
EEN NIEUWE PEST VOOR VLAANDEREN Pi EN 3 

OP BEVEL VAN DE PSC-ERS CAUFICE EN VAN AAL: 

WONINGFONDS VAN DE DOND 
WORDT IN DRIE GESPLITST! 
De Frantsalige beheerders van het Woningfonds van de Bond der Kroost
rijke Gezinnen van België hebben op 20 september jl . op eigen houtje, 
en nadat de Vlaamse leden van de Raad van Beheer uit protest de zaal 
hadden verlaten, beslist het Woningsfonds te « regionaliseren » en in 
drieën te splitsen. Ze deden dit op verzoek van minister Califice (PSC) 
die o.m. de Waalse aangelegenheden en de huisvesting in dit gebied 
onder zijn bevoegdheid heeft, en na een echte afdreiging vanwege 
minister Van Aal (PSC) die niet alleen het departement van Franse 
Kuituur beheert maar tevens staatssekretaris voor de Huisvesting is, 
toegevoegd aan de minister voor Brusselse aangelegenheden (Vanden 
Boeynants). 
De 10 Franstalige beheerders van het Woinngsfonds richtten meteen 
ook een beslissingsorgaan op dat moet oordelen over de toekenning 
van de goedkope bouwleningen in het Brusselse « gewest ». Toevallig 
zetelen daarin nu vijf Franstaligen en geen enkele Nedelandstalige... 
De gevolgen van de wet Perin-Vandekerckhove op de voorlopige ge
westvorming (met drie) breiden zich uit als een kwaadaardig gezwel, 
als een nieuwe pest voor Vlaanderen. 

Het Woningfonds van de Bond 
der Kroostrijke Gezinnen is vele 
jaren geleden ontstaan — het 
startte met een grote tombola 
— uit de toenmalige Bond der 
Kroostrijke Gezinnen. Doel was 
de gezinnen met minstens vier 
kinderen goedkope leningen te 

verschaffen voor het bouwen van 
de gezinswoning. 
Reeds vri j spoedig ontwikkelde 
het Woningfonds zich zeer auto
noom, en het had weldra enkel 
nog personele banden met de 
Bond : een aantal leiders ervan 
zetelden namelijk in de beheer-

raad van het Woningfonds. Toen 
de oude Bond der Kroostrijke 
Gezinnen zich omstreeks 1960 
opsplitste In een afzonderlijke 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen en een LIgue des Families 
Nombreuses et des Jeunes 
Foyers, bleef het Woningfonds 
verder de unitaire koers varen. 

VLAMINGEN 
IN DE MINDERHEID 

De huidige beheerraad bestaat 
uit 19 leden, die aangesteld zijn 
voor het leven. Een aantal van 
hen Is aangeduid door de Vlaam
se « Bond », anderen zijn aange
wezen door de Waalse « LIgue » 
en een aantal jaren geleden duld
de ook de regering sommige le
den aan, terwijl zij tevens ver
tegenwoordigd Is door haar kom-
missarissen. Van de Staat moet 
het Woningfonds Immers de toe
lating krijgen om bedragen op te 
nemen van de geldmarkt tenein
de er leningen aan grote gezin
nen mee te financieren. De Staat 
past ook het intrestverschil bij. 

vandaar dus het regerlngstoe-
zlcht op het beheer van de Instel
ling. 
Vóór 20 september j.1. hadden de 
Vlamingen in de beheerraad zich 
eigenlijk nog nooit gerealiseerd 
dat zij een minderheid vormden. 
Die dag werden ze echter brutaal 
gekonfronteerd met het feit dat 
zij slechts met 9 zijn en de Frans
taligen met 10. En dit terwijl er 
in België minstens dubbel zo
veel Vlaamse « grote gezinnen » 
zijn als Franstalige. Wie dit niet 
zou geloven moet er maar even 
de ledencijfers van de twee ge
zinsverenigingen op nakijken : 
de Vlaamse « Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen » heeft bijna 
300.000 leden, de Franstalige 
. Ligue » telt er zo'n 130.000. 
Een afzonderlijke B r u s s e l s e 
« Bond-Llgue > bestaat niet. 

DE WET 
PERIN-VANDEKERCKHOVE 

Het is ons niet bekend hoeveel 
goedkope leningen er, vóór 1974, 
jaarlijks werden toegekend aan 

Vlaamse en aan Franstalige ge
zinnen. Normaal zou echter zijn 
dat het aantal aan Vlaamse grote 
gezinnen toegekende leningen 
aanzienlijk hoger Is dan het aan
tal dat toegekend werd aan Frans
taligen : de Vlaamse grote gezin
nen zijn immers talrijker. Waar
schijnlijk was dit zo ook. 
Vorig jaar werd nu de regering-
Tindemans gevormd In de geken
de omstandigheden. De prijs die 
hiervoor moest worden betaald 
aan het «Rassemblement Wallon», 
bondgenoot van het Brusselse 
FDF, was o.m. de zogenaamde 
« voorlopige gewestvorming » 
met drie, die vastgelegd werd In 
de wet Perin-Vandekerckhove (1 
augustus 1974). 

Een gevolg van deze voor Vlaan
deren zo nefaste wet is dat de 
kredieten voor de huisvesting 
« geregionaliseerd » werden. Het 
Vlaamse gewest krijgt daardoor 
iets meer dan 51 % van het to
taal beschikbare bedrag, wat al
leszins te weinig Is voor de 
Vlaamse behoeften en ook min
der dan wat Vlaanderen rechtens 
toekomt. 

lees door biz. 3 

SCHAARBEEK: 

WORDT VADER POLLÉ 
UIT ZIJN WONING GEZET 
OMDAT HIJ VLAMING IS ? 
(OEBLL 4 ) 
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'öpirfiê? 

BMU KWADE GEEST 

VOOR HET TE LAAT IS 

Nu in Leuven de franstalige stu
denten bijna (allemaal) vertrok
ken zijn naar Ottignies, kun je je 
afvragen of Vlaanderen daardoor 
van de laatste door overheids
gelden gesteunde verfransende 
smet gezuiverd is. 
Neen, de heren frankofonen pas
sen nieuwe en meer geraffineer
de middelen toe. 

In Peutie en Leuven en nog op 
verschillende andere plaatsen in 
Vlaanderen bevinden zich fransta
lige legerkazernes. De Waalse 
soldaten vestigen zich in ons zo 
gastvrij land, samen met hun 

vrouw, familie en frankofone han
delaars inkluis. 
Eensgezind oefenen zij daar een 
felle verfransende druk uit op de 
bevolking, met alle gevolgen van-
dien... zodat bij de laatste open
deurdag te Peutie alle mededelin
gen tweetalig waren. 
Wat een flagrante overtreding 
der taalwet is, daar Peutie één-
talig Vlaams is en zonder facili
teiten. 

Daarom moeten we nu samen 
krachtig het vertrek van de Waal
se soldaten eisen. De Vlaamse 
parlementairen in kamer en se
naat, TAK op de straat, voor het 
te laat is. 

J.V., Schaarbeek. 

JA SIRE... NEEN SIRE... 

Wie iets afweet van de vaderlandse geschiedenis en van de machtige 
invloed van het hof en de hofkringen, verbaast zich erover dat het 
Davidsfonds hengelde naar de aanwezigheid van een koning, nog altijd 
de verpersoonlijking van het Establishment. 

Het Vlaamse volk en de Vlaamse Beweging hebben niets, hoegenaamd 
niets te danken aan de Belgische vorsten. Deze laatsten speelden het 
spel mee van degenen, die Zuid-Nederland wilden verfransen. 
Het hof werd tot voor kort door de vijanden van een Vlaams Vlaan
deren misbruikt als het cement van een « une et indivisible Belgique 
de bonpapa ». Het is mij niet duidelijk welke gehechtheid of genegen
heid een kultuurvereniging als het Davidsfonds kan voelen voor het 
ons vijandige bestel. Niets werd ons in de schoot geworpen. 
Dat nu alle Franse teksten te Laken (en hoe I) vertaald worden ten 
gerieve van het noorden des lands, dat er koninklijke belangstelling 
bestaat voor een poèziemiddag, deze en soortgelijke onschuldige en 
vrijblijvende attentievolle kruimels mogen de toch zo brave Vlamingen 
niet in slaap wiegen noch ze buitendien aanzetten tot gevlij en onder
danigheid. Er zijn grenzen. Ook aan 's lands komedie. 
Marie-Josée, de zuster van koning Albert, schrijft het zo aangrijpend 
dat haar ouders « s'entrenaient toujours en flamand avec les soldats, 
les paysants et en particulier avec les pêcheurs ». Hunne Majesteiten 
« connaissaient toutes les finesses de ce rude langage image des 
descendants de^ premiers habitants des "polders" ». 
Is het nodig dat de kleinkinderen van de polderboeren, vissers en 
soldaten, die anno '75 Nederlands spreken en schrijven, dank zij de 
Vlaamse Beweging en de arbeidersbeweging, een koning uitnodigen op 
een kongres van een vereniging die honderd jaar op de barrikade 
staat ? Zijn ze er op gesteld de afgezant in hun midden toe te juichen 
van wie de entourage niet nalaat geregeld op het rempedaal t e 
duwen ? 

En zou de voorzitter van het Davidsfonds wel vrijuit hebben kunnen 
spreken en de flaminganten oproepen voor « de laatste mars » naar 
Brussel, terwijl een koning op de eerste rij zit te mijmeren over de 
resultaten van de Zuidnederlandse emancipatiebeweging ? 
Laten de flaminganten de koningen er maar buiten houden. De geschie
denis zal erover oordelen of de Vlamingen in 1950 niet (alweer) naïef 
deden toen ze met hun schouders een troon stutten die hen al zo 
dikwijls onheus had bejegend. A.C., Sint-Amandsberg. 
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brasser 

Een Vlaamse onderwijzeres, die 
haar leerlingen onderwijst in een 
geest van Vlaams bewustzijn, 
kweekt flaminganten en brengt 
« de kwade geest » in de school ! 
Dat is de zienswijze van een 
Vlaamse direktrice van een vrije 
Vlaamse school in het Brusselse, 
die over zoveel burgerzin be
schikt, dat zij haar eigen kinde
ren aan een Franse school toe
vertrouwt. Aan welke gevaren 
staan de Vlaamse kinderen te 
Brussel dan wel bloot ? 
De gemeenschap die opdraait 
voor een ontzettend getal mil
jarden voor het Openbaar Onder
wijs, heeft recht op de « gemeen
schapsschool » met inspraak en 
toezicht van de gemeenschap. 
Het is onduldbaar dat onze jeugd 
de speelbal is van links naar 
rechts, zij moet kunnen opgroeien 
met de morele weerbaarheid van 
overtuigde Vlamingen, in een 
geest van verdraagzaamheid en 
met de volwaardigheid van een 
kultuurvolk. 

F.B., Sterrebeek. 

BRUSSEL 26 OKTOBER 1975 

Onze passieve deelname aan de 
laatste TAK-betoging te Brussel 
heeft ons eens te meer beves
tigd wat we al lang wisten wat 
volgt. 

— Brussel op zondag is een ver
laten stad, ouderlingen en kin
deren van vreemde gastarbei
ders niet te na gesproken. 

— Meer en meer komen Engels
talige titels op onze Vlaamse ge
vels der hoofdstad, zoals Shop
ping Centers, Pubs, Move it Your 
self (ja, ja) Rent a Car enzomeer. 

— Walen interesseren zich bit
ter weinig om onze strijd voor 
Brussel Vlaams. Bewijs : alle toe
schouwers of wandelaars welke 
we ter plaatse te woord stonden, 
na een poging om ons Frans te 
laten spreken kapituleerden heel 
vlug en spraken Nederlands. Wat 
ergens bewijst dat Brussel Vlaams 
is I 

— Bij het incident aan de stand 
Amnestie International, poging 
om het Franstalig bord te ver-

EEN « GRAIVIMENS » 
GEVRAAGD... 

Op vraag van liet Grammens-
fonds heb ik een toneelspel 
geschreven, in samenwerking 
met Grammens trouwens, over 
zijn strijd en leven. Het stuk 
is getiteld : « Grammens » en 
behandelt de periode tot 1940. 
Het is dokumentair toneel en 
het kan ook fragmentarisch ge
bracht worden. Ik heb getracht 
het erg humoristisch te hou
den. 

Graag zou ik een toneelgroep 
kennen of een regisseur die 
het onderwerp interessant 
vindt en het wil brengen. Zelf 
ben ik bereid met ze samen 
te werken. De tekst wordt ter 
inzage toegestuurd. Wie daar 
iets voor voelt kan zich wen
den, ofwel tot Flor Grammens 
ofwel tot mij. De adressen 
zijn : 

André De Ké, 
Karthuizerlaan 14, 
9810 Drongen. 

Flor Grammens, 
Stationsstraat 43, 
2800 Mechelen. 

wijderen, bord welke volgens de 
betogers niet op zijn plaats was, 
aangezien er geen Nederlands te 
bespeuren viel. Geen kans voor 
ons is er geen voor een ander, 
was de leuze. Het waren allen 
ex-Vlamingen (Wat zijn ze nu ?) 
welke het luidst « verraders » 
riepen en dat ze Belgen waren. 
Een vrouw ervan sprak zeven ta
len, zei ze. Wat voorzeker een 
en ander bewijst. 
—• Tenslotte worden de weke 
Vlamingen die zoiets medemaken 
als een TAK-betoging bikkelhard 
en onverwurmbaar en ondergaan 
een doop die ze door veelvuldige 
lektuur niet kunnen verwerven. 
De jonge Vlaamse rijkswachters 
ter plaatse luisterden gespannen 
naar levendige diskussies en gui
tige vertellingen en kwinkslagen. 
— Moesten deze TAK-betogingen, 
mijns inziens toegelaten worden 

Zaïre bijna bankroet... 

door de bevoegde overheid, dan 
zouden we als lammetjes tussen 
nadar en kordons beschermd tot 
spot van franskiljons en hoger-
genoemd publiek defileren, maar 
in het huidige geval is voor de 
spotters oppassen geblazen. 

V.D.B., Aalter 

HET REMGELD 

Bij het artikel van W. Cobbaut 
in « Wij » over de farmakeutische 
nijverheid, zou ik graag volgende 
bedenkingen maken. 
De ziekteverzekering, zoals wij 
deze in België kennen, heeft het 
prijselement in de konkurrentie 
tussen de verschillende terugbe
taalbare farmakeutische speciali
teiten uitgeschakeld. 
De geneesheer, die het produkt 
voorschrijft, laat zich immers 
niet beïnvloeden door de werke
lijke prijs van het produkt, wel 
door de toeslag, die de patiënt 
moet betalen. Men kan de prijs 
der specialiteiten gemakkelijk 
doen dalen door het remgeld dat 
de patiënt betaalt in belangrijke 
mate te laten afhangen van de 
prijs van het produkt. Wanneer 
de patiënt bv. voor alle speciali
teiten de helft moet betalen, zal 
de dokter indien mogelijk het an-
tibiotikum van + 1000 fr. vervan
gen door een van + 200 fr. Moest 
hij dit niet doen, verliest hij zijn 
kliënteel. 

Men kan dan nog altijd een voor
deliger sisteem voor de lagere 
inkomens, en voor kronische 
ernstige zieken laten bestaan. 

„ D O V Wemmei. 

MEDEGEDEELD 

BERTEN FERMONT-HERDENKING 

Ter nagedachtenis van'Berten Fer
ment, die 42 jaar geleden over
leed aan de gevolgen van 2 jaar 
gevangenisstraf omwille van zijn 
dienstweigering wegens gewe
tensbezwaren, zal te Antwerpen 
op zondag 23 november 1975 de 
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid 
doorgaan. 

In de kerk van de Witte Paters 
(Keizerstr.) wordt om 11u een 
eucharistieviering gehouden, op
gedragen door e.h. J. Pil, pastoor, 
die ook een homelie zal houden. 
Het Arthur Verhoevenkoor van 
Braschaat o.l.v. meester L. Ver-
heyen zal met oud-Vlaamse liede
ren de plechtigheid opluisteren. 
In dezelfde viering worden mede 
herdacht Lode Bonten, Frans 
Daels en Marcel Oger, in het af
gelopen jaar overleden. Vooraf 
zal een afvaardiging van het Ber-
ten Ferment Herdenkingskomitee 
bloemen neerleggen aan het graf
monument van Fermont (Schoon-
selhof). 

Voor de bloemenhulde en het 
onderhoud van het graf van Fer
mont worden giften gaarne ver
wacht op de postrek. van het Ber-
ten Fermont-Herdenkingskomitee 
vzw, te 2510 Mortsel. Er is ook 
nog een beperkte voorraad van de 
brochure «Berten Fermont-Vlaams 
nationaal geweten tegen geweld» 
van Bart Govaerts. Prijs : 70 fr. 

WIJ t 13 NOVEMBER 1975 
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Op 11 november betoogden te Gent honderden Jon
geren van TAK, het VNJ en Were Di samen met 
VOS voor amnestie. Na een gemeenschapsmis trok 
de (toegelaten) betoging naar het Vlaams Huis Roe
land voor een meeting. Een groep van TAK die nog 

^ Stuciio DANN 
wat verder doorging met betogen werd aangevallen 
door Gentse politiemannen. Na de meeting trok 
een proteststoet nogmaals de straat op, en daarbij 
kwam het tot een kloppartij met de Gentse knuppel-
zwaaiers. (foto Studio Dann) 
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HET WONINGFONDS IN DRIE GESPLITST 
EEN BRIEF VAN CALIFICE 

Enkele maanden nadat de wet 
Perin-Vandekerckhove In het 
Staatsblad verscheen, werd de 
kwestie van de « regionalisering » 
in de beheerraad van het Wo
ningsfonds reeds ter sprake ge
bracht. Men besloot een speciale 
kommissie op te richten om dit 
probleem met betrekking tot het 
Woningsfonds te bestuderen. 
Dan kwam er een officiële brief 
van de Waalse minister Califice 
(PSC). Daarin verwees hij naar 
de wet Perin-Vandekerckhove en 
hij maande er het Woningfonds 
toe aan zijn strukturen in de zin 
van deze wet aan te passen. Ook 
de h. Van Aal (PSC) schreef, in 
zijn funktie van Staatssekretaris 
voor de Brusselse huisvesting, 
het Woningfonds in die zin aan. 
De Raad van Beheer nam dan zelf 
de zaak in handen om na te gaan 
hoe het Woningfonds zich zou 
kunnen aanpassen bij de gewest
vorming. 

JULI 1975 : HET 
VLAAMSE VOORSTEL HAALT HET 

Inmiddels was er bij de Vlamin
gen in de beheerraad al een rood 
lampje gaan branden. Al vrij spoe
dig werden zij het onderling er
over eens dat de « gewestvor
ming-met-drie » zoals ze door de 
wet Perin-Vandekerckhove « voor
lopig » wordt opgelegd, niet het 
uitgangspunt kan zijn voor een 
struktuurhervorming van het Wo
ningfonds. Zij stelden daarentegen 
voor dat er wel een Vlaams en 
een Franstalig kollege zouden 
worden gevormd, bevoegd voor de 
leningen aan Vlaamse, repektie-
velijk Franstalige gezinnen. Voor 
Brussel (de 19 gemeenten) zou de 
Raad van Beheer in zijn geheel 

de zaken voorlopig blijven rege
len. 
Dit voorstel werd, na lange en 
harde diskussie, tijdens de zitting 
van de Raad van Beheer in juli 
1975 aangenomen met 7 stem
men tegen 6 bij 1 onthouding. 
Daarmee leek deze zaak (voorlo
pig) op een aanvaardbare manier 
te zijn geregeld. 

DE CHANTAGE VAN VAN AAL 

Al spoedig liet Staatssekretaris 
Van Aal weten dat hij deze rege
ling niet wilde aanvaarden. Hij 
wilde voor het Brusselse « ge
west » een eigen struktuur met 
eigen mensen. De Franstalige le
den van de beheerraad werden 
terdege bewerkt, en de dag vóór 
de septemberbijeenkomst van de 
Raad liet Van Aal nog een brief 
afgeven waarin hij ermee dreigde 
« zijn » kredieten te bevriezen zo 
zijn eis niet werd ingewilligd. 
De raadszitting van 20 september, 
onder het voorzitterschap van de 
Luikenaar Fonsny, kende een be
wogen verloop. Deze voorzitter 
stelde voor de beslissing van juli 
te vernietigen en de eis van Van 
Aal in te willigen. Dit stootte op 
heftige tegenstand van de 8 Vla
mingen (1 was afwezig). Zij wil
den de kwestie op zijn minst ver
dagen, maar daar wilden de Frans-
taligen niet op ingaan. Na een 
schorsing van de vergadering 
vroegen de Vlamingen de stem
ming over de verdaging. Die werd 
met 10 stemmen tegen 8 afgewe
zen. Daarop verlieten de Vlamin
gen in blok de zitting. De Frans-
taligen vergaderden echter dood
gewoon verder, vernietigden de 
beslissing van jul i , gingen in op 
de eis van Van Aal en richtten 
meteen een Brusselse « Kamer » 

op van 5 leden : allemaal Fransta, 
ligen. 

VLAMINGEN 
VOOR SCHUT GEZET 

In oktober kwam de beheerraad 
opnieuw bijeen. Tijdens die ver
gadering weigerden de Vlamingen 
de notulen van de vorige vergade
ring, voor het gedeelte dat zij niet 
bijwoonden, goed te keuren. Zij 
weigerden tevens de nieuwe 
struktuur die hen opgedrongen 
werd te aanvaarden en stellen dat 
de regering eerst maar zelf een 
standpunt moet innemen en to
nen hoe het moet, in de parastata-
len van de huisvesting. Aan mi
nister De Backer en staatsekreta-
ris Dhoore werd gevraagd wat zij 
van de kwestie dachten. Zij ant
woordden dat zfj het eens waren 
met de opvatting van de Vlamin
gen, zoals zij door de Raad in juli 
werd goedgekeurd. Ondertussen 
gaan de Franstaligen, in de rege
ring en erbuiten, echter vrij hun 
gang. Zij drukken er de drieledige 
gewestvorming overal door waar 
ze maar kunnen. 
En Vlamingen zijn nu eenmaal 
goedzakkige lieden : om de 
Vlaams-Brusselse gezinnen die op 
een lening wachten niet te straf
fen voor de drijverijen van PSC-er 
Van Aal, keurden de Vlaamse le
den van de beheerraad van het 
Woningfonds een eerste beslis
sing van de afzonderlijke Brussel
se •• Kamer » toch maar goed. Ze 
zullen dit echter geen tweede 
maal doen, zo dreigen ze, zolang 
de regering zelf haar standpunt 
niet bekend maakt. 
De beheerraad van het Woning
fonds komt opnieuw bijeen op za
terdag 22 november. 

B.T. 

EEN NIEUWE PEST 
VOOR VLAANDEREN • • • 

In 1968 viel de VU de PVV scherp aan omwille 
van haar aftands unitarisme en noemde dit een 
« pest voor Vlaanderen ». Deze ziekte, waarbij 
de patient trikoloor uitsloeg, is sindsdien bezwo
ren. 

Sinds de regering-Tindemans aan het bewind 
kwam grijpt nu echter een nieuwe besmettelijke 
ziekte, gevaarlijker nog dan de « pest » van 
1968, wild om zich heen : de « voorlopige » ge
westvorming-met-drie naar het recept Perin-
Vandekerckhove. 
Een echte kanker, een nieuw soort pest, die 
voor Vlaanderen levensgevaarlijk dreigt te wor
den, alle geruststellende verklaringen van de 
CVP- en PVV-kwakzalvers ten spijt. 
Onder de kleurloze banier van de « voorlopig
heid » worden — liefst zo geruisloos mogelijk — 
steeds meer kredieten en bevoegdheden in drie 
delen opgesplitst (Vlaanderen-Brussel-Wallonië). 

En nu blijkt — zie ons verslag over het Woning
fonds van de Grote Gezinnen — dat Waalse 
en Brusselse ministers hun drieledige opvatting 
van de gewestvorming ook stelselmatig aan het 
doordrukken zijn in de strukturen van allerlei 
instellingen. 
De Vlaamse ministers, in de greep van PSC en 
RW, zijn onmachtig om het te verhinderen want 
ze zijn bang dat Perin of Nothomb dan de rege
ring doen vallen... 
En zo worden de Vlamingen, de meerderheid 
in België, struktureel herleid tot een machteloze 
minderheid. Dit danken zij aan het o zo vooruit
ziende beleid van CVP-«staatslieden» als Gaston 
Eyskens, Leo Tindemans en Wilfried Martens. 
Als het verder die weg opgaat dan verzekeren 
wij dat vele Vlamingen weldra met ons zullen 
zeggen : van die boer geen eieren, naar de blik
sem met dit drieledige België I 

Paul Martens 

VLAANDEREN 
KREEG NIET EENS EEN DERDE 
VAN DE INVESTERINGEN! 

