 november om 20u in zaal Billiard Palace, Astridplein 
40, Antwerpen. 
VUJO roept alle VU-ers, VUJO-ers en geïnteresseerden op om 
deze boeiende aniyse van de schippersstaking bij te wonen. 
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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. 

EKEREN 
KVO 

Gastvoorstelling. « De Zigeu
nerbaron » (Johan Strauss). Inge
richt door de Vlaamse Aktie en 
Kuituurgemeenschap. 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. Wiiliot-
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, Lell-
eni. 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). 

KONTICH 
SOC. DIENSTBETOON 
Zitdag van volksvert. A. De Beul : 
elke 1ste en 3de donderdag van 

8. 

8. 

NOVEMBER 
7. Edegem : Zangavond met Willem De Meyer, om 20u in 

lok. Drie Eiken. 
Borsbeek : Afdelingsbal in zaal Rivièra, Jos Reusenlei 
17, om 20u30 (60 fr.). 
NIjlen : VU-bal in de feestzaal van Nilania, Kesselse-
stwg. Deuren : 20u. 
Herentals : Arr. kaderdag van VUJO in zaal De Toerist 
op de Markt om 10u. 
Lier : Jezuïetenkerk, om 11 u : h. mis voor onze overle
denen. 
Vorst-Kempen : Voorbereldingsvergadering gemeente
raadsverkiezingen. 
Borgerhout : Opening sekretariaat. Statielei 8, van 10 
tot 16u. 
Kontich : VOS : Jaarlijks eetmaal om 19u30 in lok. Alca
zar. Inschr. bij Jan Longin, tel. 57.01.88. 
Merksem : VOS + Vrouwen van Vandaag : Feestavond 
om 20u30 in zaai Tijl, Bredabaan 298. 
Arr. raad : om 20u30 in Trefpunt te Deurne. 
Berchem : Afdelingsbal in de gemeentelijke feestzaal. 
Statiestr. 175. Orkest : Pensylvania 6-5000. 
Kontich : VU-Kinderfeest met poppenkast door teater 
De Spiegel. Prijsuitdeling van gratis kleurwedstrijd om 
14u30 in zaal Altena. 
Ranst : Ontspanningsavond met dans en kwis in Gilden-
huis, Lievevrouwstr., om 20u. 
Edegem : Pensenkermis in lok. Drie Eiken, om 20u. 
ini. bij de bestuursleden. 
IVIortsel : Herfst-Stad-Wandeling (Antwerpen). Verza
melen om 14u aan standbeeld Brabo. ^ 
Herentals : Stadsraad ter voorbereiding van de gemeen
teraadsverkiezingen om 14u30 in café De Zalm. 
Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 

Dosfelinstituut -1- VVM : Kadervormingskursus als voor
bereiding gemeenteraadsverkiezingen 1976 in de Ge
meentelijke Feestzaal. Door Verstraetelei 84 te Bras-
schaat (van 20 tot 22u30). Spreker : prov. raadslid Hu-
guette De Bleecker (vervolg kursusavond op dinsdag 2 
december). 
Merksom : VU-kernledenvergadering om 20u in VU-ont-
moetingscentrum. 
Rijmenam : Dansfeest in zaal St-Martinus, Brugstr., met 
« May and the Phantoms ». 
Niel : VU-Herfstdansfeest in zaal Familia, Dorpsstr. 42. 
Aanvang om 20u30 Orkest : Kosmos Ensemble ». Toe
gangsprijs : 60 fr. 
Mortsel : Afdelingsbal in zaal Centrum St-Lodewijk, om 
20u30. 
's üravenwezel : TAK-filmavond « De Slag van Schaar
beek » in de gemeentelijke feestzaal', Kerkstr. 24, om 
20ü30. Inkom : 30 fr. 
Westerio : Afdelingsbal in zaal Sporta om 20u30, Qenehi-
de (naast Abdij Tongerio). Orkest : Gaston Scheers. 
Antwerpen (Arr.) : Speciale vergadering met alle afde
lingsvoorzitters en sekretarissen om 20u30 in lok. Tref
punt, Turnhoutsebaan 28, Deurne. 
Kontich : Algemene vergadering Vlaamse Kring in lok. 
Alcazar om 20u30. 
Kontich : Vlaamse Kring : Voordracht- en filmavond 
« Turkije zonder sluier » door Ren. Van Dessel om 20u15 
in zaal Trianon. 
Berchem : Arr. dansfeest « Nacht van de Vriendschap », 
om 20u30 in sporthal Alpheusdal, F. Williotstr. (aan sta
dion Berchem Sport). 
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). 

10. 

11. 

14. 
14. 

15. 

15. 

15. 

16 

16 

16 
18. 

19. 

22 

22. 

22. 

22. 

22. 

27. 

27. 

28. 

29. 

29 

ARR VUJO-KADERDAGEN 
Dit najaar organiseert VUJO kaderdagen in alle arr. 
Bedoeling ervan iSsde 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 gaan door : 
— Arr. Turnhout op zondag 9 november van 10 tot 17u in café 

Toerist, Markt, Geel. 
— Arr. Hasselt-St-Truiden en Tongeren-IVIaaseik van 10 tot 

18u in het Kultureel Centrum te Hasselt. 

19 tot 20u in lok. Alcazar, Mechel. 
sestwg 22, tel. 57.13.52. 
Alle dagen .liefst na telefonische 
afspraak prov. raadslid Jef 
Steurs, Edegemsestwg 87, tel. 
57.10.27 ; gemeenteraadslid dr 
Liido Verbaet, Duivenstr. 45, tel. 
57.08.00 ; gemeenteraadslid Mon 
Van Den Haute, IJzermaalberg 29, 
tel. 57.33.11 ; gemeenteraadslid 
Paul Embrechts, Konijnenveld 41, 
tel. 57.08.79 ; KOO-lid René Jae-
ken, Witvrouwenveldstr. 14, tel. 
57.14.03 ; VUJO-ombudsdienst : 
E. Faes, Reepkenslei 72, tel. 
57.18.28. 

VIJFDE KULTURELE WEEK 
Graag vestigen wi j uw aandacht 

op de vijfde kulturele week (van 
1 tot 15 november). Voor program
ma : zie plaatselijke pers. Toch 
wensen wij in het biezonder te 
vermelden : de uitermate boeien
de en interessante tentoonstelling 
« Van Spel-poppen-poppenspel » 
door het poppenteater De Spiegel 
en de Kring voor Heemkunde. Een 
welgemeend proficiat voor deze 
opmerkelijke prestatie ! Tentoon
stelling van 1 tot 11 november, 
feestzaal gemeentelijke jongens
school. 

KLEURWEDSTRIJD KINDEREN 
Geen deelnemingsformulieren 

meer toesturen a.u.b., de wed
strijd werd afgesloten op 1 no
vember. Uitslag en prijsuntreiking 
tijdens de poppenkastnamiddag op 
zaterdag 15 november te 14u30 in 
zaal Altena. 

Oproep tot speelgoedfabrikan
ten en handelaars : zo u deze 
kleurwedstrijd zou willen beden
ken met één of meerdere prijzen, 
kunt u deze verzenden aan het 
VU-sekr., Kosterijstr. 6, Kontich, 
tel. 57.09.82. Bij voorbaat harte
lijk dank. 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARAGON 
ARAGONSTRAAT 8, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN (Arr.) 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

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

MERKSEM 
HERNIEUWING LEDENKAARTEN 

Binnenkort zullen onze wijkver-
antwoordelijken zich bij onze le
den aanbieden met de nieuwe lid-
kaarten voor 1976. Hoofdlid 120 
fr., bijlid 60 fr. Graag willen wij 
onze leden verzoeken, dit bedrag 
klaar te leggen en bij hun afwe
zigheid eventueel de huisgenoten 
te verwittigen, zodat onze afge
vaardigden niet nutteloos zouden 
moeten komen aanbellen. Bij 
voorbaat dank. 

HERNIEUWING 
ABONNEMENTEN • WIJ » 

In onze gemeente heeft de post
bode zijn ronde reeds gedaan 
voor de hernieuwing van de «Wij»-
abonnementen. Een tweede maal 
komt hfj echter niet. Was u niet 
thuis of had u de gelegenheid niet 
om binnen de twee dagen op het 
postkantoor binnen te lopen, dan 
kan u altijd terecht op het sekr. 
Een jaarabonnement kost 500 fr. 

3e NACHT DER VRIENDSCHAP 
Zaterdag 29 november om 21 u 

in feestzaal Alpheusdal te Ber
chem. Kaarten zijn te verkrijgen 
bij onze bestuursleden. Bekom
merd om de veiligheid van onze 
leden en simpatisanten, hebben 
we ook dit jaar weer besloten een 
autocar in te leggen. Schrijf dus 
tijdig in, op het sekr. of in VI. 
Huis Tijl, Bredabaan 298. 

MARSEPEINSLAG 1975 
Ondanks de voorthollende infla

tie zijn we er toch in geslaagd 

de prijzen van vorig jaar te behou
den. Voor 1 kg betaalt u 160 fr. 
In verpakking van 1/2 kg kost het 
u 85 fr. Bestellingen worden inge
wacht tot uiterlijk 23 november op 
het sekr., Trammezandlei 11 of in 
Vlaams Huis Tijl. Bredabaan 298. 
Graag kontante betaling bij be
stelling, a.u.b. Levering voor be
gin december. 
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 (Kern) 
VUJO 

Op zondag 9 november om lOu 
houdt VUJO-arr. Turnhout zijn eer
ste kaderdag in het zaaltje De 
Toerist, Markt, Geel. Deze kader
dag moet de definitieve start be
tekenen voor uitbouw en organi
satie van de VUJO in het arr. en 
tevens het startsein betekenen 
voor onze affirmatie naar buiten 
door het organiseren van allerlei 
akties. Voor alle inl. : P. Van Grie
ken, Gompelbaan 160, Mol, te l . 
31.36.30. 
DANK 

VUJO-Mol-Dessel houdt eraan 
allen die ons op één of andere 
manier gesteund hebben ter ge
legenheid van ons eerste herfst-
bal van harte te bedanken. Met 
de steun van allen werd dit bal 
een formidabel sukses : 400 aan
wezigen in een bruisend jeugdige 
sfeer : men zal er nog lang over 
spreken te Dessel. 

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 
LIDMAATSCHAP 1976 

In de loop van de volgende we
ken brengen onze wijkleiders u 
het traditioneel jaarbezoekje om 
u uw lidkaart 1976 aan te bieden. 
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). 

NIEL 
TAK-BETOGING 26 OKTOBER 

We danken alle deelnemers uit 
de Rupelstreek, die het onze Tak-
kers mogelijk maakten met een 
volle bus naar Brussel te trekken. 
DIENSTBETOON 

Voor alle problemen van admi
nistratieve aard, wend u tot onze 
vrienden Frans De Meulemeester 
en Guido Michiels, elke vrijdag 
vanaf 20u op ons sekr., Antwerp-
sestr. 186. Tientallen Nielenaren, 
die bij hun efgen rode of gele of 
blauwe organisaties niet konden 
geholpen worden, vonden op ons 
sekr. de oplossing voor hun pro
blemen. Waarom zoudt u niet ko
men ? 

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 wi j 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 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-bestuurslld 
Gilbert Van Gorp, Kroonstr. 88, 
tel . 014/41.87.59. 

WESTERLO 
DIENSTBETOON 

Het dienstbetoon, verzekerd 
door sen. Van Eisen wordt voor 
wat betreft Westerio gewijzigd 
als volgt : elke 3de woensdag in 
café Volkslust, Tongerlodorp, 20u 
30-21 u ; elke 3de woensdag in 
frituur Ingrid, Voortkapel, 21u15-
21u45 ; elke 4de donderdag in 
café Week-end, Olenseweg 272, 
Oosterwijk, 20u30-21u. 

WILRIJK 
SPEELGOED 

De VVK-Wilrijk richt een avond 
in over « Beter Speelgoed • op 
10 november om 20u ten huize 
van Mia Damen, Koolhofstr. 4 op 
het Valaar. Mevr. Joosen, een 
specialiste terzake, zorgt die 
avond voor een boel bruikbare 
informatie en zal ook een aantal 
stukken speelgoed voor diverse 
leeftijden bijhebben. 
WIJKVERGADERING 

Zoals reeds medegedeeld dien
de de wijkvergadering op het 
Neerland uitgesteld. Het schepen-
kollege had, om stokken in de 
wielen te steken, de gemeente
raad op die avond samengeroepen. 
Uitgesteld is echter niet verloren. 
Op donderdag 13 november om 20 
u komen onze gemeenteraadsle
den in het Gemeentelijk Sportlo-
kaal met de Neerlanders praten 
over hun wensen en problemen. 
Spreek er met uw buren over, 
maak mondelinge reklame. De VU 
praat met de basis, met de gewo
ne man in de straat. 

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. 

coo-
WOMMELGEM 

De betrekking van bejaardenhelp-
ster is te begeven. Aanvragen in 
te dienen ten laatste op 25 no
vember 1975 met de nodige be
wijsstukken aan de Voorzitter van 
de 0 0 0 , Lt. K. Caluwaertsstraat 
4 te Wommelgem, waar even
eens inlichtingen en benoemings
voorwaarden te bekomen zijn. 

(advertentie) 
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BRABANT DOSFELINSTITUUT 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
tArr.) 
BESTUURSVERKIEZING VUJO 

Op vrijdag 14 november richt 
het arr. VUJO-bestuur nieuwe be-
stuursverkieringen in. De verkie
zingen 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-
Stuif. 

BUIZINGEN 
UITSLAG TOMBOLA 
1ste prijs : een fiets : 3186 (Re-
servenummer : 2156). 
0121 - 0686 - 0879 - 0952 .1137 
1225 - 1424 - 1496 - 1602 . 1779 
1992 - 2421 - 2466 . 2730 - 2831 
2832 - 2918 - 3089 . 3158 - 3401 
3520 - 3908 - 4006 - 4491 . 4578 
4750 - 4795 - 4965 - 5069 - 5286 
5484 - 5540 - 6001 . 6007 - 6118 
6220 - 6262 - 6472 . 6539 - 6604 
6651 - 6769 - 6871 - 7015 - 7341 
7585 - 7971 . 8000. 

Prijzen af te halen vóór 31 de
cember bj Roger Sorgeloos, Bos-
str. 4 te Buizingen. 

DIEST (Kanton) 
LEKKER ! 

De VU van het kant. Diest ver
koopt aan een zeer Interessante 
prijs een eerste keuze lekkere 
marsepein aan 180 fr. voor één 
klo. Die moet je echt eens proe
ven. Meteen breng je ook wat 
geld in het VU-laadje. Bel vlug 
naar Gust Celis, Kleinbaan 9, 
Schaffen, tel. 013/33.33.16. 

KORTENBERG.EVERBERG-
MEERBEEK 
EEN UITGEBROKEN LEEUW 

Uit het domein van Prins de 
Merode te Everberg, op de grens 
van Kortenberg, is een leeuw uit-

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. 
9. Lot : Breughelfestijn vanaf 12u in zaal Alcazar, Dworpse-

str. 208. Ook op 10 vanaf 18u. 
15. Huizingen : Pannekoekenkermis in café Tijl, Torleylaan 

26 om 14u (ook op 16 november). 
15. Beersel-Drogenbos-Linkebeek : 2de grote pensenkermis 

in Feestzaal, Hoogstr. 10, Beersel, vanaf 18u. Ook op 16 
vanaf 12u en op 17u vanaf 18u. 

22. Meise : Afdelingsbal in Sporthal om 21 u met het Waltra-
orkest. Inkom : 50 fr. 

22. Kortenberg : Dansfeest In de Parochielokalen, Klooster-
sterstr. 29 om 20u. Toegang : 50 fr. 

22. Jette : Jaarlijks VU-bal in zaal Excelsior, Kardinaal Mer-
cierplein, met het orkest The Music Makers, om 21u. 

DECEMBER 
13. Jette : Grote filmavond in zaal Excelsior, Kard. Mer-

cierplein. « De slag om Schaarbeek » met bespreking 
door Piet De Pauw, 20u30. 

gebroken. De rijkswacht van Kor
tenberg hield een klopjacht, te
vergeefs I Natuurlijk wisten zij 
niet dat die leeuw graag bij zijn 
stamgenoten wou zijn. Want op 
zaterdag 22 november te 20u viert 
de VU-afd. feest en zullen de 
leeuwen er dansen. De uitgebro
ken leeuw mag gratis binnen, de 
anderen betalen 50 fr. 

LEUVEN (Arr.) 

BETOGING BRUSSEL 
Langs deze weg eeri oprechte 

dank aan al diegenen, die ondanks 
het verbod toch deelgenomen 
hebben aan de betoging te Brus
sel. Dat wij ons niet uit Brussel 
laten verdrijven werd weer eens 
bewezen. Dank ook aan hen, die 
op plaatselijk vlak de reis naar 
Brussel organiseerden. Dank aan 
de bestuurders van de bussen, 
die dan uiteindelijk toch ook een 
risiko namen. Een volgende maal 
zijn we er allemaal terug bij en 
ieder brengt er nog eentje mee ! 

