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REGERING VQIGOOrT 
EEN HMf NIJARD AAN 
NUimOZE KOMPUIERS ̂  
Toen het Baudrin-schandaal volop in het nieuws stond raakte ook be
kend dat er ergens bij de PTT vijf dure Siemens-komputers ongebruikt 
stonden te beschimmelen. Als voorbeeld van slordig en onverant
woord omspringen met de overheidsgelden kon dat tellen. 
Als de brave burger nu meent dat er sindsdien in de overheidsdiensten 
wat veranderd is, dat men er omzichtiger omspringt met het geld van 
de belastingbetaler, dan heeft hij het verkeerd voor. 

(lees door biz 3) 

Het IS ontstellend te zien hoe schaapachtig en lamlendig de 
CVP-ers en PVV-ers in de regering-Tindemans zich gedragen 
tegenover de agressieve en veeleisende frankofonen van het 
RW en vooral de PSC Steeds weer gaan zij door de knieén 
voor hun afdreigingen, en Vlaanderen betaalt in elk opzicht 
de rekening. 
Wanneer het fuzieplan van de PSC-er Michel door het parle
ment wordt bekrachtigd, dan zal tevens een zware slag zijn 
toegebracht aan de Vlaamse posities rondom Brussel. De 
Volksunie heeft dit in het debat sterk beklemtoond, maar de 
Vlaamse pers had meer oog voor het spektakel dan voor dit 
bedenkelijk aspekt van het fuzieplan. 
De vijf Vlaamse randfederaties rond Brussel worden immers 
afgeschaft. Ze werden destijds opgericht als « kompensatie » 
voor de invoering te Brussel van de beruchte « liberté du père 
de familie » en door de CVP voorgesteld als een Vlaamse 
overwinning en een doelmatige beveiliging van Vlaams-Bra-
bant tegen verdere verfransing. De zes bedreigde Vlaamse 
randgemeenten-met-faciliteiten (waar de CVP-ers in 1963 op 
Hertoginnedal het Franse paard van Troje binnenlieten) maak
ten ook deel uit van die randfederaties, wat inderdaad enige 
beveiliging kon bieden. Waren de bevoegdheden van die rand
federaties miniem, dan hadden ze toch zeggenschap in de 
uitermate belangrijke sektor van de ruimtelijke ordening en 
ze leverden op dat punt in de luttele jaren van hun bestaan 
ook goed werk. 

VLAANDERENS 
LAMMELINGEN 

Om de PSC ter wille te zijn worden deze randfederaties nu 
afgeschaft, zonder enige tegenprestatie welke die naam ver
dient. Het Vlaamse ommeland van Brussel zal nu weer onbe
schermd open liggen voor de haaien van grondspekulanten en 
appartementenbouwers die zich specialiseren In de uitvoer 
van verfranste Brusselaars naar Vlaams-Brabant. En de weg 
voor latere anneksatie bij Brussel van de 6 Vlaamse randge
meenten-met-faciliteiten, die niet met aanpalende zuiver-
Vlaamse gemeenten worden samengevoegd, wordt daarmee 
tevens geëffend. . 
Maar dit is nog niet alles. De Vlaamse lammelingen in deze 
regering laten zich bovendien, zonder noemenswaardige reak-
tie, stelselmatig en tot in de strukturen toe een gewestvor
ming-met-drie opdringen die voor Vlaanderen in alle opzichten 
nadelig is. Zij kennen evengoed als de Volksunie de enorme 
bedragen die langs allerlei kanalen van Vlaanderen naar 
Wallonië afvloeien, maar ze durven daar niet eens over pra
ten. Zoals ze niet durven praten over het Vlaamse minimum
eisenprogramma van Halle, dat gemakshalve verwezen wordt 
naar een eventueel in de verre toekomst ooit te houden over
leg van gemeenschap tot gemeenschap. 
De tijd is gekomen om er de Vlamingen attent op te maken 
dat een gering stemmenverlies van de VU In 1974 blijkbaar 
volstond opdat de zogenaamd Vlaamsgezinde CVP weer spoe
dig zou vervallen In haar aloude gewoonten. Het Is duidelijk 
dat die partij onbetrouwbaar bli jft waar het op de verdediging 
van de Vlaamse belangen aankomt. Andere belangen gaan 
bij haar altijd voor. Paul Martens 