Als antwoord op een parlementaire vraag van senator Wim Jorlssen 
heeft staatssekretaris D'Hoor e volgende ciifers verstrekt wat betreft 
de investeringen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en dit van de 
jaren sinds 1970. 

Onderstaande twee tabellen geven de investeringen (per gewest) die 
door buitenlandse of gemengde ondernemingen werden uitgevoerd, 
ongeacht of de Staatssteun al dan niet werd gevraagd. 

TABEL 1 

Gewestelijke spreiding van de buitenlandse of gemengde investeringen 
in de fabrieksnijverheid, de handel en de dienstverlenende sektoren 
(investeringen in werkelijke prijzen en in miljoenen frank, afgeronde 
cijfers). 

Deze statistiek bevat alle buitenlandse of gemengde ondernemingen, 
ongeacht of al dan niet staatssteun werd gevraagd. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

'70-'74 

Waals 
gewest 

Inv. 

4.049 
3.903 
7.128 
6.815 

12.470 

34.355 

% 

48,0 
38,0 
62,9 
55,1 
51,2 

51,4 

Vlaams 
gewest 

Inv. 

2.545 
4.999 
1.189 
3.336 
9.565 

21.634 

% 

30,3 
48,7 
10,5 
27,0 
39,2 

32,4 

Brussel-
Hoüfdstad 

Inv. 

1.826 
1.371 
3.022 
2.218 
2.349 

10.786 

% 

21,7 
13,3 
26,6 
17,9 
9,6 

16,2 

TOTAAL 

Inv. 

8.410 
10.273 
11.339 
12.369 
24.384 

66.775 

% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

Men ziet dus duidelijk dat Vlaanderen met één derde van de inves-
teringen.teringen kreeg. 

TABEL II 

Gewestelijke spreiding der buitenlandse of gemengde investeringen, 
enkel in de fabrieksnijverheid 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

70-74 

Waals 
gewest 

Inv. 

3.536 
3.671 
6.083 
6.172 

11.886 

31.348 

% 

51,8 
41,4 
63,8 
64,5 
53,3 

55,0 

Vlaams 
gewest 

Inv. 

2.379 
4.954 
1.127 
3.183 
9.477 

21.120 

% 

34,9 
55,7 
11,9 
33,4 
42,5 

36,0 

Brussel-
Hoofdstad 

Inv. 

908 
260 

2.315 
205 
927 

4.615 

% 

13,5 
2,9 

24,3 
2,1 
4,2 

9,0 

TOTAAL 

Inv. 

6.823 
8.885 
9.525 
9.560 

22.290 

% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

De volgende tabel omvat de statistiek der investeringen in de nieuwe 
fabrieken door buitenlandse of gemengde bedrijven, gespreid per taai
gewest, over het tijdvak 1968-1974, en die de voordelen van de eko-
nomische expansiewetten hebben gekregen. 

TABEL III 

Taaigewest 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel-
Hoofdstad 

TOTAAL : 

Bed 

1968 

9.133 
3.181 

30 

12.345 

ragen in 

1969 

3.035 
3.578 

6.613 

miljoenen frank, 
Investeringe 

1970 

9.074 
9.778 

18.852 

1971 

3.790 
1.180 

786 

5.756 

afgeronde cijfers 
n 

1972 

1.615 
1.542 

3.157 

1973 1974 

7.880 8.266 
3.680 1.835 

1.296 31 

12.856 10.132 

Deze derde statistiek slaat niet op de staatssteun, wel op de geïnves
teerde bedragen. Zoals bekend is de staatssteun voor Wallonië globaal 
ongeveer dezelfde als in Vlaanderen, ook al tellen wij haast dubbel 
zoveel arbeiders en tellen we meer dan 2/3 van de pendelaars. 
In dit land blijft Vlaanderen benadeeld op elk gebied. 
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KOMM^fiT/MK • 

Op gebied van vrouwenemancipatie doet het ministerie van 
Buitenlandse Zaken zijn tweede duit in 't officiële zakje : na 
een « Belgisch Komitee » voor het internationaal Jaar van 
de vrouw, komt nu een « Konsultatieve Kommissie » voor 
Eva's problemen in binnen- en buitenland. 
Het eerbiedwaardig Belgisch Komitee verwezenlijkte een 
« Europees seminarie » en een kalender van aktiviteiten en 
verder zijn de Brunfautiaanse vergaderingen memorabele 
dingen, niet zozeer om de inhoud dan wel om de establish-
mentsfeer en het « speciale » vrouwelijke publiek : parle
mentaire dames met een bepaalde Wetstraat-allure, vrouwen 
uit vormingscentra en studieverenigingen, teeveegezichten 
en intellektueel fauna, verder vriendelijke, ronde landelijke 
en andere vrouwen, gestileerde ministerieladies, attaches of 
chefs allerhande, Franstalige oudere scherpneuzige klets
kousen... nu en dan heb je er een schuchter alternatief of 
kontestatair tipe, waarvan het haar wat langer is en de kledij 
wat Oosters lijkt... 

KOMMISSIE 

Diezelfden ongeveer ontmoette je toen onlangs de « Konsul
tatieve Kommissie » werd geïnstalleerd 
De minister van Buitenlandse Zaken, gentleman Van Elslande, 
hield een openingstoespraak in één van de vergulde zalen 
van het Egmontpaleis, toneel van andere gearriveerde vrou-
wenmeetlngs dit jaar. Hij beklemtoonde de volledige taal-
parltelt en het ideologisch evenwicht van de vergadering, 
(het zou interessant zijn na te gaan hoe veel groter de 
Vlaamse vrouwenorganisaties wel zijn...) hij zei verder dat 
de leden de andere, niet-vertegenwoordigde organisaties op 
de hoogte moesten brengen en dat hij niet de bevoegdheid 
had een vrouwenparlement op te richten... Hij schetste ruw
weg de bedoeling van de kommissie : de internationale be
richten naar het binnenland doorspelen en de Belgische 
nieuwsjes op het gebied van vrouwenontvoogding op het 
wereldpodium brengen. 

De Belgische « Konsultatieve » werd dit jaar opgericht op 
basis van in 1946 en 1947 verschenen resoluties van de 
Verenigde Naties. . Gods molen maalt hier langzaam. De 
toespraak van Van Elslande leerde ons dat de aanwezige 
dames zich zullen moeten « buigen » over zo bijvoorbeeld 
de « nationaliteit van de gehuwde vrouw » en dat België de 
UNO-besluiten omtrent de politieke rechten van de vrouw 
wel aanvaard had., maar met « reserves ». In een dikke 
map kregen de aanwezigen tevens de resoluties van Mexiko 
(in 1975 schouwtoneel van de wereldkonferentie voor de 
Vrouw) voorgeschoteld, en daaraan zullen de kommissieleden 
hun welwillende aandacht moeten besteden. Bovendien 
krijgt de Konsultatieve advizerende ook een « sociaal aktle-
programma », zij zal haar Interesse moeten wijden aan werk
verschaffing, promotiekansen, beroepsopleiding en wat al 
meer. Als we de geonduleerde heer minister mogen geloven, 
krijgt het vrouwelijk gezelschap een ernstige taak. Mevrouw 
Coene Is voorzitster : ze ziet er degelijk uit, spreekt een pro
fessoraal mooi Nederlands. Als je de waarde van de organi
saties kan afmeten naar het uitzicht van de voorzitsters, dan 
lijkt de kommissie nette werkzaamheid te beloven, terwijl 
het Belgisch Komitee uitmuntte door een snobistische wan-
ordeiijkheid. 
o Walt and see «... zeggen we maar. 

Hilda Uytterhoeven 

WlI-VROUWEN «ONTMOETINGSDAG» 
DENDERMONDE - AALST - ST-NIKLAAS, 
16 NOVEMBER 1975 
« Spelen vrouwen mee ? » (Vrouw en politiek), 
Samenkomst In Café « Den Ommeganck », Markt 18, Dender-
monde. Begin 14 u : verwelkoming door volksvertegenwoor
diger Georgette De Kegel. 
14u30 : « Wij spelen een rollenspel » door Johan Beke en 
Lutgart De Beul. 
16u : koffiepauze. 
16u30 : « poëzie rond de vrouw » door Tine Ruysschaert. 
18u : slotwoord door volksvertegenwoordiger Nelly Maes. 

VERGADERING VOOR 30 NOVEMBER 
Wie instaat voor teksten, bespreking, organisatie e.d. voor 
onze nationale Vrouwendag van dertig november, komt naar 
de vergadering van maandagavond 17 november in het Vlaams 
Huis « Het Gulden Vlies », Esplanade, Aalst (zeer dicht bij 
het station). 

Ten laatste op zondag 30 november a.s. moet de h. 
Frangois Pollé, een 100% gehandikapte Vlaming, 
zijn sociaal appartement in de woonkazerne van de 
Foyer Schaerbeekois, Séverinstraat 84 te Schaar
beek verlaten. Dit werd hem per aangetekende 
CFranstalige) brief op 28 oktober jl. meegedeeld 
door de beheerders van de « Foyer », die tot de 
kliek van Nols behoren. Er worden in de brief geen 
redenen opgegeven voor deze huuropzegging, maar 
de h. Pollé is ervan overtuigd en heeft aanwijzigin-
gen dat het is omdat hij een Vlaming én een Vlaams-
gezinde Is. Schepen Lambert zei hem o.m. dat hij 
cc het reglement van inwendige orde » van dat ge
bouw overtreden had, en te luid fonoplaten liet 
spelen. De h. Pollé, die er samen met zes van zijn 
acht kinderen woont, liet op 11 juli jl. op zijn pla
tendraaier « De Vlaamse Leeuw » even dreunen.., 

In elk geval : de heer Pollé zal niet vertrekken op 
30 november. De « Foyer n zal dan maar de ge-

, rechterlijke procedure moeten inzetten. En op de 
perskonferentie, vorige vrijdag te Brussel, waarop 
dit alles uit de doeken werd gedaan verklaarde 
TAK-voorzitter Piet De Pauw : « Mocht met trach
ten de h. Pollé met geweld uit zijn woning te ver
drijven, dan staat het Taalaktiekomltee gereed ! ». 
De h. De Pauw zei nog dat TAK de gerechtskosten 
in deze zaak zal dragen. Hij deelde nog mee dat nog 
14 andere Vlaamse gezinnen te Schaarbeek onder 
druk worden gezet om hun kinderen naar Franstalige 
scholen te sturen, ofwel blootstaan aan gelijkaardi-
gemaatregelen als de h. Pollé. 

Het ziet ernaar uit dat deze zaak nog een heuse 
staart zal krijgen. poto : studio DANN 

ZWART 

Op Allerheillgendag stelde Johan 
Struye In de Vlaamse TV In het 
programma cc Boeket » een paar 
recente boeken over de Vlaam
se Beweging voor. Over de En-
cyklopedie van de Vlaamse Be
weging wist hij alleen maar te 
vertellen dat het laatste tref
woord van dit merkwaardig 
werk « Zwarte Brigade » is. 
(Wat niet eens juist is, het 
laatste trefwoord geldt het libe
rale blad cc De Zweep » !) 
Over een recent boek van de 
Nederlander Arie Willemsen 
over de periode 1914-1940 zei hij 
dat het de geschiedenis behan
delt van een sombere cc zwarte » 
tijd. 
Als ze op de BRT over de Vlaam
se Beweging spreken doen ze 
dat ofwel spottend en meewa
rig ofwel met het scheldwoord 
cc zwarten » ! 
En de flaminganten maar kijk
geld betalen ! 

AMBASSADEUR 

Op onze middenpagina's kan de 
lezer l.v.m. de Vlamingen in 
Noord-Amerika lezen « De 
echte uitdaging van de Ned. 
Kultuurraad ligt in het kuisen 
van de mafia van het o zo offi
ciële Belgische ministerie van 
Buitenlandse Zaken... ». 
Kijkend en luisterend Vlaande
ren zal zich deze dagen kostelijk 
vermaakt en geërgerd hebben 
aan de verklaringen van cc onze 
ambassadeur » in Tunis n.a.v, de 

gijzelaffalre aldaar. Het broebel-
taaltje dat de brave man voor 
zijn oeaarde landgenoten ten 
beste gaf was van een dergelijk 
allooi dat de radiojoernalist van 
dienst haast onmogelijk zijn 
lachspieren kon bedwingen. 
Wordt het nu echt eens geen 
tijd dat cc flamingant » Van Els
lande aan een bewegingsstrate
gie met een stevige borstel be
gint te doen ? Ambassadeurs 
die op geen fatsoenlijke wijze 
de meerderheid van dit land in 
het buitenland kunnen vertegen
woordigen zijn onze ambassa
deurs niet I 

WIE IS VLAMING 
TE BRUSSEL ? 

Volgens de wet op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken 
van 1963 moeten de Brusselse 
bedrijven de akten en beschei
den voor Nederlandstalig perso
neel opstellen in het Nederlands. 
Nergens bepaalt de wet welke 
personeelsleden in Brusselse be
drijven als Nederlandstalig wor
den beschouwd. 
VU-senator Van Haegendoren 
ontving nu echter van de minis
ter van Binnenlandse Zaken, in 
antwoord op zijn parlementaire 
vraag, het volgende standpunt : 
cc dat het blijkbaar met de geest 
van de wetgeving strookt te ver
moeden dat diegenen die in het 
Nederlands taalgebied woonach
tig zijn, Nederlandstalig zijn en 
dat de door artikel 52 bedoelde 
bescheiden hen In het Neder
lands moeten worden uitgereikt 
tenzij zij uitdrukkelijk hebben te 

kennen gegeven die in een an
dere landstaal, het Frans, te wil
len ontvangen ». 
Uit dit ministeriële antwoord is 
af te lelden dat niet de Brus
selse werkgever over het taal
gebruik beslist en dat de Vlaam
se werknemers het recht heb
ben klacht neer te leggen indien 
de werkgevers hun niet spon
taan de sociale akten en be
scheiden in het Nederlands over
handigen. 

ONWETTIGE 
TWEETALIGHEID 

VU-provincieraadslid Willy De 
Saeger sinjaleerde aan de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht 2 
overtredingen van de taalwet
ten, de eerste door de NV Radio 
Public te Strombeek-Bever (die 
tweetalige omzendbrieven aan 
de betrokken bevolking stuurde) 
en tegen de NV Electrogaz (die 
tweetalige kaarten gebruikt om 
de bevolking uit te nodigen met 
de plaatselijke dienst van Elec
trogaz te Alsemberg kontakt te 
nemen). De VKT verklaarde bei
de klachten ontvankelijk en ge
grond daar belde gemeenten tot 
het Nederlands taalgebied be
horen. Dit advies werd overge
maakt aan de minister van Bin
nenlandse Zaken terwijl de over
treders gevraagd werd, welk ge
volg ze aan dit advies zouden 
geven. 
Dat scherp toezien op de toe
passing van de taalwet, vooral 
in het Brabantse broodnodig Is, 
blijkt uit deze twee gevallen. Bij 
de VU is deze kontrole in elk ge
val in goede handen I 
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VAN EERSTE - MINISTER OP DE KORREL IN 0E SENAAT 
De Senaat vatte vorige week woens
dag de bespreking aan van de begro-
:ing van de diensten van de eerste-
ninister 1976 en de aanpassing van de 
TOrige begroting. 

VU-senator Vandezande was de eerste 
spreker namens de VU-senaatsfraktie. 
Inleidend vroeg hij, hoe het nu feite
lijk met de eventuele instelling van 
een ambt van ombudsman staat. Hij 
sprak ook zijn twijfel uit over het per
soneelsbeleid, leder departement zou 
een prognose maken aangaande zijn 
personeelsbehoeften. Gebeurt dat ? 
Verleden jaar werd beloofd de nog res
terende dossiers van de tijdelijken te
gen 1 mei te regulariseren. Van de 
5.000 dossiers is en echter slechts de 
helft afgehandeld. In deze vertraging 
ziet de senator de bevestigmg van de 
politisering van het openbaar ambt, 
het is nog erger dan vermoed. 
Van andere beloften komt trouwens al 
even weinig in huis. 
Bij besluit van 11 augustus 1972 zouden 
er betrekkingen voorbehouden worden 
aan 600 minder-valieden, twee jaar la
ter waren er 100 valleden aangewor
ven, vandaag 400. Dat de aanwerving 
van de tijdelijke ambtenaren zou stop 
gez&t zijn betwijfelde spreker. Het is 
een wijdvertakt probleem waarover de 
interpellant graag meer inlichtingen 
zou wensen. De tergende traagheid 
waarmee in dit land aan een sluitend 
personeelsstatuut « gewerkt » wordt 
bevestigt slechts het verlangen van de 
kleurpartijen, de openbare dienst be
wust voor partijpolitieke infiltratie 
open te houden. 

Senator Vandezande hekelde de ondui
delijkheid en dubbelzinnigheid waar
mee men dreigt te werk te gaan iz. 
aanwerving van werklozen in over
heidsdienst. HIJ stelde ook het ge
klungel en geknoei in het komputer-
park aan de kaak (dat de gemeenschap 
stukken van mensen kost) en eiste 
meer klaarheid over het probleem van 
onverenigbaarheden met het politiek 
verlof. 

LEEFMILIEU : EEN CHAOS ! 

VU-senator Guido Van In gispte zeer 
scherp de miHeupolitiek van deze re
gering, of liever het ontbreken van 
enige politiek. Via heelwat parlemen
taire vragen kwam onze senator er 
achter dat er weinig of niet aan milieu
zorg wordt gedaan in de diverse de
partementen. Onbegrip en nonchalen-
ce zijn troef. Het is een chaotische toe
stand. In 1974 noemden we de betrok
ken staatssekretaris als « de man aan 
de doorgeefkas ». Vandaag moeten we 
hem een praatpaal, een klaagmuur en 
een biechtvader noemen ». Zelfs de 
betrouwbaarheid van de rijkslabo's 
komt in het gedrang. 
Gudo Van In besloot als volgt : « De 
passieve milieuzorg biedt geen pro
bleem. Waar het op aan komt is een 
aktieve politiek, maar niet enkel de 
middelen ontbreken, ook vaak de wi l . 
Deze regering biedt niet de minste 
hoop Om aan dit immobilisme een ein
de te maken ». 

DE STAATSSTEUN AAN DE PERS 

Van zijn kant onderzocht VU-senator 
Hector De Bruyne de rijkssteun aan de 
pers, die voor 1975 120 miljoen als 
steun aan de opiniepers voorziet en 
een verhoging van 1 miloen 700 dui
zend tot 1 miljoen 830 duizend aan het 
Internationaal Pers Centnum. Er is 
ook een tweede bijdrage (van 2,1 mil
joen) voor dit zelfde centrum voor
zien. Wordt daarop wel degelijk kon-
trole uitgeoefend ? Ook vroeg de se
nator waarom de toelage aan de Be
roepsunie van de Belgische Pers met 
3 miljoen werd verminderd, steeds vol
gens het wetsontwenp betreffende de 
begroting 1975. Voor de begroting 1976 
wordt een hulp aan de dagbladpers 
voorzien van 200 miljoen, een sisteem 
van oeverloze subsidiering zonder dat 
de regering klare beleidslijnen ken
baar maakte zoals nochtans beloofd. 
Ook het inzicht aan de kranten kort
lopende leningen toe te staan vergt 
voorbehoud, daar dergelijke lening al
leen gerechtvaardigd is op voorwaarde 
dat de krantenondernemingen nieuwe, 
op expansie gericht investeringen zou
den doen wat thans niet zal gebeuren. 

« Ons voorbehoud blijft zeer groot 
en wordt niet weggerwmen door de 
mogelijkheid dat in de toekomst ook 
de opinieweekbladen zouden kunnen 
betoelaagd worden ». 
Tot slot handelde senator De Bruyne 
over de minder fraaie werkelijkheid 
inzake INBEL en bleef hij uiterst skep-
tisch over het nut van de voorziene 
34 miljoen kredieten voor deze instel
ling. 

Het gemeentebestuur van Etter
beek heeft onlangs beslist, de 
loketten op het gemeentehuis 
taalkundig te splitsen naar het 
vb. van Schaarbeek. VU-sena
tor Vandezande interpelleerde 
daarover minister Michel. De 
interpellant herinnerde aan de 
beloften van premier Tindemans, 
die de vernietiging van dergelij
ke besluiten had aangekondigd. 
De minister verschool zich in 
zijn antwoord achter de Raad 
van State, die om advies werd 
gevraagd. «Momenteel acht ik 
andere maatregelen dan de 
schrapping van deze besluiten 
overbodig » aldus de minister. 
Tijdens het zelfde debat betitel
de senator Jorissen de Brussel
se frankofonen als rassisten ter
wijl senator Van Ooteghem het 
absenteisme van de drie tradi
tionele partijen (ook in de aan 
gang zijnde zitting!) aan de kaak 
stelde. 

IN DE KAMER 

9 Vorige week donderdag besliste de 
Senaat de rol van de vier vaste se
naatsafdelingen te beperken en de 
algemene vergadering meer bevoegd
heden toe te kennen. Terecht mocht 
VU-fraktievoorzitter Wim Jorissen zich 
over deze beslissing verheugen, want 
hij trekt sinds jaar en dag te velde 
tegen de splitsing van de senaatswer
king, die overigens de algemene wer
king niet ten goede kwam en boven
dien het absenteïsme In de hand werk
te. Senator Jorissen betreurde het, dat 
de afdelingen niet meteen volledig wor
den opgedoekt. Wijzen we er nog op, 
dat onze fraktievoorzitter er ook voort
durend op hamert, opdat de regering 
haar begrotingen tijdig zou Inleveren. 

# Vorige week donderdag kwam het 
in de Kamen tot een incidentenrijke 
zitting toen de BSP-er Dehousse mi
nister Perin in opspraak poogde te 
brengen, in het kader van de bespre
king van bet wetsontwerp iz. samen
voeging van gemeenten. De oppositie 
wou het debat doen verdagen tot de 
kamerkommissie Binnenlandse Zaken 
zich over de ingediende amendemen
ten had uitgesproken. Namens de VU-
fraktie steunde kamerlid Vic Anciaux 
dit verzoek. 

# VU-kamerlid Olaerts interpelleerde 
minister Chabert over de fundamen
tele gebreken In de spoorweginfra-
struktuur in Limburg en stelde maatre
gelen voor om daaraan te verhelpen. 

% VU-kamerlid Goemans interpelleer
de minister Chabert over de schippers, 
staking. De h. Goemans is een der 
zeldzame kamerleden die zich sinds 
lang inzet voor de belangen van onze 
binnenschippers. 

# Na de Interpellatie Tobback over 
de betogingen te Leuven op 8 oktober 
j l . lieten VU^kamerleden Emiel Van 
Steenkiste en Willy Kuijpers zich niet 
onbetuigd om de puntjes op de I's te 
zetten. Vooral Willy Kuijpers oefende 

kritiek uit o.m. op het feit dat wegens 
onvoldoende bescherming het beto-
gingsrecht op 8 oktober j l . te Leuven 
niet gewaarborgd was. 

# VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste 
interpelleerde de minister van Binnen-
lande Zaken « over het uitblijven van 
konkrete maatregelen die moeten lei
den tot een wettelijk statuut van de 
gemeentepolitie ». Zelf gewezen poli-
tie-officier spreekt de h. Van Steenkis
te met kennis van zaken. Hij somde 
de redenen op waarom de politie een 
vast statuut moet hebben : eerst en 
vooral als verweer tegen een verdere 
politisering. Maar ondanks de beloften 
van de minister komt er niets van lin 
huis. De h. Michel brengt meer begrïp 
op voor wetsovertredende Brusselse 
burgemeesters ! Spreker drong aan op 
de benoeming van een regerlngskom-
missaris ter voorbereiding van een 
wettelijk statuut voor de politie en 
herinnerde de « vergeetachtige » mi
nister aan diverse vragen en voorstel
len, o.m. betreffende de pensionnering 
van de politie. Michel antwoordde 
vaagweg, wat hem een scherpe repliek 
van ons Oostends kamerlid bezorgde, 
die de minister blijft verwijten, over 
belangrijke zaken ivm politie te zwij
gen. 
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Vorige week nam de VU op een 
perskonferentie het fuzie-plan 
van minister iViichel scherp op 
de korrel, in de persmap die aan 
de journalisten werd gegeven 
stak ook een lijst met « 40 voor
beelden » van willekeurige, elek-
toraal geïnspireerde samenvoe
gingen. Ze tonen duidelijk aan 
dat het er de regeringspartijen, 
en vooral de CVP, om te doen 
is haar elektorale posities zo
veel mogelijk te behouden en te 
verstevigen. Onder het mom van 
allerlei mooie principes wordt 
hier vaak platvoerse dorpspoli-
tiek bedreven. De lezer oordele 
zelf. 