VOORLICHTING 
GEWESTPLANNEN 

Na de vele voorlichtingsverga
deringen omtrent de fusres wer
den nu in verschillende gebieden 
van het arr. ook zulke bijeenkom
sten gehouden omtrent de ge
westplannen. Telkens was kamer
lid Willy Kuijpers van de partij 
met zijn zeer interessante reeks 
lichtbeelden en zijn zeer deskun
dige uitleg. Al deze « volksverga

deringen » kenden stuk voor stuk 
een prachtig sukses, dat nog al
tijd nazindert tot nijd en ergernis 
van onze tegenstrevers. Wij gaan 
inmiddels door met dit initiatief. 
Binnenkort komen de streek van 
Aarschot en Diest aan de beurt. 
Wie meer wil weten over de ge
westplannen in het arr. Leuven, 
neme kontakt met Willy Kuijpers, 
Swertmolenstr. 23, Herent, tel. 
O'l 6/22.96.42. 

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 ver
wittigen bij Wijndaele, Lievens-
laan 14, Heverlee, tel. 229.653. 
Men kan ook inschrijven bij de de 
bestuursleden : mevr. Brauns, 
mevr. Engelen, P. Vleminckx, B. 
Vande Meulebroucke, F. Van Dam
me. Als gastspreker hebben wij 
Ward Hermans over « Waarom de 
VI. Nationalisten kollaboreerden ». 

WILSELE 

SUKSES 
Dank zij een goede organisatie 

en propaganda kende het eerste 
dansfeest een groot sukses. Be
langrijk was dat talrijke mensen 
uit de gemeente zelf aanwezig 
waren, wat wel bewijst dat ook 
daar de VU groeit. 

KURSUS « POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICI
PATIE OP HET GEMEENTELIJK NIVEAU ». 
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976. Deze kursus bevat 4 delen en handelt over : 1) De gemeen
te als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-nationaal en federa
listisch standpunt ; 2) Welke noden en behoeften ontstaan in 
een (beleids)-programma en vertalen naar politieke werking. 
3) Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda ; 4) Samenwer
king en 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 : 12, 19 en 26 november 1975. Telkens van 20 tot 
22u30 in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr., Leuven. 
Nadere gegevens hieromtrent volgen. 
ZAVENTEM : 1, 4, 8 en 11 december. Kasteel Van Ham, Steen-
akkerzeel. Telkens van 20 tot 22u30. 
Inschr. : B. Hollaender, Stwg naar Brussel 51A, 1850 Grim
bergen, tel. 02/269.27.68. 
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, 
3t-Laureisstr. 89, Antwerpen, tel. 37.61.08. Plaats : gemeente
lijke feestzaal. 

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

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Zlektevergoeding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 
Dagvergoeding 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw piaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeiiiikheden bi j overschakeiing van een ander ziekenfonds. 

Bes tend ige s e k r e t a r i a t e n : 

K t p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.) 
B raban t : E. Jacqmain laah 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel 
T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hassel t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

LEUVEN (Arr.) 
DOE HET ANDERS, ZORG VOOR WERK, LEO ! 
DIT IS EEN RAAD VAN DE VOLKSUNIE. 
Met bovenstaande slogan zijn wij in het arr. Leuven een kampagne te
gen de werkloosheid gestart. Onze afdelingen werden voor deze aktie 
gemobiliseerd en zij zullen, samen met talrijke leden en simpatisanten 
tijdens de komende weken op stap gaan met affiches en pamfletten. 
Tegelijkertijd zuilen allerlei initiatieven genomen worden om de open
bare opinie te sensibiliseren omtrent het probleem van de werkloos
heid in het arr. Leuven. Via deze weg doen wij een krachtige oproep 
tot alle lezers van « Wij » om in hun afdeling zo mogelijk, hetzij aktief, 
hetzij financieel te helpen om het sukses van deze kampagne te ver
zekeren. 
Nu reeds kunnen wij mededelen dat in december een arr. massameeting 
zai plaatshebben te Leuven met als gastspreker Hugo Schiltz. Tijdens 
deze meeting zal ook ons dossier « Werkloosheid arr. Leuven » toege
licht worden. 
Bovenstaande slogan werd op affiche gebracht. Onze vele propaganda-
ploegen in het arr. zorgden en zorgen ervoor dat deze affiche wordt 
aangebracht. Maar uzelf, beste « Wij »-lezer kunt zo'n affiche voor 
uw raam hangen of ergens aanbrengen. Bestel er eentje. U krijgt ze 
gratis. 

AKTIE « BORDEN » 
Iedereen, die het goed meent met de VU, zal ongetwijfeld een steentje 
willen bijdragen om de ideeën en het programma van deze partij nog 
meer bekendheid te geven. Eerstdaags zal men u wellicht vragen om 
een bord te mogen plaatsen in uw voortuin of op een stukje grond. Mo
gen wij u via deze weg vragen dat u onze mensen vriendelijk zoudt 
ontvangen en dat u welwillend zoudt ingaan op hun verzoek. Mocht 
men, wegens omstandigheden, met u geen kontakt nemen en u wil 
meedoen aan deze bordenaktie, neem dan even kontakt op met de arr. 
verantw. voor prop. Willy Somers, Klappijstr. 55 te 3294 Molenstede, 
tel . 013/33.26.69. Dank bij voorbaat. 

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 ti jd wat afwisselen
de folksong brengt, nl. het Trio 
Ward Thans dat op de onlangs 
gehouden talentenjacht in Bree 
een eervolle bronzen medalje be

haalde (en als eerste van de meer 
dan 10 Breese orkesten uitkwam). 

GENK 
SUKSES 

Het bal van sen. Vandekerck-
hove en volksvert. Olaerts is uit
gebreid tot een overdonderend 
sukses. Ondanks de felle mist en 
ondanks de gelijktijdigheid van 
zes andere dansavonden, waar 
ook heelwat van onze mensen 
moesten aanwezig zijn, was de 

feestzaal van het centrum Betha-
nië barstens vol. Wij danken de 
vele aanwezigen en speciaal ook 
de talrijke simpatisanten uit an
dere afd. en arr., onder wie volks
vert. Raskin en prov. raadslid J. 
Gabriels en mevr. Decap. Bijzon
der gewaardeerd werd de aanwe
zigheid van 7 echte Amerikaanse 
Olaertsen die uit Kalifornië waren 
overgevlogen en reuze genoten 
hebben van dit uitbundige en uit
stekend geslaagd feest. 

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

Oost. 
7. Bilzen : Mosselsouper in zaal Ensor. 
8. Bree : Afdelingsbal in zaal Brouwershuis te Opitter. 
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OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
KOOPTATIES 

Tijdens de vergadering van de 
arr. raad van vrijdag 23 oktober j l . 
werden volgende leden door ko-
optatie opgenomen in de raad : 
Raf Sonck, Urbain De Grave, Hek
tor Van Hauwe, Robert Verhoeven 
en Renaat Martens. Als 2de afgev. 
in de Partijraad werd Urbain De 
Grave aangeduid, terwijl Herman 
De Kegel verkozen werd tot eer
ste plaatsvervanger. 

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-kernen 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 Gaudron : elke zaterdag van 
11 tot 12u in Het Gulden Vlies, 
Esplanade, Aalst. 

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

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE 
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. 
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. 

BEVEREN-WAAS 
VLAAMSE MUTUALITEIT 
WAASLAND 

Het sekr. van de Vlaamse Mutu
aliteit is open elke dinsdag van 
9 tot 12u, op woensdag van 14 
tot 16u en vrijdags van 16tot 19u. 
Ons adres : Vrasenestr. 14, tel. 
75.66.66. 

DEINZE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

Gespreksleider : volksvert. Fr. 
Baert. Paneelleden : burgemees
ter Van de Wiele {Deinze), 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-DENDER-DURME 

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

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

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

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

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

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

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.) 
BERICHT AAN ONZE AFDELINGEN 

Op verzoek van het partijbe
stuur zullen binnenkort in alle arr. 
van Vlaanderen VU-meetings 
plaats hebben. Ons arr. bestuur 
vond het wenselijk vóór 1 januari 
een drietal meetings te organise
ren, nl. te Zulte, in het Meetjes-
land en te Gent. Tema van de 3 

meetings : Vlaanderen eisende 
partij. Te Gent heeft deze mee
ting plaats op vrijdag 19 decem
ber. In het Meetjesland op 5 of 
12 december. Te Zulte waarschijn
lijk eind november. Wij vragen de 
afdelingen dringend daar nu reeds 
rekening mee te houden en deze 
data ook vrij te houden. 

HERNIEUWING LEDEN 
Vanaf volgende week zijn alle 

kant. gevolmachtigden in het be
zit van de lidkaarten voor 1976. 
Zij zullen die dan zo vlug moge
lijk bezorgen aan de afdelingen 
van hun kanton. 

AAN ALLE BESTUURSLEDEN 
Wij doen een speciale oproep 

aan al onze bestuursleden van ons 
arr., om van nu af aan zoveel 
mogelijk abonnees te maken voor 
ons Vlaams-nationale weekblad 
« Wij ». Onze Vlaams-bewuste 
mensen hebben 'n Vlaams-radika-
le pers nodig ! 

VORMINGSAVONDEN VUJO 
De VU-jongeren arr. Gent-Eekio 

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

20 november : Nationalisme, 
voiksnationalisme 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 9t-Amandsberg, 
zaal Tijl, Klinkkouterstr. verkiezin
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 uiterlijk tot 15 no
vember bij R. Haudenhuyse, Ring-
vaartstr. 3, 9220 Merelbeke. 

GENTBRUGGE 
11 NOVEMBER = VREDESDAG 

Ter gelegenheid van Wapenstil-
standsdag organiseert de Goosse-
naertskring Gentbrugge een to
neelopvoering in de prachtige 

V ERENICING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN U als Vlaming... sluit zei<er aan bij liet 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 
2680 Bornem Tel . ( 0 3 1 ) 8 9 . 1 6 . 1 9 

Provincie Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 
Provincie Brabant : 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT V A N BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43 , 3300 Tienen Tel . ( 0 1 5 ) 8 1 . 3 4 . 3 5 
Gewest Brussel + Arr. Leuven : Gewest Leuven. 

V L A A M S ZIEKENFONDS BRABANTIA : Nlnoofsesteenweg 2 8 8 , 1080 Brussel. 
Tel . : ( 0 2 ) 5 2 2 . 8 7 . 7 7 . 

Provincie Oost-Vlaanderen ; 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36 , 9300 Aalst Tel . ( 0 5 3 ) 7 0 . 4 5 . 5 3 
ARR. GENT : Z IEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80 , 9000 Gent Tel . ( 0 9 1 ) 2 3 . 5 2 . 2 7 
ARR. DENDERMONDE : V L A A M S ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - DURME 

Margote 105, 9 2 9 8 Wichelen Tel . ( 0 5 2 ) 4 2 . 3 4 . 0 3 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel . ( 0 9 1 ) 7 7 . 2 3 . 5 1 
ARR. OUDENAARDE : Z IEKENFONDS V L A A M S E ARDENNEN 

Fortstraat 34 , 9700 Oudenaarde Tel . ( 0 5 5 ) 3 1 . 3 1 . 1 5 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITE IT WAASLAND 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel . ( 0 3 1 ) 7 5 . 6 6 . 6 6 
Provincie West-Yloonderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Veldstraat, 170 8500 Kor t r i j k Tel . ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66 , 8450 Nieuwpoort Tel . ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145, 8 8 0 0 Roeselare Tel . ( 0 5 1 ) 2 0 . 8 3 . 4 5 
V.V.Z-sekretariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 

MLCnDCR 
NOVEMBER 
7. Oostakker : 5de feestavond met als spreker H. Schlltz, 

voorz. van tiet 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. Mereibeke : Groot VU-bal in zaal Regi. Met zangeres 
Truus en haar orkest. 

8. Beveren-Waas : VU-bal in zaal Oud-Beveren, Stationstr., 
om 20u30 met het orkest Mac Duff's Dimension. 

15. Evergem : Lustrumviering in de nieuwe parochiezaal te 
Wippelgem. Aanvang : 20u. Orkest : Danny Vandewiele. 

20. St-Amandsberg : VUJO : Ludieke-plezierige dia-montage 
« Voiksnationalisme » door Jaak Vandemeulebroucke, 
om 20u in Tijl, Klinkkouterstr. 

30. Beveren-Waas : St-Niklaasfeest om 14u in de turnzaal 
van de Centrumschool, Bosdamlaan. Inschr. vóór 17-11 
bij de bestuursleden van VVN. 

DECEMBER 
13. Oosterzele : Afdellngsbal in Landgoed Ten Berg, om 

20u30, met The Ricwill's. 

feestzaal van het St. Gregoriusin-
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 
VOS - 11 NOVEMBER 

Wij vragen aan alle Vlaamse 
oudstrijders, VU-leden en simpa
tisanten mee op te stappen in de 
vredes-optocht ingericht door 
VOS-Destelbergen op dinsdag 11 
november. Verzameling te 8u30 
te Destelbergen centrum op de 
hoek van de Dendermondsestwg 
en de St-Pietershofstr. Kerkdienst 
om 9u. Breng ook de kinderen 
voor deze vredes-optocht mee. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
1ste dinsdag : Dorpslaan 7, 

Heusden, 18-19u ; 2de dinsdag : 
Walbosstr. 7 (centrum) te Destel
bergen, 18-19U. ; 3de dinsdag : 
Dorpslaan 7, Heusden, 18-19u ; 
4de dinsdag : burg. Meiresonstr. 
86, Destelbergen (Eenbeekeinde), 
18-19U. 

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. 

LANDEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

LEDEBERG 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

MARIAKERKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

MEETJESLAND 
KURSUS GEMEENTEBELEID 

In het licht van de gemeente
verkiezingen van volgend jaar 
richt het Dosfelinstituut een les-
sencyclus in over efficiënt en de-
mokratisch gemeentebeleid. De 
kursus heeft plaats in het Vlaams 

Huis « De Veldbloem », Hoge 
Avrie, Ertvelde, op volgende data 
en uren : Dinsdag 18 nov. om 
19u30, zaterdag 22 nov. om 13u30, 
dinsdag 25 nov. om 19u30, zater
dag 29 nov. om 13u30. Inschr. bij 
eyseele H., Zijnaardestwg 98, 
Gent, tel. 22.76.64 of Van Hyfte E., 
Lindenlaan 28, Ertvelde, tel . 
44.58.86. 

. WIJ .-VROUWEN 
Walter Luyten komt naar het 

Vlaams Wuis De Veldbloem. De
ze gekende spreker brengt een 
boeiende voordracht over de 
rechtvaardige strijd van de Bas-
ken in Spanje. Op vrijdag 14 no-
veber om 20u. Inrichting : «Wij»-
vrouwen Meetjesland in samen
werking met het Oosfelinstituut. 

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. 

MERELBEKE 
NA DE TAK-BETOGING 

Onze gemeente was met meer 
dan 30 betogers vertegenwoordigd 
in de mars door Brussel en Schaar
beek. Wij gaan er op vooruit al
hoewel sommige bekende gezich
ten verstek lieten gaan. Bij de 
volgende gelegenheid — en die 
komt er zeker — zullen zij zorgen 
dat wij met meer dan 50 zijn. 

JAARLIJKS BAL 
Elk lid en elke «Wij»-lezer voelt 

het als zijn plicht aanwezig te zijn 
(liefst met een uitgebreid gezel
schap) op ons groot bal van 8 no
vember in de «Regi». Op een aan
gename manier helpt gij ons een 
financiële reserve aan te leggen 
voor de a.s. gemeenteraadsver
kiezingen. Er zal weer een reuze
tombola zijn met prachtige hoofd
prijzen en de ambiance wordt er 
in gebracht door zangeres Truus 
en haar orkest. Inkom 70 fr. 
Voorverkoop 50 fr. bij al onze be
stuursleden. Nu reeds heten wij 
u hartelijk welkom'en wij reke
nen op uw aanwezigheid. 

SPAARPOTJES 
Langs deze weg danken wij on

ze trouwe weldoeners die iedere 
maand een bedrag op zij leggen 
voor onze kas ; aan hen is het in 
de eerste plaats te danken dat 
wi j nu reeds tien jaar lang « De 
Weergalm » kunnen uitgeven. 
Evenveel dank aan onze twee be
stuursleden Agnes De Riek en 
Erik Hebbelinck die bij al die 
adressen aanlopen om die spaar
gelden op te halen. Deze laatste 
was onmiddellijk bereid de ronde 
over te nemen van onze getrouwe 
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ZE KWAMEN TRAAG...EN VERDWIJNEN SNEL 
Na veel gepraat gedurende maan
den werden in 1971 de randfede-
raties opgericht. De « gordel van 
smaragd » (volgens de CVP) rond 
Brussel was geschapen. Door 
diezelfde VP werd in de vakan
tieperiode die gordel afgeschaft 
na een diskussie van 30 minuten. 
Het hoeft niet gezegd te worden 
dat deze afschaffing een neder
laag is voor de Vlamingen, die 

enkel kan goedgemaakt worden 
door de verwezenlijking van en
kele Vlaamse eisen o.a. de op
richting van een eigen kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde, van 
een provincie Vlaams-Brabant, 
waartoe ook de faciliteitsgemeen-
ten moeten behoren, en de af
schaffing van de faciliteiten in 
deze gemeenten. 
Als deze eisen niet snel verwe

zenlijkt worden is het in dit land 
onmogelijk nog te gaan spreken 
met frankofonen en dan moeten 
we ons als Vlamingen nog veel 
radikaler gaan opstellen, zodat 
het uiteindelijk doel van de 
Vlaamse beweging toch wordt 
bereikt : de oprichting van een 
eigen Vlaamse staat. 