HEKSENJACHT TE GENT 
In het Gentse justitiepaleis maken sommigen weer 
op de meest flagrante wijze misbruik van de voor
hechtenis, bij voorkeur tegen militante Vlaamsge
zinden. Onlangs moest Dirk Van Boghout er onver
antwoord lang brommen in de «Nieuwe Wandeling». 
Dezer dagen is het de beurt aan twee jonge man
nen van het Taalaktiekomitee, die opgepakt werden 
na de amnestiebetoging op 11 november \\., en 
aan TAK-leider Piet De Pauw zelf die ingerekend 
werd toen hij nadien op het Gentse justitiepaleis 
ging informeren naar het lot van zijn aangehouden 
makkers. 
Vorige maandag kwamen ze alledrie voor de Raad
kamer. Onderzoeksrechter Jespers vroeg de verdere 

aanhouding niet. Onder het voorzitterschap van rech
ter Van Brussel, alles behalve een flamingant noch
tans, besliste de Raadkamer daarop de aangehou
denen vrij te laten. IMaar de prokureur ging daarte
gen onmiddellijk in beroep. Men fluistert : op bevel 
van prokureur-generaal Matthijs. Vorige vrijdag, op 
dinsdag 25 november, of de vrijdag daarop komen 
de drie .voor de Kamer van inbeschuldigingstelling. 
Zal die hen eindelijk vrijlaten ? Of heeft a men » 
ergens gezworen dat barbertje De Pauw nu moet 
hangen, dat advokaat Plet De Pauw moet worden 
gekraakt ? 

(lees door bIz 3) 
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vu EN DE RELANCE 

In zijn toespraak tijdens het debat over het relanceplan van de regering 
zegde partijvoorzitter Schiltz dat het oneerlijk zou zijn indien de prij
zen zouden geblokkeerd worden en de lonen en wedden met. Laat ons 
aannemen dat dit waar is, maar dan is het tegenovergestelde : de 
lonen en wedden blokkeren en de prijzen zij het gedeeltelijk laten 
evolueren, evenzeer oneerlijk. Dit is echter niet de mening van de 
Volksunie. In het anti inflatieplan van september '75, voor wie de vol
ledige tekst bezit, en dat zijn er met zovelen bij het gewone kader 
(waarom met ?) kan men lezen dat de VU enerzijds alle lonen boven 
de 500 000 fr. los wil koppelen van de index en voor deze inkomens 
alle andere verhogingen verbieden. Hieruit kan men besluiten dat de 
lonen en wedden beneden de 500.000 wel, buiten index mogen ver
hoogd worden. Sociaal is dit natuurlijk met te aanvaarden. Een netto 
inkomen van 27.000 fr. per maand voor een gezin met twee kinderen is 
toch heus geen rijkemansinkomen Een gezin met een kostwinner die 
net boven de 500.000 fr. inkomen heeft wordt geblokkeerd, terwijl 
daar waar man en vrouw samen werken aan bv. 400.000 fr. elk, dit 
inkomen niet geblokkeerd, aan de Index wordt aangepast. Kan men dit 
eerlijk vinden ? 

Daartegenover voorziet de VU tal van prijsverhogingen. De man met 
zijn geblokkeerde loon of wedde ziet dit steeds maar kleiner worden. 
Wanneer nu nog de belastingsschalen voor de lagere inkomens aan de 
index gekoppeld worden, wat op zich zelf sociaal verantwoord is, 
wordt de verhouding nog slechter. 