1 
HET SCHANDAAL 
BRUSSEL 
Brussel, de zes randgemeenten en de 
gemeenten Hoeilaart en Overijse zijn 
niet bij de fuzieplannen betrokken. 

Brussel : 

Op Antwerpen na, dat In 1982 zal fu
sioneren en in afwachting wellicht als 
alibi voor de hoofdstad dient. Is Brus
sel de enige grote agglomeratie waar
van de (19) gemeenten niet worden 
samengevoegd. 

Hier mag gewoonweg van een schan
daal gesproken worden. 
Terwijl de provincie Brabant en het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-VII-
voorde gehandhaafd blijven, wordt de 
gordel van Vlaamse federaties rond 
Brussel weggebroken. 

Hoeilaart-Overijse : 

Ten zuiden van Brussel, in het meest 
bedreigde Vlaamse gebied zijn Hoei
laart en Overijse bij geen enkele fuüe 
betrokken. Zij blijven zelfstandig en 
beschikken ook niet meer over de 
schaalvergroting van de federatie. 
Zodoende blijft de zuidkant van Brus
sel, de fameuze • brug naar Wallonië » 
van de Franstaligen, een uiterst kwets
baar gebied, overgeleverd aan de an-
neksatledruk en de verfransing. 

2 
DE JUISTE MAN OP DE 
JUISTE PLAATS 

Lokale politici met een lange arm in 
de Wetstraat hebben zich een fuzie 
« naar maat » laten snijden of wisten 
met hun gemeente aan samenvoeging 
te ontsnappen. 

Enkele leerzame voorbeelden : 

Edegem : 

Geen samenvoeging. 
Gemeente (toevallig) van Leo Tlnde-
mans, eerste-minister. 

Hove : 

Geen samenvoeging. 
Gemeente (toevallig) van Frank Swae-
len, CVP-manltoe. 

Essen : 

Slechts lichte grenskorrekie ten voor
dele, geen samenvoeging. 
Gemeente (toevallig) van CVP-kamerlld 
en burgemeester Suyckerbuyck. 

Vosseiaar : 

Geen samenvoeging, slechts een zeer 
beperkte grenskorrektle. 
Gemeente waarvan de burgemeester 
(toevallig) PVV-volksvertegenwoordIger 
P. De Clercq is. 

Olen : 

Geen samenvoeging. 
Als burgemeester (toevallig) PVV-sena-
tor Poortmans. 

Zaventem : 

Zaventem + Nossegem + St-Stevens-
Woluwe + Sterrebeek. 
23.772 Inwoners. 
Aanvankelijk was ook Diegem bij deze 
fuzie voorzien ; deze gemeente werd 
er uitgelicht om te fuzioneren met Ma-
chelen. 
Zodoende blijft de fuzie Zaventem be
neden de 25.000 inwoners, getal dat in 
de CVP geldt als kummulatlegrens. 
Wellicht Is de aanwezigheid (toevallig) 
van CVP-senator Leo Van Ackere In de 
gemeenteraad van St-Stevens-Woluwe 
daaraan niet vreemd. 

Asse : 

Asse + Bekkerzeel + Kobbegem - I -
Mollem + Relegem -|- Zellik. 
24.378 inwoners. 
Deze fuzie werd beperkt tot net bene
den de 25.000 inwoners, in de CVP de 
kumulatlegrens. 
GVP-volksvertegenwoordiger De Keers-
maecker Is (toevallig) burgemeester 
van kobbegem. 

Lennik : 

St-Kwintens-Lennlk + Gaasbeek + St. 
Martens-Lennik. 
Alhoewel St-Kwintens-Lenik In het Pa-
jottenland een belangrijk centrum Is, 
werd deze fuzie toch zeer beperkt ge
houden. 
Zodoende blijven (toevallig) de kansen 
gaaf van PVV-senator Bascour, burge
meester van St-Kwintens-Lennlk. 

Kortenaken : 

Kortenaken -f Hoeleden -f- Kersbeek 
- f Miskom 4- Ransberg + Waanrode. 
Tot verbazing van velen wordt Korte
naken pilootgemeente In deze fuzie. 
Wellicht omdat (toevallig) CVP-kamer-
lid Godelieve Devos burgemeester is. 

Neerpelt : 

Neerpelt + St-Huibrechts-Lille. 
Aanvankelijk voorzien (zowel In het 
voorstel Michel aan de betrokken ge
meenten als in het advies van de Be
stendige Deputatie en In het defini
tief plan l\4ichel), was een fuzie Neer
pelt + Overpelt -t- St-Huibrechts-Lille. 
Bij publikatle van het Koninklijk Be
sluit bleek Overpelt er uit gelicht. 
IVlisschlen wel omdat de Overpeltse 
burgemeester R. Evens een bedreiging 
zou kunnen vormen voor de burge
meester van het kleinere Neerpelt, de 
heer Kelchtermans, die (toevallig) 
CVP-volksvertegenwoordiger is. 

Zelzate : 

Geen samenvoeging 
Maar wel (toevallig) een burgemeester-
kamerlid, BSP-volksvertegenwoordiger 
Danschutter. De socialisten mogen hun 
bolwerkje behouden. 

Wachtebeke : 

Geen samenvoeging. 
Maar wel (toevallig) de gemeente van 
gewezen CVP-senator Scheire. 

St-Gillis-Waas : 

St-Gillls-Waas + De Klinge + Nêer-
donk + St-Pauwels. 
De pllootgemeente St-GIllls heeft prak. 
tisch geen centrumfunktie. 
De gemeente St-Pauwels hoort logisch 
thuis In een fuzie met Stekene en 
Kemzeke. 

De tipische poldergemeente Meerdonk 
hoort hier evenmin thuis. 
Deze onlogische fuzie rond St-GIllls is 
alleen te verklaren door politieke mo
tieven, waaraan de aanwezigheid van 
(toeyailig) CVP-volksvertegenwoordIger 
De Mey (St-Gillis) wel niet vreemd zal 
zijn. 

3 
KLEINE 
DORPSPOLITIEK 
Kleine dorpspolltlek maar dan op gro
te schaal : de CVP hoopt met het haas
tig doordrukken van het fuzieplan Mi
chel een grote elektorale slag te slaan. 
De grote trend in het fuzieplan is de 
versterking van de CVP. Vele fuzles 
zijn erop berekend om andere dan 
CVP-meerderheden te verdrinken in 
een zorgvuldig berekend CVP-geheel. 
Ofwel wordt een bestaande meerder
heid versterkt door het uitstoten var 
hinderlijke randwijken, het uiteen-
scheuren van gemeenten en het aan
trekken van wijken « met de juiste 
kleur ». De enkele gevallen waarin aan 
de PVV of de BSP een geschenk ge
daan wordt, ontzenuwen de algemene 
trend niet. Slechts enkele krasse staal
tjes hieronder. 

Stabroek : 

Stabroek + Hoevenen. 
Kapellen hoort er logisch bij, maar 
werd er uitgelicht. 
Vrees voor een BSP-meerderheid. 
Brecht : 

Brecht + St-Job In 't Goor + St-Le-
naerts. 
St-Job In 't Goor hoort logisch thuis in 
een fuzie met Schilde en 's Graven-
wezel. Dat was eveneens de wil van 
de bevolking. 
In een dergelijke fuzie zou er echter 
een VU-meerderheid kunnen ontstaan. 

WIJ 6 
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Rumst : 

Rumst + Reet + Terhagen. 
Het is totaal onlogisch dat deze ge
meenten niet fuzioneren met het terri
toriaal beknelde Boom. 
Is het omwille van de BSP-meerderheid 
te Boom ? 

Lier : ' 

Lier + Konmgshooikt. 
Groot-Lier is er niet gekomen 
Wellicht om Kessel bij Nijlen te kun
nen voegen en zo in Nijlen de VU-
meerderheid te bedreigen. 

Herentals : 

Herenwals + Noorderwijk + Morkho-
ven. 
Morkhoven (uit het kanton Westerio 
en op 7 km) hoort hier niet thuis. 
IMaar krijgt wellicht die rol toebedacht 
om de sterk bedreigde CVP-meerder-
heid te Herentals te ondersteunen. 

Haacht : 

Haacht + Tildonk + Wespelaar. 
Met minder dan 9.700 inwoners. 
Een zeer beperkt gehouden fuzie en 
(toevallig) een kerngemeente met een 
homogeen CVP-bestuur. 

Aarschot : 

Aarschot + Gelrode + Langdorp + 
Rillaar. 
Type-voorbeeld van een herverkaveling 
die precies samenvalt met de elekto-
rale belangen van de CVP. 
Om nog zekerder te spelen wordt de 
wijk Bloemse Hoeve van Begijnendijk 
losgemaakt en bij Aarschot gevoegd. 

Herent : 

Herent + Veltem-Beisem -f Winksele. 
Herent (dat onmiddellijk aan Leuven
stad paalt) komt met in de agglome
ratie Leuven, maar wordt in 3 stukken 
gehakt 

Misschien wel omdat VU-volksverte-
genwoordiger Kuijpers er woont. 

Hasselt : 

Hasselt + Kermt + Kuringen - f St-
Lambrechts-Herk + Stevoort + Wim-
mertingen. 
Kermt, een zeer leefbare gemeente 
hoort hoegenaamd met thuis in deze 
fuzie. Eerder lag een fuzie Kermt -f-
Stevoort voor de hand. 
Maar de oplossing-Michel is voor de 
CVP voordeliger. 

Beringen : 

Koersel + Beringen + Beverio - f 
Paal 
Paal hoort in deze fuzie niet thuis, 
maar helpt wel een CVP-meerderheid 
veilig stellen. 

Weiteren : 

Wetteren + Massemen + Westrem 
In deze fuzie ontbreekt Schellebelle, 
dat met Wetteren nochtans een ge
heel vormt. 

Schellebelle, met een BSP-meerder-
heid, past met in de Wetterse CVP-
plannen. 

De Pinte : 

De Pinte -f Zevergem. 
Deze kleine gemeenten, samen minder 
dan 7 000 inwoners, gelegen aan de 
poorten van Gent, horen meer thuis 
in de Gentse agglomeratie dan Dron
gen bijvoorbeeld. 

Indien men ze uit deze agglomeratie 
wou houden, dan ware een fuzie met 
Nazareth logisch. 
In Nazareth zou in dat geval echter 
een PVV-meerderheid bedreigd wor
den. 

Evergem : 

Evergem -I- Ertvelde + Sleidinge. 
Evergem hoort eigenlijk thuis in de 
Gentse sfeer. 
Ertvelde is veeleer georiënteerd op 
Assenede en Zelzate. 
Deze onlogische fuzie Is wellicht te 
verklaren door het feit dat VU-volks-
vertegenwoordiger Van Grembergen, 
schepen te Ertvelde, in een CVP-meer
derheid moet « verdronken » worden. 

Moerbeke : 

Geen samenvoeging. 
Maar van oudsher een stevige, ge
ïsoleerde PVV-burcht rond de plaatse
lijke suikerfabriek. 

St-Nikiaas : 

St-Niklaas -f Belsele -f- Nieuwkerken 
Waas + Smaal. 
Sinaai hoort in deze fuzie helemaal 
met thuis. 
St-Pauwels ontbreekt in deze fuzie, uit 
politieke berekening. 
Sinaai geldt dan als kompensatie voor 
St-Pauwels, want hoe dan ook moet 
de fuzie St-Niklaas groot genoeg zijn 
om de absolute CVP-meerderheid te 
herstellen. 

KNOEIWERK 
ZONDER MEER 

Zonder veel moeite kunnen tientallen 
i/oorbeelden van knoeiwerk in het fu-
zieplan-Michel gevonden worden 
Een paar krasse voorbeelden hieronder. 

Antwerpen : 

Antwerpen + Berchem + Borgerhout 
+ Deurne + Ekeren + Merksem + 
Wilrijk 

Waarom moet de fuzie-Antwerpen 
wachten tot 1982, terwijl Luik, Charle
roi en Gent nu fuzioneren ? 
Moet Antwerpen dienen als wissel-
munt voor het niet-fuzioneren van 
Brussel ? Of is de fuzie nadelig voor 
de CVP ? 

BIJ de wet op de agglomeraties staan 
Zwijndrecht, Burcht, Edegem, Mortsel 
en Hoevenen vermeld als behorend tot 
de Antwerpse agglomeratie 
Waarom werd Edegem eruit gelicht ? 

Mechelen : 

Mechelen + Heffen + Hombeek + 
Leest + Muizen + Walem. 
In opdracht van het gemeentebestuur 
werd een survey opgemaakt door de 
KUL ; volgens deze studie horen Leest, 
Hombeek en Heffen niet thuis in de 
agglomeratie. 

De provinciegrens werd wel doorbro
ken voor Muizen, met echter voor Hof-
stade. 

Leuven : 

Leuven + Heverlee + Kessel-Lo + 
Wilsele. 
De survey « Leuven 2000 », opge
maakt door de KUL voorzag een fuzie 
die niets — maar dan ook niets — te 
zien heeft met de oplossing-Michel. 

Tongeren : 

De fuzie Tongeren omvat de gemeente 
Hanen min de wijk Brommershoven Ha. 
ren, resultaat van een vroegere fuzie, 
wordt terug uiteen getrokken ! 

Bilzen : 

De fusie Bilzen omvat o m. Mopertin
gen dat reeds het resultaat was van 
een fuzie Mopertingen + Rosmeer 
+ Hees. 

Aalst : 

Aalst + Baardegem + Erembodegem 
+ Gijzegem + Herdersem + Hofsta-
de -f Meldert + Moorsel + Nieuwer
kerken 

De « Faluintjesgemeenten » Moorsel 
Baardegem en Meldert horen hier hoe. 
genaamd met thuis en hadden zelf de 
landelijke fuzie van de Faluintjesstreek 
moeten vormen. 

Gent : 

Gent + Afsnee -I- Drongen + Gent
brugge -f Ledeberg + Mariakerke -f-
Oostakker + St-Amandsberg + St-
Denijs-Westrem + Wondelgem + 
Zwijnaarde. 

Drongen, een half-landelijke gemeente, 
hoort hier duidelijk met thuis. Tot bij 
het opmaken van het plan Michel werd 
Drongen trouwens in geen enkele stu
die of plan beschouwd als deel van de 
Gentse agglomeratie. Slechts in de 
allerlaatste fase, na de raadplegingen, 
IS Drongen arbitrair bij Gent gevoegd. 

Lokeren : 

Lokeren + Dakman -f Eksaarde. 
De dwaasheid dat de helft van het 
dorp Zeveneken (tot aan de kerk) tot 
het grondgebied Lokeren blijft behoren 
I p v. de nieuwe gemeente Lochristie, 
blijft bestaan wegens de arrondisse
mentsgrens St-Niklaas-Gent. 

Heuvelland : 

Wijtschate + Dranouter + Kemmei 
+ Loker + Nieuwkerke + West-
outer + Wulvergem -f- De Klijte (Re-
ningelst). 
Zillebeke, Dikkebus, Hollebeke, Voor-
mezele en Reningelst werden brutaal 
uit het « Opbouwwerk Heuvelland » 
(dat een morfologisch geheel vormt) 
gerukt om bij leper en Poperinge te 
worden gevoegd. 

De fuzie « Heuvelland » heeft geen 
kerngemeente. Van de 1000 landbouw
bedrijven van de streek Heuvelland 
gaan er 400 naar de stad. De toeristi
sche eenheid Heuvelland wordt verka
veld. 
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I'S 
VAN DE 
ZIEK1EVERZEKERIN6 
Alhoewel het een zgn. « heet hangijzer » 
is en men er dus gemakkelijk zijn vingers 
aan verbrandt, mogen we het probleem 
toch niet uit de weg gaan. Bedoeld is : 
de vraag of het niet wenselijk is het per
soonlijk aandeel van de gerechtigden op 
geneeskundige verzorging in het kader 
van de ziekteverzekering onder een of 
andere vorm te verhogen. 
Laten we het probleem eerst benaderen 
in zijn algemeenheid. De ziekteverzeke
ring worstelt sinds veel jaren met een 
miljarden-tekort. Dat heeft als recht
streeks gevolg dat sommige dure behan
delingen en kostelijke apparaten gedeel
telijk of zelfs helemaal buiten de wer-
kingsmogelijkheden van de ziekteverze
kering vallen. Dure behandelingen en kos
telijke apparaten doen onmiddellijk den
ken aan ernstige kwalen, waaraan niet 
zelden menselijke drama's verbonden zijn. 
Indien minder zou uitbetaald worden aan 
kleine risiko's (doktersbezoek, gewone 
geneesmiddelen, enz.], zou automatisch 
meer geld beschikbaar komen voor de 
reeds genoemde dure behandelingen en 
even dure apparaten. 
Laten we het probleem nu ook benade
ren langs zijn financiële zijde. Op dit 
ogenblik noteert het RIZIV ongeveer 3,5 
miljoen zgn. aktieve gerechtigden en on
geveer 1,5 miljoen zgn. niet-aktieve ge
rechtigden. Als niet-aktieven worden be
schouwd : de invalieden, de gepensio
neerden, de weduwen en de met be
schermde personen. Een kleine bereke
ning toont aan dat 1,9 miljard fr. kan be
spaard worden indien per jaar 500 fr. 
per aktieve en 100 fr. per niet-aktieve 
minder zou uitgegeven worden. En indien 
miljarden-cijfers niet voldoende sprekend 
zijn, 1,9 miljard fr = 1.900 miljoen fr. ! 
Als oplossing van het hier gestelde pro
bleem werd meermaals voorgesteld de 
srugbetaling van de kleine risiko's ge

woon uit de ziekteverzekering te schrap
pen. Deze maatregel stuit op allerlei be
zwaren. In het ruimer Europees kader 
gaat dit voorstel in tegen de huidige 
tendenz naar meer harmonizatfe tussen de 
verschillende Europese verzekeringsstel
sels. Ook is het voorstel niet verenig
baar met een politiek ten voordele van 
de kleine inkomens, omdat veel kleine 
risiko's samen tot een belangrijk bedrag 
kunnen uitgroeien. Daarenboven is het 
voorstel niet verdedigbaar in het licht 
van de overweging dat de eerste stap 
naar de genezing — doktersbezoek, ge
neesmiddelen — in teveel gevallen niet 
meer zal gezet worden, wat niet gunstig 
is voor de algemene volksgezondheid. 
In het huidig sisteem zit reeds een rem 
op de overkonsumptie ingebouwd. Elke 
verzekerde betaalt een deel van het dok-
ters-ereloon en een deel van de kostprijs 
der geneesmiddelen zelf. In 1963 werd 
trouwens een verbetring aangebracht aan 
dit stelsel van het persoonlijk aandeel, 
zodat sindsdien gepensioneerden en in
valieden bv. een kleiner of helemaal geen 
persoonlijk aandeel hoeven te dragen. 

In het licht van de huidige welvaart kan 
evenwel een bijkomende zgn. « fran
chise » (eigen risiko) overwogen worden, 
waardoor de ziekteverzekering slechts 
terugbetaalt nadat de betrokkene het be
drag van deze franchise zelf gedragen 
heeft. Hoger hebben we reeds een kon-
kreet voorbeeld gegeven : 500 fr. voor 
aktieve gerechtigden, 100 fr. voor niet-
aktieve gerechtigden. Niet iedereen is 
evenwel gewonnen voor dit stelsel. Gaat 
U ermee akkoord op deze wijze geld vri j 
te maken voor de dure behandeling ? 

Wllly Cobbaut 

De INVOERING VAN EEN FRAN
CHISE IN DE ZIEKTEVERZEKERING 
is een probleem waarover wij 
graag de mening van de lezer(es) 
zouden kennen. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 
KENLETTERS 

IX/11 

O 
In het kader van de sociale zekerheid zijn een omvang
rijk aantal instellingen werkzaam die meestal met hun 
beginletters aangeduid worden. De voornaamste van 
deze instellingen vindt men in onderstaande lijst. Be
merk dat de diensten gegroepeerd werden, maar dat 
reeds opgenomen diensten niet hernomen werden. 

RMZ 
RISVZ 

NHSVZ 

NPM 
DMVZK 

RJV 

RWP 
RROP 
NKBP 
ASLK 

O DOP 

Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid 
Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen 
Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzeke
ringen der Zelfstandigen 
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers 
Dienst voor Maatschappelijke Veiligheid van 
de Zeelieden ter Koopvaardij 

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 

Rijksdienst voor Werknemerspensioenen 
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen 
Nationale Kas voor Bediendenpensioenen 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
Dienst voor Ouderdomspensioenen 

RIZIV : Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering 

HZIV : Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring 

HVKZ : Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden on
der Belgische Vlag 

RKW : Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werkne
mers 

RKZ : Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstan
digen (vervangen door het RISVZ) 

RVA : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
HVW : Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 
RAW : Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werk

loosheid (vervangen door de RVA) 

FBZ : Fonds voor Beroepsziekten (Ook afgekort als 
FVB) 

FVA : Fonds voor Arbeidsongevallen 

KAO : Kollektieve Arbeidsovereenkomst 
(G)PK : (Gewestelijk) Paritair Komitee 
NPK : Nationaal Paritair Komitee 
NAR : Nationale Arbeidsraad 
CRB : Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

PS : De laatste reeks Instellingen maken geen deel uit 
van de eigenlijke sociale zekerheid. Ze werden hier 
slechts vermeld omwille van hun onrechtstreeks belang 
voor de wereld van de sociale zekerheid. 

Cw. 

DOKUMENJAT]Ej 

IN HEI BEDRIF 
De eis de werknemers in het kader van 
het bedrijf niet als louter technische pro-
duktie-faktoren te zien behandelen, maar 
als volwaardige mensen en medewer
kers, is een oud programma-punt van de 
arbeidersbeweging. In eigen land is die 
eis sinds het einde van de tweede we
reldoorlog evenwel zo goed als volledig 
in de vergeetboek geraakt ten voordele 
van een vrij inspiratieloze politiek met 
loonsverhogingen als centraal tema. Wat 
nagestreefd en gedeeltelijk ook bereikt 
werd, was een beperkte vorm van Inkljk-
recht voor de afgevaardigden van de zgn. 
reprezentatieve sindikaten. Voor de ar
beiders en bedienden zelf was er tot 
vandaag niets bi j . Die zijn in 1975 welis
waar enigszins beschermd, maar in de 
grond nog altijd even onmondig als In 
1875 I 

Een merkwaardig verschijnsel is daaren
boven het totaal ontbreken van private 
initiatieven, terwijl de meeste politieke 
partijen — de VU zelfs meermaals — 
zich de jongste decennia uitgesproken 
hebben voor het medebeheer van de 
werknemers in de onderneming. 
Des te belangrijker is het jongste boek 
van de West-Duitser Karl Heinz Valh-
brauk « Mundige Menschen im Betrieb », 
waarin deze het initiatief beschrijft dat 
hijzelf heeft uitgewerkt in zijn eigen be
drijf. 

Een korte levensbeschrijving : K.H. Valh-
brauk werd geboren in 1925 in Neder-
Saksen uit een handwerkersfamilie, in 
1942 werd hij soldaat en later officier. 
Zelfstandige machienen-handelaar werd 
hij in 1949, om in 1954 een industriële 
onderneming te beginnen (Lorowerk). 
Zijn ervaring, opgedaan in de dagelijkse 
omgang met arbeiders en bedienden, en -
zijn sociaal-ekonomische inzichten, ver
rijkt door studie en lektuur, brachten hem 
ertoe in januari van dit jaar in zijn be
drijf een medebeheer-model ir te voe
ren waardoor de werknemers die zulks 
wensen zowel financieel als menselijk 
bij het bedrijf betrokken worden 
Vahlbrauk gaat ervan uit dat zijn arbei
ders en bedienden in feite medewerkers 
zijn en als dusdanig bij de gang van za
ken in het bedrijf betrokken dienen te 
worden. Deze inspraak heeft een finan
cieel aspekt : iedereen kan kapitaal in
brengen (minimum 7.500 fr., maksimum 
75.000 fr.), iedereen deelt in de winst 
(onbeperkt) en in het verlies (beperkt). 
Deze inspraak heeft ook een menselijk 
aspekt : Iedereen kan invloed uitoefenen 
op de gang van zaken in het bedrijf, pro-
duktie en investeringen inbegrepen. 
Alhoewel deze Seewald-uitgave duitsta-
lig is, dachten we toch dat we ze onder 
de aandacht van onze lezers moesten 
brengen. Ten eerste : Omdat het Duits 
voor velen in Vlaanderen geen ontoe
gankelijke taal is. En ten tweede : Omdat 
Vahlbrauk's inspraak-eksperiment niet uit
gaat van sociaal-revolutionaire waan-
denkbeelden, maar van zeer nuchtere en 
realistische overwegingen. Zodat we ze 
gerust ter overweging kunnen voorleggen 
aan werknemers én werkgevers. 
Wat we hiermee dan ook graag doen. 