Namens VUJO-B-H-V 
Wim Lauwaert 

Voortaan, lieve lezer(es), zal ]e In « Wi] » geregeld een 
VUJO-bladzijde aantreffen. Naast nieuws over het bewegings-
leven van VUJO (onder de titel «VUJO op de barrikaden»). 
zal je er artikels in vinden over specifieke jongerenproblemen, 
over VUJO-standpunten, over andere Jongerenbewegingen, 
enz... 

Artikels worden gezonden naar de koördinator van het redak-
tiekomitee : Johan Sauwens, Parklaan 3, 3740 Bilzen (tel. 
011/41.16.26). 

Nieuws voor < VUJO op de barrikaden » naar Karel Van Reetii, 
p.a. Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 

Smm BI? BE BflBECCS^^BEÜ] 

DE CVP-JONGEREN 
KONGRESSEERDEN TE ZOLDER 
Op 18 en 19 oktober zijn de CVP-
Jongeren in kongres samengeko
men. Tema was : participatie in 
het gemeentebeleid en in de on
derneming. Enkele VUJO-leden 
woonden het kongres als waar
nemers bij. 

De belangstelling lag eerder aan 
de lage kant. Het aanwezige pu
bliek was ook allerminst jeugdig. 
Heel wat kongressisten vertoon
den reeds hun eerste ouderdoms-
verschijnselen. De gemiddelde 
leeftijd lag, boven de dertig. 
Nieuwe ideeën zijn evenmin naar 
voren gekomen. 

De participatie in het gemeente
beleid wordt in de kongresreso-
luties hoofdzakelijk herieid tot 
het recht van de burger om geïn
formeerd te worden. Voor het 
overige stellen de CVP-Jongeren 
een « raad voor gemeenschaps
ontwikkeling » voor, die uit leden 
van erkende organisaties en niet-
georganiseerden moet bestaan, en 
die de gemeenteraad « nog » ad-
vizeren over bepaalde problemen. 
Advies- en wijkraden zijn dan 
overbodig. 

Terwijl iedereen het er over eens 
is dat de fusiepolitiek van de 
regering de participatie van de 
burger in het gemeentebeleid 
ernstig in gevaar brengt, menen 
de CVP-Jongeren dat « het par
lement zich zonder verwijl over 
de fusievoorstellen moet uitspre
ken ». 

Om de participatie in het bedrijf 
mogelijk te maken moet er een 
paritair samengestelde « Raad 
van Machtiging en Toezicht » 
worden opgericht, die de beleids
opties vastlegt. Het dagelijks be
stuur wordt waargenomen door 

een « direktiekomitee ». Verder 
wordt het ACV-voorstel tot op
richting van een werknemersraad 
netjes, zonder enige wijziging, 
overgenomen. 

Wat er met de sindikale delega
tie moet gebeuren, maken de 
kongresresoluties niet duidelijk. 
De CVP-Jongeren verwachten dus 
alle heil van « medebeheer ». 
Nergens vragen ze zich af of in 
medebeheer niet het gevaar 
schuilt dat de werknemer zou 
geïntegreerd worden in het kapi
talistisch systeem. Van andere 
radikale opties zoals arbeiders-
kontrole, socialisering van de 
produktiemiddelen, demokratische 
planning enz... wordt met geen 
woord gerept. 

De slottoespraak van voorzitter 
Huyghebaert was al even zwak. 
Zo vond de voorzitter — die ove
rigens lid is van het kabinet van 
Tindemans — de uitbouw van een 
CVP-staat helemaal niet erger
lijk, integendeel, de CVP heeft 
haar verkiezingsoverwinning naar 
zijn oordeel nog niet voldoende 
« uitgebuit » (sic). 
Het kongresmotto « recht op een 
stekelige stem » moet dus schijn
baar ironisch opgevat worden. 
In ieder geval hoeft de CVP zich 
over haar jongeren geen zorgen 
te maken, nu ze zelfs hun verbaal 
radikalisme hebben opgegeven ! 

Bert Van den Boer 

KVH-LEUVEN 
HAD AF TE REKENEN 
MET WANTROUWEN 
In een rondschrijven aan de voor
zitters van alle fakulteitskringen 
had het Katoliek Vlaams Hoog-
studenten Verbond zich, zoals elk 
jaar, gedistantieerd van de tra
ditionele reilen die elke eerste 
vrijdag van het akademisch jaar 
worden gehouden. Daarom stel
den zij voor dezelfde avond een 
geweldloze betoging te organize-
ren voor de rechtvaardige Vlaam
se eisen. 
Daarop werd nogal koel gerea
geerd. Eerst en vooral achtten de 
meeste studenten het tijdstip van 
zulke betoging niet opportuun. 
Men dacht dat de Waalse fils-a-

CADZAND 
IN 
DE RAND 
Johan Beke, onze baardige ago
gisch medewerker van het Dosfel
instituut, heeft het altijd reeds ge. 
zegd : « Geen beter en rustiger 
centrum om een studie-weekend 
te beleggen ». En hij zal vast in 
zijn uitspraak door vele VUJO-ers 
— die er reeds verschillende ma
len verwijlden — gesteund wor
den. 
Niet VUJO alleen, ook de VU-
mandatarissen maken van het cen
trum Hedenesse, rustig gelegen 
langs de baan Sluis-Breskens in 

Zeeuws-Vlaanderen (NI.) regelma
tig gebruik om zich politiek te be. 
zinnen. De omgeving alleen reeds 
de kalmte van het Zeeuwse land
leven, doet je alle stadsstress 
vergeten. 
VUJO heeft zich in september 
weer enkele dagen in het knusse 
centrum genesteld om over « de 
gemeente » te praten. Tenslotte is 
de funktieomsohrijving van elke 
leefgemeenschap éen boeiend te-
ma, waar vast in deze periode nog 
meer zal worden over vergaderd 
en geroddeld gezien de aanslui-
pende verkiezingen. De taak van 
de gemeenteraad, wat is de KOO, 
hoe tegen de fusies reageren... 
het zijn aktualia waar VUJO zich 
heeft over gebogen. 

papa's agressief zouden reageren 
wanneer ze zich bedreigd voel
den in hun « vrijheid » om de 
boel op stelten te zetten. Ten 
tweede vermoedde men dat de 
Vlaamse Militanten Orde en 
Amada de betoging zouden kun
nen misbruiken om weer keet te 
komen schoppen. 
Toen men zag dat alles heel an
ders zou verlopen, sloten tien
tallen personen (ook niet-studen-
ten) zich aan. 

De indruk die wij kregen was, 
dat er geen frankofone haan 
kraaide, om de eenvoudige re
den dat de franstal igen de toe
dracht van de manifestatie niet 
kenden. Het andere argument 
werd ontkracht doordat het 
KVHV-Leuven in de loop van de 
namiddag een (fel omstreden) 
tweetalig pamflet verspreidde, 
waarin het zich openlijk afzette 
tegen provocerende groepjes, te
gen de gebeurtenissen van 
woensdagavond en tegen alle ge
weld die de Vlaamse zaak niet 
dienen. Ze riepen ook het Anti
fascistisch Front op om zich soli
dair op te stellen om herhaling 
te voorkomen. 

We hopen dat het KVHV zijn les
sen trekt, met alle middelen te
gen het vuurtje-stok op de Bond-
genotenlaan blijft ageren en — 
op andere data — zal blijven be
togen voor onze rechten. 

lef nijs 

VUJO-NATIONAAL 

Kaderdagen : tijdens dit najaar worden per arrondissement kaderda-
gen georganiseerd rond het tema « Akties plannen en voeren ». Bedoe
ling is de regionale werking te inspireren en te stimuleren tot akties 
rond gemeentebeleid, probleemgroepen en wereldvrede. Ook zal ge
tracht worden de arrondissementele strukturen uit te bouwen. (Kon-
krete gegevens hierover in de wekelijkse berichtgeving). 
VUJO-nota's : VUJO geeft nu ook nota's uit, waarin brandend aktuele 
onderwerpen behandeld worden. Zij zijn bedoeld om als basistekst te 
dienen bij diskussie en gesprek. Een eerste nota handelt over jeugd
werkloosheid, een tweede over het plannen en voeren van akties. Ze 
kunnen besteld worden op ons sekretariaat. 
Euranje : VUJO's Europees kleinkunstfestival op zondag 29 februari 
1976 in het Gents Kuipke wordt grandioos. Wij verzoeken alle VU-afde-
lingen die datum vrij te houden. Een volgende maal meer nieuws. 

VUJO-LIMBURG 

Op 11 november organiseert VUJO-Limburg een herfstwandeling door 
het prachtige heuveliandschap van de Voerstreek. Vertrek 9u, terug 
omstreeks 20u. 
Inlichtngen en inschrijving bij Johan Sauwens, Parklaan 3, Bilzen, tel. 
011/41.16.26. Prijs : 100 fr. Iedereen is welkom.^ 

VUJO-BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

Grimbergen-Beigem-Humbeek : op 11 november gaat er een vredeswan-
deling door onder het motto « Nooit meer oorlog ». Deze wandeling 
vertrekt in Grimbergen op het Gemeenteplein om 13 uur. Via Beigem 
wandelt men naar Humbeek. Einde voorzien rond 17 uur. Autocars 
brengen je terug naar Grimbergen. Deelname in de onkosten : O fr. 
Graag nodigen we je ook uit. 
Inlichtingen bij Hugo Van Hemelrijck, tel. 02/269.03.73. 
Arr. komitee : bestuursverkiezingen op vrijdag 14 november 1975 in 
« Waltra ». Kandidaturen moeten vooraf schriftelijk gesteld worden en 
opgestuurd naar Wim Lauwaert, J. Sermonstraat 2, 1600 St-Pieters-
Leeuw. Om stemgerechtigd te zijn moet men VU-I id zijn in 1974 en 
1975, en ten hoogste 25 jaar zijn. 
VUJO-B-H-V organiseert een aantal vormingsavonden over het gemeen
tebeleid voor de jeugd. Wij verwachten hierop jongeren die hun me
ning komen verdedigen. Hierover later meer. 
Arr. raad : VUJO organiseerde reeds een aantal plaktochten tegen de 
afschaffing van de randfederaties. Er zijn nog enkele affiches voorradig. 
Binnenkort organiseren we ook enkele kolportages. Wie wil meedoen 
aan deze akties kan kontakt opnemen met Wim Lauwaert, tel. 02/ 
377.19.38. 

VUJO-GENT-EEKLO 

Op donderdag 20 november van 19 tot 20u, verkiezingen arrondisse
menteel komitee Gent-Eeklo. 
Kandidaturen opsturen naar Haudenhiyse Rita, Ringvaartstraat 4, 9220 
Merelbeke. 
Om 20u ludieke-plezierige dia-montage van Jaak Vandemeulebroucke : 
« Wat is Volksnationalisme ? » in « Tijl », Klinkkouterstraat te St-
Amandsberg. 

VUJO-MECHELEN 

Waarschijnlijk de laatste maal te l\1echelen. 
RUM (grote afwezige op Nekka en Euranje). 
Donderdag 13 november om 20u. Georganiseerd door VUJO-Mechelen 
in het Mechels Miniatuur Theater (Oude Brusselstraat). Prijs : voor
verkoop : 70 fr. (MMT en London Taverne/Vijfhoek) ; aan de ingang : 
75 fr. 

Vlaams-Nationale vormingsavonden aan de universiteit te Kortrijk 
(KULAK). 
St-Denijsweg 57, 8500 Kortrijk, om 20u. 
17 november : W. Luyten : «Baskenland » (VNSU4<ortrijk). 
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DIRK MARTENS 
NINOVE AALST 

P.V.B.A. 
Beverstraat 24-26 Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (054)331.05 Tel. (053)240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - 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 - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

iflunD 
NOVEMBER 
7. Oostende-Vuurtoren : Kaarting in Vlaams Huis, Vrijha

venlaan, om 20u. 
8. GIstel-Snaaskerke : Afdelingsbal in Ten Putte. 
9. Groot-Oostende : Gesprel< - Links of Rechts ? ». Dries 

Demoen. Bestemd voor de VUJO. Begin 10u. In Prinsen
hof (leperstr.), 

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

10. Koekelare : Sint-Maarten voor de kinderen (ook dins
dagvoormiddag). 

11. Diksmuide : Vic Anciaux houdt een politieke toespraak 
in Vlaams Huis om 15u. 

11. De Panne-Adinkerke-Koksijde : Herfstwandeling gebied 
Cabour, om 14u30 (vertrek Moerestwg, Adinkerke). 

15. Houtem : Avondfeest voor kant. Veurne in Handelshof. 
Om 19u30. 

18. Groot-Oostende : Home Wiking (Nieuwpoortstwg 370) 
voor de VU-vrouwen : hoe bloemen schikken ? Om 20u. 

22. Ichtegem : Afdelingsbal in De Engel. 
23. Diksmuide : Arr. raad om 9u30. 
28. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 

en stille werker Pol Langlois, die 
het om gezondheidsredenen wat 
kalmer aan moet doen, maar die 
wij binnenkort toch terug hopen 
te zien bij onze aktiviteiten. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
PROPAGANDA 

Prachtige nylon leeuwevlaggen, 
slechts 320 fr., spelden Vfu of 
leeuwtjes alsook wimpels zijn te 
bekomen bij Hilaire Govaert, Het-
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. 

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

DEERLIJK-DESSELGEM-
BEVEREN-LEIE 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

Doe zoals vele Vlamingen reeds 
voor u hebben gedaan en sluit 
aan bij een Vlaams ziekenfonds. 
Zitdag : elke laatste zaterdag, 
16-17U, in café Bloemenhof, Tul
penlaan, Deerlijk of ten huize van 
Roger Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, elke donderdag, 18-
19u. 

DE HAAN 
BESTUUR 

In de opgave van ons bestuur 
moet een korrektie aangebracht 
worden. De sekr. is eigenlijk mevr. 
Daisy Vandenbussche en niet Ed
win. 

DE PANNE-ADINKERKE 
AVONDFEEST 

Ook onze afdeling neemt deel 
aan het kant. avondfeest in het 
Handelshof te Houtem. Prijs van 
het avondmaal 275 fr., te vereffe
nen bij een van de bestuursleden 
ofwel via bankrek. 476.5131051-79 
van de VU te Veurne. 

HERFSnOCHT 
In samenwerking met de afd. 

Koksijde te Adinkerke in het ge
klasseerd natuurgebied «Cabour», 
een stukje echt natuur. Op dins
dag 11 november om 14u30. Sa
menkomen einde Moerestwg te 
Adinkerke. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

ICHTEGEM 
AFDELINGSBAL 

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

lEPER (Arr.) 
HERDENKINGSFEEST 

Bewust Vlaanderen viert dit jaar 
het « Honderdjarig bestaan van 
de Vlaamse Studentenbeweging»: 
de Blauwvoeterie I gesproten uit 
een studentenrevolte in Roeselare 
in 1875, nl. «De Groote Stoorin-
ge ». Ook de VU-leper kan aan 
deze herdenking niet voorbij 
wanneer wij niet meer beseffen 
van waar wij komen, dan zullen 
wij zeker niet meer weten of vin
den waarheen wij gaan ! Wij no
digen u en uw familie dan ook uit 
deze herdenking bij te wonen op 
vrijdag 14 november om 20u in de 
zaal « 't Zweerd », Grote Markt 
te leper. 
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ST-NIKLAAS (Arr.) 
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. 

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 

lEPER 
TURNLESSEN 

Na het sukses van onze turn-
lessen van vorig seizoen, startten 
we reeds opnieuw op woensdag 5 
november met een reeks van 10 
turnlessen. De lessen gaan door 
iedere week, de woensdagavond 
van 20 tot 21 u in de turnzaal van 
het Instituut Immaculata (Lamot-
ten) ingang Rijke Klarenstr. Deel
name in de kosten : leden 270 fr., 
niet-leden 300 fr. Diegenen die 
bij de vorige reeks ingeschreven 
hebben, betalen de inschrijvings
prijs, min 70 fr. (verzekering). 
Inschr. : Braem Jano, Slachthuis-
str. 29 ; Verlinde Liliane, Dikke-
busseweg 210 en Vandenbiicke 
Cecile, Acacialaan 66. 

PANEELGESPREK 
Op 15 november « Kollokwium 

in de Stadsschouwburg ». Paneel-
gesprek met als onderwerpen : 
vrouw en financieel beheer ; 
vrouw en politiek ; vrouw en be
roepsarbeid ; vrouw en burgerlijk 
recht. Moderator is de h. Stefaan 
Lievens. Leden van het paneel : 
mevr. Salembier (juriste), juf. Lia-
gre, voor de Socialistische Voor
uitziende Vrouw, mevr. Nelly 
Maes voor de Federatie Vlaamse 
Vrouwengroepen, mevr. Griet Tri
oen voor de Christelijke Vrouwen-
organizaties. Deze avond wordt in
gekaderd door het optreden van 
enkele leperse gezelschappen, o.a. 
Het lepers Akkordeonorkest, de 
leperse balletgroep, de Majorette 
kampioene, het St-Niklaas man
nenkoor, de vrouw gezien door de 
sketsch-spelers Kamielten en Frut-
ten. Bedenkingen bij de enquête 
door dhr. Lievens. Aanvang om 
20u, lokatie van de genummerde 
inkomkaarten heeft plaats in het 
« Zweerd ». Inkom 30 fr. 