Verder stelt de VU vast dat er een alg. inkomensbeleid moet komen, 
maar spreekt enkel van het opschorten van dividendenuitkeringen. 
Hoe de VU de inkomens van dokters, advokaten, architekten, midden
standers, vrije beroepen, enz. gaat blokkeren, geen woord Het zijn 
juist de groepen die in feite kunnen doen wat zij willen. 
Intussen zijn de verschillende vakbonden reeds heftig te keer gegaan 
tegen het herstelplan van de regering, dat voor wat de loon- en wedde-
politiek, wonderwel op dit van de VU trekt (vrucht van geheime bespre
kingen ' ) . In een toespraak tot de Antwerpse arr. raad, verscheidene 
maanden geleden zegde de voorzitter van het partijbestuur dat er 
goede kontakten bestaan met verschillende vakbonden en de VU, voor
al noemde hij de LBC Deze kontakten zo zegde hij nog zullen zeker 

.'teiden tot het veei losser opstellen van deze vakbond ten opzichte van 
de' CVP. « Tenminste wanneer de VU deze mensen niet teleurstelt » 
Dit IS intussen gebeurt, ieder die hoort hoe deze vakbonden, •• hun 
eigen partij » aanpakken, kan vermoeden hoe positief hun beoordeling 
van de VU zal zijn bij de volgende verkiezingen Door deze weg op te 
gaan verliest de VU honderden of misschien duizenden stemmen Die 
moeten dan maar weer goed gemaakt worden door de kleine man uit 
de partij die de baan op kan om leden en simpatisanten terug te 
winnen. 

Voor wie aandachtig de teksten over het sociaal beleid voor de kon-
gressen te Oostende en Hasselt gelezen heeft, is deze gang van zaken 
niet zo verwonderlijk Het zat er allemaal in 

Het zou goed zijn wanneer de leden van de partijraad dit alles nog 
eens goed overdachten vooraleer zij straks een nieuw partijbestuur 
aanduiden, misschien kan het t i j dan nog ten goede keren Zij zouden 
er alleszins goed aan doen hun stemming in de partijraad voor hun 
arr. te verrechtvaardigen, iets wat in een partij die steunt op getrapte 
verkiezingen wel zou moeten, maar bij mijn weten nog nooit gebeurd is. 

H.D.M., Schilde 

PLEIDOOI 
VOOR TEDERHEID 

Bovengenoemd artikel (« Wij », 
23.10.75) heeft mij bijzonder ont
goocheld. Het hoort thuis in één 
of ander parochieblad, maar in 
geen geval m de spreekbuis van 
de Volksunie. 
Wanneer zullen ze in dit land 
eindelijk eens beseffen dat de 
grens tussen de zedelijke cen
suur, politieke censuur en vol
strekte autoritaire willekeur ei
genlijk niet eens bestaat I? Het 
IS trouwens zeer treffend dat dik-
tatoriale en kommunistische re
gimes beide gewoonlijk in deze 
drie facetten uitblinken. Wie 
denkt dat het marxisme bvb. 
« zedeloosheid » in haar devies 
heeft geschreven is er vierkant 
naast. Een enkel bezoek aan het 
Oostblok kan hem gemakkelijk 
van het tegendeel overtuigen. 
Ik walg gewoon van fascistische 
of kommunistische personen of 
aktiegroepen die volwassen me
deburgers bepaalde zaken willen 
verbieden of opleggen om de uit
eindelijke reden dat zij zelf ze 
verafschuwen. Geen enkele poli
tiemacht heeft ooit afdoend kun
nen aantonen dat er een korrela-
tie bestaat tussen pornografie en 
bvb verkrachtingen of lustmoor
den, eerder integendeel 1 
Zolang ik mijn evennaaste niet 
effektief schaad, belemmer noch 
dwing gaat het hem geen moer 
aan wat ik doe of laat I Als mijn 
linkerbuurman bvb. verslingerd 
IS op oorlogsfilms en mijn rech
ter bvb aan partnerruil doet, kan 
me dat geen lor schelen zolang 
ze mij niet ertoe dwingen hun 
genoegens te delen Ik ben er 
geenszins van overtuigd dat por
nografie « tot verruwing van 
onze maatschappij moet leiden » 
en nodig de steller van uw arti
kel uit om zijn bewering met 
solide bewijzen te staven I 
Vanzelfsprekend moeten ten al
len prijze minderjarigen (—16) 