Cw. 

Kar! Heinz Vahlbrauk — « Mündige Men
schen lm Betrieb » — Seewald Verlag 
— 1975 — 116 biz. — DM 9.80. 
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ANTWERPEN 
ARR. MEETING 

onder het motto : 
« DOSSIER VLAANDEREN » 
op dinsdag 16 december 1975 
om 20u in « Billiard-Palace » 
(2e verd.). Kon. Astridplein 40, 
Antwerpen. 
Sprekers ': volksvert. Hugo 
Schiltz en sen. Hector De Bruy-
ne. 
Voorz. : Oktaaf Meyntjens. 

ANTWERPEN (Arr.) 
KADERVORMINGSKURSUS 
VOORBEREIDING GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 

Dinsdag 18 november : » Op
bouwen van gemeentelijk verkie-
zings- en beleidsprogramma » 
Spreker • mevr Huguette De 
Bleecker (prov. raadslid) 

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

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

Kursusleiding : 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 (031/5172 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 

Op maandag van 16 tot 19u treft 
u volksvert De Beul aan op ons 
sekr., Wetstr. 12 te Antwerpen, 
die uw problemen helpt oplossen. 
Hij wordt bijgestaan door prov. 
raadslid mevr. Monseur. Het sekr. 
is verder alle dagen toegankelijk 
van 9 tot 16u30. 

VUJO 
Voor de VU-jongeren is er steeds 
iets te doen Allerlei aktiviteiten. 
Voor informatie • Erika De Motte 
tel 42 24 86, Ann Monseur tel. 
27 91 14, Anita Viaene tel 37 15 37 

KVO 
De Vlaamse Aktie- en Kuituur-

gemeenschap richt een galavoor
stelling in De Zigeunerbaron op 
dinsdag 2 december in KVO te 
Antwerpen Kaarten : VU-sekr., 
Wetstr 12. 

LIDMAATSCHAP 1976 
De lidmaatschapskaarten zullen 

binnenkort uitgereikt worden Ve
le van onze bestuursleden gaan 
dan weer avonden op stap U kan 
hen het werk iets lichter maken 
door nu reeds te storten. Hoofd-
lid 120 f r , bijlid 60 fr. KB rek nr 
404-3036801-74 van VU-Antw Stad 
(met vermelding lidmaatschap). 

ARR BAL 
Op zaterdag 29 november het 

jaarlijks bal van het arr. Kaarten 
ook verkrijgbaar op ons sekr. 

tl>M/a\fer wmaes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huweliil< - Brand - Familiale 

T i. GRATIS 

BOECHOUT-VREMDE 
AFDELINGSUITBOUW 

Wie aktief wenst deel te ne
men aan de verdere uitbouw van 
onze afdeling, of wie vragen of 
problemen heeft, gelieve zich in 
verbinding te stellen met Alex 
Peeters (afd. voorz ), Kapelleveld-
str. 51, Boechout (55.36 44). 

BOOM-REET-RUMST 
NAKLANK 2 LEEUWKENSBAL 

In de nacht van ons Leeuwkens-
bal (4 oktober) werd de lagere 
school van Schaarbeek zwaar be
schadigd. Dat was reeds de 22ste 
keer in minder dan 3 jaar ti jd en 
alles yvijst er op dat dit het werk 
is van Vlaams-hatende vandalen. 
Om de ouders die in zulke om
standigheden hun kinderen naar 
een Vlaamse school sturen een 
hart onder de riem te steken, heb
ben wij besloten een deel van de 
opbrengst van het bal over te 
maken aan de Oudervereniging 
van de lagere school van Schaar
beek. Wij steunen onze vrienden 
in de vuurlinie 1 

BORNEM 
LOKAAL VLAAMSE KRING 
« DE BRON » 

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

DIENSTBETOON 
Elke 2de vrijdag, in lok Ds 

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 : 
cafe 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 met te storten op VU-Ede-
gem 645-1005522-55. 
SOC DIENSTBETOON 

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

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

EKEREN 
KVO 

Gastvoorstelling. « De Zigeu
nerbaron » (Johan Strauss). Inge
richt door de Vlaamse Aktie en 
Kultuurgemeenschap. Dinsdag 2 
december. Plaatsen van 50 tot 
250 fr. Te bekomen : Wetstr. 12, 
Antw. Tel. 36 84 65. 
ARR. BAL 

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

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl. 7 (64 49.43) ; Maurits Van 
Tongerio, gemeenteraadslid, Leli-
enl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerle Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

OPROEP TOT DE LEDEN 
VAN DE NATIONALE PARTIJRAAD 
Op zaterdag 15 èn op zaterdag 22 november komt de nieuwe 
Nationale Partijraad bijeen, telkens met een zeer belangrijke 
agenda. Op 22 november worden de nieuwe algemene voor
zitter, en nieuwe algemene sekretaris en het nieuwe Partij
bestuur verokzen. 
Alle partijraadsleden worden verzocht deze beide data vrij 
te houden ten einde deze beide belangrijke vergaderingen 
te kunnen bijwonen. 
Let op : deze bijeenkomsten gaan door in het algemeen se-
kretariaat, Voldersstraat, 71, 1000 Brussel. Aanvang om 15 u. 

3' DIALOOGDAG 
WERD UITGESTELD 
Het Dosfelinstituut meldt ons dat de geplande 3e dialoog-
dag van de Volksunie, die gepland was voor zondag 30 no
vember a.s. te Antwerpen, uitgesteld werd. Zodra de nieuwe 
datum vastligt zuilen wij dit meedelen. 
De 3e dialoogdag zal handelen over « De vakbond in onze 
samenleving, verstarring of vernieuwing ». 

1. Georgette De Kegel, Ninove 

2. Bert Cremer, Denderhoutem 

3. Geert Bourgeois, izegem 

4. Juul Moens, Antwerpen 

Jef Vinex, Erps-Kwerps 

6. Jef Nagels, Oostende 

Liliane Stevens, Zwijndrecht' 

8. Jan Caudron, Aalst 

Ferre De Beuckelaer, Kontich 

10. Koenraad Dirckx, Schoten 

11. Joris Depré, Tervuren 

12. Willem Nollet, Hove 

13. Hector De Bruyne, Antwerpen 

Vic De Winne, Dilbeek 

Paule Dewael, St-Stevens-Woluwe 

Eugeen Franco, Oostende 

Maurits Hinderyckx, Zedelgem 

Jozef Labaere, Kortrijk 

Damien Van Haverbeke, Oostkamp 

Koen Van Meenen, Heusden 

348 

201 

192 

120 

120 

96 

96 

84 

84 

72 

60 

48 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 
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v^teioiKsuMie 
HOVE 
OVERLIJDEN 

Bestuur en leden van onze afde. 
ling bieden de h. en mevr. Op De 
Becq hun innige deelneming aan 
bij het overlijden van hun moeder 
en schoonmoeder. 

Ook aan onze sekretaresse me
vrouw Verhulst-Latomme betuigen 
wij onze deelneming bij het oven
lijden van haar zuster. 

Wij wensen beide bestuursle
den veel moed en sterkte om dit 
verlies te kunnen dragen. 

GELUKWENSEN 
Hartelijke gelukwensen aan ons 

trouw lid de h. Van Driessche en 
mevr. ter gelegenheid van hun 
gouden huwelijksjubileum. 

KONTICH 
SOC. DIENSTBETOON 
Zitdag van volksvert. A. De Beul : 
elke 1ste en 3de donderdag van 
19 tot 20u in lok. Alcazar, Mechel. 
sestwg 22, tel. 57.13.52. 
Alle dagen .liefst na telefonische 
afspraak : prov. raadslid Jef 

NOVEIVIBER 
14. 
14. 

15. 

15. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

22. 

22. 

22. 

22. 

22. 

22. 

27. 

27. 

27. 

28. 

29. 

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 Aitena. 
Ranst : Ontspanningsavond met dans en kwis in Gilden-
huis, Lievevrouwstr., om 20u. 
Edegem : Pensenkermis in lok. Drie Eiken, om 20u. 
Inl. bij de bestuursleden. 
Mortsel : Herfst-Stad-Wandeling (Antwerpen). Verza
melen om 14u aan standbeeld Brabo. 
Herenthout : 10 jaar VU-Herenthout. Optocht met fanfare 
Kempenland om 14u, met als besluit een toespraak door 
volksvert. Jo Belmans. 

Dosfelinstituut - f 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). 
Merksem : VU-kernledenvergadering om 20u in VU-ont-
moetingscentrum. 
Merksem : VUJO-ledenvergaderIng om 20u30 in Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298. 

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 Gravenwezel : TAK-filmavond « De Slag van Schaar
beek » in de gemeentelijke feestzaal, Kerkstr. 24, om 
20u30. Inkom : 30 fr. 
Merksem : Mosselfeest ingericht door VI. B.K. Tijl te
gen demokratische prijs. Jnschr. in VI. Huis Tijl, Breda
baan 298. 
Westerio : Afdelingsbal in zaal Sporta om 20u30, Genein
de (naast Abdij Tongerlo). Orkest : Gaston Scheers. 
Herenthout : Afdelingsfeest in de Nieuwe Kroon om 
20u. Onkosten : 190 fr. 
Merksem : Dia-avond « Noorwegen en Wereld Jambo
ree » door VVKS. 24e St-Frans, om 20u jn VI. Huis Tijl, 
Bredabaan 298. 
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). 

DECEMBER 
6. Eindhout : Jaarlijks bal. 
7. Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 
7. Herentals : St-Niklaasfeest. 

27. Westerio : VUJO-Knalkersteindejaarsbal in zaal Volks-
lust, Tongerlo-dórp, om 20u. Toegang : 40 fr. 

Steurs, Edegemsestwg 87, tel. 
57.10.27 ; gemeenteraadslid dr 
Ludo 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. 

KLEURWEDSTRIJD KINDEREN 
Uitslag en prijsuitreiking tijdens 

de poppenkastnamiddag op zaten-
dag 15 november te 14u30 in zaal 
Aitena. 

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 ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN (Arr.) 

VUJO-NIEUWS 
Elke 1ste dinsdag gaat om 19u 

30 in de Nieuwe Begaardenstr. 16 
een maandelijkse VUJO-vergade-
ring door. Welkom ! 

Op dinsdag 2 december wordt 
een nieuw bestuur verkozen om 
19u30 in de Nieuwe Begaardenstr. 
Kandidaturen vóór 18 november 
aan Dirk Dosfel, Oude Pleinstr. 
39, Mechelen. Stemgerechtigd 
van 16 tot en met 25 jaar. Verkies
baar van 16 tot en met 35 jaar. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
Op 21 november zal een uitge

breide arr. raad handelen over de 
uitbouw van het Vlaams zieken
fondswezen. Sen. Vandekerckhove 
en Toon Van Overstraeten zullen 
— zoals ze in de andere arr. 
reeds gedaan hebben — ook hier 
bij ons heel de problematiek van 
het ^iekenfondswezen behande-

MERKSEM 

OVERLIJDEN 
Op 30 oktober overleed ons 

medelid, Franpois Sweerman, in 
de ouderdom van 33 jaar. Manda-
tanissen en afdelingsbestuur van 
VU-Merksem, betuigen langs deze 
weg hun diep medevoelen aan 
mevr. Sweerman-Janssens, aan de 
kinderen 'Bert en Siegfried en aan 
de families Sweerman en Jans-
sens. 

KREA - VUJO 
Voor de derde maal heeft St-

Niklaas beloofd onze kinderen en 
hun vriendjes een bezoek te bren
gen. De Sint heeft een bijdrage 
van 200 fr. voorgesteld om zijn 
onkosten te 'helpen dekken. De 
ouders die wensen de Sint te 
ontvangen, worden verzocht naam 
en adres op te geven vóór 20 no
vember, op één der volgende 

adressen : Michel Du Bols, Fr. 
de l'Arbrelaan 71 ; Lutgart Kalin-
gart. Past. Bampsstr. 18 of in VI. 
Huis, Bredabaan 298. Op deze 
adressen liggen de inschrijvings
formulieren ter beschikking. 

VK-ATLANTA 
Onze e.k. thuiswedstrijd wordt 

gespeeld op 16 november. Opge
let wel voor het aanvangsuur : 
10 u., gezien de winterregeling. 

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-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 
DIENSTBETOON 

Voor alle problemen van admi
nistratieve aard, wendt u tot onze 
vrienden Frans De Meulemeester 
en Guido Michlels, elke vrijdag 
vanaf 20u op ons sekr., Antwerp-
sestr. 186. Tientallen Nielenaren, 
die bij hun eigen 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 wij dit leren... 

Op initiatief van de VUVA-St-
Kat.-Waver wordt door enkele 
mensen van het Dosfelinstituut 
een kursus « Goed leren deelne
men aan vergaderingen » georga
niseerd in het lok. In de Wereld, 
Markt 5. Om 20u starten op maan
dagavond 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. 

TURNHOUT 
VUJO 

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

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. 

WOMMELGEM 
AAN ONS LOKAAL : 

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

STRAKS : 
Beginnen wij weer aan onze 

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

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

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

BRABANT 
BRUSSEL-ZUID 
AAN DE VLAAMSE OUDERS IN 
HET ZUIDEN VAN BRUSSEL 

De Nederlandstalige ouders te 
Vorst-Brussel moeten bij gebrek 
aan eigen kinderdagverblijven hun 
peuters, kruipers en baby's naar 
een Franstalig kinderverblijf of
wel bij private (desnoods klandes-
tiene) onthaalmoeders brengen. 

Jonge aktleve mensen hebben 
een erkende vzw opgericht (ver
schenen in bijlage van het Staats
blad onder nr 8187-8201 van 16 ok

tober 1975) om een pluralistisch 
kinderdagverblijf te stichten. 

Dè NKK (Nederlandse Kommis
sie voor Kuituur) staat in voor de 
aankoop van een huis, de nood
zakelijke verbouwingswerken en 
de inrichting. 

De erkenning van het kinderdag
verblijf door het NWK (Nationaal 
Werk voor Kinderwelzijn), dat 
zorgt voor de weddeuitbetaling 
van het personeel, gebeurt slechts 
na een aanloopperiode van enkele 
maanden. 

Hierdoor is de vzw verplicht 
een beroep te doen op de good
will van bevriende firma's en sim
patisanten om de aanvankelijke 
werkingskosten te helpen dragen. 
In dit verband zouden dus giften 
en gunstige leningsvoorwaarden 
welkom zijn. Voor meer informa
tie kunt u altijd terecht bij de 
voorz. van de vzw, dhr J. Claes, 
Kinderdagverblijf Mallemuis, vzw, 
p/a Korporaal Tresigniesstr. 7 te 
1190 Brussel, tel. 02/377.58.96. 
Bankrek. KB Vorst 436-3097491-49. 

In de hoop dat u op ons aan
zoek positief kunt ingaan, danken 
wij u bij voorbaat. 

Met biezondere hoogachting. 

J. CLAES 
Voorzitter 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 

BESTUURSVERKIEZING VUJO 
Op vrijdag 14 november richt 

het arr. VUJO-bestuur nieuwe be-
stuursverkiezingen in. De verkle-
zi'ngen zullen plaatsvinden in het 
lok. Waltra (naast de KVS), Ar-
duinkaai, Brussel, tussen 20 en 
22u. Zijn stemgerechtigd : perso
nen die lid waren in 1974 en lid 
zijn in 1975 en waarvan de leeftijd 
tussen 16 en 25 jaar Is. 

VUJO-zelfklever te verkrijgen op 
het VUJO-sekretariaat, Volders
straat 71, 1000 Brussel, tel. 02/ 
512.51.60, tegen 10 fr. per stuk. 
Vanaf 10 eksemplaren : 5 fr. 
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HOEGAARDEN-MELDERT-
OUTGAARDEN 
BESTUURSVERGADERING 

Een speciale vergadering zal 
plaats hebben op donderdag 13 

november a.s. om 20 u. in lok. 
Luor, Tiensestr. 41, Hoegaarden. 
Dagorde : aanvulling van het be
stuur ; verdeling der stemkaar-
ten ; verdeling der bladen en pam-

KRAAINEMST-STEVENS-WOLUWE 

IN MEMORIAM 
PIET LEPLAT IS NIET MEER... 

Maandag 27 oktober hebben wij hem naar zijn laatste rust
plaats vergezeld. 
Gewezen arrondissementssekretaris, stichter en gewezen 
voorzitter van onze VU-afdeling, stichter en gewezen voor
zitter van het DF-Kraainem en aktief en stimulerend lid in 
het Vlaams verenigingsleven, dit zijn de adelbrieven van deze 
moedige en trouwe Vlaamsnationalist. 
Op zijn doodsprentje lezen we die wondermooie boodschap 
die het leven van Piet zo kenschetste : « Bewaar één woord 
van mij in de stilte van de dood : wees goed voor elkander ». 
Wij, die hem zo goed kenden, weten maar al te best dat zijn 
harde inzet voor het behoud van de Vlaamse gemeenschap 
doorweven was door die onmetelijke liefde voor zijn even
mens. 

Uit naam van ai onze VU-leden en simpatisanten betuigen 
wij ons innig medeleven aan mevrouw Leplat, kinderen en 
kleinkinderen. 

Het Bestuur 

fletten. Wij herinneren eraan dat 
ieder lid van onze afdeling van 
harte welkom is op alle vergade
ringen. IVlogen wij derhalve de le
den die reeds een bestuursfunktie 
kregen toegewezen en zij die de 
handen wensen uit de mouwen 
te steken, verzoeken om vooral 
door hun aanwezigheid op de ver
gaderingen, hun steun te bevesti
gen. 

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 b] Roger Sorgeloos, Bos-
str. 4 te Buizingen. 

LIMBURG 
DILSEN 

BESTUURSVERGADERING 
Vergaderde op 26 oktober in ca

fé IVletropole. Vooral de komende 
leden- en abonnementenslag wer
den onder de loupe genomen. Er 
werden trouwens reeds enkele 
abonnementen gemaakt. Tevens 
werd besloten begin januari '76 
een ledenfeestje te organiseren. 

EIGENBILZEN 

GRAMiVIENS KOMT 
Op vrijdag 12 december zal « de 

man van de daad » Fl. Grammens 
zijn bekende rede « 50 jaar Vlaam
se Uilenspiegelkamp » houden te 
Eigenbilzen in de Gemeentezaal 
om 20u. 

HASSELT 

OPENING VAN DE 
WINTERWERKING 

Zaterdag 15 november verwach
ten we alle leden van 't gewest 
Hasselt op de openingsvergade
ring van de komende winteraktivi-
teiten in het Hotel « Warson » 
(nabij het station) om 20u. Dan 
zal ons kamerlid Willy Kuijpers 
handelen over de tragische strijd 
van de Basken In het licht van de 

bevestigende zin « In Baskenland 
wil men een volk vermoorden ». 
Willy Kuijpers, die altijd deed wat 
hij zegde, staat met hart en ziel 
in de bevrijdingsstrijd van de ver
drukte volkeren. Of dat nu leren, 
Oekraïeners, Letten, Esten, Litau-
wers, Hongaren, Sudetenduitsers 
of Basken zijn, of dat nu «rechts» 
of «Imks» is, daar trekt Willy zich 
niets vanaan. De verdrukkende 
staat is zijne en onze vijand. De
ze voordracht, die geheel in de 
geest en de sfeer van het Hasselt
se VU-bestuur ligt, zal verder toe
gelicht worden met Baskische 
muziek, lichtbeelden en een ten
toonstelling. Deze eerste bijeen
komst van de getrouwen en de 
zovele simpatisanten moet de 
eerste stap zijn naar een inten
sieve aktie. Dus wij zijn er allen. 

NIEUW BESTUUR 
Voorz. : Fl. Hasevoets ; sekr. : 

J. Missoul ; ondervoorz. : R. De 
Brauwen ; penningm. : J. Nevens; 
prop. : V. Beirens en J. Schreurs ; 
org. : C. Cuppens, H. Cuypers en 
J. Pierard. 

INFORMATIEVERGADERING 
Zoals reeds vermeld, heeft het 

VU-bestuur beslist zijn idealen 
van volkse en demokratische 
trouw uit te dragen onder zijn 

eigen leden maar tevens onder 
de welwillenden van het gewest 
Hasselt. Onder de auspiciën van 
het Dosfelinstituut wordt een 
reeks voordrachten gepland, die 
de hoger vermelde pogingen 
trachten te realiseren. De start 
van deze informatie-werking ge
schiedt op zaterdag 15 november 
te 20u in het hotel Warson (nabij 
het station). Niet minder dan het 
aktieve duo kamerlid Willy Kuij
pers en lic. Walter Luyten komt 
ons hun ervaringen vertellen over 
de tragische strijd van het Bas
kische volk om en voor zijn poli
tieke zelfstandigheid. Deze infor
matie wordt toegelicht met Bas
kische muziek en lichtbeelden 
over land en volk. We houden al
len deze avond vrij en spreken 
met vrienden en simpatisanten 
reeds af. 

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). 

OOST-VLAANDEREN 
AALTER-BELLEM. 
LOTENHULLE-POEKE 
BESTUURSVERGADERING 

Heeft plaats op dinsdag 18 no
vember te Lotenhulle. Naast de 
normale dagorde zal er speciale 
aandacht gevraagd worden voor 
de hernieuwing van de lidkaarten 
en de abonnementen « Wij ». 
KIESFONDS 

Een kiesfonds «Gemeenteraads
verkiezingen 1976 » is gesticht 
Bestuursleden zullen zoveel mo
gelijk leden en simpatisanten be
zoeken, ten einde een kleine 
maandelijkse bijdrage te mogen 
innen. 
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 
maand. 

Bijdrage : 95 fr. per 

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. 

ERTVELDE 
NAKLANK BAL 25 OKTOBER 

ledereen die meegewerkt heeft 
tot het welslagen van ons bal 
wordt van harte bedankt. Be
stuursleden die hun kaarten nog 
niet verrekend hebben worden 
verzocht dit zo vlug mogelijk te 
doen bi j onze penningmeester 
Frank Van Hyfte. 
HERNIEUWING . WIJ » 

Lezers van « Wij » : de piost-
bode zal zich eerstdaags aanmel

den voor hernieuwing van uw 
abonnement op ons Vlaams-natio
naal weekblad. Maak het hem ge
makkelijk en leg uw geld klaar. 
Betaling per giro of bankrekening 
is ook mogelijk. 

KURSUS • GEMEENTEBELEID . 
Zie onder rubriek Dosfelinsti

tuut. Aanbevolen aan alle manda
tarissen en geïnteresseerden. 

VOETBALKLUB DE VELDBLOEM 
Om alle spelers en supporters 

te belonen voor hun sportieve in
zet is een gezellig samenzijn voor
zien in de maand december. 

NINOVE-MEERBEKE 
GEBOORTE 

Op 29 oktober werd Els gebo
ren, dochter van de h. en mevr. 
Appelmans.'Buyl en kleindochter-
tje van onze flinke VU-propagan-
dist Albert Buyl uit Meerbeke. 
Proficiat aan de ganse familie I 

KfILCnDCK 
NOVEMBER 
14 

15. 

15. 

22. 

22. 

22. 

22. 

29. 

Zuid-West-Pajottenland : Debatavond in zaal Commando, 
om 20u30. Sprekers : sen. Coppens (BSP), sen. Degrève 
(PVV), kamerlid De Keersmaecker (CVP), kamerlid J. 

Valkeniers (VU). Onderwerp : de samenvoegingen van 
gemeenten en het probleem van de A8-autoweg. 
Huizingen : Pannekoekenkermis in café Tijl, Torleylaan 
26 om 14u (ook op 16 november). 
Beersel-Drogenbos-Linkebeek : 2de grote pensenkermis 
in Feestzaal, Hoogstr. 10, Beersel, vanaf 18u. Ook op 16 
vanaf 12u en op 17u vanaf 18u. 
Meise : Afdelingsbal in Sporthal om 21u met het Waltra-
orkest. Inkom : 50 fr. 
Zellik : Gezellig samnezrijn in feestzaal De Jachthoorn 
vanaf 17u30. 
Kortenberg : Dansfeest in de Parochielokalen, Klooster-
sterstr. 29 om 20u. Toegang : 50 fr. 
Jette : Jaarlijks VU-bal in zaal Excelsior, Kardinaal Mer-
cierplein, met het orkest The Music Makers, om 21u. 
Dworp : VUJO-kaderdag op de Destelheide. Alle VUJO-
verantwoordelijken uit het arr. worden verwacht. 