IZEGEM 
ABONNEMENTENSLAG 

Te Izegem is de abonnementen
slag niet echt begonnen. Toch kan 
je Izegem al terugvinden in de 
wekelijkse Top-20. Over enkele 
dagen komt het pas goed op gang. 
Hou de Top-20 in het oog. Izegem 
zal er niet meer uit verdwijnen I 

LEDENWINST 
In de kringen van buiten de VU 

woren vragen gesteld als : is het 
echt waar dat de VU te Izegem 
vooruitgaat ? Het bestuur gaat 
niet alle geheimen verklappen, 
maar wil dit toch even kwijt : 
van 20 tot 24 oktober noteerden 
onze bestuursleden 10 nieuwe le
den. Men blijft vanzelfsprekend 
niet stil zitten. 

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. 

kon dragen. Er wordt echter al 
aan de vorming van een kies-
fonds gewerkt. Al onze leden 
hebben het voorrecht hieraan te 
mogen meewerken. 

WAASMUNSTER 
A. VERBRUGGENKRiNG 

De Amedee Verbruggenrking 
biedt u de gelegenheid « De Gro
te Storinge », het evokatief 
schouwspel bij te wonen op za
terdag 15 november om 20u. Ge
lieve vóór 8 november naam en 
adres op te geven bij : Jetje Puis, 
Groenstr. 8 ; Willy de Baere, 
Groenselstr. 21b ; Frieda de Pille-
cijn, St-Anna 42 ; Mon Brugge-
man, Dommelstr. 25 ; Eriek Ver-
beecke, Holl. Molen 133. De bus 
vertrekt om 18u op de Vierschaar. 
Prijs, schouwspel + busreis : 
200 fr. 

VU-VROUWEN 
De Izegemse VU-Vrouwen zijn 

definitief van start gegaan. Ieder
een is welkom bij ons. Het wor
den echte « onder-ons-vrouwen » 
bijeenkomsten, waarop we elkaar 
beter willen 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). 

GROOT-OOSTENDE 
GEMEENTERAAD 

De jongste gemeenteraad stond 
in het teken van afscheid aan 2 
raadsleden, een PVV-er (Quaghe-
beur) en een BSP-er (Piek). Na
mens de fraktie gaf Jef Nagels 
een afscheid ten beste dat buiten 
de « uitgestreken » gelegenheids-
formules viel en waarin hij de po
litieke tegenstellingen kon verslui
eren ten bate van menselijke be
nadering van tegenstrevers. Onze 
fraktie was bijzonder aktief, te
meer daar wij flink gelijk kregen 
in meerdere punten, o.a. de 
strandkoncessie, de belasting op 
ontbrekende parkeerruimten en 
het Media-Center. Suksessief wa
ren het Kris Lambert, Miei Van-
steenkiste en Jaak Vandemeule-
broucke die het meest aktief wa
ren. 
VUJO 

Wij vestigen er de aandacht op 
dat de VUJO haar overkoepelend 
bestuur verkiest voor Groot-
Oostende op zondag 9 november 
om 9u30 in het Prinsenhof in de 
leperstr. Nadien vindt de bespre
king plaats « Rechts of Links ? » 
met Dries Demoen. 
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. 
VU-VROUWEN 

Onder arr. leiding van mevr. 
Lootens, worden onze dames ook 
steeds aktiever. 0-V-D zorgde 
trouwens voor het grootste part 
dames in Roeselare voor enige 
weken, en thans gaan zij weer 
met een flinke groep naar Hasselt 
op 11 november. Voor Oostende 
organiseren de vrouwen thans 
een praktische avond « Hoe bloe
men schikken ? », welke doorgaat 
op 18 november om 20u in de ho
me Wiking, Nieuwpoortsestwg 
370. We hopen dat de mannen op 
de kinderen zullen passen. 
SINT-NIKLAASFEEST 

Voor dit jaar werd het geza
menlijk Sinterklaasfeest voor de 
vijf afdelingen vastgesteld op zon
dag 7 december — hij is dan één 
dag langer op aarde voor de VU 
van Oostende — en wel in het 
Prinsenhof. Nadere berichten in 
de plaatselijke Westgalm. 
BRUSSEL LAAT OOSTENDE 
NIET LOS 

Tijdens het zeer geslaagde bal 
van Oostende had kamerlid Pol 

Peeters (arr. Brussel) een prach
tige pot « patée » van eigen fabri
kaat geschonken voor de tombo
la. Wij danken hem langs deze 
weg om, en kunnen hem meede
len dat deze gewonnen werd door 
een Waalse balgast uit Doornik. 
Misschien een eerste steunpunt 
om voor Komen-Moeskroen in het 
arr. Doornik een VU-lijst in te die. 
nen... 

KACHTEM 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

Ons ziekenfonds doet het te 
Kachtem. Een groeiend aantal le
den en een uitstekende service. 
Ons bureau (Eikstr. 13) is elke 
donderdag V 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). 

KOEKELARE 
GEBOORTE 

Op 26 oktober werd Koen gebo
ren, zoon van René Hemeryck, on
ze sekr., en van Yolande Lachat. 
Wij wensen het simpatieke echt
paar van harte proficiat ! 

SINT-NIKLAAS 
Vandaag is het de laatste dag 

om u in te schrijven voor onze 
Vlaamse Sint, die op St-Maarten 
komt : u kunt kiezen tussen maan
dagavond 10 november of dinsdag
voormiddag 11 november. De prijs 
is demokratisch laaggehouden : 
25 fr. per kind, 50 fr. per twee 
kinderen en voor meer dan 2 kin
deren blijft de prijs ook 50 fr. 

KOKSIJDE 
HERFSTWANDELING 

Al wat beweegt, leeft. Je voelt 
je toch graag f i t en gezond ? Kom 
dan genieten van een nog over
blijvend mooi stukje natuur op 
dinsdag 11 november te 14u30. 
De wandeling is in het geklas
seerd natuurgebied « Cabour » te 
Adinkerke. Samenkomst einde 
Moerestwg (weg van Adinkerke 
naar Houtem). 

ABONNEMENTENHERNIEUWING 
De postbode is al gekomen om 

het abonnementsgeld van ons 
blad « Wij » te innen. Mocht je 
afwezig geweest zijn, overhandig 
het bedrag dan aan een bestuurs
lid. Dank bij voorbaat. 
ZIEKENFONDS DE WEST 

Debruyne Jos., Middenlaan 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 ziekenfonds, vraag 
hem dan om een vrijblijvend be
zoek. 
EN VERGEET OOK NIET 

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

KORTRIJK (Arr.) 
NIEUW BESTUUR 

Het nieuwe arr. bestuur ziet er 
uit als volgt : voorz. : Joel Ta-
hon; ondervoorz. : Luc Descamps; 
sekr. : Egied Vandommele ; pen-
ningm. : Joris Doornaert ; dienst
betoon : Walter Vandevijvere ; 
prop. + org. : Eddy de Bussche-
re ; kontaktman Vlaamse klub : 
Pieter Van Oosthuyse ; VUJO : 
Roland Remmerie. 

KORTRIJK (Afd.) 
ONS PROGRAMMA 

17 november : spreekbeurt door 
Walter Luyten over « Baskische 
strijd, een volks-nationale strijd in 
Spanje en Frankrijk » in de Univ. 
Campus, kleine aula, 't Hoge, 20u. 

25 november : demonstratie 
kookavond in ons lok. 1302, om 
20u. Inschr. vóór 10 november bij 
mevr. J. De Schaepmeester, Burg. 
Nolfstr., 25. Deelname : 40 fr. 

4 december : spreekbeurt door 
Hugo Schiltz over « Vlaanderen 
in een federaal Europa» in de klei
ne aula van de univ. Campus, 't 
Hoge, 20u. 

15 december : spreekbeurt door 
Maurits Coppieters over « Onder
wijs in de maatschappij » in de 
kleine aula van de nuiv. Campus, 
't Hoge, 20u. 
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MIDDELKERKE 
AKTIVITEITEN 

Ons nieuw bestuur vergaderde 
voor het eerst op 27 oktober en 
besprak alvast een reeks voorlo
pige aktiviteiten. Het jaarlijks bal 
met de tombola gaat weer door 
in het Kursaal te Middelkerke op 
zaterdag 21 februari. De tombola 
wordt getrokken op 22 februari. 
Verder is er nog een kerstfeest 
en een Jongeren (VUJO)-bal. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
ARR. RAAD 

Heeft plaats op zondag 23 no
vember van 9u30 tot 12u30. Op de 
agenda : een voorstel tot statu
tenwijziging, uitgaande van de afd. 
Oostende-Centrum. Verder ook 
koöptatie van twee leden in ver
vanging van H. Cosman en M. 
Meyns, die verkozen werden in 
het arr. bestuur. 

KANT. GEVOLIVIACHTIGDEN 
Als eerste werk van het nieuw 

arr. bestuur kwam het aanduiden 
van kant. gevolm. op de agenda. 
Met genoegen kunnen wij meede
len dat Albert Huyghe voor het 
kant. Veurne-Nieuwpoort en Erik 
Crott voor het kant. Oostende, op
nieuw aanvaart hebben deze funk-
tle op zich te nemen. Louis Van
eessen en Leo Devreese, die resp. 
de kant. Gistel en Diksmuide voor 
hun rekening hadden, vroegen 
van deze opdracht ontlast te wor
den, trouwens om zeer gegronde 
redenen. Alvast danken wij beide 
vrienden voor de vele hulp. In
middels mogen kandidaten voor 
dit werk zich melden bij het arr. 
bestuur. 

ARR. MEETING 
Het partijbestuur gaf aan alle 

arr. de opdracht een grote mee
ting In te richten. Gezien ons arr. 
driekoppig is, nl. drie bestuurlijke 
arr. omvat gullen wij er 'n inrich
ten te Veurna, te Oostende (ja-
nuari-februari) en een te Diksmui. 
de. Deze laatste gaat door in het 
Vlaams Huis te Diksmuide op 
dinsdag 11 november om 15u. Als 
spreker komt Vik Anciaux. Wij 
roepen dan ook alle leden van 
Diksmuide (en de rest van 0-V-D) 
op om naar Diksmuide te komen, 
liefst samen met vrienden en nog-
niet-leden ! 

VOOR DE JONGEREN 
De VUJO van Groot-Oostende 

richt op zondag 9 november in 
het Prinsenhof (leperstr.) te Oos
tende (om lOu) een debatgesprek 
in over <• Links ? Rechts ? », met 
als moderator Dries Demoen. Wij 
vragen alle VUJO-verantwoorde-
lijken ervoor te zorgen dat ook uit 
overige afdelingen velen zouden 
aanwezig zijn: dit is immers een 
aktueel punt en nuttig te bespre
ken. 

LEDENSLAG 
0-V-D staat in verhouding tot 

onze bevolking in het hele land 
op kop, en zelfs met een bepaalde 
afstand. Ons streefnummer be
draagt een winst van 3% per af
deling, en een van 5% voor het 
hele arr. Aan de slag van nu af 
aan. De lidkaarten 1976 worden 
in de loop van november aan alle 
sekr. besteld. 

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-
cleven, 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, 
Nieuw[>oortsestwg 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 te l . 
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 Sljn-
ghel. Witte Nonnenstr. 5. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
OVERLIJDEN : KAMIEL DEPREZ 

Op 22 oktober overleed ons 
trouw lid en nationalist Kamiel 
Deprez, in alle VU-middens over
bekend. Geboren Ichtegemnaar 
vestigde hij zich al spoedig te 
Oostende, en kreeg voluit zijn 
part in twee repressiegolven, 
eerst na de oorlog 14-18 en In 
hogere mate na de laatste oorlog. 
Dit heeft hem gelukkiglijk in ge
nerlei mate kunnen breken, want 
na de eerste wereldoorlog was 
hij samen met Alfons Wielocks en 
Jan Blanpain (belden ook « zali
ger ») de stichter van de Front
partij in Oostende. Na de tweede 
oorlog was hij er ook als de kip
pen bij om de VU te steunen. Ge
zien zijn vele relaties speelde hij 
ook een belangrijke rol in de f i
nanciële mobilisatie bij elke ver
kiezing. De teraardebestelling in 
de kerk van Mariakerke, waar 
reeds van zovele nationalisten af
scheid genomen werd, vond plaats 
in aanwezigheid van zéér vele 
vrienden, waaronder men onze 
belde kamerleden vond, oud-sen. 
Van de Weghe, vele bestuursle
den en al wat naam heeft in de 
Vlaamse beweging van Oostende. 
Het werd niet alleen een kristelij-
ke begrafenis doch ook een 
Vlaamse : het lijk was bedekt met 
een Vlaamse Leeuw, het simbool 
van datgene waarvoor Kamiel zo
veel gestreden heeft, en ook zo
veel met sterkte gedragen tegen
spoed geleden heeft. Op zijn ver
zoek waren er geen toespraken, 
doch vla het orgel kon dan min
stens « vaarwel mijn broeder » 
gezegd worden, namens zovele 
vrienden en strijdmakkers, in wier 
herinnering Kamiel nog vele jaren 
zal blijven leven. De VU biedt aan 
mevr. Deprez-Calcoen, en de kin
deren, haar innige deelneming 
aan, en tevens haar dank, want 
Kamiel werd In zijn hard leven 
uitstekend begeleid door zijn echt
genote. 

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 
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 
KULTUREEL CENTRUM 

Een enig alternatief in dit ver
band werd bekend gemaakt door 
Jiet Komltee tot Bescherming 
van Patrimonium en Landschap te 
Wervik. Dit komitee stelt name
lijk voor de huidige hoeve « Sar-
razln », Speldestraat, om te vor
men tot Kultureel Centrum. In een 
stevig gedokumenteerde brochu
re werd uiteen gedaan hoe dit al
les tot werkelijkheid kan worden, 
gestaafd met twee voorbeelden 
die reeds verwezenlijkt werden in 
West-Vlaanderen. In plaats van 
een nieuwe betonmastodont te 
bouwen die verschillende tiental
len miljoenen zou kosten, zou 
men bovenvermelde hoeve als 
dusdanig kunnen inrichten wat ten 
eerste betekent dat een waarde
vol gebouwenkompleks voor de 
toekomst zou bewaard blijven en 
ten tweede een besparing door
voeren van 50 a 60 miljoen frank. 
De VU steunt dan ook ten volle 
dit voorstel. 

SOC. DIENSTBETOON 
Van de 1ste dinsdag van no

vember af wordt een vaste zittijd 
voorzien voor dienstbetoon ten 
huize van Jef Claeys, Ten Brielen-
laan 108, van 19 tot 20u, waarge
nomen door onze vriend Jef in 
samenwerking met bevoegde or
ganisaties en personen. Het is 
vanzelf dat u ook buiten deze vas

te zittijd ons ten allen tijde kunt 
raadplegen met uw problemen. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Ons ziekenfonds groeit maar 
steeds verder. Verzeker een ver
dere groei ervan door uw lidmaat
schap ! Alle Inl. bij Jef Claeys, 
die steeds bereid is u thuis te 
komen bezoeken. 

ZITDAGEN 
Wervik : elke 2de en 4de vrij

dag, 18-19u30, bij Coudyzer Mau-
rts, Magdalenastr. 75. 

Zandvoorde en Geluveld : elke 
3de zaterdag, 9-1 Ou, bij Verbeke 
Wllfried, Zandvoordedorp 22. 

Gezocht voor Beselare : adres 
waar op regelmatige tijdstippen 
dienstbetoon kunnen plaatsvinden. 
Zo zullen voor Beselare de leden 
aldaar ter plaatse een goed dienst
betoon ondervinden en zal dit te
vens 'n waarborg betekenen voor 
de verdere uibouw van ons 
Vlaams ziekenfonds. 

LEDENWERVING 
Hier kunnen wi j onze stand 

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

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 ! 

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. 

WESTKERKE-ROKSEM 
AFDELING 

Sedert Bekegem de zogenaamde 
afd. Bekrowast verlaten heeft met 
bestemming Eernegem, trachten 
wji nu een afdeling voor Roksem 
en Westkerke samen te krijgen. 
Dr De Voldere gaf reeds zijn me
dewerking. Ten dien einde wordt, 
er een kontaktvergadering inge
richt in het café Flandria te West
kerke op 7 november om 20u. 

ZARREN-WERKEN 
GEBOORTE 

Op 29 oktober werd Ilse gebo
ren, het eerste kindje van onze 
sekr. Erik Vanthuyne en Vera De-
puydt. Onze hartelijkste geluk
wensen I 

MEDEGEDEELD 
VLAAMSE SOLDATENDIENST 
« IK DIEN » 

Voorlichtingsvergadering op zon
dag 9 november om 10u In lok. 
1302 te Kortrijk. 
Sprekers : 

— Volksvert. Luk Vansteenkiste : 
« Militie : wetgeving, ontheffing, 
militievergoeding uitstel, enz. ». 

— Volksvert. Emiel Vansteenkis
te : « Welke zijn de mogelijkhe
den bij ons leger ? ». 

— Prov. raadslid Vanlanduyt-Com-
meyne : « Uw gezondheid bij het 
leger ». 

— Prov. raadslid R. Vandewatty-
ne : « Sociale wetgeving en le
gerdienst, ziekenfonds, leerkon-
trakt, werkopzegging, sindikale za
ken, enz. ». 