beschermd worden tegen aggres-
sieve publiciteit of handelingen 
op straat, doch aan de andere 
kant degelijk seksueel ook wor
den voorgelicht, zonder geleuter! 
In een tijd waarin men naar in
spraak, ontvoogding en zelfbe
wustzijn streeft. Is elke inmen
ging van om het even welke of
ficiële instantie in het morele 
leven van een volwassene (zolang 
dit a n d e r e n niet effektief 
schaadt ) een anachronisme. 
IVlet hetzelfde recht kan ik bvb. 
de afschaffing van het voetbal 
eisen, eerstens omdat ik niet 
graag naar voetbal kijk, tweedons 
er maar al te dikwijls spelers 
met moedwillig gebroken botten 
van het veld gedragen worden, 
hetgeen leidt tot de « verruwing 
van onze maatschappij... ». 

D.D., BSD. 

BIJ EEN DISKUSSIE 

A.M. Brussel maakt de grote fout 
zijn wensen voor de werkelijk
heid te nemen. De Volksunie is 
nu nog veel te zwak om enige 
invloed op de Belgische politiek 
te hebben. De vroegere agitatie 
van Vlaamse zijde heeft wel men
sen aan het denken gezet en het 
opkomen van de VU als partij is 
daar het gevolg van geweest. 
Op het ogenblik echter heeft 
toch iedereen de machteloosheid 
van de VU moeten erkennen. 
Tindemans heeft sluw gespeeld 
en de VU voor schut gezet. Blij
ven kloppen op de deur om een 
stuk van de koek kan alleen de 
partij verzwakken. Trouwens het 
interesseert de kleine man niet 
wie van de prominenten een stuk 
van de koek gaat krijgen. 
De VU heeft nog steeds een kans 
om als grote Vlaamse revolutio
naire partij uit de verkiezingen te 
komen. 

Maar een partij als een ander 
heeft geen kans. 
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A.M. moet toch weten dat de 
VU gestuwd geworden is door 
de aktieve Vlaamse massa die 
een eigen beweging wou. Dit fe
nomeen is kenschetsend. De VU 
heeft niet de politieke wil ge
schapen zoals bijvoorbeeld de 
socialistische partij dat heeft 
moeten doen, maar is het direkt 
gevolg van een reeds aanwezige 
politieke stroming. Zolang de 
Vlaamse massa in haar verlangen 
naar een entiteit hoopte op een 
sterke volksbeweging bleef de 
VU aangroeien. Deze groei kan 
slechts duren tot deelname in 
het gehonoreerde politieke leven 
de eerste teleurstellingen bracht. 
Dan had de VU zelf een voedings
bodem moeten scheppen om 
verdere aanhangers te werven. 
De laatste jaren heeft men de 
nederlagen van elke Vlaamse 
aktie kunnen meemaken en be
ginnen de vlaamsgezinden hope
loos de moed te verliezen. Dit is 
de ware reden van de huidige 
malaise. Nu is het aan de VU te 
bewijzen dat zij, als partij ge
schapen uit het Vlaamse verlan
gen, nu de macht op straat kan 
uitbouwen tot zij sterk genoeg 
is om met 30 % stemmen van 
de bevolking van het Vlaamse 
land zich als een onderhande
lingspartij aan te melden. 

A.C., Aalst. 