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

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

ARR. VUJO-KADERDAGEN 

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

Volgende kaderdagen gaan door : 
Arr. Hasselt + Tongeren : 
Zaterdag 22 november van 10 tot 17 uur in het Kultureel Cen
trum te Hasselt. 
Arr. Dendermonde : 
Zaterdag 29 november van 14 tot 18 uur in « Gulden Hoofd », 
Grote Markt, Dendermonde. 
Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde : r 
Zaterdag 29 november van 10 tot 17 uur in « Destelheide » 
te Dworp. 

PROVINCIERAAD OOST-VLAANDEREN 
FUSIE 
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, samengekomen in vergade
ring, stelt vast dat de plannen van de minister van Binnenlandse Zaken 
die tot doel hebben de fusie van gemeenten door te voeren, verzet 
veroorzaken bij de betrokken bevolking van verschillende gemeenten 
in de provincie Oost-Vlaanderen. 

Betreurt dat de minister ter zake weinig aandacht schonk aan de voor
stellen of de bezwaren door verschillende gemeentebesturen geformu
leerd en dat hij bovendien onvoldoende rekening hield met de adviezen 
van de Gouverneur en de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen. 
Betreurt bovendien dat de regeringsplannen de randfederaties rond 
Brussel afschaffen, maar niet voorzien in de fusie van de negentien 
gemeenten van het bestuurlijk arrondissement Brussel-hoofdstad, zo
dat Vlaams-Brabant opnieuw door reële verfransing vanuit de hoofdstad 
bedreigd wordt. 

Vraagt de minister van Binnenlandse Zaken met aandrang recht tot 
amendering toe te staan tijdens het komend kamerdebat zodat uitein
delijk via de volksvertegenwoordiging sommige bezwaren kunnen 
worden weggewerkt. 

NOVEMBER 
15. Evergem : Lustrumviering in de nieuwe parochiezaal te 

Wippelgem. Aanvang : 20u. Orkest : Danny Vandewiele. 
20. St-Amandsberg : VUJO : Ludieke-plezierige dia-montage 

« Volksnationalisme » door Jaak Vandemeulebroucke, 
om 20u in Tijl, Klinkkouterstr. 

23. Erembodegem : TAK-kleurenfilm . Oe slag om Schaar
beek » met toespraak in zaal Animo om 20u. Inkom : 
30 fr. 

28. Ertvelde : Sinterklaasfeest om 19u. in Vlaams Huis De 
Veldbloem met poppenspel van « Vader Kapoen ». Asse
nede, Oost-Eekio en Zelzate zijn welkom. 

29. Waarschoot : Bolling voor mannen en vrouwen in café 
Bungalow, Arisdonk, om 19u. 

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

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

20u30, met The Ricwill's. 
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Tijdens de parlementaire val<antie trok een delegatie .van de 

Nederlandse Kultuurraad, onder leiding van voorzitter Jan Bas-

cour, op ' familiebezoek » bij de uitgeweken Vlamingen in 

Kanada en de Verenigde Staten. Van VU-zijde was volksverte

genwoordiger Richard Van Leemputten bij de delegatie. 

Er is in de pers wel eens kritiek geleverd op « de reisjes » van 

de parlementsleden en er valt inderdaad wel een en ander over 

te zeggen. Maar dit initiatief van de Nederlandse Kultuurraad 

vinden wij uitstekend. De Vlaamse natie moet de band behou

den, en liefst verstevigen, met de Vlaamse diaspora overal ter 

wereld. 

Een tweede goed punt voor de Kultuurraad is dat de delegatie 

na de kontaktreis op een perskonferentie verslag uitbracht over 

haar bevindingen. Zo hoort het : de gemeenschap dient inge

licht over de internationale kontakten van haar verkozenen. Wij 

hopen dat andere parlementaire reizigers voortaan het goede 

voorbeeld van de Kultuurraadsdelegatie zullen volgen. 

In onderhavig artikel geven wij het voornaamste weer van de 

ervaringen van de delegatie bij de Vlamingen in de nieuwe 

wereld 

flattÏY^^ 

In het voorjaar van 1975 besloot het bu
reau van de Kultuurraad voor de Neder
landse Kultuurgemeenschap, op voorstel 
van de Vereniging "België in de Wereld», 
Centrum voor sociaal-kulturele samen
werking met de landgenoten in de we
reld, tot het zenden van een delegatie 
van de Raad in de loop van de maand sep
tember naar de voornaamste plaatsen in 
de Verenigde Staten en in Kanada waar 
Vlamingen of Amerikanen, respektievelijk 
Kanadezen, van Vlaamse oorsprong wo
nen en die er in meerdere of mindere 
mate een eigen sociaal-kultureel leven 
opgebouwd hebben of er dito aktiviteiten 
ontwikkelen. 

DOEL VAN DE INFORMATIES 

Het doel van de informatiereis was, via 
een degelijk voorbereid «familiebezoek», 
na te gaan of en in welke mate de Kul
tuurraad in het kader van zijn bevoegd
heid inzake de internationale kulturele 
betrekkingen (artikel 59 bis, § 2 van de 
Grondwet) een taak heeft te vervullen 
tegenover de uitgeweken Vlamingen, hun 
kinderen en kleinkinderen. 
Meer bepaald werd onderzocht of na de 
uitbouw van de kulturele autonomie in 
België, eventuele initiatieven voor (vroe
gere) landgenoten in Noord-Amerika : 

• in de eerste plaats door henzelf ge
wenst zouden worden en zo ja welke ini
tiatieven ; 

• in de tweede plaats of deze initiatie
ven zinvol zouden passen in het kader 
van een beleid van internationale kultu
rele betrekkingen dat door de Kultuur
raad voor de Nederlandse Kultuurgemeen
schap ontwikkeld zou worden. 

De delegatie was samengesteld uit 8 par
lementsleden van alle politieke frakties, 
onder leiding van de voorzitter van de 
Kultuurraad voor de Nederlandse Kul
tuurgemeenschap, senator J. Bascour, 
volksvertegenwoordiger R. Van Leemput
ten werd namens de VU-fraktie van de 
Kultuurraad mede afgevaardigd. 

Deze informatiereis werd vooraf stevig 
voorbereid, alle mogelijke instanties in 
de bezochte streken werden vooraf van 
het doel van de reis op de hoogte ge
bracht. 

VOORBEREIDING 
EN WERKMETHODE 
VAN DE INFORMATIEREIS 

Men wilde in de eerste plaats kontakt 
opnemen met de basis van de Vlamingen 
in Noord-Amerika ; daarom werden er op 
een tiental plaatsen werkvergaderingen 
met de bestuursleden van de Vlaamse 
verenigingen georganiseerd. Van elke 
werkvergadering werd zowel een integra
le bandopname als een bondige schrifte
lijke samenvatting opgemaakt. Aanslui
tend op de werkvergaderingen had steeds 
een ontmoeting met de leden van de 
verenigingen plaats. 

Uiteraard vonden daarbuiten ook tien
tallen kontakten plaats met de Belgische 
diplomaten en overheden in de Verenig
de Staten en Kanada. 
De voornaamste Vlaamse nederzettingen 
in de Verenigde Staten bevinden zich in 
de Mid-West, dit is ruwweg de streek 
ten zuiden van de grote meren, de staten 
Michigan, Indiana, Illinois. 
In Kanada is de Vlaamse aanwezigheid 
zeer belangrijk in Zuid-Ontario (de tabak
streek) en in de streek van Winnipeg -
St Boniface, de hoofdstad van de provin
cie Manitoba. 

INVENTARIS OPMAKEN 

Een eerste konklusie van het eindrapport 
is dat, ondanks alle voorbereiding en 
reeds vroeger bekende informatie, drin
gend een inventaris dient opgemaakt te 
worden van alle bestaande verenigingen, 
organisaties, initiatieven van en voor 
Noord-Amerikanen van Vlaamse oor
sprong. Pas wanneer men juist weet wat 
alle privé-initiatieven in Noord-Amerika 
en in België en de officiële inspanningen 
ook in de Verenigde Staten en in Kanada 
tesamen vandaag betekenen, kan een echt 
beleid van internationale kulturele be
trekkingen uitgebouwd worden. Een goed 
punt voor dit rapport is alleszins dat bij 
het opmaken van de inventaris ook zal 
gekeken worden naar wat Nederland doet 
voor zijn landgenoten In de diaspora. 

VLAAMS BEWUSTZIJN 

Een van de belangrijkste hoofdstukken 
uit het eindrapport handelt over het 
Vlaams bewustzijn van de Vlamingen in 
Noord-Amerika. Wij citeren de letterlijke 
tekst : 

« In het gehele bezochte gebied werd 
een sterk Vlaams kuituurhistorisch be
wustzijn, meestal ter plaatse betiteld als 
« etnisch bewustzijn » vastgesteld ; een 
zeer tipische uiting hiervan waren de 
openingswoorden van de voorzitter van 
de Belgische klub te St. Boniface (Winni
peg) « We founded this club to have a 
home away from home » « We stichtten 
deze vereniging om een thuis te hebben, 
ook al waren wij niet thuis ». 
Hoe sterk dit etnisch bewustzijn ook 
weze, toch is de onwetendheid errond, 
vooral in de Mid-West (VS) en Winnipeg 
in (Kanada), en de verwarring tussen de 
vroegere nationaliteit en de etnische af
komst — België - Vlaanderen - Vlaams -
Nederlands — erg groot. Deze verwar
ring zal door de thans bestaande offi
ciële diplomatieke kanalen zeer moeilijk 
kunnen worden weggewerkt. In hun infor
matie komt Vlaanderen als etnisch begrip 
vooralsnog te weinig voor, laat staan de 
kulturele verbondenheid met Nederland. 
The Belgo-Canadian association te Toronto 
en de Union Nationale Beige te Montreal 

zijn tweetalige verenigingen, met leden 
van Vlaamse en Waalse herkomst (te 
Toronto overwegend Vlaams). 
Juist door dit feit is het etnisch bewust
zijn er iets duidelijker ; maar daarom Is 
men er nog niet noodzakelijk beter inge
licht. 

Overal elders in het bezochte gebied van 
de Verenigde Staten valt « Belgian » met 
Vlaams samen. 
Op korte termijn dient op het punt van 
een juiste informatie over het etnisch 
bewustzijn van de uitgeweken Vlamingen 
en hun afstammelingen veel werk ge
presteerd te worden, het is nu eenmaal 
hét basisgegeven, het uitgangspunt. 
Tevens raakt deze materie rechtstreeks 
de kulturele autonomie in België, domein 
waarover eveneens te weinig informatie 
gekend is. 

Gesuggereerd werd een mooi uitgegeven 
folder met de basisgegevens België -
Vlaanderen - Vlaams - Nederlands te 
kreëren en op grote schaal te versprei
den als start van verdere informatie. 
Overal waar « Belgian » met Vlaams sa
menvalt zou een dergelijke informatie 
een historisch gegroeid misverstand 
rechttrekken, in de « tweetalige » vere
nigingen in Kanada zou dit initiatief door 
de « Vlamingen » zeer gewaardeerd wor
den. 
Afgezien van deze suggestie dient alle 

De leden van de delegatie tesamen met de bestuursleden van de Vlaamse verenigingen 
te Chicago. 
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verstrekte informatie gezien te worden 
tegen de achtergrond van dit etnisch be
wustzijn. 
Slechts zelden was dit bewustzijn de 
enige bron'voor het ontstaan van een 
vereniging. Sociaal-ekonomische noden 
waren dominant. Ontspanningsaktivitei-
ten en het sociaal-kulturele verenigings
leven volgden. Na de pionierstijd kwam 
het etnisch bewustzijn meer op de voor
grond. 

Het is opvallend dat zowel mensen uit 
de eerste generatie een zeer sterke inte
resse betonen voor de etnie, als mensen 
uit de derde generatie ». 
Wef is voor ons Vlaams-nationalisten toch 
hartverwarmend deze woorden terug te 
vinden in het officieel eindrapport van 
een parlementair verslag... 

WAT SUGGEREREN 
DE VLAAMSE NOORDAMERIKANEN 
ZELF ? 

Na Interessante beschouwingen over de 
mentaliteitsverschiilen tussen de ver
schillende Vlaamse nederzettingen (lan-
delijk-stedelijk, hun maatschappelijk be
lang, hun struktuur enz...) wordt een 
ruim deel van het eindrapport voorbehou
den voor de samenvatting van de inge
wonnen informatie, waarnemingen en 
suggesties. 
Heel bondig samengevat komt het hier 
op neer : 
9 er bestaat een echte kreet naar aan
gepaste informatie over Vlaanderen en 
België op alle mogelijke vlakken ; 
9 de Noordamerikaanse Vlamingen ver
wachten hulp om de « Gazette van De
troit », het enige tweetalige (Engels-Ne
derlands) Vlaams weekblad In Noord-
Amerika tot hét persorgaan te maken 
voor de Vlamingen in Noord-Amerika ; 

# de BRT zou meer hulp dienen te bie
den bij de Vlaamse radio-uurtjes te De
troit (VS) en Tilsonburg {tabakstreek, 
Kanada) ; 

# er zouden mogelijkheden van reizen 
naar België, uitwisselingsprogramma's 
met Vlaanderen en studiebeurzen moeten 
gegeven worden ; vooral voor de jonge
ren is dit noodzakelijk ; 

# waarom zou Vlaanderen niet enkele 
kulturele centra op goed gekozen plaat
sen kunnen financieren ? 

9 waarom wordt er niet eenmaal per 
jaar een rondreis door Noord-Amerika ge
organiseerd van een kulturele manifes
tatie ? 

9 waarom helpen de Vlaamse Univer
siteiten niet mede aan het historisch on
derzoek over de Vlaamse nederzettingen 
in de VS en Kanada ? enz... 

SLOTBESCHOUWING 

De slotbeschouwing van het eindrapport 
nemen wij integraal over, men vindt 
al te zelden een dergelijke taal in een 
officieel rapport : 

In Kanada wordt wel eens beweerd dat 
de Belgen en de Nederlanders in verge
lijking met de overige etnische groepen 
een echte « deadwish » (letterlijk «dood
wens») vertonen, een snelle bewuste wil 
tot integratie of zelfs het kultureel ver
zinken in het nieuwe vaderland. 
Dit is onwaar en stoelt op een verkeerde 
interpretatie. Het kan waar zijn dat de 
« Belgische » emigranten zich in verge
lijking met veel belangrijker etnische 
groepen (bv. Detroit Is nog steeds de 
tweede grootste « Poolse » stad ter we
reld), gemakkelijker integreren In de 
grote smeltkroes van etnieën die Noord-
Amerika is. 

Maar het is evenzeer waar dat het bijna 
een wonder mag heten dat, vandaag, een 
relatief kleine kolonie van hoofdzakelijk 
miserie-emigranten zonder veel kulturele 
achtergronden op het ogenblik van hun 
uitwijking, gevormd tussen 1860 en 1960, 
verspreid over een onmetelijk kontinent, 
verstoken van kontinue en gestruktureer-
de hulp, informatie of begeleiding, nog 
een dergelijke levenskracht vertoont. 
Het dialekt dat de aanvankelijke emigran
ten spraken mag dan voor een deel ver
dwenen zijn, het aanleren van het Neder
lands mag dan hoofdzakelijk gericht zijn 
op enkele praktische doeleinden en niet 
in de eerste plaats als kommunikatiemid-
del, feit is dat er vandaag nog steeds 
een Vlaams verenigingsleven bestaat dat 
levend is, dat schreeuwt om kontakten, 
informatie en hulp. 

Bij alle verantwoordelijken overheerst de 
duidelijke indruk dat het België-na-de-
kulturele-autonomie voor de Vlamingen 
in Noord-Amerika laat kwam, maar niet 
té laat. 
Het geheel van de « Vlaamse nederzet
tingen » is levend gebleven, mede dank 
zij zovele inspanningen van privé-perso-
nen, partikuliere organisaties — hoofd
zakelijk België in de Wereld — en diplo
maten. 

De privé-inspanningen hebben echter 
grenzen. Men is op een beslissend keer
punt aangekomen. Er is dringend nood aan 
strukturen, hulp, een Informatie- en kom-
munikatiekanaal, ondersteuning van de 
pers, een professionele aanpak. Kortom, 
er is nood aan een beleid voor de (vroe
gere) Vlamingen in Noord-Amerika, een 
beleid vooral gericht op jongeren. 
De kern van de vraag naar een beleid is 
deze : de (vroegere) Vlamingen in Noord-
Amerika vormen het natuurlijk uitgangs
punt, de natuurlijke basis voor de uit
bouw van een beleid van internationale 
kulturele betrekkingen met N o o r d -
Amerika. 

Zal met een beleid gewacht worden tot 
de natuurlijke basis voor een dergelijk 
beleid in verval zou geraakt zijn ? 
De toestand In Noord-Amerika vandaag 
geeft de dekreetgever de unieke gele

genheid een beleidslijn uit te bouwen 
voor de geëmigreerde Vlamingen en hun 
afstammelingen, in het kader hiervan de 
nodige strukturen en kanalen uit te bou
wen, die tevens dienstig kunnen zijn voor 
de internationale kulturele betrekkingen 
met Noord-Amerika in zijn geheel. 
Op basis van dit analltisch eindverslag 
zal een politieke keuze gemaakt worden : 
via welk kanaal zullen welke beleidsprio
riteiten opgenomen worden. Voor wat 
Kanada betreft zal de beïnvloeding van 
de besprekingen ter voorbereiding van 
het Belgisch-Kanadees Kultureel Akkoord, 
van enorm belang zijn. Moge hierbij niet 
vergeten worden dat ook op korte termijn 
heel wat gepresteerd dient te worden. 

Het België na de kulturele autonomie, 
heeft zichzelf de handschoen toegewor
pen . 

P.M. 

' A* S^" ' ' * 

Hier is wel een mooi verhaal aan verbonden : op weg naar een ontmoeting met Vlamin
gen te Chicago liet de autobus het volledig afweten ; een deel van de delegatie werd 
uiteindelijk ter plaatse gebracht door een politiepatrouille met achter het stuur toevallig 
de enige « Vlaamse ' politieman van Chicago, de heer Blommaert ! Hij werd dan ook 
prompt uitgenodigd de ontvangst bij te wonen. 

ONZE KOMMENTAAR 

Onze kommentaar kan kort zijn. 

De lezers kennen ons gerechtvaardigd scepticisme ten over
staan van zovele parlementaire (snoep)reisjes. 
Het is daarom des te verheugender dat de Nederlandse Kuituur-
raad zich hier blijkbaar niet heeft aan bezondigd : het opzet, 
de werkmethode en de resultaten van deze echte informaties, 
de openheid rond deze reis, stemmen gunstig. 
Nochtans zal het initiatief slechts uitewilelijk beoordeeld kunnen 
worden nadat de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurge-
meenschap er al dan niet in slaagt de bevindingen van deze reis 
te vertalen in een beleid, het niet te laten bij een goed eind
rapport. 

Een beleid van internationale kulturele betrekkingen voert men 
in de eerste plaats door het oprichten van de juiste strukturen, 
de juiste kanalen. Daarenboven kan men, in tweede orde, be
staande privé-initiatieven steunen, indien dit nuttig zou zijn. 
De echte uitdaging van de Nederlandse Kultuurraad ligt dus in 
het kuisen van de mafia van het o zo officiële Belgische minis
terie van Buitenlandse Zaken om, bv. via de oprichting van een 
Konsulaat Generaal voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap, 
de juiste weg te kiezen. 
Zal dit ook gebeuren ? 

Zo ja, dan lijkt ons het gemeenschapsgeld dat aan deze reis en 
de daaropvolgende initiatieven werd en zou worden besteed, 
gerechtvaardigd, zelfs in deze inflatietijd. 
Een Vlaming ook al is hij of zij uitgeweken is toch wel een paar 
frank per hoofd waard ? Of niet ? 
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AALST (Arr.) 
VUJO 

VUJO arr. Aalst verzoekt de ak-
tieve VU-leden en simpatisanten 
beneden 30 jaar zich kenbaar te 
maken met het oog op de verde
re uitbouw van aktieve kernen, in 
elke afdeling van het arr. wil men 
aktieve VUJO-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 Caudron : elke zaterdag van 
11 tot 12u in Het Gulden Vlies, 
Esplanade, Aalst. 

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

DEINZE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

Gespreksleider : volksvert. Fr. 
Baert. Paneelleden : burgemees
ter Van de Wiele (Deinze), burge
meester Van den Abele (St-Mar-
tens-Latemj, burgemeester Kint 
de Rodebeke (Bachte-Maria-Leer-
ne), burgemeester Van Nevel 
(Vinkt). Heden 13 november 
om 20u in de zaal Rossbrau, Markt 
129, Deinze. 

DENDERMONDE (Arr.) 
VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHEL-
DE-DEN DER-DUR ME 

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

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

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

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

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

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

GENT-EEKLO (Arr.) 
BERICHT AAN ONZE AFDELINGEN 

Het arr. bestuur Gent-Eeklo 
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 ! 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

K. Karelstr. 80. In samenwer
king met KVHV en Europareizen 
stellen we een jeugdreis naar 
Zuid-Afrika op punt. Vertrek 24 
juli, terug op 15 augustus 1976. 
Geïnteresseerden talmen best 
niet te lang om kontakt op te ne
men. 
METRO-AVOND 

Op 14 november richt het Dos
felinstituut een Metro-avond in, 
met als gast prof. Snacken, voorz. 
van het « Metro-Neen «-aktieko-
mitee. Gelegenheid tot diskussie 
en informatie te over. Plaats : 
in de Rode Hoed, Klein Turkije 
(aan St-Niklaaskerk) te Gent om 
20u. 

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. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad van Heusden 
komt samen op maandag 17 no
vember te 20u. Iedereen heeft het 
recht deze zittingen bij te wonen. 
Er zijn zitplaatsen voorzien. Be
langstellenden die voor de eerste 
maal zouden komen, wijzen we er 
nogmaals op dat deze gemeente
raadszitting plaats heeft in de 
bovenzaal van het gemeentehuis. 
Dorpsplein. Men mag ook binnen
komen tijdens de zitting. 

Enkele agendapunten : de VU 
heeft een voorstel ingediend, om 
de lijnbus Heusden-Wetteren (via 
Ten Ede), ook langs de dicht be
volkte wijk Mellehoek en Veer-
hoek te laten rijden met bijkomen
de halten. Verder wordt door de 
VU een administratieve staking 
voorgesteld als protest tegen de 
fasistische en diktatoriale fusie
plannen van de regering. Verder 
wordt ook de begrotingswijziging 
besproken. 
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 I 
Het aantal deelnemers is beperkt. 
De eerste ingeschrevenen heb
ben voorrang. 

KALKEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
SCHELDE-DENDER-DURME 

Zitdag : elke maandag, 16-17u, 
Vromontstr. 10 (Kremershuis). 

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. 
weiijk 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 Huis 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 Dosfelinstituut. 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Oswald Van Ooteghem en/ 
of prov. raadslid Georges Gyse-
ghem stellen zich ten dienste van 
eenieder steeds de laatste zater
dag van de maand om 14u30 in de 
Gontrode, Heirweg 49 (30.06.53). 

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

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

NIEUWKERKEN-WAAS 
PROPAGANDA 

Prachtige nylon leeuwevlaggen, 
slechts 320 fr., spelden Vfu of 

leeuwtjes alsook wimpels zijn te 
bekomen bij Hilaire Govaert, Hel-
hoekstr. 72. 

ZWARE JONGENS 
& LICHTE MEISJES 

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

STNIKLAAS (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 
IN MEMORIAM 

Op 25 oktober j l . kwam onze 
goede vriend Mare Roegiers op 
tragische wijze om bij een ver
keersongeval. Als trouwe grens
rechter van onze voetbalklub de 
Flamingo's, reed hij na de wed
strijd huiswaarts, toen de fatale 
botsing plaatsvond. Vaarwel, stille 
vriend Mare, uw Flamingo's en uw 
VU-kameraden zullen u niet licht 
vergeten. 

KIESFONDS 
Onze afdelingskas is blut. Een 

niet aflatende propaganda, de 
verspreiding van 2.000 nummers 
van « Wij », onze forse bijdrage 
voor de off-setpers van VU-Meet-
jesland, het aanschaffen van een 
stapel papier en de lopende on
kosten waren al te samen een 
beetje meer dan onze kas nog 
kon dragen. Er wordt echter al 
aan de vorming van een kiea-
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 Puls,' 
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. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
MEDEDELING 

De h. Catrysse Roger, Brussel
sestwg 431 te Gentbrugge, een 
oventuigd Vlaams-nationalist en 
lid van de partij heeft alhier te 
Blankenberge de dancing « The 
Oueen », gelegen Breidelstr, ge
opend. Hij verhoopt er veel 
Vlaamse vrienden te kunnen ont
moeten en de danslustigen weten 
waar hun beentjes uit te slaan. 