ZO<K€RC]6S 

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

— Winderverzorgster-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 
vla de sociale reklassering van 
het RIjksfonds). 
Voor kontaktname : Nelly Maes, 
volksvert., Gentse Baan 50, St-Ni-
klaas, tel. 76.49.74. R 133 

— Pas afgestudeerde regentes in 
snit en naad. Niet noodzakelijk in 
het onderwijs. 
— Mannelijke bedlende met 15-
jarige ervaring als fakturist. 
— Metserdiender (liefst bij aan
nemer omgeving Kapelle op den 
Bos. 
— Afgestudeerde A2 mekanika. 
Vrij van legerdienst. 
— Jonge man met diploma van 
ekonomische humaniora, zoekt 
plaats als bedlende. 
— Automekanicien met lange 
praktijkervaring zoekt plaats als 
auto-expert of eventueel als les
gever in rijschool. 
— Vrouwelijke bedlende met ken
nis van daktllo en bureelwerk-
— Licentiaat in de rechten en no
tariaat zoekt plaats als stagiair 
bij advokaat. 
Wie deze personen een passen
de betrekking kan bezorgen gelie
ve onverwijld kontakt op te ne
men met kamerlid Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te 2920 Kapel
len op den Bos. Tel. 015/71.14.22. 

R 132 

GROOT-GENT 

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

R 135 

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, Ratellnge 11, 
8050 Winge. Tel. 051/65.50.90. 

R 137 

Daktylo Nederl.-Frans, 22 ] . , erva
ring diktafoon, zoekt werk In het 
Antwerpse. 
Landbouwkundig Ingenieur, 25 ).. 
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 Somers, Llerse-
stwg 11, 2580 St-Kat.-Waver, te l . 
015/21.79.00. 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 mo-
chanika, optie produktiebeleid, 
voldaan aan militieverplichtingen 
(23 j.) zoekt passende betrekking. 
Jonge man, diploma A2 elektro-
mechanlka, 20 j . , voldaan aan mi
litaire verplichtingen, zoekt pas
sende betrekking. 
Kontakt : sen. W. Jorissen, Loui.'ia-
str. 31, 2800 Mechelen. Tel. 015/ 
41.35.96. R 139 

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

Wie helpt volgende werkzoeken
den aan een passende betrekking? 
— Bekwame kinderverzorgster 
met praktische ervaring. 
— Vrouwelijke bedlende, Neder
landse en Franse steno, certifi-
kaat van sekretaresse. 
— Dinamische vertegenwoordiger 
met uitstekende referenties. 
— Drukkersgast met jarenlange 
ervaring die nu wenst te werken 
als magazijnier. 
— Jongedame met diploma han
delsafdeling A6/A2, daktilografie 
en snelschrift. 
— 19-jarige jongeman In het bezit 
van diploma boekhouden A6/A1, 
met kennis van daktilografie, ste
no en mekanografie. 
Verdere Inl. zijn te bekomen bij 
volksvert. Jef Valkeniers, Ninoof-
sestwg 11, Schepdaal, tel. 02/ 
569.16.04. R 141 

Te koop Evere : ruim apparte
ment, 4de verd., grote living, 2 
slaapkamers, keuken, badkamer, 
wc, zolder, kelder, bergruimte en 
dubbele garage. Terras aan de 
achterkant. Tel. bureeluren 
767.53.01, Van Cauter, ook arr. 
sekr., na 17u15 : 217.92.18. R 142 

— Vlaams studentencafé over te 
nemen te Leuven, Munthofstr. 16. 
— Jonge Vlaamse onderwijzeres 
L-O, wonende in de Brusselse ag
glomeratie, zoekt passende be
trekking, onderwijs of opvoedster 
of studiemeesteres. 
— Meisje, 20 j . , zoekt werk als 
sanitaire hulp of in kinderkribbe. 
Mest Vilvoorde, Brussel, Leuven, 
Mechelen. 
— Jonge man, A3 elektriciteit, 
zoekt betrekking, 3 jaar praktijk, 
vrij van legerdienst. 
Schrijv. of tel. naar Marle-Loulse 
Thiebaut, Fazantendal 20, 3091 
Berg. Tel. 016/65.54.74. R 143 

— Typograaf, 24 j . , zoekt dringend 
werk, liefst in Jette of omgeving. 
— Jong technisch tekenaar, pas 
afgestudeerd, zoekt werk of bij
verdienste. 
Z.w. : J. De Berlangeer, de Smet 
de Naeyerlaan 158, Jette, tel. : 
428.34.80. R 144 
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5.000 WINTEROVERJASSEN 
voor HEREN 

TEGEN ECHTE 

FABRIEKSPRIJZEN 
Niet alleen met het 
woord m a a r ook 
met de d a a d bewijst 

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

Wie biedt u een keuze van 
meer dan 5.000 winteroverjassen.. 

Wie biedt u een 
prachtige herenpardessus voor 

reeds 

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

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

SUCCES KLEDING MEYERS HEEFT ALS GROTE SPECIA
LITEIT O M ZIJN «BUITENMATEN» 
ALS U ECHT NERGENS TERECHTKOMT, VINDT U NOG 
KEUZE IN UW MAAT BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 
UW NIEUWE PARDESSUS KIEZEN BETEKENT NU NAAR 
SUCCES KLEDING MEYERS RIJDEN 

W A A R D E B O N 

Naam en voornaam 

Straat 

Gemeente postnr 
_cJo 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

A. DE LANCLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

• ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR. 

• ZON-MAAN-EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 

WIJ M 
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DERTI 
TUSSEN 
SCHOOLSTRIJD EN... 
De uitdagingen van de andere kant 
waren daar ook niet vreemd aan : in 
zijn 1 mei-toespraak had de algemene 
sekretaris van liet ABVV, André Ré-
nard, gezegd — doelend op een ge
plande manifestatie van het komitee 
te Luik : « pas une patte de fiamand 
ne se posera sur la place Salnt-Lam-
bert » — geen Vlaamse poten in Luik ! 
Dit onvermoed gevolg van de school
strijd — die de Vlaams-Waalse tegen
stellingen aksentueerde — wekte on
gerustheid, tot verontrusting toe, in 
de unitair-Belgische kringen, van hel 
Hof tot in de partijleidingen. « Le 
Monde » wees op de mogelijkheid van 
federalistische moeilijkheden met 
Vlaanderen. Spaak was bezorgd om de 
mogelijke verdeeldheid der natie — 
een bezorgdheid die hij nochtans in 
1950-51 niet bezat. Van Acker deed 
beroep op de goede wil van allen. En 
in de CVP ijverden de unitairen voor 
een kompromis, en wensten olie op 
de golven te gieten. De Schrijver sprak 
in die zin op de CVP-partijraad van 19 
november 1955. 

De schoolstrijd had de strijd voor de 
Vlaamse belangen en voor kuituur-
autonomie (Van Elslande had begin 
1954 al een voorstel in die richting 
ingediend) naar de achtergrond ge
schoven. De Vlaams-Waalse tegenstel
ling, de Vlaamse wil tot reële machts-
verwerving werd door die tweehon-
derd-dagen-durende aktie echter nog 
aangewakkerd. 

Zowel de CVP-leiding als de linkse 
partijen wensten daarom een stop
zetting van die aktie. « De Vlaamse 
Leeuw •> was het protestlied geweest 
in die strijd, zodat Lefèvre te Utrecht 
bij een voordracht zelfs met dat lied 
werd begroet. De roep om federalis
me weerklonk in de schoolstrijd-beto
gingen. Het bloed kroop waar het niet 
gaan mocht : wat begonnen was als 
een plan tot linkse machtsverwerving 
in Vlaanderen, met als antwoord er
op een strijd van de CVP om de 
linkse koalitie op de knieën te krijgen, 
was nu uitgegroeid tot een verscher
ping van het Vlaams bewustzijn en 
een popularisering van de federalisti
sche gedachte in breder kringen. Ge
dachte, die rijpen zou, maar die nog 
verscheidene jaren zou nodig hebben 
om haar politieke uitdrukking te vin
den. 

De schoolstrijd had, evenals de ko
ningskwestie, op de aktie voor Vlaam
se eisen een domper gezet, en dit 
werd door een aantal mensen in de 
partijleidingen niet betreurd. Zij kwa
men echter voor het onverwachte feit 

te staan, dat de naar de vergeetboek 
verwezen Vlaamse gedachte herleefde 
juist door de beklemtoning van een 
Ideologisch aspekt, dat de tegenstel
lingen tussen Vlaanderen en Wallo
nië, Vlaanderen en Brussel nog ver
scherpte. 

Behalve deze verscherping der tegen
stellingen — « Le Peuple » sprak sma
lend over de schoolstrijdbetogers als 
' Vlaamse boerenbeesten » — leer
den de Vlamingen ook betogen : het 
zou hen later van pas komen bij het 
betogen voor specifiek-Vlaamse belan
gen. 

Inmiddels ging het jaar 1955 niet zon
der enige, zij het gematigde, Vlaamse 
aktiviteit door. Pater Stracke was ze
ventig geworden en werd gehuldigd in 
de zaal Gruter te Antwerpen. De 
Vlaamse Sociale Week ging door in 
augustus 1955 en daar werd aandacht 
besteed aan de taal in het bedrijfs
leven. In november 1955 werd door 
wat er nog van de Katolieke Vlaamse 
Landsbond overgebleven was (de Brus. 
selse afdeling] een kongres ingericht 
waar de belangrijkste Vlaamse figuren 
uit de CVP — Verroken, Kiebooms, Del-
waide, De Saeger, Lindemans — aan 
het woord kwamen en waarvan de be
sluiten praktisch overeenkwamen met 
het « Vlaams Manifest ». Herman Wa-
gemans had in de Kamer op 17 novem
ber 1955 een wetsvoorstel ingediend 
voor het toekennen van amnestie aan 
alle politieke gevallen, voorstel dat 
hij tijdens een forumgesprek te Leu
ven in december 1955 verdedigde te
genover L. Kiebooms, die mettertijd 
echter eveneens naar het standpunt 
der algemene klementiemaatregelen 
zou evolueren. Op de IJzerbedevaart 
zou prof. Fransen eveneens de am

nestie-els stellen en het « Komitee 
voor Recht en Naastenliefde » onder 
voorzitterschap van Nobelprijs prof. C. 
Heymans ging bij Van Acker met 
kerstmis 1955 amnestie-maatregelen 
bepleiten. 
De herstichte « Volksunie » had te 
Gent op 24 april 1955 haar eerste kon
gres gehouden. De zes sektievergade-
ringen over diverse onderwerpen — 
middenstandsproblemen, binnenlandse 
politiek, buitenlandse politiek, sociale 
politiek, taalpolitiek — bewezen dat 
de jonge partij naar een eigen nationa
listische oplossing zocht voor het héle 
politieke leven en dat zij meer wilde 
zijn dan een taaipartij alleen. 
Bleek 1955 nog te staan in het teken 
van de langzaam-uitstervende (en be-
wust-geremde I) schoolstrijd — die 
weer opgerakeld werd in 1958 bij de 
verkiezingen, met een grote betoging, 
half mei, als inzet voor de verkiezings-
kampagne — dan werd 1956 een jaar in 
de naoorlogse Vlaamse geschiedenis 
dat zeker niet mag vergeten worden. 
1956 was het Rodenbachjaar. Zowel de 
gematigde als de radikale flamingant 
herdacht de uitzonderlijke figuur van 
de studentenleider Rodenbach. In het 
verlengde van een reeds met flamin-
gantische « smetten » getekende 
schoolstrijd-aktie betekende deze Ro-
denbach-herdenking een uitbreiding 
van het jeugdige, zo gesmade « ro
mantische » flamingantisme onder de 
jeugd en vooral onder de studenten. 
Dit flamingantisme zou trouwens al
dra gelegenheid krijgen om zijn kom-
battiviteit — en daarmee zijn realis
me — te bewijzen, en hier bleek weer 
eens dat de romantici vaak keiharde 
realisten en geslepen taktici kunnen 
zijn. 
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...WERELD
TENTOONSTELLING 
Tijdens het CVP-bewind was de idee 
van een Wereldtentoonstelling in het 
jaar 1958 al ontstaan en was een 
Naamloze Vennootschap opgericht die 
als uitvoerend orgaan moest fungeren, 
naast een Kommissariaat van de rege
ring, dat belast werd met administra
tie, konseptie, organisatie en verwe
zenlijking. Dit kommissariaat werd in
gesteld bij KB van 29 mei 1952. Voor
zitter ervan was baron Moens de Fer-
nig. Wat de NV betrof, waarvan de 
aandelen binnen de 24 uur opgekocht 
waren door de Bank van de Société 
Générale, de Bank van Brussel en de 
Kredietbank : het voorzitterschap van 
het uitvoerend komitee (dat de NV 
vertegenwoordigde) werd waargeno
men door L. Cooremans, burgemees
ter van Brussel, wat al zeker geen ga
rantie was voor de verdediging der 
Vlaamse belangen I 
De taaiverhoudingen waren ook tipisch 
Belgisch : tegenover 46 Franstaligen 
waren er 19 Nederlandstaligen in het 
Kommissariaat. Men verwachtte ca 
100.000 Nederlandstaligen en ca 75.000 
Franstalige bezoekers. De werken, die 
voor de tentoonstelling nodig waren, 
schonken de Brusselse potentaten de 
gelegenheid heel wat geld uit de 
staatskas naar Brusselse projekten te 
draineren : tunnels, wegen, viadukten, 
gebouwen. Behalve de Vlaamse ach
teruitstelling in het kommissariaat zelf 
en de on-Vlaamse instelling van de 
financiële machten die de NV beheer
sten (100% der topfunkties in handen 
van Franssprekenden) was er ook nog 
de sociale werkelijkheid van de over-
wegend-Vlaamse arbeiders op de wer
ven én de overwegend-franstalige 
chefs. Met recht kon de Vlaamse se-
kretaris-adjunkt van het Kommissariaat 
tegen Wilfried Martens zeggen : <• De 
maatschappij van de WT is natuurlijk 
een uitdrukking van wat Brussel is ». 
Reeds in 1956 werd op die « Brussel
se » toestand gewezen en werd ook 
de mening geopperd dat deze tentoon
stelling een enige gelegenheid was om 
Vlaanderens aanwezigheid aan de we
reld te tonen. Van officiële zijde werd 
echter alles in het werk gesteld om 
de volkse dualiteit van de Belgische 
staat weg te moffelen achter het uit
hangbord van de « carrefour des civi
lisations », het kruispunt der Latijnse ^ 
en Germaanse beschaving met als ty- O 
pisch bastaardprodukt het kultuurloze •% 
Brussel. ' T ' 
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Van de meer dan tien bundels die ik de jongste ti jd las, spreken er mij 
twee, zowel om hun taalkundige als menselijke hoedanigheden, het 
sterkste aan, namelijk de Nagelaten gedichten van Jan Arends en 
Grondtoon van de al oudere Delftse dichter Maurits Mok. De eerste 
algemene vaststelling die ik, het hele veld overschouwend, meen te 
moeten maken, is de grote verscheidenheid van stemmen, tonen, 
levenservaringen en opvattingen over de dichtkunst in het Nederlandse 
taalgebied. Mok en Arends vallen een beetje buiten die opmerking : 
ze zijn elk op hun eigen wijze het meest zichzelf en niettemin het 
meest ontvankelijk en toegankelijk. Ze liggen het dichtst bij mijn op
vattingen over poëzie, al zijn de verschillen tussen beide genoemde 
dichters zeer groot en al zijn ze zelfs, gelukkig maar, met elkaar niet 
te vergelijken. 

Even enkele voorbeelden om een idee te geven van de verscheiden
heid of liever van het chaotische beeld dat de hedendaagse Neder
landse poëzie te zien geeft. Een fragment uit Verzamel de wolken op 
je gemak van de jonge Zeeuwse dichter Peter Simpelaar : 

De huiden van mekkerende geiten, blatende dikhoorns, 
gevulde heren en kalveren met gedempte stem 
schuren langs het donker kwartszand. 

Dat is een staaltje van de weelderige, beeldrijke taal van Peter Sim
pelaars fantastisch-dichteriijke proza dat volledig baadt in het irra
tionele. Enkel de beheerste syntaxis lijkt die wereld vol grillige en 

soms schitterende en kleurrijke fantasie in te tomen en enigszins te 
ordenen tot leesbaarheid. Het gaat om een taal die tot taaischepping 
inspireert en die in een periode waarin de Nederlandse dichtkunst een 
soort vermageringskuur ondergaat, de rijke mogelijkheden van de 
dichterlijke taaikunst opnieuw laat zien. Eigenlijk is dat zelfs nodig. 
Vermageren is goed maar je moet er bijtijds mee stoppen... Een voor
beeld van zo'n vermagerde — ik zeg niet « magere » — poëzie, lees 
je bij de Leidse dichter, poëziecriticus en hoogleraar in de verge
lijkende literatuurwetenschap J.P. Guépin : 

Ik begin met het lezen van het gedicht 
Nu ben ik op de helft van het gedicht. 