KINDEREN 
WORDEN SCHAARSER... 

Wat die hele SPT betreft : hoe is 
het mogelijk dat er nu nog vrou
wen zijn die zich met zo'n kluit 
in het riet laten sturen ! Wat 
doet men met 2000 fr. per maand? 
Zal dit bedrag één vrouw toela
ten vrij te kiezen of ze binnens
huis of buitenshuis (hard) wil 
werken ? Zal men met zulk be
drag de kinderen iets méér kun
nen geven ? Het is werkelijk een 
schande hoe in dit land ouders 
met kinderen maar moeten zien 
hoe ze het rooien. De enige keu
ze is : ofwel menswaardig leven 
zonder kinderen ofwel ziender
ogen verarmen mét kinderen ; 
wat niet alleen zwaar is voor de 
ouders maar ook niet erg goed 
voor onze (steeds schaarser wor
dende) kinderen. Hebben wij een 
regering die nog iets geeft om 
het volk of oordeelt zij dat het 
eenvoudiger is de bevolking te 
laten uitsterven en intussen een 
beetje aan te vullen met Noord-
Afrikanen ? Nu de rechten van 
de gastarbeiders weer beter be
schermd zijn (volledig akkoord) 
kan men misschien eens aan ei
gen mensen gaan denken. Vrou
wen moeten onmiddellijk 4000 fr. 
per maand per kind eisen voor 
alle kinderen van Belgische na
tionaliteit. 

Laten wij nu eens werkelijk soli
dair zijn opdat er eindelijk voor 
de vrouwen die nog niet weten 
wat keuzevrijheid is, ook kans 
op een menswaardiger bestaan 
kome. Er is blijkbaar geld ge
noeg voor alles en nog wat, be
halve voor het belangrijkste : de 
kinderen ! Dat al wie dit inziet 
zich aansluit bij de redelijke eis : 
4000 fr. per kind en per maand, 
voor alle kinderen van Belgische 
nationaliteit. 

A.D., Aalst. 
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HEKSENJACHT TE GENT 
(vervolg van biz. 1) 

WILDE VECHTPARTIJ 

In « Wij » van vorige weei< brach
ten wij reeds een beeld van de 
amnestiebetoging te Gent, die 
door het onbeheerste optreden 
van de Gentse politie uitliep op 
een wilde vechtpartij. Ziehier het 
verhaal : 's morgens is er een 
(toegelaten) stoet van VOS, van 
de kerk naar het Vlaams Huis 
Roeland. Het aangevraagde tra-
jekt wordt door de politie gevoe
lig ingekort. De Vossen volgen 
het opgelegde trajekt, maar de 
TAK-mensen die hen volgen, sto
ren zich daaraan niet en stap
pen — na een korte schermutse
ling — langs het aangevraagde 
trajekt. Nadien is er een meeting 
in de « Roeland » met als thema 
de moord op Leo Vindevogel, 30 
jaar geleden. Valeer De Pauw en 
Piet De Pauw spreken er. Na de 
meeting vraagt TAK aan de poli
tie om opnieuw te mogen beto
gen, maar dit wordt geweigerd. 
Daarop gaan de « Takkers » toch 
aan het betogen, in looppas, kris 
kras, straat in, straat uit. De po
litie tracht dit te verhinderen en 
slaat in het wilde weg naar ie
dereen, vrouwen, kinderen, een 
pater... Het komt tot een wilde 
vechtpartij en de politie rijdt met 
een combiwagen op de betogers 

BRUTALE POLITIE 

Twee jonge mannen, E.D. en R.D. 
worden aangehouden. Uitgere
kend mensen die zich van de be
togers hadden afgezonderd. 
R.D. is een tengere, stille jonge 
man. Hij is gehuwd en heeft twee 
kinderen. 