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

DIKSMUIDE (Kanton) 
ADEL VERPLICHT 

De afd. Diksmuide heeft nu 
twee leden in het arr. bestuur 
(Laridon en Cosman) en de afd. 
Koekelare ook twee (mevr. Loo-
tens en Hemeryck), dat maakt 4 
op 10 ! Zo goed hebben we er 
nog niet voorgestaan. Anderzijds 
moeten we nog een kant. gevol
machtigde hebben : wie daartoe 
bereid is melde zich bij G. Lari
don. We moeten ons nu met alle 

afdelingen van het kant. wezen zo. 
wel in de leden- als abonnemen
tenslag als ook in de strijd voor 
De West. Hier heeft de stad Diks
muide nog een lange weg af te 
leggen. 

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. 

DikSMUIDE (Afd.) 
DE 18de KEER 

Ons afdelingsbal, dat deze keer 
op St-Niklaas valt, gaat door op 6 
december in het Vlaams Huis. 
Waar is de tijd dat Diksmuide en 
Gistel de enige plaatsen waren, 
waar de inrichting van zulk bal 
mogelijk was en dat het gehele 
arr. zich verplaatste ! We moe
ten er ook dit jaar iets van maken 

dat onze traditie waard is en dat 
ons alvast een stootje geeft voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

ETTELGEM 

LIDKAARTEN 
De nieuwe kaarten van 1976 

zijn thans toegekomen bij de afd. 
sekr. Marie-José Vervaecke. De 
prijzen voor 1976 zijn 120 fr. per 
hoofdlid en 60 fr. per bijlid. Wie 
ons werk wil sparen kan uit eigen 
beweging zijn kaart afhalen op 
het sekretariaat. 

GROOT-OOSTENDE 
WESTGALM 

Vorige week kwam onze tweede 
« Westgalm » van de pers en 
werd aan de leden verzonden in 
een nieuw kleedje. Toch hoort 
men nog dat bepaalde leden hun 
exemplaar niet ontvingen. In der
gelijk geval kan men zich steeds 
werrélen tot de sekr. We danken 
alle medewerkers van harte voor 
het tot stand komen van dit goede 
nummer. 

FOUT 
In ons vorig nummer publiceerden 
wi j de datum en de plaats van 

iflLCnDCR 
NOVEMBER 
15. Houtem : Kant. avondfeest met avondmaal, dans en 

tombola. Zaal Handelshof. 19u30. 
17. Veurne : Vergaderiing van het arr. bestuur. 
18. Groot-Oostende : Home Wiking (Nieuwpoortstwg 370) 

voor de VU-vrouwen : hoe bloemen schikken ? Om 20u. 
21. Oostende-Stene : Mosselensouper in café Vliegmachien, 

Steensedijk, 19u30. 
22. Ichtegem : Afdelingsbal in De Engel. 
23. Diksmuide : Arr. raad om 9u30. 
28. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
30. Izegem : VU-St-Niklaasfeest. 

DECEMBER 
6. Diksmuide : St-Niklaasbal in Vlaams Huis. 
7. Groot-Oostende : St-NIklaasfeest in Koninginnehof. 15u. 

15. leper : Kerstfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging 
om 14u30 in het Jeugdstadion. 

het St-Niklaasf&est. Hierin was 
een fout geslopen : dit gaat niet 
door in het (daarvoor te kleine) 
Prinsenhof doch wel in het Konin
ginnehof en wel op 7 december 
om 15 u. Ouders die met hun kin
deren wil len deelnemen kunnen 
zich inschrijven bij een der da
mes, die u via « Westgalm » vol
doende bekend zijn. 

VROUWENVERGADERING 
Op 18 november gaat In de ho 

me Wiking, Nieuwpoortsestwg 270 
Om 20u een samenkomst door met 

praktische inhoud : « Hoe schikt 
men bloemen ? », gegeven door 
een specialiste bloemenhandelaar-
ster. Goede voorbereiding alvast 
voor kerstmis en nieuwjaar. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

Vorig jaar bleef onze afdeling 
wel wat achter op de abonnemen
tenwerving. Daarom moet het dit 
jaar beter. Het abonnement kost 
500 fr. voor een heel jaar, dus 
nog geen 10 fr. per nummer. Welk 
weekblad kan men tegen die prijs 
kopen ? De lezers die niet langs 
de post konden hernieuwen kun
nen dit bij een der bestuursleden. 

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, ni. «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 herdenkmg bij te wonen op 
vrijdag 14 november Om 20u in de 
zaal « 't Zweerd », Grote Markt 
te leper. 

lEPER 
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 
LEDENHERNIEUWING 

Binnenkort mag u het bezoek 
verwachten van één van onze be
stuursleden voor de hernieuwing 
van uw lidmaatschap. Voor 1976 
betaalt een hoofdlid 120 fr. en een 
bijlid 60 fr. De ledenhennieuwing 
is een reusachtig werk dat het 
bestuur in de kortst mogelijke 
tijd wil afwerken. Help het be
stuur daarbij. Moedig hem aan 
door gezinsleden bijlid te laten 
worden. Als één gezinslid de bij
drage van hoofdlid betaalt, kan 
elk ander gezinslid bijlid worden. 

VU-SINTERKLAASFEEST 
Gaat door op 30 november in 

zaal Century. Als uiterste inschrij
vingsdatum was 10 november 
voorzien. Wie niet tijdig inschreef 
kan zich nog berouwvol tonen, als 
de bliksem onmiddellijk gaan in
schrijven op één van de volgende 
adressen : Winny Smalle (Korte-
str. 13, bus 7), Vlaams Huis of bij 
één van de bestuursleden, en om
wille van zijn kleine nalatigheid 
misschien een ekstraatje betalen 
ten bate van het Sinterklaasfeest. 
En onthou ook dit : iedereen is 
welkom I Ook grootouders, ook 
echtparen zonder kinderen, ook 
ouders met oudere kinderen. 

VU-VROUWEN : BESTUUR 
- Voorz.: Winny Smalle (Kortestr. 
13, bus 7) ; koördinatie : Frieda 
Lagae-Coene (Neerhof str. 11) ; 
prop. : Goddy Wullaert-Nolf (Prin-
sessestr. 110) ; org. : Kris Pyn-
ket-Vandevyvere (Vlaams Huis, 
Grote Markt 30) ; penningm. : 
Renata Verbeke-Blondeel (Krekel-
str. 33) ; sekr. : Mimi Vermeulen-
Hublou (P. Boncquetstr. 28, Kach-
tem). Namens de VU-Vrouwen zal 
Frieda Lagae-Coene voortaan de 
vergaderingen van het VU-bestuur 
bijwonen. 

VU-VROUWEN : AKTIVITEITEN 
Organisatie van het VU-Sinter-

klaasfeest (30 november) ; voor

dracht door Betty Bourgeois-Hoste 
(advokate) over de rechten van 
de vrouw (10 december) ; panne-
koekenavond (28 januari '76) en 
paaszoektocht (25 april '76). 

ABONNEMENTENSLAG 
De abonnementenslag voor het 

weekblad « Wij » is op gang ge
komen. Het hele bestuur is er
mee bezig, verzamelt adressen, 
doet suggesties en steunt zijn top-
werver Geert Bourgeois. Geert 
blijft niet bij de pakken zitten. El
ke week verhoogt hij het aantal 
punten. Uit de lijst van de Top-20 
krijgt men hem raet I Elke be
staande abonnee op « Wij » kan 
ook wat doen. Door bv. zelf 1 
nieuw abonnement aan te werven. 
Of ook nog door adressen van ge-
interesseerden door te spelen aan 
Geert Bourgeois of aan een ander 
bestuurslid. Als iedereen zijn 
steentje bijdraagt haalt Izegem 
een dik pak nieuwe « Wij «-lezers 
uit deze abonnementenslag. 

ARCHIEF 
Het bestuur heeft besloten een 

archief over VU-lzegem aan te 
leggen. Dat met een dubbel doel: 
het bestuur de mogeljkheid geven 
onmiddellijk dokumentatie te kun
nen raadplegen en bronnen te be
waren voor de latere geschied
schrijver. De h. Luc Biillouw, lic. 
geschiedenis en leraar (Vanden 
Bogaerdenlaan 91, tel. 30.12.23), 
neemt deze taak op zich. Wij ma
ken van de gelegenheid gebruik 
om een dringende oproep te doen 
tot allen die oven dokumentatie 
beschikken (kiespamfletten, ver
kiezingsuitslagen, ledenberichten, 
oude verslagen, stukken i.v.m. de 
gemeentepolitiek), dit aan de ar
chivaris over te maken. 

M A Ï S O U I MADAME... 
Het is haast niet te geloven, 

maar een warenhuis (Delhaize is 
de naam) meent tweetalige propa
ganda te moeten voeren te Ize
gem. De Franse tekst begon met 
« Mals oui Madame... ». VU-lze
gem zegt natuurlijk niet « Merci 
Delhaize... » en gaat een spaak 
in het wiel steken van dit soort 
praktijken. Daar volgt later wel 
meer nieuws over. 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Het bureau van uw ziekenfonds 

Westflandna is weer elke werk
dag open van 14 tot 17u [Gentse-
str. 18, tel. 30.33.37). Mevr. J. De' 
coopman-Vanassche zorgt voor 'n 
uitstekende service. Voeg u bij de 
alsmaar groter wordende groep 
mensen die hun vertrouwen stel
len in het Vlaamse ziekenfonds 
Westflandria. Doe een beroep, 
voor alle inlichtingen en inschrij
vingen, op Raymond Wullaert, 
Prinsessestr. 110 (tel. 30.53.80). 

KACHTEM 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

Ook te Kachtem is er een zit-
dag ten huize van Jacques Buyse 
(Eikstr. 13, tel. 30.18.23), ekle don
derdag van 16 tot 18u. Hij zorgt 
voor alle 'inlichtingen voor wie 
zich bij het ziekenfonds Westflan
dria wil aansluiten. En vergeet het 
niet : ziekenfonds Westflandria 
betekent : een eigen ziekenfonds 
met een perfekte service ! 

KOKSIJDE 
KANT. FEEST 

Denk eraan dat wij overmorgen 
in grote getale naar Houtem moe
ten, waar in het Handelshof het 
kant. avondfeest doorgaat. Moest 
er zich iemand nog niet ingeschre
ven hebben, moet hij zich spoe
den : wend u tot een bestuurslid 
of rechtstreeks tot A. Huyghe in 
Veurne, tel. 058/31.16.83. Prijs : 
275 fr. 

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. Zljt u nog geen lid van 
ons Vlaams ziekenfonds, vraag 
hem dan om een vrijblijvend be
zoek. 

KORTRIJK (Afd.) 
WELKOM I 

Op 27 november om 20u eerste 
kontaktname van de Vlaamse Jon-
gerenklub in 1301. Alle jongeren, 
geïnteresseerd in Vlaamse tontak. 
ten en werking worden vriendelijk 
uitgenodigd. 

VELE HANDEN... 
Op 18 november om 20 u. in 

1302 samenkomst van de werk
groep voor de verzending van 
« Wij in Kortrijk ». Wij rekenen op 
een grote opkomst. Vele handen 
maken het werk licht. 

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 univ. Campus 
't Hoge, 20u. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
LEDENSLAG 

Het jaar 1975 werd afgesloten 
met 235 leden, wat ons drie raads. 
leden in de arr. raad bezorgde. De 
laatste tijd mochten wij meerdere 
nieuwe toetredingen noteren voor 
1976 uit de wijk Raversijde. Ons 
doel is natuurlijk in deze wijk de 
laatste stadsafdeling van Oosten
de op te richten. Wanneer ? dat 
hangt mede van u af. We hebben 
in Raversijde al 3 bestuursleden 
van de afdeling Mariakerke : nog 
een tiental leden en we staan zo 
ver... ! 

ZIEKENFONDS DE WEST 
Voor Mariakerke is Eugeen 

Franco verantwoordelijk zowel 
voor de ledenwerving als voor de 
ledenbegeleiding en uitbetalingen. 
Mogen wij u vragen hem daarbij 
behulpzaam te zijn, vooral met... 
nieuwe aansluitingen te bezorgen. 

OOSTENDE-STENE 
ONZE JARIGE 

Voor kort vierde een onzer le
den van het eerste uur, met name 
Michel Vandenbussche, zijn 65e 
verjaardag. Vriend Michel is 
iemand waar de afdeling steeds 
kan op rekenen en die telkens, bij 
elke gelegenheid, leven in de 
brouwenij brengt. Wij houden er
aan hem van harte geluk te wen
sen met de hoop nog lang van 
zijn luimigheid te kunnen genie-
ten en tevens op zijn dienstvaar
digheid te kunnen beroep doen. 

MOSSELENSOUPER 
Met het oog op een nauwer 

kontakt tussen de leden organi
seert de afd. Stene op vrijdag 21 
november te 19u30 een mossel
souper in café Vliegmachien, 
Steensedijk, Stene (Oostende). 
De prijs werd in deze inflatietijd 
demokratisch op 95 fr. per per
soon gehouden. Er kan ingeschre
ven worden bij de organisatiege-
lastigde Roger Verhaege, Zilver
laan 19, of bij de sekr. Didier Ver-
sieck, Stuiverstr. 511. tel . 50.29.99. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
ARR. RAAD 

Op 23 november vergadert voor 
de laatste maal dit jaar de raad 
in het Vlaams Huis te Diksmuide. 
Op de agenda staat o.m. de ko-
optatie van twee raadsleden ipv. 
Cosman en Meyns die inmiddels 
in het arr. bestuur zetelen. Kandi
daturen moeten op het sekr. bin
nen zijn tegen 17 november (Nar-
cissenlaan 4, Oostende). Verder 
is er een voorstel tot statutenwij
ziging uitgaande van O/Centrum 
waarvan de tekst aan de afdelin
gen werd overgemaakt. 

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 
Tegen 1 december moeten alle 

afdelingen een extra-inspanning 
doen : de ledenstand op die dag 
is beslissend voor het vaststellen 
van de door het Rijk uitgekeerde 
werkingstoelagen. Het komt er nu 
op aan « iets » te doen I Hieron
der vindt u de lijst van onze me
dewerkers : 

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, 
Nieuwpoortsestwg 30, Middelker
ke, woensdag, 18u30-20u ; J.P. 
Vandenberge, Oude Kerkwegel 13, 
Ettelgem, dinsdag, 19u30-20u30 ; 
Eug. Franco, Warschaustr. 29, 
Oostende, na afspraak tel. 059/ 
70.22.24 ; Jan Defurme, Iperleed-
str. 9, Leffinge, na afspraak tel. 
059/30.24.75 ; mevr. Sercu, Veld-
str. 40, Adinkerke, na afspraak tel. 
058ë41.22.47 ; mevr. Vanlerberghe, 
Lindestr. 6, Lo ; José Debruyne, 
Middenlaan 49, Koksijde, na af
spraak tel. 058/51.50.82 ; voor 
Oostende tevens ook A. Van Sijn-
ghel. Witte Nonnenstr. 5. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
DIENSTBETOON 

Ofschoon onze kamer- en ge
meenteraadsleden gaarne te uwer 
beschikking staan voor elk dienst
betoon, willen wij er onze Zand-
voordse leden aan herinneren dat 
dr Alfons Van Rintel, als lid van 
de KOO steeds tot uw dienst is. 
Bezoek hem of maak een af
spraak via tel. nr. 70.71.68. 

PERVIJZE 
ARR. RAAD 

Met onze vriend Adelson Decat 
is Pervijze voor de eerste maal 
in de VU-geschiedenis in de kij
ker gekomen van onze leden. Hij 
is nl. door de afdeling gedelegeerd 
in de arr. raad. We verwachten 
veel van hem, want bij ons is nog 
héél wat te doen ! 

VEURNE 
BENOEMING 

Met genoegen delen wij mee 
dat onze vriend Dirk Servayge be
noemd werd tot « Rechter in Han
delszaken » bij de Rechtbank van 
Koophandel te Veurne. Wij wen
sen hem van harte proficiat. 

VANDAAG 
Gaat in het Handelshof te Hou

tem het jaarlijks avondfeest door 
van het kant. Veurne. Denk eraan 
dat het dus te laat is om nog 
langs de bank te betalen. Wie nog 
wil mee eten en dansen, wende 
zich tot Bert Huyghe, leperse-
stwg 41. Deelnemingsprijs: 275 fr. 

ONS BLAD 
De postbode heeft een eerste 

aanbieding gedaan van de abon
nementen op « Wij ». Wie niet 
thuis was kan steeds de afreke
ning (500 fr. per jaar) regelen met 
iemand van de bestuursleden. En 
wie maakt er voor 1976 een lezer 
bij ? 

WERVIK 
BINNENKORT KOMT HIJ WEER... 

... de goede Sint. Hij is bereid 
ook de Wervikse Vlaamsnationa-
listjes met zijn bezoek blij te ma
ken. Mogen wij de ouders vragen 
ons tijdig in te lichten omtrent 
het gewenste uur en eventuele 
andere wensen. De juiste datum 
is nog niet gekend, doch de rond
gang zal op een zaterdag geschie
den. 

KERSTFEEST 
Dit jaar zouden wi j graag voor 

onze leden en simpatlsanten een 

kerstfeest organiseren, eventueel 
in samenwerking met omliggende 
afdelingen. Indien de konkrete 
mogelijkheid zich voordoet, zul
len onze mensen tijdig ingelicht 
worden. 

SOC. DIENSTBETOON 
Zoals verleden week reeds een 

eerste maal in de « Wij • ver
scheen, wordt er elke 1ste dins
dag een vaste zittijd voorzien. 
Deze gaat door bij Jef Claeys, 
Ten Brielenlaan 108, van 19 tot 
20u. U kunt ons gerust inlichten 
omtrent uw problemen, zowel van 
sociale als juridische aard. Onze 
vriend Jef vemiicht zelf dit dienst
betoon en weet zich daarbij ge
steund door specialisten ter zake. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Waar gewerkt wordt, daar is 

vooruitgang ! Zo mogen wij tot 
nog toe vaststellen dat voor '75 
het ledenaantal ongeveer verdub
beld is. Dat dergelijk resultaat 
ons blij maakt spreekt voor zich
zelf. Het moet echten in de eer
ste plaats een stimulans beteke
nen om met het bereikte niet te
vreden te zijn. Mogen wi j onze 
leden vragen, waar dit enigzins 
mogelijk is, propagandisten te 
zijn voor hun eigen organisaties ? 

Voor Wervik : elke 2de en 4de 
vrijdag, 18-19u30, bij Coudyzer 
Maurits, Magdalenastr. 75. 
~ Voor Zandvoorde-Geluveld : el

ke 3de zaterdag, 9-1 Ou, bij Wil-
fried Verbeke, Zandvoordedorp 
22. 

Dringend verzoek aan onze Be-
selaarse vrienden : gelieve ons 
een adres te laten kennen waar 
regelmatig dienstbetoon in zieken-
fondsverband zou kunnen plaats
grijpen. Zo maakt u een uitbrei
ding van onze Vlaamse soc. orga
nisaties mogelijk en kunnen wi j 
onze mensen regelmatig van 
dienst zijn ! 

LEDENWERVING 
Hier kunnen wij onze stand 

van zaken nog verbeteren. Een 
VU-lidmaatschap kost 120 fr. per 

rjaar als hoofdlid en uw huisgeno
ten kunnen bijlid worden aan 60 
fr. Uw lidmaatschap betekent niet 
alleen een ernstige steun aan on
ze partij, maar u kunt bovendien 
als lid uw kandidatuur stellen 
voor een bestuursfunktie en u 
hebt het recht mee te doen aan 
de bestuursverkiezingen. 

ABONNEMENTEN « WIJ » 
Stilaan breekt de tijd aan om 

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

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. 

WESTENDE 
DIENSTBETOON 

Wij vestigen er de aandacht op 
van onze leden en vrenden dat 
het dienstbetoon van onze man
datarissen niet meer doorgaat in 
café Casino, doch wel in café 
Sportwereld in de Lombardsijde-
laan. Ook ons bestuur vergadert 
nu daar. 

SINTERKLAAS 
Zoals vorig jaar zal de goede 

Sint ook bij de kinderen van onze 
leden aan huis komen. Dit ge
schiedt tamelijk vroeg want hij 
heeft veel werk, nl. reeds op 30 
november. Verder nieuws volgt. 

WESTKERKE-ROKSEM 
AFDELINGSBESTUUR 

Op 7 november kwamen enige 
vrienden samen in café Flandria, 
in aanwezigheid van de arr. voorz. 
en sekr. Volgende personen zijn 
bereid een bestuur te vormen : 
dr Devoldere, Freddie Veile, Mark 
Vermeulen, Eduard Vanhie en In-
ghelbrecht. De funktieverdeling 
geven we in ons volgend nummer. 
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SUCCES KLEDING MEYERS lanceert zijn 

SUPER REKLAMEVERKOOP VAN LUXE HERENKOSTUUMS 

WAARDEBON 
1.000 F 

GELDIG TOT 15-12-75 OP ALLE 
HERENKOSTUUMS VANAF 
3 995 F. ESKAM-PRIJZEN UIT
GEZONDERD. 

Naam : 

Straat: nr 
Gemeente : 
postnr 

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

* D A A R 
KUNT U NU VAN PROFITEREN! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE AAANTELSPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

DEZE AANBIEDING 
VERSCHIJNT SLECHTS 

EENMAAL! 

GELOOF ONS, HET IS 
NU HET MOMENT OM 
UW NIEUW KOSTUUM 
BIJ SUCCES KLEDING 

MEYERS TE NIEL 
TE KOMEN KIEZEN I 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

ZArERD.VAN9TOT18UUR. 

ZON- MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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DERTI AMSE 
DE VLAAMSE DAG 
OP DE EXPO 
In « Streven » van mei 1957 zou dr Da
niel De Coninck over de Expo schrij
ven : « Voor België wordt elke schijn 
van Waals-Vlaamse dualiteit of eigen
heid angstvallig geweerd. Men stelt 
Beigiè voor als het kruispunt van het 
Westen, als de smeltkroes van de La
tijnse en Germaanse beschavingen 
maar niet ais een land waar twee 
volksgemeenschappen naast elkaar le
ven met hun eigen specifieke kuituur 
en publieke opinie ». 
Alle kultuuruitingen, alle folkloristische 
manifestaties en feesten werden op 
een algemeen-Belgische noemer ge
bracht. De idee al van een Belgisch 
paviljoen waarin een aparte Neder
landse én Waalse kuituur zouden tot 
uiting komen, klonk de unitaristen ais 
een anti-Belgische vloek in de oren. 
Een paviljoen voor de provincies werd 
eveneens afgewezen : alleen Brussel 
werd op dat gebied begunstigd. 
Deze opzettelijke en totale negatie 
van de specifieke eigenheid van de 
kuituur in Vlaanderen en van het eigen 
Nederlandse weze van zijn taal, kui
tuur en volksdom leidde tot een pro-
testaktie en tot de stichting van het 
« Vlaams Jeugdkomitee voor de We
reldtentoonstelling » in 1957. Het Ko-
mitee ontstond op initiatief van de 
Vlaamse studenten en stond onder lei
ding van Wilfried IVIartens, toen radi-
kaal-Vlaams-gezind I Het Komitee eisto 
een Vlaamse dag op de expositie, 
naast een rechtvaardiger verdeling in 
het Kommissariaat. leder land, ieder 
natie kreeg zijn eigen dag. De sekre-
taris-generaal Everaerts de Velp had 
in verband met de expositie gezegd : 
• door aan de deelnemende volkeren 
te vragen, aan te tonen wat ze zijn, 
wil de tentoonstelling hen helpen.. 
De menigten, die wij in 1958 te Brus
sel uitnodigen, zullen van paleis tot 
paleis de volkeren in hun intimiteit 
ontdekken ». 

Maar tijdens een onderhoud bij Moens 
de Fernig wees deze super-Belg, als 
antwoord op het verwijt der Vlaamse 
achteruitstelling, erop, dat in de fol
kloristische wijk « Brussel 1900 » alle 
« brasseurs • Vlamingen waren. En op 
de vraag naar een eigen nationale 
« Vlaamse » dag (Israël kreeg er wel 
drie I) antwoordde die baron dat zo
iets onmogelijk was : Vlaanderen was 
immers geen natie ! Na heftig protest 
hiertegen, wees hij erop dat Vlaande
ren in ieder geval geen « état souve-
rain » was. 

Een antwoord, waarmee hij ineens 
heel de Vlamse tragiek en het Vlaam
se strijdobjekt aanduidde : een « état 
souverain » te worden ! 