Het « gedicht » is natuurlijk als een grap of < raadsel » bedoeld. Hoe 
onnozel ze ook lijken, die twee regels wijzen op een opvatting van de 
poëzie waarin de taaischepping als een spel van het intellekt beoefend 
wordt. Hier worden eveneens de teugels losgelaten — kijk maar naar 
de losse, prozaïsche vorm — maar het zijn dit keer de teugels van de 
geest. De rede gaat even met vakantie maar houdt de zaak stevig in 
handen. Guépin's poëzie blijft, hoe speels ze ook is, een verstande
lijke aangelegenheid. Je verneemt er vrijwel niets in over wat hij 
denkt of voelt, het zijn immers « Allemaal raadsels, eh ? •, zoals de 
titel van zijn jongste bundel luidt. Hij amuseert zich bij voorbeeld ook 
met het pasticheren van een sonnet van Gerrit Komrij. Het vertalen, 
bij Guépin van Propertius' liefdesgedichten, wijst evenzeer in de rich
ting van het taalkreatieve spel. 

PRIJS VOOR HET BESTE LITERAIRE DEBUUT 

HET BOEK MAAKT HET GOED, 
MAAR DE SCHRIJVERS STAAN IN DE KOU 
(Red.) Dit jaar werd de Prijs voor het beste literaire debuut niet toegekend. De kwali

teit van de inzendingen liet dat blijkbaar niet toe. Schrijven de jongere Vlamingen soms 

niet meer of schrijven ze slecht ? Heeft Jozef Deleu dan toch gelijk toen hij op de Dia-

loogdag van de partij over het kulturele beleid de stekelige opmerking maakte dat onze 

literatuur niet meer op peil staat ? Of is de jury te streng ? De jury bestond uit de 

volgende leden : Ivo Michiels, voorzitter, Stefaan van den Bremt, Marlette van Hale

wijn, Roland van Opbroecke en Eugene Van Itterbeek, verslaggever. 

De jury meende haar beslissing duidelijk te moeten motiveren. Het verslag werpt een 

terugblik op vijf jaar jonge Vlaamse letteren, verschenen tussen 1968 en 1975. Wij leg

gen deze tekst graag voor aan al diegenen die bekommerd zijn over de toekomst van 

de Vlaamse kuituur en in het bijzonder van onze « fraaie letteren ». 

Er werden slechts 12 boeken ingestuurd, 
wat een opvallende daling betekent sinds 
het uitschrijven van de prijs in 1969. Er 
was zelfs niet eens een essay of so
ciaal-informatief werk bij. Voor 1968 kwa
men er 34 inzendingen voor de prijs in 
aanmerking. Voor 1969 waren dat er 20, 
voor 1970 en 1971 samen 19, voor 1972 
slechts 13, voor 1973 klom het aantal 
op tot 25, waarvan 10 dichtbundels. 
Dit jaar Is ook het peil van de debuten 
nooit zo laag geweest. Voor het jaar 
1968 bij voorbeeld bleven er bij de eind-
beraadslaging nog 5 auteurs voor de prijs 
meedingen, schrijvers die tijdens de vol
gende jaren belangrijk werk leverden. In 
1970, toen de prijs naar Johan Sonneville 
ging voor de roman Netsky, bleven Jan 
Emiel Daele en Jo Gisekin tot in de eind
ronde meespelen. Bij de inzendingen zat 
er toen nog werk van Emma Vorlat en 
Ludo Simons. In 1972 ging de prijs naar 
Monika van Paemel. In 1973 was de kwa
liteit van de inzendingen beneden peil 
en werd de prijs niet toegekend. Het jaar 
1974 plaatste de jury voor een moeilijke 
keuze : 1973 was blijkbaar een goed jaar 
voor de poëziedebuten, die overigens 
meestal in eigen beheer of bij de zoge
naamde éénmansuitgeverijen verschenen 
waren. Ook het essay was goed verte

genwoordigd met werk van Georges Wil-
demeersch en M. Reniers. Voor het 
scheppend proza hield de roman van Jozef 
Vantorre, De Kavijaks, stand tot in de 
eindronde. De jury bekroonde toen de 
dichtbundels van Leonard Nolens en van 
Frans Vandegoor. Al de hier genoemde 
titels verschenen, op één na, bij dezelfde 
uitgever, die in 1973 blijkbaar veel geld 
over had voor literaire debuten. 
Vermits de Prijs van het beste literaire 
debuut een uitstekende uitkijkpost biedt 
op de toekomst van de Vlaamse letteren, 
konden de juryleden het niet nalaten, 
net zoals de vorige jaren en vooral als 
de oogst mager uitviel, van gedachten te 
wisselen over de toestand waarin de 
jonge letteren in Vlaanderen zich bevin
den. 

Het niet toekennen van de prijs kan door 
de literaire uitgevers begrepen worden 
als een goedkeuring van hun beleid. Ze 
zouden bij zichzelf kunnen zeggen dat 
de kwaliteit van de jonge literatuur zo 
gering is dat verdere investeringen of 
kommerciële risiko's voor het uitgeven 
van zo'n boeken ekonomisch niet langer 
verantwoord Is. Een uitgever is immers 
geen mecenas. Toch dient de vraag ge
steld of de technologisch-ekonomische 
ontwikkeling van het boekbedrijf, met zijn 

enorme investeringen aan produktiekos-
ten, administratie, personeel, publiciteit, 
distributie, enz. niet in het nadeel is van 
het literaire boek, waarvan de druk- en 
distributiekosten veel te hoog uitvallen in 
verhouding tot het althans met groo-
kommerciële maatstaven gemeten eer
der geringe afzetgebied. 
Zo'n toestand van een enigszins om eko-
nomische redenen noodgedwongen, maar 
volgens de juryleden toch geen dwingen
de kommercialisering van het boek leidt 
tot de verdrukking van het niet-kommer-
ciële werk. Als reeds gevestigde auteurs 
de groeiende nadelen van die ontwikke
ling ondervinden, hoe moeten dan debu
terende schrijvers nog aan bod komen ? 
Bovendien lijkt de jongere literatuur in 
Vlaanderen, zoals de jury al in 1974 vast
stelde, veel meer gericht te zijn op de 
zuiver literaire schepping. Heel wat inte
ressante geschriften blijven in de laden 
liggen. Ook de literaire kritiek kan zich 
in de huidige omstandigheden niet langer 
meer handhaven. Ten gevolge van de 
stijgende kosten van het boek en de zich 
verder doorzettende vertechnisering van 
het. hoofdzakelijk op de dagelijkse prak
tijk afgestemde taalonderricht, wordt de 
literatuur ook op school naar de buiten
kant verdreven. Naast de eenzijdige vor
ming van de jongeren, werkt zo'n kon-
junktuur nadelig op de kwaliteit van het 
literaire werk, omdat de kulturele kon
tekst daartoe ontbreekt. De nodige sti
mulans is er niet meer. Die hele toestand 
leidt op den duur, op het gebied van de 
taal, naar een verdere marginalisering 
van al wat kreatief is. 
Van de 12 inzendingen brengt de jury 
tenslotte een bijzondere waardering op 
voor het boek Wat ben ik blij dat ik in 
een dorp geboren ben van Lut Ureel en 
voor Toekomstig en onafwendbaar her
denkingsceremonieel. Het Nederlandse 
debuut van Henri-Floris Jespers. 
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NEDERLANDSE POËZIE 
door Eugeen Van I t terbeek 

De Gentse dichter Daniel van Ryssel oefent zich eveneens in de dich
terlijke eenvoud, maar bij hem gaat het helemaal niet om een intel-
lektueel spel. Een gedicht is een verhaaltje, wat al een eerste middel 
Is om de eenvoud te betrachten. Een tweede middeltje is een kind, 
meestal een meisje, op poëtische vlinderjacht te sturen — in het 
gedicht dat we straks aanhalen, heet het Michou. 
De eigenlijke poëzie of, om een groot woord te gebruiken, het « ge
heim », het onzegbare, is vervat in de laatste regels, dan pas wordt 
de zeepbel voorzichtig losgelaten : 

Michou en haar konijn 

Michou met parapluutje brood 
en lieve woordjes maakt jacht 
op haar nat huppelknabbel konijn 
dat voor haar uit één oor in de nek 
met sprongen rondjes rent 
onder de rode rododendron 
krijgt ze het eindelijk te pakken 
draagt spartelpoot naar zijn hok 
en blijft onder de esdoorn 
nog wat kijken naar de regen 

Van Ryssel stelt zijn gedicht open voor een naïeve taaihumor. De 
wereld kan niet kinderlijk genoeg zijn. in die sfeer tracht hij de poëzie 
te laten opstijgen uit het leven. Een ander facet van Van Ryssels 
dichtkunst is de konkrete waarneming van het dagelijkse gebeuren, 
zoals in Bouwmaterialen, een cyclus teksten uit Vlucht in de werke
lijkheid. Ook hier valt de uiterste karigheid in het taalgebruik op : 

1200 BAKSTENEN 

6 per keer 
45 m van het voetpad 
dwars door het huis, 
tot achter in de tuin 
dagen later 
hangen je armen 
er nog lam van 

Het in hierboven aangehaalde gedicht aangewende procédé, waarbij 
de gegevens vrijwel letterlijk uit de werkelijkheid worden overgeno
men, wordt verder doorgedreven in het reeds lang beproefde middel 
of techniek van de woordcollage. Van Ryssel heeft nu zo'n aantal 
« collages » gepubliceerd. 
Hij blijft steeds hetzelfde doel beogen : « voldoende speelruimte 
voorzien voor de vondst en de verrassing » ; « kreatief verkennen van 
zichzelf, van de wereld waarin men leeft en van het medium dat men 
hanteert ». Via de collage wil hij de mens gevoelig maken voor poëzie : 
het is een puzzelen met woorden, dat in eenieders bereik ligt. 
Om het hoofdstukje over de verscheidenheid in de hedendaagse 
Nederlandse poëzie af te ronden, haal ik graag enkele verzen aan van 
een dichter die eerder thuishoort in de traditie van de « poète maudit » 
of gedoemde dichter, Werner Verstraeten. Hij woonde een tijdje op 
de Trolieberg te Kessel-Lo, naast de betreurde Dirk de Witte. Hij was 
er gestart met een kunstgalerij « De groene schuur », dat heel kort 
een ontmoetingscentrum geworden was waar je Louis Paul Boon, René 
Gijsen, Marcel Wauters, Gust Gils en andere artiesten en schrijvers 
kon ontmoeten. iVlarcel van Maele heeft er een tijdje gewoond. Ver
straeten is het type van dichter die de poëzie laat overvloeien in zijn 
eigen leven en die daardoor, zonder dat ik het ook maar enigszins pejo
ratief bedoel, verzeild geraakt in de zelfkant van het leven. De poëzie 
van Verstraeten blijft nog steeds getuigen van het heimwee naar het 
« andere » dat in de bundel Kohoutek gestalte krijgt in de komeet nr 
1973 f-6, bijgenaamd Kohoutek en die op 1 en 3 januari 1974 omstreeks 
16.45-16.50 u, met het blote oog te zien was. Verstraeten heeft het 
verschijnsel GEZIEN. Hij ziet wat de andere mensen niet zien en wat 
tenslotte door iedereen kon gezien worden. Daarover gaat het natuur
lijk in de bundel. Het Is tegelijkertijd een aanklacht, geen bittere maar 
een superieure, van de wereld van de starfighters, skylabs en kruisers, 
van de intellektuelen, de rijke snob. De dichter heeft helemaal niet de 
pretentie om literatuur te schrijven, hij schrijft zijn « gedacht », hij 
moet niet naar eenvoud zoeken : 

Kohoutek 
Ik heb naar u gekeken smorgens vroeg 
Doorheen de fond vgn een oude wijnfles 
En ik schrok mij dood 
Je waart groter dan je bent 

Verstraeten schrijft de taal van de maatschappelijke omgeving waarin 
hij werkt, zijn poëzie is sociaal. Ik bedoel daar niets hoogdravends 
mee, alleen dit : Verstraeten « spreekt » poëzie, hij moet daarvoor 
geen andere taal gebruiken. Bij voorbeeld : 

Daniel van Ryssel 

OPROEP 

pluk de Poëzie 
van ctedog 

en 
ofvertref soms jezelf 

in kleine dingen 

Zoveel nachten heb Ik mij In je barrikades verscholen 
Zat ik in de bar van de wind 
Of reed ik ergens rond met mijn wagen zonder verzekering 
Met twee verschillende immatrikulatienummers 
En mijn portret erop geschilderd als een piraat 
Met één oog 
Fluisterend aan mijn begeleider 
' Ben je daar nog ? Heb je het ook gezien ? * 
' Ja " zei die. 

Aan het slot van de bundel staan nog een drietal gedichten over dé 
Trolieberg. Het Gedicht voor An en Dirk de Witte spreekt boekdelen 
over de geestelijke en dichterlijke dramatiek die zich op die plek van 
de heuvelachtige Leuvense omgeving heeft afgespeeld. Achteraf beke
ken was het iets wezenlijks en aangrijpends : mensen die zich boorde
vol Sympatie voor elkaar, trachten te handhaven als artiesten in een 
wereld zonder poëzie, zonder zielsverheffende oorspronkelijkheid. 
Hun solidariteit was niet voldoende en is tenslotte ook niet opgewas
sen tegen zo'n toestand van geestelijke twijfel en, zoals in het geval 
van De Witte, van vervreemdende kompleksiteit. Die wereld viel uit 
elkaar : 

In stukjes riet 
Waarop wij ons daar trachten drijvende te houden 
Om HULP gillend 
Maar anders dan « The Beatles ». 

Werner Verstraeten, j i j hebt je kunnen redden uit de brand. Waarom ? 
Omdat je meer dichter bent dan Dirk de Witte ? Volgens mij, omdat 
je teruggekeerd bent naar de gewone mensen, omdat je de berg afge
daald bent. Tussen de mensen kan je je handhaven omdat je een 
dichter bent en gebleven bent. 
Ik ben wat langer blijven stilstaan bij de dichtbundel van Werner Ver
straeten, omdat die poëzie beantwoordt aan een van m'n maatstaven : 
de direkte menselijkheid. In het algemeen valt het me op dat die op 
dit ogenblik, weliswaar niet op een al te hoog peil maar dan toch 
wezenlijk, terug te vinden is in de poëzie van de Vlamingen, onder meer 
ook in de verzamelbundel van Hedwig Verlinde, De sprong van de 
eland. In zijn beste gedichten schrijft Verlinde een poëzie, die door 
de nieuw-realistische aanpak wel verwant is met die van Van Ryssel, 
maar die toch van een hogere kwaliteit is omdat hij in het hele gedicht 
een dichterlijke « suspense » of spanning weet te leggen : 

de zon splijt het duister 
het schip snijdt de zee 
op en neer als een kind 
met een schaartje in gekleurd ^ 
papier geschikt tot blauwgrijs 
voor het water, meeuwen zijn 
witte snippers naast de plant 
op de tafel, vrijdag 
en land in zicht 

De Noord-Nederlandse poëzie, van een Guépin, een Gerrit Komrij, voelt 
koeler aan. Ze werkt wel zuiverend op het gebied van de taal, maar 
lijdt gebrek aan echte dichterlijkheid, wat dan weer moet goedgemaakt 
worden door het spel van het taalscheppend intellekt. Is het sukses 
van Jan Arends' dichtkunst en ook van diens verhalend proza niet toe 
te schrijven aan het samengaan van de uiterste eenvoud en de koele 
maar diep-tragische menselijke problematiek ? 

et leven 
BLIJFT WENKEN 

uit « Gazettepraat » 

J.P. Guepin Allemaal raadsels, 
eb ? », Amsterdam, Arbeidspers, 
50 biz. ; Peter Simpelaar « Ver
zamel de wolken op je gemak •, 
Amsterdam, Arbeiderspers, 45 
bIz. ; Werner Verstraete « Ko
houtek " ,Antwerpen, Walter Soet-
houdt ; Daniel Van Ryssel 
• Vlucht in de werkelijkheid », 
Yang Poëzie reeks, 57 bIz. ; Da-
nel Van Ryssel, « Gazettepraat », 
kollages. Gent, Yang Poëzie 
reeks ; Hedwig Verlinde « De 
sprong van de eland », Kreatief, 
1974, 2 (Groeningestraat 23, 8610 
Wevelgem). 

Vonofl november 

Boekenuueek 

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

44e BOEK IN VLAANDEREN '75 - '76 

de najaarsproduktie m één boek van méér 
dan 350 biz. voor 30 F. 