Het jeugdkomitee zou van nu af aan 
zeer sterk ageren en haar protesten 
uitdragen tot in het parlement. Het 
zou trouwens ook nog nadien in de 
aktie voor de randgemeenten optre
den in samenwerking met de Vlaamse 
Volksbeweging. De « Vlaamse » dag 
op de expo zou er uiteindelijk toch 
komen, met als tegenhanger een 
« Waalse » dag. Aan de Brusselse 
struktuur van heel het expositie-geval 
veranderde dat weinig, maar het 
Vlaams protest — en hoofdzakelijk dat 
der Vlaamse jongeren — had toch iets 
bereikt. Al was het maar : het betrek
ken in de Vlaamse strijd van een aan
tal jongeren, die wij later in die strijd, 
als volwasenen weer zullen ontmoe
ten. 

Tengevolge van het uitblijven van eni
ge elektorale doorbraak van de politie
ke Vlaamsnationale beweging en het 
ter plaatse trappelen der partij was de 
idee van een partijloze « Vlaamse 
volksbeweging » al vroeg ontstaan. 
Reeds in het begin, nl. bij het ont
staan van de Vlaamse Koncentratie, 
hadden enkele gewezen Vlaams-natlo-
nale leiders zich van het experiment 
van het hernemen der Vlaamsnationale 
aktie op partijpolitiek vlak gedistan-
cieerd. Zij meenden in 1955 (en later 
ook in 1958) hun mening bevestigd 
te zien en droomden van een grote 
Vlaamse volksbeweging die alle par
tijen zou kunnen doordesemen en die 
als effektieve drukkingsgroep zou kun
nen fungeren. 

Er werden vergaderingen gehouden en 
kontakten gelegd, vooral na 1954, met 
o.m. mensen die uit de Vlaamse Kon
centratie kwamen en die in de Volks
unie geen plaats meer konden vinden 
of er geen licht in zagen, en met an
deren voor wie de Volksunie voorlopig 
nog een te onzekere politieke toe
komst betekende ! Er werd vergaderd 
o.m. in « De Gouden Leeuw » te Ant
werpen met Borginon, Beeckman, 
Donckerwoicke, Reinders. Met Borgi
non stond ook Grammens — met het 

voordien opgerichte Grammensfonds 
— aan de doopvont van de nieuwe 
vereniging, waarvan hij trouwens be
stuurder zou blijven tot in 1959. Voor
zitter der vereniging werd dr Mau-
rits Coppieters, die na de oorlog Van 
Haegendoren opgevolgd was als kom-
missaris van het Vlaams Verbond van 
Katolieke Scouts. 

HET ONTSTAAN 
VAN DE VVB e.a. 
Over de efficiency van een dergelijke 
drukkingsgroep waren de meningen 
verdeeld en velen beschouwden ze als 
energie-verspilling. De enige effektie
ve drukkingsgroep in België tegen
over de partijen was tot nog toe al
tijd en alleen — op Vlaams gebied 
althans — een eigen Vlaamse partij 
geweest. 
Eens dit alternatief uitgeschakeld, 
voelde geen Belgische partij zich ge
noopt tot Vlaamse toegevingen — en 
het was ook altijd zo geweest dat 
Vlaamse partijmacht ook Vlaamse 
realisaties meebracht. Er is wel geen 
klinkerder bewijs geweest dan de 
Bormsverkiezing in 1928. 
De VVB kwam trouwens moeilijk van 
de grond en het aantal leden bleef 
eerder gering : pas na de doorbraak 
der Volksunie zou ook daar het leden
aantal toenemen en tot verscheidene 
duizenden aangroeien. 
Meer kerngroep dan politieke bewe
ging — wat zij overigens ook niet zijn 
wilde — was de reeds vermelde Jong-
Nederlandse gemeenschap, die in mei 
1956 het eerste nummer uitgaf van een 
tijdschrift « Dietsland-Europa », waar
rond later, samen met een « Vereni
ging van Vlaams-nationale ouders en 
opvoeders » een Verbond van Neder
landse Werkgemeenschappen Were-Di 
(kortweg « Were Di ») zou ontstaan. 
Het eerste nummer van « Dietsland-
Europa » — dat de leuze « Nee spe, 
nee metu » ( zonder hoop, zonder 
vrees) voerde, bracht een bijdrage 
van de Nietzsche-blograaf prof. Ernst 

Bertram. De maand daarop schreef 
een toen nog weinig gekend Duits 
auteur een artikel over « Der Zeitge-
nosse und die Wirklichkeit ». Hij 
heette Heinrich Böll ; het was dezelf
de als de latere Brandt-vriend en No
belprijs voor literatuur. 
Met de eerste pagina van het eerste 
nummer werd tevens aangetoond, 
wiens geestelijk vaderschap men aan
vaardde : de tekst van Wies Moens 
uit « Het Spoor » werd in een redak-
tioneel artikel bevestigd. Dietsland : 
dat betekende : de zorg om het Ne
derlandse wezen van Vlaanderen, het 
Nederlands bewustzijn in Vlaanderen. 
Europa : dat betekende de toepassing 
van het volkse beginsel in ons konti
nent. 

Het tijdschrift wenste « een geeste
lijke inhoifd voor onze ti jd. Wij ne
men de erfenis van het verleden over: 
aan ons te zien wat dood is en wat 
het herwaarderen waard blijft. Dit be
tekent géén afwijzen van de dagelijk
se strijd : menselijk alleen al zijn we 
te zeer met de kameraden uit die 
strijd verbonden ». En in een vol
gend nummer zou drs. Jaak de Mees
ter aan een geestelijke positiebepa
ling trachten te doen voor het Vlaams-
nationalisme in een stuk dat getiteld 
was « De tweede straat rechts ». 
Een andere groepering — of indien 
men wil : vereniging — zou ook in de 
loop van 1956 het impuls ot haar ont
staan vinden. In oktober 1956 kwamen 
in de zaal Ad Fundum te Erwetegem 
een honderdtal mensen bijeen op ini
tiatief van de gepensioneerde onder
wijzer Arthur de Troyer van Zotte-
gem. Het betrof hier mensen getrof
fen door de repressie, hoofdzakelijk 
leden van het VNV. Uit die samen
komst groeide de gedachte aan het 
vormen van vriendenkringen, die na
dien gebundeld werden in « Broeder
band », vereniging die een gelijkna
mig tijdschrift zou uitgeven vanaf 
1965. 

(vervolgt) 

« 

o. o o 
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Pater Desiderius Stracke werd honderd 
jaar geleden geboren te Antwerpen, op 
12 december 1875. Toen hij in 1965 bij 
zijn negentigste verjaardag gehuldigd 
werd schreven wij in dit blad : « Men 
heeft na de oorlog de kern van ons 
volk aangetast, zei Wies Moens : dat 
is de grootste overwinning van onze 
vijanden geweest. Zolang er echter 
mensen bestaan' als Strache is ,die 
kern niet helemaal uitgegroeid. Vanuit 
die kern, en vanuit die kern alleen, 
kan de verovering begonnen worden' 
van wat wij verloren, van wat wij wil
len herwinnen.^ ». 
Wij weten dat voor vele jongeren 
Stracke niet eens een naam meer, laat 
staan nog een begrip is. Oqk bij die 
jongeren die zich volksnationalist noe
men. Nu mag de onwetendheid om
trent onze eigen historie een kennis
tekort zijn. De onwetendheid omtrent 
wat er aan waarachtige grootheid tus
sen ons leefde, — en waarop wij ver-' 
plicht zijn voort te bouwen, willen wij 
niet in drijfzand geraken — is méér 
dan een gebrek. Het is een tekort aan 
niveau. Grootheid roept tot navolging. 
Wie ze niet kent in eigen milieu, zoekt 
naar idolen en ideologen die vreemd 
zijn aan ons volk, onze strijd en ons 
wezen. De rampzalige geestelijke 
leegheid van heden bewijst het. 

Stracke was groot : in zijn hele levens-
tioudlng, in zijn aristokratie die geen 
sociale bewogenlieid uitsloot. Na het 
overlijden van Stracke kwam een ge
leerde pater jezuïet voor de TV orake
len dat Stracke de « sociaal-ekonomi-
sche dimensie » niet had gezien. En 
dat juist over Stracke, de man die zijn 
« Arm Vlaanderen » niet slechts in 
kultureel maar ook in sociaal-ekono-
misch en algemeen-menselijk perspek. 
tief ontwaarde ; Stracke, die zowel 
tijdens als na de twee wereldoorlogen 
met alleen met woorden zijn sociaal 
bewustzijn manifesteerde ! Daarover 
kunnen velen nu nog getuigen. 
Een hulde aan Stracke is geen « ultra
rechtse grootheidsslemperij » zoals de 
kleinhollandse Wim Zaal ons wilde 
beleren. Niet wij hoeven nullen op te 
blazen < Het is een erkenning van de 
echte menselijke grootheid : een groot
heid die zich op menig vlak en menig 
werkterrein manifesteerde. Zijn be
weegredenen ? Liefde tot zijn volk, in 
zijn heelnederlandse eenheid. Geen 
sentimentaliteit. Daarvoor was de we
tenschapsmens Stracke té nuchter en 
té waar. 

Strackes vader was een Noordneder
lander, zijn moeder een Vlaamse. In 
de geboren Sinjoor zouden Noord en 
Zuid tot een opmerkelijk evenwicht 
komen. In 1892 ging Stracke naar de 
jezuïeten. In 1905 promoveerde hij tot 
doctor in de Germaanse filologie en 
werd laureaat in de interuniversitaire 
wedstrijd. 

PATER STRACKE 1875-1975 
De lastige flamingant Stracke werd op 
studiereis gestuurd naar Polen. Die 
reis duurde vier jaar. Hij werd priester 
gewijd in Krakau. In 1909 was hij, na 
reizen in Oost-Europa en op de Balkan, 
terug in Vlaanderen. Hij gaf les te 
Aalst in het St-Jozefskollege. Weinigen 
vermoedden toen de buitenlandse er
varing, de talenkennis, de geestelijke 
horizont van de leraar. 
Van Aalst moest hij naar Drongen : 
daar schreef hij in 1912 « Volksslaap 
en ontwaken » en hij rekende af met 
Pirennes myte van de « historische 
tweetaligheid van Vlaanderen ». In 
1913 hield hij dan voor de Katolieke 
Vlaamse Wacht van Borgerhout de be
roemde rede : « Atim Vlaanderen ». 
In datzelfde jaar sprak hij de studen
ten toe op de St-Jan Berchmanshulde 
te Diest. Wanneer de oorlog uitbrak 
meldde hij zich aan als aalmoezenier, 
maar de flamingant Stracke werd door 
het leger niet gewild. Na een inter
mezzo in het Naamse belandde hij te 
Oostakker. Daar werd hij vriend en 
raadsman der studenten van de — 
vervlaamste — Gentse universiteit. 
Daarom moest hij weg. Men zond hem 
naar Duitsland waar hij zich afsloofde 
voor de gedeporteerde arbeiders. Zijn 
onpartijdigheid bij het herderlijk en 
karikatief werk werd hem kwalijk ge
nomen : hij mocht na de oorlog niet 
terugkeren naar Vlaanderen. Men zond 
hem naar Noord-Nederland, maar ook 
daar was de Grootnederlander Stracke 
een gevaarlijk element I Dan maar 
weer naar Polen 1 Een gelegenheid 
voor het Belgisch gerecht om de last
post bij verstek te veroordelen : zo 
was men er voorgoed van af I Stracke 
kwam echter terug : eer men het goed 
wist stond hij in Gent en belde aan 
de gevangenispoort : « hier ben ik 1 ». 
Zijn dossier was niet eens gereed : 
pas na maanden kon men een schijn 
van beschuldiging opstellen ! Hij 
werd tot drie jaar hechtenis veroor
deeld op de meest-onzinnige beschul
diging. Na zijn vrijlating zonden zijn 
oversten hem naar Alken, om er zich 
met het zielenheil der Poolse mijnwer

kers bezig te houden. Aldra bleek ech
ter dat Stracke beter zonder de over
heid dan de overheid zonder hem kon. 
Kardinaal Van Roey liet hem naar Me-
chelen komen voor wetenschappelijk 
werk, maar weigerde hem alle juris-
diktie. Van Mechelen belandde hij in 
Antwerpen. fHij stichtte er het « Ruus-
broecgenootschap » met een Vlaams 
en een Noordnederlands sekretariaat. 
De « Ruusbroecvereniging » bundelde 
diegenen, die in het werk van het ge
nootschap belangstelden en hun me
dewerking wilden verlenen aan het 
doel, nl. de studie van de Nederlandse 
vroomheid. Stracke richtte de « Stu
diedagen voor Ascese en Mystiek » in, 
predikte retraites en stichtte het tijd
schrift « Ons Geestelijk Erf », waarin 
hij meer dan tachtig wetenschappelijke 
bijdragen schreef. Hij gaf studies uit 
over Ruusbroec (o.m. samen met de 
paters Reypens en Van Mierio), be
wees de aanwezigheid van een Neder
landse kuituur in de vroege middel
eeuwen, reisde gans Vlaanderen af op 
zoek naar handschriften, boeken en 
prentjes, tot het Ruusbroec-genoot-
schap uitgegroeid was tot een ware 
« Stracke-Akademie » met een biblio-
teek die a.h.w. een archief van het Ne
derland religieus leven vormt. De hoge 
wetenschappelijke waarde van een 
tijdschrift als « Ons Geestelijk Erf » 
werd treffend geïllustreerd door het 
feit dat de Italiaanse regering de hele 
uitgave, vanaf het eerste nummer, aan
kocht. Ook op het gebied van de oude 
literatuur was hij bedrijvig. Hij wekte 
belangstelling voor onze vroegste kui
tuur en de waarde van zijn studies 
werd erkend o.m. in de « Geschiedenis 
van de Oude en Middelnederlandse l i
teratuur » door e.p. van Mierio. Stracke 
was een der eersten om ons oude kul-
tuurgebied verder en breder te situ
eren dan tot nog toe gedaan werd, en 
zowel prof. Petri als e.h. Gantois zou
den hem nadien daarbij volgen. Er was 
echter geen akademie die zijn pioniers
werk als historikus en filoloog waar
dig genoeg achtte tot het verlenen 
van een lidmaatschap, en geen enkele 

Na de voordracht van E.P. Stracke in het Brugse raadhuis (19Jf2J 
„In de leer bij Jacob van Maerlamt" — V.l.n.r. E.P. Stracke, E.P. Dumon, 

Dom Modest van Assche, Sam Devriendt, Jef Devroe 

universiteit verleende hem een ere-
doktoraat. Tijdens de tweede wereld
oorlog zweeg Stracke niet. In 1942 
sprak hij te Brugge over « In de leer 
bij Jacob van Maerlant » : een loflied 
op de Nederlandse eenheid en groot
heid, een belijdenis van zijn Diets ide
aal : « naar het Noorden, Grootneder
lands gericht ». Dat druiste regel
recht in tegen de Duitse politiek en 
hem werd dan ook het zwijgen opge
legd. Zijn samaritanenwerk in de don
kere jaren na de oorlog bezorgde hem 
menigmaal het vererend bezoek van de 
Staatsveiligheid. Het bezorgde hem 
ook verbanning in eigen land : hij 
moest weg uit Antwerpen, het brand
punt van de strijd, naar Alken in Lim
burg. Zijn terugkeer in de Sinjoren-
stad bracht hem weer in de cirkulatie: 
hij stond bij met raad en daad, hekelde 
lafaards en moedigde trouwen aan, 
hield voordrachten en vergaderde mee 
tot stukken in de nacht, bij het ont
staan van de Vlaams-nationale partij. 
Toen hij tachtig werd bracht men hem 
in de Antwerpse Gruterzaal een war
me hulde. Toen hij vijfentachtig werd 
gaf « Dietsland-Europa » een speciaal 
Stracke-nummer uit, met medewer
king van vooraanstaanden uit Noord en 
Zuid. En bij zijn negentig werd hij ge
huldigd in de EIckerlyc-zaal, met o.m. 
een groet van Wies Moens en een hul
de door e.h. Gantois. In zijn dankwoord 
bracht de gehuldigde zelf hulde aan 
wie hem voorgegaan en wie hem tot 
vriend geweest waren : Dosfel, Goos-
senaerts. Modest van Assche, dr 
Borms. 

Stracke wordt weer gehuldigd, en te
recht. Maar hulde is meer dan woor
den en bloemen. De meest-blijvende 
hulde, de diepste dankbaarheid bestaat 
in een overnemen van en een besten
dig kontakt-nemen met datgene wat 
zij die wij huldigen ons als het beste 
van henzelf hebben nagelaten. Stracke 
heeft datgene waarvoor wij strijden op 
penetrante wijze uitgedrukt : grond
waarheden die niet aan de periferie 
der dagelijkse dingen liggen maar die 
de kern vormen van onze beweging, 
die haar niet alleen zin en inhoud maar 
ook dinamisme en stijl verlenen. Een 
stijl en een dinamisme, waarvoor 
Stracke met heel zijn aristokratische 
gestalte getuigt, naast zijn getuigenis 
voor onze volkse waarheid, naast zijn 
positieve Nederlandse levensbelijde

nis. 

JOS VINKS 

Zondag a.s. om 11u in de Are-.berq 
zaal (Arenbergstraat te Antwerpen) 
worden Lodewijk Dosfel en pater Stra
cke plechtig herdacht. Toegangskaarten 
voor deze nationalistische plechtigheid 
waarop ook mevr. Dosfel wordt gehul
digd, kunnen besteld worden bij het 
Stracke-Noodfonds, p/a Karel Dillen, 
Colmastraat 3, 2100 Deurne. Men stor-
te 20, 50 of 100 fr. op rekening nr 
550-3295300-09 van het Stracke-Nood
fonds bij de Bank van Parijs en de Ne
derlanden. 
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KIND VAN DE ZON 

« Kind van de zon « is de eerste 
langspeelfilm van de Nederlan
der René van Nie, tot nog toe 
vooral bekend als dokumentarist 
en tv-realisator. Ook deze f i lm 
was aanvankelijk bedoeld als een 
korte dokumentaire en was een 
opdracht van de stichting Pando
ra. René van Nie werd echter zó 
aangesproken door het onder
werp — de illustratie van een 
psychiatrisch geval — dat hij 
besloot er, met toevoeging van 
eigen financies, een lange speel
f i lm van te maken. De fi lm Is 
gebaseerd op autentieke feiten : 
het meisje Anna bestaat echt en 
van Nie had een lang gesprek 
met haar en met de haar behan
delende psychiater. 
Je herkent in « Kind van de zon » 
nog sterk de dokumentarist René 
van Nie. Hij legt zijn kracht voor
al in de personages en hun han
delingen, veeleer dan in het ka-
merawerk dat erg funktioneel 
blijft. De scènes in de psychia
trische inrichting werden bvb. 
ook gedraaid met figuranten die 
allen nog ooit een tijdje in een 
inrichting hadden gezeten. Bo

vendien ontstond het grootste 
deel van de dialogen op de set. 
« Kind van de zon » herinnert 
qua tematiek èn dokumentaris-
tische aanpak dan ook sterk aan 
« Family life » van de Engelse 
Kenneth Loach. Van Nie zelf loo
chent trouwens niet deze f i lm te 
kennen en van diens fouten te 
hebben geleerd. Van Nie's f i lm 
is dan ook veel minder verhaal, 
haalt zijn kracht veel meer uit 
de beelden, en is vooral stukken 
genuanceerder dan « Family 
life ». Het hoofdpersonage Anna, 
dochter van een burgerlijk tuin
dersechtpaar, verglijdt langzaam 
in een toestand van paranoïde 
schizofrenie. De oorzaak hiervan 
wordt niet, zoals in « Family 
life «, eenzijdig bij de ouders ge
legd. De ouders van Anna doen 
hun best maar zijn beperkt. 
Ze worden genuanceerder, min
der zwart-wit getekend. Naast 
hen spelen vele andere faktoren 
een rol bij het ziek-worden van 
Anna : vrienden en vriendinnen 
in Amsterdam, allerlei toevallige 
situaties, een onverwerkte les-
bisiteit. Ook het gezinsproces 
van Anna wordt genuanceerd ge
tekend : shockterapie wordt aan
gegeven als eerste fase, waarna 

in een tweede fase groepstera-
pie kan volgen. Vooral het einde 
van de f i lm is genuanceerder 
maar ook meer « open » : Anna 
heeft het genezingsproces posi
tief verwerkt, maar wanneer ze 
in het station van Amsterdam ge-
konfronteerd wordt met een ver
wilderd roepend meisje is ze 
weer helemaal in de war. Het 
daaropvolgend e i n d opschrift 
spreekt trouwens boekdelen : 
« Vragen naar de dag waarop ik 
genezen werd, is vragen naar de 
dag waarop ik gek werd ». Som
migen verwijten René van Nie 
dit open einde en zijn wat vaag 
tekenen van bepaalde personages 
doordat de kineast weigert er 
stereotypes van te maken. René 
van Nie vraagt van de kijkers dat 
ze zich inleven zonder helemaal 
te begrijpen en opteert inderdaad 
bewust voor een open einde. 
IVIaar beantwoordt dit alles in
derdaad niet aan de realiteit van 
het dagelijkse leven ? 
Er zit echter in de f i lm een ander 
stuk onduidelijkheid dat men de 
kineast wel kan verwijten. Voor
eerst wil van Nie soms in te wei
nig beelden te veel zeggen. Bvb. 
wat betreft Anna's relatie met 
de vriendin IVIarjan, met haar 

LACHEN IS TOEGELATEN 

En schouder ophalen ook. Is Eu-
ropalia Frankrijk 1975 muzikaal 
met een antiklimaks geëindigd, 
dan is dat ook zo op het vlak van 
de tentoonstellingen. Onze zui
derburen hadden in diverse in
stellingen voor zeer aantrekke
lijke exposities gezorgd : schil
der- en beeldhouwkunst, gra
fiek, boekverluchtingen en boek-
inbinding, literatuur, toegepaste 
kunst, tekenende en schilderen
de schrijvers, allerlei technolo
gische snufjes, kabaret, toneel, 
muziek, kortom een prachtige 
waaier van kulturele manifesta
ties. 

Uitgerekend op het einde zorgt 
Parijs voor een slechte apoteose. 

Met de tentoonstelling van de 
jongste strekkingen in de « beel
dende kunst » is het inderdaad 
droevig gesteld. We kunnen nog 
glimlachen met de bollebooswin-
kel van een Franse « avantgar-
dist anno 1975 », die sfeer schept 
en dingen bij elkaar brengt, die 
normaal niet bij mekaar behoren. 
Maar wat te zeggen van een « ar
tiest » die ruwe planken aan me
kaar timmert, die vier nageltjes 
in een plank slaat, daarrond een 
koordje spant en in dit vierkant 
teksten schrijft, of nog met wi t 
krijt spreuken schrijft, w.o. zelfs 
enkele in het Nederlands (wel
licht was de auteur een Frans-
Vlaming) zoals « beter één vogel 
in de hand dan tien in de lucht ». 
(Inderdaad I). Elders hangen vijf
tig foto's aan de wand met bijna 
de zelfde voorstelling. Of het zijn 
reuzengrote doeken, horizontaal 
beschilderd met sombere kleu
ren in schril kontrast met de 
schrille kleuren van een strip-
schilder-in-het-groot, die tevens 

portretten van bekende persona
ges schildert .zelfportret inkluis. 
De enige schilderkunst treffen we 
aan in enkele grote panelen, in 
blauwe schakeringen en blijk
baar van Amerikaanse inspiratie 
(death valley — zo'n titel doet 
denken aan een Western). 
Deelnemers zijn : Ben, Boltanski, 
Buren, Cane, Dezeuze, Erro, Fil-
licu, Le Gac, Meurice, Monory, 
Pommerueille en Villiat. 
En wanneer we dan de zalen met 
deze « hedendaagse kunst in 
Frankrijk » verlaten belanden we 
uitgerekend in de tentoonstelling 
« Van Watteau tot David » ! In
dien het de bedoeling was, door 
direkte konfrontatie de onkunde 
en de wansmaak van deze Fran
se modernisten te tonen, dan is 
men in dat opzet schitterend ge
slaagd. Geef ons dan toch maar 
liever de moderne grafiek met 
Folon (in de inkomsthali) r.c. 

Tot 5 december. Paleis voor 
Schone Kunsten, Koningsstraat 
10 te Brussel. 

vriend Peter, met de kleurling. 
Dit zijn detailfouten, geplaatst 
t.g.o. de grote strukturele ondui
delijkheid die deze f i lm jam
mer genoeg o n t s i e r t . Van 
Nie heeft nl. twee tijdsniveau's 
gealterneerd : het proces van 
het gek worden en het genezings
proces. Op zich is daar niets te
gen en dit procédé wordt met 
sukses toegepast in « Family 
life ». De twee tijdsniveau's wor
den in deze f i lm telkens lang ge
noeg aangehouden en binnen elk 
niveau wordt de chronologie ge-
respekteerd. In « Kind van de 
zon » echter volgen korte se-
kwensen elkaar a-chronologisch 
op. Hierdoor valt de f i lm fragmen
tair uiteen in een puzzel waarin 
heel wat stukjes ontbreken. 
Het geheel komt dan ook verwar
rend over en vraagt van de kij
ker een hele denkinspanning. 
Een pluspunt is wel de vertol
king van het hoofdpersonage 
door José Ruiter. Deze werd erg 
aangegrepen door het verhaal en 
ze zocht raakpunten tussen Anna 
en zichzelf. Vandaar dan ook het 
enorm inlevingsvermogen waar 
ze blijk van geeft. Ze geeft wer
kelijk geen ogenblik de indruk 
de gek « te spelen », wel het ge
woon te « zijn » of te « worden », 
Ook voor de overige akteurs 
geldt wel dat René van Nie blijk
baar oog heeft voor de emoties 
die de te vertolken rollen los
weken : hij werkt er mee en 
bekomt aldus een sterke berok-
kenheid. 

« Kind van de zon » is een ge
nuanceerde fi lm over een interes
sant onderwerp en met een prima 
hoofdvertolking. Jammer van de 
foutieve filmische aanpak, waar
door de prent het bij het grote 
publiek wel moeilijk zal kunnen 
waar maken. 

Hilde Dekeyser. 

« PAARD EN RUITER » 
IN KNS-GENT 
OF HOE GOED HET NTG 
DEZE KEER IS 

Tot 23 november loopt in KNS-
Gent « Paard en Ruiter » van de 
Engelse schrijver Peter Shaffer 
en wie van sterk toneel houdt, 
moet daar beslist naartoe, 
« Paard en Ruiter » brengt het 
(waar gebeurd) verhaal van een 
zeventienjarige jongen die in een 
manége de ogen van de paarden 
heeft uitgestoken. Waarom die 
jongen dat gedaan heeft is fan
tasie van de auteur en meteen 
een welgekomen aanleiding om 
op een dramatische manier door 
te boren op de verhouding psi-
chiater-patiënt. 

Grondvraag van dit drama is dan 
ook : in hoeverre heeft een dok
ter het recht om van een « ge
stoorde •> die een vitaal mens is 
vol passies een zogezegd nor
maal wezen te maken dat echter 
als een kleurloze marionet kor-
rekt in de pas loopt van een wéi
nig-boeiende bourgeoismaatschap-
Pij-

Regisseur Walter Eysselinck 
heeft van « Paard en Ruiter » een 
sterk stuk toneel gemaakt en 
daartoe hebben vooral de akteurs 
Jef Demedts (psichiater) en Hans 
Royaards (de jongen) toe bijge
dragen. 

Hans Royaards die hier zijn eer
ste grote rol in het teater ver
tolkt heeft door een enorme inzet 
en dank zij zijn aangeboren talent 
een prestatie geleverd van de 
bovenste plank. 
Ter zijde dit : « Paard en Ruiter» 
betekent meteen ook de eerste 
naaktscène in het officiële 
Vlaamse teater. Dit element is 
echter in « Paard en Ruiter » zo 
sterk geïntegreerd in de drama
tische opbouw dat er maar een 
woord op van toepassing is : 
ontroerend. 

BRUCE SPRINGSTEEN 
DYLANESK ? 

Die uit het hart van Texas komt 
een nieuwe troebadoer die twee 
jaar terug nog als één van de 
zovele onbekenden in de kroegen 
te New-York voor een geintje op
trad. Spoedig viel hij echter op 
door zijn overtuigende stuwing, 
in zowel zijn voorkomen als in de 
teksten die hij zingt, die hij zelf 
schreef en van hem door een 
vakpers over « de grote plas » 
tot de « nieuwe Dylan » maak
ten. Een etiket waar hij niet wi l 
van horen, en dat hem niet zo 
erg siert. Zijn derde album, dat 
voor velen veelbelovend klonk, 
werd uiteindelijk ook in Europa 
voor de wolven gegooid. De vier
koppige E-street Band die hem 
sedert geruime tijd volgt en op 
zwierige en stevige manier be
geleidt, woont nu in de omgeving 
van New-Jersey, van waaruit hij 
nu opereert. Springsteen is de 
troebadoer die rock en roll zingt 
op de manier van de late vi jft i
ger jaren en hierin zijn steengoe-
de teksten weet te verwerken. 
Hij is teatraal zonder goedkope 
gimmicks, en zijn stemgeluid is 
gevoelvol hees, soms agressief 
en dan weer emotioneel aantrek
kelijk. Op het podium als op de 
plaat begeleidt hij zich op akoes
tische piano en op viool, in af
wisseling met ritmische bewe
gende akt aan de mikrofoon al
leen. Zijn derde elpee « Born to 
run » is inmiddels door onze 
radiomensen ontdekt en verdient 
wordt hij ook bij ons als de nieu
we ontdekking van de betere mu
ziek gedraaid. Met nummers als 
het inleidende « Thunder road » 
en ook « backstreets » op de 
voorkant, het Spector-klinkende 
« Born to run », de Brian Ferry
sterke in « She's the one », het 
subtiele « Meeting across » en 
het zeer muzikale « Jungleland » 
mag hij terecht als zeer talent
vol dichter en performer gezien. 
Zoals elke grote heeft hij trou
wens al mensen die zijn num
mers nazingen, en het zou erg 
spijtig zijn indien bijvoorbeeld 
Alan Clarke, zanger van de Hol
lies, met de titelsong « Bom to 
run » Bruce Springsteens ver
diende erkenning voor het grote 
publiek zou wegkapen. Het is 
trouwens duidelijk zowel inzake 
stijl van voorbrengen als bewer
king een duidelijk naapen, dat 
hoewel geslaagd, aan Spring
steen's originele versie niet aan
kan. Een talentvol iemand als hi j , 
trouwens van Nederlandse emi
granten afkomstig, verdient dan 
ook onze volste aandacht en 
waardering. 

* ^ 
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Na vier Nekka's (ja, ja) viert in
richter ANZ zijn vijfling met een 
internationaal Nekka ! Uit Vlaan
deren : Miei Cools (hoeft geen 
krans meer !), pajottenlander Ur-
banus van Anus, de kiekekoten-
laar, Johan Verminnen van wie 
de franstaligen zeggen dat hij 
naar Jacques Brel's kroon steekt 
en als bewijs de prijzen van het 
festival van Spa meekreeg. 
N.av. Nekka 5 werden de poor
ten op Europa geopend. Neder
land stuurt Fungus, een vijfkop
pig groepje dat de « geitenwol-
lensokken-folk » beoefent. Een 
op en top Hollands repertoire 
waar zelfs de verwende Britten 
en VS-ers interesse en — waar 
hebben we het nou — bewonde
ring voor hebben. Een enige be
levenis. 

Uit Duitsland komt Reinhard 
Mey overgewaaid, na Hildegar-
de Knef de meest bekende Duit

se chansonnier bij ons (radio 
Hasselt). Teksten met wat po
ëzie, mildheid, satire en politiek 
engagement. Net als Verminnen 
won Mey de Grote Prijs van het 
Franse Lied... 

Frankrijk — ach, dit is Frank
rijk niet — stuurt Bretoen Alan 
Stivell (wat «bron» wil zeggen). 
Stivell is met Glenmor zowat 
het Bretoense eksportprodukt 
dat overal in Europa de herople
ving van het (zingend) Bretoen
se nationalisme uitdraagt. Zijn 
doorbraak kwam nochtans pas 
na zijn denderend optreden in de 
Olympia van Parijs (februari '72) 
waar de zegetocht van de Kel
tische rock voor goed begon. 

Niet alleen zomaar een zanger 
maar een nationalist die weet 
waarover het gaat en weet wat 
hij zingt. 
Uit Ierland komen de Dubliners, 

de gezellige ba(a)rden met hun 
folksongs alom bekend en ge
liefd. 

Uit dat andere land : Basken
land, komen de zangers Maite 
Idirin, Pantxo Carrere en Peio 
Ospital. Het strekt het ANZ tot 
eer dat zij muziekliefhebbend 
Vlaanderen een programma 
voorschotelt met sterk volks-na-
tionale inslag. En al zullen de 
aanwezigen geen barst begrij
pen van « die andere talen », het 
lied van het hart zal duidelijk 
genoeg zijn ! 

Ook wat de technische Nekka-
kant betreft hebben de organi
satoren hun best gedaan. Bracht 
de ijle koepel van het Sportpa
leis wel eens tweeklank, dit 
keer werden specialisten bij de 
kraag genomen om ook dat pro
bleem weg te vegen. Het wordt 
dus beslist uitkijken dit jaar en 

vlug aan plaatsbespreking den
ken. 
En die gebeurt op het Sportpa
leis te Antwerpen (031/24.25.75 
of 24.25.76) en bij muziekhandel 
De Monte, Vrijheidstraat 30-32 
(zelfde adres als het ANZ-sekre-
tariaat (031/37.93.92). 
De prijzen van de gereserveer
de zitplaatsen bedragen 250 fr. 
(1e rang), 200 fr. (2e rang) en 
150 fr. (3e rang) ; deze van de 
niet-gereserveerde plaatsen 90 
fr. 
Voor groepen van minstens 20 
personen en voor houders van 
een Kulturee! Jongeren Pas
poort worden volgende gunstta
rieven voorzien : zij bekomen 
gereserveerde plaatsen aan 200 
fr., 150 fr. en 120 fr. ; de niet-
gereserveerde plaatsen aan 70 
fr. Daar zijn eveneens de Nekka-
stikker en de Nekkapocket '75 
verkrijgbaar. 
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13 NOVEMBER 
BRT 

14.00 
18.00 
18.05 
18.30 
19.10 
19.15 

19.45 
20.15 
20.45 
21.35 
21.45 
22.05 
22.50 

Schooltelevisie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Wickie de Viking. 
Jonger dan je denkt. 
Verkeersveiligheid. 
Van landen, mensen en 
dieren. 
Nieuws. 
Tafel zeven. 
Pano '75. 
Monumentenjaar 1975. 
Standpunten. 
Première. 
Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.15 Teieac. 
18.45 Toeristische tips. 
18 55 Nieuws. 
19.05 EO-Kinderkrant. 
19.20 Windkracht 16. 
19.55 De Waltons. 
20 45 Muriek-motief. 
21.25 Tenslotte. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Machiavelli. 
23.10 Nieuws. 

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 De -ombudsman. 
22.00 Man over de vloer. 
22.25 Achter het nieuws. 
23.00 Gedicht. 
23.01 Den Haag vandaag. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3. . j 'ai vu. 
18 30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 Les Robinsons du Pacl-

fique. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 A vous de choisir. 
20.35 El Mercenario. Italiaan

se western. 
22.05 De filmmolen. 
22.50 Nieuws. 

14 NOVEMBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Open school. 
18.35 Sportportret. 
19.00 Doorgaand verkeer. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Filmkwis. 
20.45 De vervloekte koningen. 
22.25 KTRC. 
22.55 Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18.15 Teieac. 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
21.35 
21 50 
20 20 
22 35 
23 35 
23 36 

Kortweg. 
rTleuws. 
Tommy en Charlie. 
De Pallisers. 
Nieuws. 
In Haagsche kringen 
Suriname. 
De kommissaris. 
Gedicht. 
Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
18 55 Nieuws. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Avro's wie kent kwis. 
21.45 De gebroeders Ham

mond. 
22.35 Televizier magazine. 
23.25 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La pensee socialiste. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Neuf millions neuf. 
21.30 Le jardin des délices. 

Spaanse fi lm C1970). 
23.05 Nieuws. 

ttfanuui 
15 NOVEMBER 
BRT 

13.00 Aankomst van Sinter
klaas te Vlissingen. 

14.30 De ernst van Ernst. Brit
se komedie {1952) naar 
Oscar Wilde. 

16.00 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Star Trek. 
18.55 De geschiedenis van het 

huwelijk. 
19.45 Nieuws. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal 
vanavond de voetbalwedstrijd 
Frankrijk-België uitgezonden 
worden. 
20.15 Mie Katoen. 
21 05 Hitjournaal. 
21.50 Doodvonnis. VS-week-

endfilm. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teieac. 
13.00 Intocht St-Niklaas. 
14.30 Schooltelevisie. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Showkonkours '75. 
16.00 Kijkdoos. 
16.40 De trom van Pandora. 
17.05 De reizen van Kim. 
17.30 NCRV-Sport Ahoy. 
18.15 Teieac. 
18.45 TV-Info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 De bal is rond. 
19.35 De man van 6 miljoen. 
20.25 André van Duin's pret-

machine. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Pepper. 
22.40 Wordt u al geholpen ? 
23 10 Tros sport. 
23.30 Nieuws. 
23.35 Het lied van de week. 

NED 2 

18 45 
18 55 
19.05 
19.30 
19 50 
20.00 
20.25 
21.30 

22 55 
23.35 
23.40 

Brigadier Dog. 
Nieuws. 
Wickie de Viking. 
Afrikaans dagboek. 
't Zand 33. 
Nieuws. 
Sterrenportret. 
Het geheim van de 39 
stappen. Triller van 
Hitchcock (1935). 
Brandpunt. 
Tot besluit... 
Nieuws. 

RTB 

9 30 TV-droit. 
10.30 Donner a voir. 
12.35 [Regionaal debat. 
13 30 TV-Femmes. 
14.00 Entree libre. 
14.30 Jardinage. 
14.45 Habote. Waals toneel. 
16 30 Loisirs actifs. 
17.00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Le corbeau. Franse 

speelfilm (1942). 
22.10 Don Luro show. 
23.00 Nieuws. 

16 NOVEMBER 
BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Dieric Bouts. (Herhaling) 

10.00 Protestantse dienst van
uit Turnhout. 

11.00 Konfrontatie. 
12.00 Zeven op zondag. 
14.30 Open school. 
15.00 Zes en een halve gare. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 Tenuto. 
18.20 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.25 Het meisje van de TV. 
18.50 Van Pool tot Evenaar. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Tot de dood ons scheidt. 
21.45 In de voetsporen van 

Herman Teirlinck. Dok. 
22.35 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14 00 Teieac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis. 
16.27 Openbaar kunstbezit. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 Bericht van de wilde 

ganzen. 
18 15 Teieac. 
18.55 TV-lnfo voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Geestelijke muziek. 
19.35 Licht klassiek met varia

ties. 
20.30 Brokstukken van liefde. 

TV-film. 
22.00 Ander nieuws. 
22 35 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Brigadier Dog. 
18 35 De zwarte pijl. 
19 00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20 30 Horizon. 
21.00 Karnaval in Baranja. 
21.35 Portret van dr Hollander. 
22.40 Beeldspraak over kunst. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

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

10.15 Tuinieren. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering. 
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. 
18.00 Clafouti. 
20 20 Michel Strogoff. 
21.10 Cinéscope. 
22.05 TV 7 Club. 
23.00 Nieuws. 

17 NOVEMBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Klem, klem kleutertje. 
18.20 Wij saampjes. 
18.45 Open school. 
19 15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20 15 De nacht van de leguaan 

VS-film (1964). 
22.05 Tussen teater en chan

son. 
22.55 Nieuws. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.15 Teieac. 
18.45 Suriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.35 Avro's 3 x 20. 
20 35 Superstars '75. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Middenschool « Een

heidsworst » ? 
22.40 Ontdek je plekje. 
22.45 Simbiose. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en wiske. 

19.30 Dr Who. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Op losse 
21.25 Baretta. 
22.15 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

groeven. 

RTB 

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

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le rouge et le noir. 
21.25 Een andere kijk op de 

waanzin. 
Aansluitend : Nieuws. 

m 

18 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18 00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boy Dominic. 
18 30 Open school. 
19.00 Slalom-round-up-show. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De wolvenman. TV-reeks. 
21.20 Verover de aarde. 
22.10 Gastprogramma. 
22.40 Nieuws. 
22.55 Open school. 

NED 1 

18.15 Teieac. 
18.45 TV-nfo voor Spanjaarden. 
18.55 Nieuws. 
10.45 Schooltelevisie. 
19.05 Tommy en Charlie. 
19.30 De Pallisers. 
20.25 2 voor 12. 
21.00 Nabestaan, een program

ma over rouwverwerking 
21 35 Nieuws. 
21.50 Spelen met muziek. 
22.30 Gedicht. 
22.31 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zij gingen de lucht in. 
19 30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De koperen tuin. 
21.35 Herkent u deze tijd ? 
22.30 Hier en nu. 
23.10 Geestelijke liederen. 
23.20 Den Haag vandaag. 
23.35 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
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. 
21.20 Antenne-soir. 
22.00 Absurde n'est-il pas ? 
22.45 Nieuws. 

19 NOVEMBER 
BRT 

16.30 Tip-top. 
17.45 Tl-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18.45 Coronation Street. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Oh, mijn papa I 
20.40 De goede en trouwe 

dienaar. TV-spel. 
22.15 iBlijde geboorte. Dok. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

Schooltelevisie. 
Avro's Toppop. 
Kies je sport. 
De laatste neushoorn. 
Dok. 
Verdwijnende werelden. 
Dok. 
Schooltelevisie. 
Teieac. 
Nieuws. 
Van gewest tot gewest. 
Politieke partijen. 
Boeren, bonzen en bom-

kij-

10.00 
15 30 
15.45 
16.10 

17.00 

18.00 
18.15 
18.55 
19.05 
19 50 
20 00 

men. 
20.55 Muziek om naar te 

ken. 
21 35 Nieuws. 
21 50 Den Haag vandaag. 
22.05 Studio sport. 
22 30 Panoramiek. 
23 15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Heeft de 

der ? 
19.30 Kenmerk. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 The Americain dream. 

Dok. 
23 30 Nieuws. 
23 35 Teieac. 

regen een va-

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18 55 Barbapapa. 
19.00 Les Robinsons du Paci-

fique. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Les sentiers du monde. 
21 30 Les pris Nobel. 
22.25 Nieuws. 

NATIONALE LOTERIJ 
41ste tranche 

HOGE LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 

5 X één miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 19 november 

HET BILJET: 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

De loten worden uitbetaald zonder de 

ininste fiscnin of nndnrr afhondinnpn 

13 NOVEMBER 1975 
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in een aantal kranten klinkt het ge
daver In de glazen rond de fusies, dat 
vorige week tot een eerste storm in 
het parlement aanleiding gaf, nog door. 
« DE KRANT » laat in zijn vrije tribune 
ons kamerlid uit Limburg Jef Olaerts 
aan het woord. Het autoritair optreden 
van de regering is zijn leidmotief, 
a GAZET VAN ANTWERPEN » werpt 
het bij de verdediging van zijn partij
genoot Tindemans over de boeg van 
« De socialisten moeten niet te fel 
schreeuwen, zij zijn even erg ». Wat 
er achter het optreden van jonge oli
fant Dehousse stak in zijn stormloop 
tegen porceleinen Périn tracht Manu 
Ruys in « DE STANDAARD » te door
gronden. Misschien wordt deze stel
ling wel bevestigd door het onweers-
geroffel in « LE PEUPLE » waar deze 
franstalige BSP-krant bij een einde van 
de samenwerking in het gemeenschap
pelijk front tussen het « Vlaamse » 
ACV en het « Waalse » ABVV het ein
de van het « Ene België » aan de so
ciale spanningseinder getekend ziet. 

(Walter Luyten) 

DE KRANT 

« Het Parlement wordt verzocht zich 
globaal — over alle fusies ineens — 
met ja of neen uit spreiden. « C'est 
oui OU non », zegt minister l\/lichel. 
En de regeringsmeerderheid : CVP -
PVV - FIW • volgt hem gedwee. De 
oppositie protesteert en legt een 500-
tal amendementen (voorstellen van 
wijzigingen aan het KB) neer. « Alles 
aanvaarden of alles verwerpen » — 
En dan zijn wij de zogenaamde Wet
gevende Macht in dit land ! 
Ziet U ons daar nu zitten in die kom
missie voor de Binnenlandse Zaken, 
waar men acht lange vergaderingen 
wijdt aan die kwestie met als resul
taat dat er zelfs geen komma gewij
zigd wordt aan de tekst. Onze stel
ling was dat ieder parlementslid het 
recht moest hebben om zich uit te 
spreken over iedere samenvoeging, 
deze per geval goed te keuren, af te 
keuren of een voorstel tot wijziging 
in te dienen. Bij vroegere fusies is dat 
altijd zo gegaan ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

« Het kabaal van de socialisten over 
de ' aanslagen » op de demokratie 
klinkt vals. Geen week geleden heb
ben vertegenwoordigers van de uni
versitaire wereld aan de BSP ge
vraagd om amendementen in te die
nen bij de programmawet, bepaald 
op het hoofdstuk over de financiering 
van de universiteiten. Als ware de-
mokraten, hadden de socialisten die 
kans kunnen aangrijpen om het rege
ringsbeleid terzake te beïnvloeden. 
Maar onze • demokreten • stuurden 
die universitairen wandelen met de 
boodschap dat ze maar betogingen 
moesten houden. De BSP doet niets 
voor hen. Ze rekent alleen maar op 
toename van de spanningen in het 
land... ». 

DE STANDAARD 

« Achter de uitval van Dehousse — 
zijn vader was de bekende federalis
tische hoogleraar en minister — 
steekt echter meer dan een (reeds 
vaker geuite) allergie voor Perin. Het 
Luikse kamerlid — een nogal opval
lende verschijning met kort geknipte 

bros en vinnige oogjes — wil méér 
zijn dan enkel een coming-man die 
rustig wacht tot er bij de prominen
ten een gouden zeteltje vrijkomt. Hij 
Is ongeduldig en mikt hoog. Naar de 
leiding van de Waalse socialisten. 
Daarom is hij de meest direkte be
dreiging voor André Cools, die welis
waar met meer menselijke warmte 
tot de militanten kan spreken, maar 
de stalen onverstoorbaarheid en de 
vlijmscherpe dialektiek van zijn chal
lenger mist. Dehousse speelt de kaart 

van het extreme wallingantisme. 
Hij is bereid zeer ver te gaan. verder 
dan gelijk wie in de partij, om Cools 
en Leburton te neutralizeren en de 
chef te worden in de Waalse linkerzij
de. Vandaar dat hij geen kans ver
smaadt om ook in het parlement sen
satie te verwekken. Dat zijn beschul
digingen uiteindelijk verzanden, deert 
hem niet : hoofdzaak is dat men hem 
heeft opgemerkt. Dehousse vecht niet 
voor de partij. Hij vecht voor zichzelf. 
Dat is in een parlementair debat niet 
zo goed voor de fraktie. En evenmin 
voor de socialistische leiders die op
nieuw tot de regering willen toetre
den ». 

LE PEUPLE 

,« Zo is de toestand. Ofwel werpt het 
gemeenschappelijk sindikaal front zijn 
kracht in het debat (waar nu het ver
bond van de werkgevers de boven
toon voert via de regering) en dan 
doet men evenwichtige en werkdadi-
ge besluiten goedkeuren. Ofwel trek
ken het ACV en ABVV hun aandelmi 
terug uit het gemeenschappelijk front 
en handelen elk volgens hun tempe
rament, de enen in Vlaanderen, de an
deren in Wallonië. Die dag zal men 
niet veel meer verwedden op de een
heid van het « geregionaliseerde en 
gedecentraliseerde België ». 

2'GRATIS TOMBOLA 

UW spaargeld 
verdul 

... als uw spaarboekje wint bij de trekl<ing van spaarboeknummers 
op 4 februari 1976. 

Hoe meer u nu spaart, hoe meer u kunt winnen 
Ditmaal komt immers het gemiddelde bedrag, dat van 31 oktober 
1975 tot en met 31 januari 1976 op uw spaarboekje ingelegd zal zijn, 
in aanmerking voor verdubbeling. 
Stort dus zo vlug mogelijk en laat uw geld zo lang mogelijk staan : 
u kunt er alleen maar bij winnen. 

Ook uw termijnboekje doet mee 
Als uw termijnboekje wint wordt het gemiddelde bedrag van de inte

resten verdubbeld die van 31 oktober 1975 tot en met 31 januari 
1976 als interest op het boekje waren ingeschreven. 

De uitslag komt in uw krant 
Op 7 februari 1976. Uitkijken dus... en veel geluk. 

Wilt u meer uitleg? 
Stap dan even één van de ruim 3.000 contactpunten van 
de ASLK binnen : 

— in het hoofdkantoor, de agentschappen, de landbouw-
kantoren en de kredietvennootschappen van de ASLK 
en in de meeste discontokantoren; 

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

— in de Nationale Bank, haar bijbanken en agentschappen; 

— in alle postkantoren. 

hoe meer u spaart, 
hoe meer 

ukunt winnen! 

mm 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
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