39^BOEKEnBEUR/ 
VOOR VLflflnOEREn 
Sedert 1932. topgebeurtenis voor het boek 
in Vlaanderen. 
BOUWCENTRUM, J.V. Rijswijckln - Antwerpen. 
Van zaterdag 1 t /m dinsdag 11 november. 
Alle dagen van 10 tot 19uur. 
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THE GODFATHER • PART li 

. The Godfather - Part I » van 
Francis Ford Coppola was een fe
nomenaal kassukses. Bij de ver
filming stuitte men nochtans op 
velerlei verzet, vooral van de ma
fia zelf, met wie men uiteindelijk 
dan toch tot een akkoord kwam 
(de naam « mafia » werd niet ge
noemd) Eveneens naar de best
seller van Mario Puzo en op aan
dringen van Paramount, realiseer
de Coppola « The Godfather -
Part II ». Ook nu waren de moei
lijkheden niet uit de lucht : Mar
lon Brando weigerde een korte 
rol in een flash-back ; ook Richard 
Castellano is niet meer van de 
partij wegens zijn onredelijke 
eisen ; en tenslotte moesten de 
werkzaamheden stilgelegd worden 
wegens een maandenlange ziekte-
afwezigheid van de hoofdvertol
ker, Al Pacino (als Michael Cor-
leone). Toch moest de fi lm op de 

afgesproken datum af zijn, zodat 
Coppola wegens tijdsdruk vol
gens hem zelf uiteindelijk een 
« behoorlijke » i.p.v. een «goede» 
fi lm afleverde. Maar dan toch zo 
goed, dat de kineast er onlangs 
een aantal Oscars en nominaties 
in de wacht mee wist te slepen. 
De film duur toorspronkelijk vijf 
uur. Dit werd door Coppola zelf 
teruggebracht op 3 u. 20. En voor 
België — de kijkers zijn hier toch 
niet veeleisend ? ! — werd er 
nog eens een half uur uitgeknipt. 
Het zal zeker deze versie niet 
zijn die de Oscars in de wacht 
sleepte, want zoals de fi lm zich 
nu aan ons presenteert is hij ver
warrend, zit hij vol hiaten en je 
probeert als kijker dan ook vaak 
tevergeefs te vatten wat gezegd 
wordt en wie die personages alle
maal juist zijn. 
In « The Godfather - part II » krij
gen wij het verhaal van mafialei-
der Michael Gorleone. In flash
backs wordt meteen teruggegre-

POVERE JOHN CALETOER 

Na zijn uitgeregend maar toch 
suksesvol optreden op Jazz-Bilzen 
vonden de organisatoren het no
dig hem voor een vierdaagse toer 
te laten overkomen Zondagavond 
ging het optreden in Hasselt hele
maal met door. Het ekskuus was 
dat de artiest dronken was, wat 
men zomaar neemt. Te Leuven 
gaf hij na de Tiense groep Motion 
Blues nog anderhalf uur ten ge-
gehore dat echter kwalitatief niet 
denderend was Maar het opgeko
men publiek nam het omdat het 
opgepoetste Cale-image helemaal 
in die stijl is. Zij legendarische 
naam is hij na het optreden op 
de Brusselse campus alvast voor 
onze mensen kwijt Met spijt den
ken we terug aan wat hij pres
teerde bij Andy Warhol's groep 
Velvet Underground, samen met 
de nu suksesvolle Lou Reed en 
het zangeresje Nico, die allen 
echter ontbreken van de grote 
erkenning het solo aanpakten. Om
ringd door musci als gitarist Chris 
Spedding, die vorige maand nog 
een zeer goed onthaald singeltje 
op zijn naam zette, en bassist 
Pat Donaldson, ooit bij Sandy Den
ny's groep Fotheringay, heeft hij 
een allerbeste begeleiding. Maar 

hij slaagt erin nummers uit zijn 
eigen werk gewoon te vermoor
den Zijn zwijmelende show is 
zielig en komt onecht over in ver
gelijking met Lou Reed, daar hij 
het niet volhoudt en tussendoor 
plots nuchter klinkt. Het bekende 
«Waiting for my man» wordt goed 
onthaald, evenals titelsong «Fear» 
van zijn voorlaatste album. On
danks het steeds aanwezige ag-
gressieve karakter dat door de 
nummers zweeft zijn deze de 
meest genietbare. De klankbalans 
is echter weer zoek wanneer hij 
het nochtans degelijk pianospel 
verlaat en het op de gitaar on
volwassen en zeer slordig uit-
friekt. Het einde mist elke afwer
king, en ook het grote applaus 
blijft uit. Er blijft hem dan niks 
over dan in te pikken op « Heart
break hotel », en het is een koud 
kunstje hiermee het publiek weer 
op de hand te krijgen, door zijn 
eenzaamheid uit te kelen aan de 
mikrofoon, of zich op de vleugel
piano te gooien tussendoor. Maar 
voor ons hoeft het niet meer, en 
alsof hij het snapt laat hij zijn 
trouw publiek, dat voor zijn acht
tal nummers 170 frank betaalde 
zomaar in de steek. En de pro
motieknaap van RCA kreeg de on
dankbare taak dan het verhaaltje 
op te dissen dat achteraf nergens 
kon worden bevestigd. Maar dit 
hoort wellicht bij het dekadente, 
oneerlijke kwijnende image. 

Sergius 

pen naar het allereerste begin, 
toen Vito Corleone als Siciliaanse 
emigrant het in het Amerika van 
het begin dezer eeuw moest 
waarmaken. Door deze flash-backs 
wordt de link gelegd tussen het 
eerste en het tweede deel van 
« The Godfather ». Coppola is 
trouwens van plan van deze twee 
delen één geheel te maken. Het 
wordt wellicht een tv-reeks, waar
voor ook de niet-gebruikte opna
mes weer uit de kast zullen wor
den gehaald. Coppola zelf stem
de aan de Amerikaanse tv-keten 
NBC — die de uitzendingsrechten 
verwierf — toe om voor de mon
tage te zorgen. 'Hopelijk wordt dit 
dan een serie met meer hel
derheid en duidelijkheid dan deze 
« Godfather - part II ». 
« The Godfather I • was een dui
delijke hulde (Coppola is zelf een 
Italiaanse immigrant) aan de moed 
en het doorzettingsvermogen van 
de mafioso. Vooral de familie
geest sprak de kineast blijkbaar 
aan. Vito Corleone werd met sim-
patie getekend als een vaderfi
guur, hartelijk maar tegelijk zake
lijk en gezaghebbend, onverbidde
lijk voor de « vijanden ». « The 

Godfather 11 » is ergens objektie-
ver, genuanceerder. Michael Cor
leone mist dan ook de warmte 
van een echte vaderfiguur. Hij is 
berekend, koel, mist het nodige 
gezag. Michael wil zich niet aan
passen aan de veranderde om
standigheden. Op het einde van 
de film is hij een eenzame, falen
de maar machtige en rijke man. 
Ondanks de grotere objektivlteit 
vind je ook hier slechts spora
disch en heel onrechtstreeks wat 
afkeuring voor zoveel misdadig
heid. Bij Coppola is deze misdaad 
ook bijkomstig ; wat hem obse
deert is de geschiedenis van eer? 
familie, met alle daarbij horende 
banden, wetten en machtsmidde
len Door het ontbreken echter 
van enige menselijke warmte bij 
Michael Corleone als tweede 
peetvader, zit je er als toeschou
wer grotendeels onverschillig te
genaan te kijken. Tenzij je natuur
lijk belust bent op misdaad, moord 
en knokpartijen Desondanks is 
de bioskooptoeloop van deze 
« Godfather II » verzekerd : daar
voor zorgt het sukses van het 
eerste deel wel. 

Hilda Dekeyser 

Dit opleidingscentrum 
verandert veel. 

Shaba, een provincie m 
Centraal Afrika De landbouw kent 
er grote moeilijkheden, jonge 
mensen hebben geen werk 

Daarom dat opleidmgscen 
t rum, in Sambwa 

In 1969 werd ermee begon
nen Er wordt geleerd hoe land
bouwgrond te wmnen, en hoe hem 
zo goed mogelijk te exploiteren 

Resultaat er leven nu zo'n 
30 000 mensen rond dit centrum, 
meer en meer jongeren krijgen 
een degelijke opleiding En stilaan 
wordt de oogst zo belangrijk dat 
nu ook produkten verkocht 
kunnen worden Die worden dan 
per vrachtwagen vervoerd naar de 
naburige steden, waar dan meteen 
weer nieuw materiaal wordt 
ingekocht 

De stuwdam te Poena 
(India) verandert veel. 

Hoewel die stuwdam slechts 
een van de resultaten van een 
projekt is Het belangrijkste van 
dat projekt was, dat mensen uit de 

"lagere" kasten de kans kregen om 
te studeren Op kosten van orga
nisaties als 11 11 11 

De afgestudeerden moesten 
dan hun kennis delen met hun 
dorpsgenoten En samen met hen 
die kennis gebruiken, om zichzelf 
te kunnen behelpen 

Ook stuwdammen werden zo 
gebouvvd Zoals deze hier, die 

•• JOlisiJLJ...]:. 

^•M water verschaft voor het vee en 
Q:^ om de omliggende gronden te 
>£^s>^ bevloeien 

^ , Het verpleeghuis te 
t̂,« ^ * ^ Gatagara (Rwanda) 

verandert veel. 
Dokters, verpleegsters, 

personeel, instrumenten, vervoer, 
geneesmiddelen, eten er is veel 
nodig voor een enkel verpleeghuis 

Maar er zijn er meer nodig 
Overal Plus moet de bevolking 
geleerd worden hoe zelf ziektes te 
voorkomen Want voorkomen is 
beter dan genezen Zeker op lange 
termijn 

Landbouwcentra, scholen, 
stuwdammen, verpleeghuizen, 
gezondheidsakties allemaal 
projekten waarvoor organisaties 
als 11 11 11 zich inspannen 

DeWereldvoedselkonferentie 
te Rome stelde vast dat 1 miljard 
mensen op de wereld een tekort 
hebben aan voedsel, en lijden aan 
al de gevolgen van ondervoeding 
De oorzaak hiervan is met zozeer 
dat er een tekort is aan voedsel, 
dan wel dat de armste landen over 
geen middelen beschikken om 
voedsel te produceren of aan te 
kopen De mensen uit de Derde 
Wereld vragen om financiële hulp 
voor hun landbouw, en om recht
vaardige en vaste prijzen voor hun 
grondstoffen 

WIJ t o 

Uw solidariteit verandert alles: 
één wereld, één tafel. Aktie 11.11.11. PR 002. 
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6 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Tl-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie de Viking. 
18.30 Luister naar de f i lm. 
19.15 Allemaal beestjes. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Tivoli. Show. 
21.20 Pano 75. 
22.10 Standpunten. 
22.35 Première. 
23.20 Nieuws. 

MED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Het kleine huis op de 

prairie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Laurel en Hardy. 
19.25 Landgenoten. 
19.40 All in the family. 
20.05 Simplistisch verbond. 
20.20 Voor geld en goede 

woorden... 
21.00 Monty Python. Satire. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Nader bekeken. 
22.20 Voor u wil ik zingen. 
22.35 Kerk en teologre. 
22 50 Tenslotte. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Guyana, waterland. 
19.30 Oorlogswinter. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20.40 De Pallisers. 
21.35 Koning klant. 
22.00 Man over de vloer. 
22.25 Achter het nieuws. 
23.00 Gedicht. 
23.01 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

mi 
14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18.30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 Les Robinsons du Paci-

fique. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 A vous de choisir. 
20.33 Maldonne pour un espi

on. Britse fi lm (1968). 
22.15 De filmmolen. 
23.00 Nieuws. 

7 NOVEMBER 
BRT 

14.00 
17.00 
18 00 
18.05 
18.35 
19.00 
19.45 
20.15 

20.50 
20.55 

21.35 
23.15 

Schooltelevisie. 
Schooltelevisie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Open school. 
Uit de dierenwereld. 
Trajekt. 
Nieuws. 
Antwerpen boven. Kaba-
ret. 
11.11.11-aktie. 
Rubens : leven en wer
ken. Kwis. 
De vervloekte koningen. 
Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature. 
19.55 Luister van het orgel. 
20.15 Briggs. de schrik van de 

geheime dienst. 
20.40 Kojak. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Farce majeure. 
22.20 Gevallen. 
22.50 Twee liederen. 
22.55 Praten met de minister

president. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Een mens wi l . . . 
22.00 De gebroeders Ham-

mond. 
22.50 Televizier-magazine. 
23.35 Nieuws. 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 
21.05 

22.35 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3... J'ai vu. 
Sept sur sept. 
De kristenen in het so
ciale leven. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Euro action Sahel. 
La nuit d'un clown. 
Zweedse fi lm van Ing-
mar Bergman [1953). 
Nieuws. 

8 NOVEMBER 

BRT 

14.00 
14.30 

16.00 
18.00 
18.05 

19.35 

19.45 
20.15 

21.20 
21.25 

21.50 
22.35 
22.40 
23.30 

Leef nu. 
New York-Miami. VS-ko-
medie (1934). 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Chingach Oda. Duitse 
jeugdfilm. 
Vissen in troebel water. 
Tekenfilm. 
Nieuws. 
Paul's party in Antwer
pen. Show. 
11.11.11-aktie. 
Edgard Briggs, geheim-
agent. 
Terloops. 
11.11.11-aktie. 
Christie Love 
Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
14 30 Schooltelevisie. 
15.32 Het geheim van de Nijl. 
16 30 Simonskoop. 
15 30 Nieuws. 
16.55 Tros-sport. 
17.25 Ren je rot. 
17.50 Heidi. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Marokkanen 
18 55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19 35 Mash. 
20.00 Angelique, de weg naar 

Versailles 
21.35 Nieuws. 
21.50 De zangeres zonder 

naam. 
22.40 Avro's sportpanorama. 
23.20 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Wickie de Viking. 
19.30 Afrikaans dagboek. 
19 50 't Zand 33. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Mijn vrouw de buur

vrouw. 
20.55 Marjol Flore. 
21.30 Duel der wanhopigen. 

VS-western (1967). 
23 00 Brandpunt. 
23.40 Besluit. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

9.30 Des machines, des maï-
tres, des élèves. 

10.30 Comment allez-vous ? 
12.35 Regionaal debat. 
13.30 TV-Femmes. 
14.00 La RTB en question. 
14.45 Landboumagazine. 
15.00 Interwallonie. 
16.30 Loisirs actifs. 
17 00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.50 Le voyage d'Amelie. 

Franse fi lm (1974). 
22.20 Un soir a l'Olympia. 
23.20 Nieuws. 

ipiiiiliBisiiiililisiis 
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9 NOVEMBER 
BRT 

9.00 
9.30 

10.00 
11.00 
12.00 
12.30 
14.30 
15.00 
15.15 
15.20 
18.00 
18.20 
18.25 
18.50 
18.55 

19.42 
19.45 
20.00 
20.40 
20.45 

22.55 
23.00 

Doe mee. 
Open school. 
Armeense mis. 
Konfrontatie. 
Zeven op zondag. 
11.11.11-aktie. 
Open school. 
Zes en een halve gare. 
11.11.11-aktie. 
Binnen en buiten. 
11.11.11-aktie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Rhoda. 
11.11.11-aktie. 
Monumentenzorg in 
Gent. 
11.11.11-aktie. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
11.11.11-aktie. 
De getemde feeks. To
neel. 
11.11.11-aktie. 
Nieuws. 

Chris Lomme als de feeks in 
« De getemde feeks » • BRT, 
zondag om 20u45. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis. 
16.27 De gouden gondel. 
16 55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17 30 Bericht van de wilde 

ganzen. 
18.15 Teleac. 
19.00 Nieuws. 
18 55 TV-Info voor Turken. 
19.05 Twietie. 
19.15 Rai-koncert 1975. 
20.05 Gunsmoke. 
20.55 Een voettocht naar Ro

me met B. Aafjes. 
21.55 Heel de mens. 
22.25 De harmonie Glorieux. 
22.30 Humanistisch verbond. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.25 
18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.30 

21.00 
21 30 
21.35 
22 35 
23.05 

Woord voor woord. 
Brigadier Dog. 
De zwarte pijl. 
Panoramiek. 
Studio sport. 
Ot . en hoe zit het dan 
met Sien ? 
Promenade-orkest. 
Nieuws. 
Informeel. 
Dieric Bouts. Dok. 
Nieuws. 

RTB 

9.30 Donner a voir. 
10.10 Indépendants, a votre 

service. 

10.30 Ulysse. 
11.00 SOS-Euro action Sahel. 
12.00 Faire le point. 
12.50 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.00 Arts-Hebdo. 
14.30 Le monde merveilleux 

de la couleur. 
15.20 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.15 Carrefour 17. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Michel Strogoff. 
21.20 Operation 11.11.11. 
23.25 Nieuws. 

10 NOVEMBER 
BRT 

18.00 
18.05 
18.20 
18 45 
19.15 
19.45 
20.15 

20.45 
21.45 

22.20 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Klein, klein kleutertje. 
Wij saampjes. 
Open school. 
Sporttribune. 
Nieuws. 
Rubens : leven en wer
ken. 
Ontdek de ster. 
De vijfde windstreek. 
Met Gerard Reve. 
Nieuws 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Suriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The Flintstones. 
19.30 Kareltjes kolderieke ka

priolen. 
19.45 Suriname. Dok. 
20.30 Een zekere Vincent... 

TV-spel. 
21 35 Nieuws. 
22 15 In de keuken van Berend 
21.50 Mensen zonder grenzen. 
22.50 De fanfare St-Clemens. 
22.55 Symbiose. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat 'n huis. 
20.00 Nieuws. 
20 25 Baretta. 
21 15 Als de Tros wordt losge-

smeten. 
21.40 Wordt u al geholpen ? 
22.15 Aktua-TV. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

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

uitzending. 
19 30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 La course en tête. Dok. 

over Eddy Merckx. 
21.55 Debat n.a.v. deze doku-

mentaire. 
22 15 Nieuws. 

11 NOVEMBER 

BRT 

15.00 
15.30 

18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.45 
20.15 
20.30 
21.30 

22.20 

23.10 

Militaire taptoe in leper. 
Vijf weken in een ballon. 
VS-film naar Jules Verne 
(1962). 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Boy Dominic. 
Open school. 
Kom op je verhaal. 
Nieuws. 
Piste. 
Muziek uit Wenen. 
Advertentie. Een vrij du
re kommunikatie. 
Helen, een vrouw van 
deze t i jd. 
Nieuws. 

NED 1 

14.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Mash. 
19.30 Geheimen der zee. Dok. 
20.20 De ochtend na de vorige 

avond. VS-film. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Dick Cavett in gesprek 

met Dick Van Dycke. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zij gingen de lucht in. 
20.00 Nieuws. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De koperen tuin. 
21.35 Mini-voetbal-show. 
22.25 Hier en nu. 
23.05 Tot besluit. 
23.10 Den Haag vandaag. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

15.30 Le?on de danse. VS-film 
(1936). 

17.10 Wijnoogstfeesten vanuit 
Neuchatel. 

18.10 1, 2, 3 ... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Les Robinsons du Paci-

fique. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Splendeurs et misères 

des Courtisanes. 
21 15 Vingtième siècle. 
23 00 Nieuws. 

12 NOVEMBER 
iflT 
16 30 Tip-top. 
17 45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18 45 Coronation Street. 
19.45 Nieuws. 
20 15 O, mijn papa. 
20.50 Effi Briest. Duitse f i lm 

(1974). 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

9 30 
15 30 
15 35 
16.45 

16.55 

17.05 
17.30 

Schooltelevisie. 
Klaartje Tip en 
De familie Kettle 
De stadsmuis en 
muis. 
De ganzen van 
den. 
De film van ome 

Baltazar. 
op reis 

de veld-

Koevor-

Willem. 
Hans met de hoed. 

18.15 Teleac. 
18 55 
19.05 
19.50 
20.00 

21 10 
21.35 
21 50 
22.05 
22.30 

Nieuws. 
Van gewest tot 
Politieke partijen 
Boeren, bonzen 
men. 
Werkwinkel. 
Nieuws. 

gewest. 
. 
en bom-

Den Haag vandaag. 
Studio sport. 
Panoramiek. 

Aansluitend : Nieuws. 

NED 

18 45 
18 55 
19 05 
19 30 
20 00 
20 25 
20 30 

2 

Brigadier Dog. 
Nieuws. 
Jouw beurt. 
Kenmerk. 
Nieuws. 
Socutera. 
Brandpunt. 

20.50 Studio vri j. 
21.55 Schoolklas 1925. 
22 45 
22.50 

Tot besluit. 
Nieuws. 

22 55 Teleac. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18 25 Tempo. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Les Robinsons du Pacl-

fique. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Contacts. 
20 20 Le Sadi show. 
21.15 Le point de la médecine. 
22.25 Nieuws. 
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Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

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

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

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 
Geselekteerde planten voor 

partii<ullere verkoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

p.v.b.a. L i e r s e V loerhandei 
Lisperstraat 49 - 2500 LIER 

Tel. (031)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

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

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 MASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle 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 I 
Betserbaan 3 - 3460 Halen 

TEL. (013)44.10.66 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS-VESTONS-BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
glwnhouvrarïvest, 52 Antwerpen Te). 03.31.35.83, 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

mee r . 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 franl< telt dubbel bijSTANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

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

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

m i k 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

DONDERDAG GESLOTEN 
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

avond in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep '• gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

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

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

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

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

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

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

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 ## 

Voor een gratis eksemplaar en alle inlichtingen : 

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

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

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

BOUWEN 
MET 
KUNNEN 
BETEKENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR VRUBUIVENDE INFORMATIE 
Naam 

straat : 

gemeente Postnr 

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

op mijn grond te 

of zoek een grond te 

datum 

KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 

GENT 

GENK 

LEUVEN 

MEIR 18 

ONDERBERGEN 43 

WINTERSLAGSTRAAT 22 

BRUSSELSESTRAAT 33 

600 ARBEIDERS 

1001 MOGELIJKHEDEN 

WIJ ia 
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MORGEN GAAT HET BETER 

De jongens en de meisjes van 
onze nationale volleybalpioegen 
hebben een nogal beschamend 
avontuur achter de rug. Tijdens 
de Europese kampioenschappen 
in Belgrado eindigden zij allebei 
twaalfde op twaalf. Een handige 
man was er toch onder het ge
zelschap : de trainer. Hij zei dat 
dit zo ongeveer rMjrmaal was, maar 
dat het rap moet vergeten wor
den, want dat de toekomst rozig 
straalt. Weldra zullen wij weer 
beschikken over een fris van de 
lever spelend ploegje dat de we
reld zal verbazen. En waarschijn
lijk om nog een jaar of drie met 
rust te worden gelaten, heeft de 
man die wonderploeg niet aange
kondigd tegen de olimpische spe
len van 1976, maar tegen de in
ternationale kampioenschappen 
van 1978. Afwachten en (af)dui-
men dus maar. 

BELEGGING 

Uit nieuwsgierigheid berekenden 
wi j zo eens de inkomsten en uit
gaven (alleen aan prijzen, want 
van de rest weten wij niets af) 
van een pronostiekmaatschappij. 
Inkomsten bijna 13,5 miljoen 

frank. Uitgaven (zoals gezegd al
leen aan prijzen) 4,5 miljoen 
frank. Dus zowat één derde van 
de ontvangsten. Van de uitbetaal
de prijzen moeten de belastingen 
nog afgetrokken worden. Ruw ge
schat geven de pronostiekers sa
men dus zowat 13,5 miljoen frank 
uit, om een kleine 4 mijjoen terug 
te krijgen. Van een belegging ge
sproken I Een belegging moet het 
wél zijn voor de staat. Een forse 
taks op de inkomsten van de 
maatschappij, en dan nog eens op 
de prijzen van de winnaars. Er 
kan maar iemand wel bij varen. 

GASTON BOOS 

Goed hebben wi j het eigenlijk 
nooit begrepen, want het is nooit 
heel duidelijk gezegd. Maar wi j 
stellen ons voor dat er in ons 
land olimpische elite-atleten zijn, 
waarvan de voorbereiding voor 
de olimpische spelen volledig 
vergoed wordt — wat nogal hoog 
in de papieren loopt — en atle
ten die enkel een beperkte steun 
(ofte som) krijgen. Tot de laatste 
kategorie behoort Gaston Roe-
lants, die het moet stellen met 
een 3.000 frank per maand. Gas
ton is daarover hoogst ontevre
den. En, de zaken zijnde wat ze 

zijn (wij hebben wat tegen die 
betaalde voorbereidingen alle
maal), heeft hij gelijk. Zowel op 
de Europese kampioenschappen 
als tijdens de landencross was 
Gaston, in zijn ouwe dag, de eni
ge die er iets van terecht bracht. 
Geen enkele reden dus om hem 
nu zo maar als tweederangs op
zij te schuiven. 

DWAZE VRAAG 

Van dat werelduurrekord van 
Merckx is al zo vaak gezegd en 
geschreven dat het « bovenmen
selijk » is, dat wi j het wel willen 
geloven. Het feit dat Schuiten al 
na een paar kilometer de «strijd» 
moest staken, schijnt trouwens 
ook in die richting te wijzen. 
IVIaar ergens achter in ons kop-
peken stellen wij ons nog altijd 
de vraag hoe het te eksplikeren 
is dat wedstrijden van 250 km 
gereden worden aan een snel
heid die niet zoveel lager ligt 
dan 49 km per uur, en dat tijdens 
de laatste Barrachitrofee de eer
ste 51 km werden afgelegd — 
buiten — in 1 uur en 2 minuten 
(wat ongeveer overeenkomt met 
dat werelduurrekord). Met al dat 
speciale materieel en voorberei
dingen zou dat dus niet gaan ! 
Zit er soms ook geen stukje mis-
tifikatie in dat fameuze rekord ? 
Dwaze vraag uiteraard. Maar 
toch... 

J»li^se&j>^ 
„.In sommige landen zagen patroons doodvermoeide arbeiders en bedienden op het werk verschijnen nadat 
zij tot laat in de nacht naar voetbalwedstrijden op TV hadden gekeken... 

DE OPLOSSING 
De voetbalmatchen ontaarden hoe 
langer hoe imeer in ware veldsla
gen tussen supporters en politie. 
Alle serieuze gazetten vragen 
zich bezorgd af — nu ze uitgezon
gen zijn over participatie en en
gagement en zo — hoe men daar
aan een einde zou kunnen stellen. 
De ene oplossing is al zotter dan 
de andere. 

De politie van Nols inzetten ? 
Slaat alleen op Vlamingen. 
Alleen mensen met een soort be
wijs van goed gedrag en zeden 
toelaten ? Hoe zou men met een 
handvol supporters een vedetten-
ploeg betalen ? 

De woestelingen die men te pak
ken krijgt de schade (van boeten 
bi| voorbeeld) doen betalen ? Als
of men een kei het vel kan af
stropen ! 
Enfin, niemand weet het, en daar
om hebben wij het probleem sa

men met een fles geuze — de 
Sjarel heeft nog goeie — voorge
schoteld aan nonkel Georges. 
De wijze man zoog eerst be
dachtzaam en héél lang aan zijn 
pijp en zijn geuze, en zei toen : 
« Of die grote heren er hun pro
fijt kunnen van opdoen, weet ik 
niet. Maar hier werd vroeger zo
wat alle veertien dagen gevoch
ten. En Lowie, ge weet wel, die 
grote prezident, heeft er toen 
Staaf den bakker bijgehaald, en 
het was subiet gedaan ». 
Als ze weer eens het veld op-
stot'mden, dan sprintte Staaf, 58 
kilo zwaar, erachter. En hij had 
maar te zeggen « Lowie, en Gust, 
en Fons, subiet achter de lat », en 
al die mannen, die daar stonden 
te tieren met het schuim op hun 
mond van razernij, scharrelden 
weg. Ze snokten zij nog eens ko-
leirig hun broek op, en zij stamp

ten 't slijk van hun blokken, en zij 
grommelden van « wacht maar, 
manneke », maar weg waren ze. 
En weet ge hoe dat kwam ? De 
eerste zondag dat Staaf in 't be
stuur was, werd er ook gevoch
ten voor dood. De Kalle had zo'n 
mot tegen zijn kin gekregen, dat 
die helemaal scheef stond. Een 
hele week heeft hij bij Staaf geen 
brood gekregen, en Staaf was de 
enige bakker in het dorp. Staaf 
zei « Met zo'n bakkes. Kalle, 
moet ge niet eten. Daarmee moet 
ge vechten joeng ! ». 
Maar nu zal ik er direkt bijzeggen, 
het was oorlog. En in de oorlog 
hebben de mensen minder van 
hun toot te maken, dan wanneer 
ze denken dat ze geen kwaad kun
nen ». 
Voila, dat zei nonkel Georges. Of 
het veel helpen kan, dat is' een 
andere kwestie. 

NECROLOGIE 

Verleden week overleden twee 
gekende sportfiguren. Van hier bij 
ons Miei Van Gauter. Dik veertig 
jaar oud, en op reis in Thailand. 
Een jaar of twintig geleden be
haalde hij op korte tijd twee gro
te suksessen in de wielrennerij : 
wereldkampioen bij de liefheb
bers, en het jaar nadien nationaal 
kampioen bij de beroepsrenners. 
Zijn loopbaan als koereur was 
zeer kort. Nadien werd hij zowat 
« de koning van de stamineespe-
len », en kwam hij nog eens in 
het nieuws toen een van zijn kin
deren geschaakt werd. Een 
schoolmeester die ook een jobke 
heeft weten te bemachtigen in 
de BWB placht ons de Miei voor 
te stellen als het voorbeeld van 
de koereur die slaagt in het le
ven. Helaas voor Miei dan, niet 
lang I En de tweede overledene, 
op 81-jarige leeftijd, is de gewe
zen bokskampioen Carpentier. 
Kampioen uit een tijd toen sport 
nog sport was. 

BEKER 

Met de voetbalbeker van België 
zijn wij ook al een eindje gevor
derd. Wij kennen nu de 16 klubs 
die zullen uitkomen in 1/8-finales. 
Wij zullen onze al zo geduldige 
lezers en lezeressen de opsom
ming besparen, en er ons toe 
beperken te zeggen dat alles stil-
lekens-aan in de vertrouwde plooi 
komt. Er zitten nog maar vier 
« kleintjes » bij, waarschijnlijk 
gewipt in de volgende ronde. En 
dan kan, met enig « geluk » bij 
de lottrekking, de zaak weer zo 
uitdraaien dat één van de oh zo 
grote klubs, die het kampioen
schap niét wint, toevallig de be
ker wint, en dus in aanmerking 
komt voor een grote Europese 
kompetitie volgend jaar. Het le
ven is gemakkelijk waar alles zo 
een beetje volgens de regels ver
loopt. 

VAN DAG . 
# MAANDAG : in hun strijd op 
leven en dood tegen honderden 
« flikken » verloren de supporters 
van West Ham nog geen 200 man
schappen. Proficiat # DINSDAG : 
karatekampioen Valera, koleirig 
om onbekende reden, vloerde zo
wat het hele kontigent « offisjel-
len » en werd om dat grapje ge
schorst # WOENSDAG : tijdens 
de zeilwedstrijd Engeland-Austra-
lië kwam een boot in botsing met 
een onbekende walvis. Geval van 
vluchtmisdrijf # DONDERDAG : 
een man dierf in een staminee 
lachen met de Italiaanse voetbal
sterren, en werd terecht neerge-
kogeld. Majesteitsschennis was 
dat I • VRIJDAG : het 327.854ste 
boek gewijd aan de sport is van 
de pers. Het bevat alleen beelde
kens, en is dus bestemd voor de 
intellektuele fan # ZATERDAG : 
wi j spelden zopas de 14de volle 
bladzijde die « Les Sports » wijd
de aan het werelduurrekord. En 
nu lopen wi j eens tot bij de psl-
chiater # ZONDAG : volgens on
ze onvolprezen TV heet Jean Trap-
peniers van Antwerp, Jef, en 
speelt hij bij Beerschot. Zo kun
nen wi j het ook moeilijk maken # 
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TOT DAG 

INTERMEZZO 2 

": Voorafgaand : er begint nogal 
. wat korrespondentie binnen te 
; lopen over dit rubriekje. Dat is 

*''r prettig, maar vriendelijk verzoek 
•• de brieven rechtstreeks te rich-
' ten aan info-KOSMOS (adres on

deraan) of info-KOSMOS eens te 
komen opzoeken, iedere vrijdag 

I
vanaf 20 uur, eveneens op on
derstaand adres. (En ingang 
rechtover de bar I). 
Zoals afgesproken verleden 

, week nu eerst een woordje — 
zeer oppervlakkig en bondig, 
want later komt de ruimtevaart 
uitvoerig ter sprake — over de 
wijze waarop Amerikanen en 
Russen de planeten verkennen. 
De Amerikanen zenden ruimte-
tuigen naar de planeten, die ze 
zo dicht mogelijk naderen, zon
der nochtans op het oppervlak 
zelf te landen. Op die manier 
konden fantastische foto's ge
maakt worden van Venus, Jupi
ter, Mars en Mercurius. Om enig 
idee te hebben van wat dat be
tekent : zelfs met de sterkste 

^ teleskopen kan men vanop aarde 
van Mercurius niets anders zien 
dan een egaal schijfje. Dus geen 
enkel detail. Maar de Mariner 
10 maakte van Mercurius foto's 
waarop evenveel details te zien 
zijn als vanop aarde met grote 
teleskopen op de maan te her
kennen zijn. 
Het gaat natuurlijk niet enkel 
om foto's. Zo bezorgde dezelfde 
Mariner een heleboel gegevens 
over de samenstelling van de 
atmosfeer rond Venus, en over 
de rotatie van de planeet. 
De tuigen waarmee de Amerika
nen de planeten verkennen he
ten Mariner, Pionier, en nu, 
heel recent. Viking. Dit laatste 
is een paar weken geleden ver
trokken, om in de loop van de 
volgende zomer Mars te berei
ken. 
De Russen doen het anders. Zij 
brengen een tuig in een baan 
om de planeten die ze willen 
onderzoeken (Venus en Mars). 
Het hoeft daarbij niet gezegd 
dat dit niet zo eenvoudig te ver
wezenlijken is, als te vermelden. 
De Juiste richting, het afrem
men op de Juiste hoogte, het 
behouden van de juiste snel
heid, het zijn maar enkele van 
de uiterst ingewikkelde proble
men. Eens het tuig in een baan 
om de planeten gebracht, wordt 
er een kleine sonde van losge
maakt, die op eigen kracht naar 
het planeetoppervlak afdaalt, 
het laatste stuk met behulp van 
valschermen. Niet altijd is men 
erin geslaagd deze sonde onbe
schadigd tot op het oppervlak 
te krijgen. Zo konden de sondes 
van de Venus 4 (juni 67) en van 
de Mars 6 (augustus 73) wel ge
gevens uitzenden vanuit de at
mosfeer van de respektieve pla
neten, maar niet vanop het op
pervlak zelf. Meer sukses ken
den de Venera 7 en 8 (1970 en 
72) en de Mars 3 (1971), en voor
al het tuig dat twee weken ge
leden op Venus landde, en zelfs 
foto's naar de aarde kon door
zenden. 

Bij het doorzenden van gege
vens allerhande (o.m. foto's dus) 
naar de aarde, fungeert het tuig 
dat rond de planeet is blijven 
cirkelen voor de eigenlijke son
de als relaisstation. 
Over het enorme belang van de 
Amerikaanse en Russische ont
dekkingstochten voor de kennis 
van zonnestelsel en heelal, 
hoeft zeker niet uitgeweid. 
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