Met de combi wordt hij naar het 
politiekantoor gevoerd. In de 
kantine slaan twee politieman
nen hem met hun knuppels in de 
knieholten tot hij op de grond 
valt. Diezelfde twee bruten bele
digen hem zwaar en schoppen 
hem nog terwijl hij op de grond 
ligt. Andere agenten kijken toe... 
Tijdens de ondervraging nadien 
wil men geen rekening houden 
met de klachten van de mishan
delde. 

De 22-jarige ongehuwde E.D. 
wordt, tijdens zijn arrestatie, 
dwarsdoor zijn pet heen een ga
pende hoofdwonde geslagen. Hij 
bloedt overvloedig uit zijn hoofd 
en valt op de straatstenen waar 
hij door een politieman wordt 
vastgehouden terwijl anderen op 
hem slaan. Hij wordt in een com
bi gegooid waar politiemannen 
dreigen hem dood te zullen slaan 
en hem uitmaken voor « zwart-
zak », smerigen Duits » en an
dere liefelijkheden. Hij wordt 
naar het Bijlokehospitaal ge
voerd, waar hem zijn persoons
bewijs wordt afgenomen. Na ver
zorging vlucht E.D. in paniek huis
waarts, naar Antwerpen. Daar 
stelt de huisarts een hersen
schudding en een zenuwschok 
vast. Hij wordt er opnieuw aan
gehouden door de rijkswacht, 
naar Gent gevoerd, en in de 
stadsgevangenis opgesloten in 
een koude cel die stinkt naar 
urine. Midden in de nacht wordt 
hij terug naar het hospitaal ge
voerd. Na een kwartier rollen po
litiemannen hem met bed en al 
in de verbindingsgang waar ze 
de koortsige E.D., die barst van 
de hoofdpijn, treiteren met aller
lei lawaai. Tot driemaal toe komt 
een nachtzuster de twee politie
mannen verzoeken stil te zijn. De 
volgende morgen wordt E.D. in 
die toestand ondervraagd, en dan 
in de gevangenis opgesloten. 

ANDERE 
« HELDENDADEN » 

Uit goede bron vernamen wij nog 
andere « heldendaden » van de 
Gentse politie. 
Dit verhaal bijvoorbeeld : de fa
milie H, vader, moeder en zoon, 
worden ongeveer drie uur na de 
incidenten in de buurt van hun 
woning door politiemannen staan
de gehouden. De vader en de 
zoon worden neergeslagen en 
gearresteerd. Op het kommissa-
riaat wordt een film uit het foto
toestel van de zoon in beslag ge
nomen. Men zoekt kennelijk naar 
bezwarende beelden van het poli-
tie-optreden. Dan wordefi de va
der en de zoon weer vrijgelaten. 
Er is ook sprake van een jonge 
man, B.M., die onderweg naar 
huis, met een muziekinstrument 
onder de arm, door de politie aan
gevallen en geslagen werd. Ge
woon wraakzucht van sommige 
Gentse •< flikken » ? 

De FEDERATIE VAN « VLAAMSE VROUWENGROEPEN •> 
organiseert in samenwerking met het Dosfelinstituut een 

NATIONALE 

YROUWENONTMOETINGSDAG 
op 30 november 1975 in « De Borse van Amsterdam », 

Grote Markt te Aalst, van 10 tot 17 u. 

DE VROUW VANDAAG in VLAANDEREN 
HAAR OPDRACHT IN HET GEZIN 

HET WERK • DE POLITIEK 

PIET DE PAUW ZELF 

Maar er steekt kennelijk méér 
achter dit hele optreden tegen de 
TAK-leider Piet De Pauw In het 
gerechtshof zelf, waar hij infor
meerde naar E.D. en R.D. Hem 
worden enkele geprefabriceerde 
beschuldigingen ten laste gelegd: 
dat hij 's morgens bevolen heeft 
het politiekordon te doorbreken 
en 's namiddags het bevel gaf op 
de politie te slaan I Honderden 
aanwezigen kunnen nochtans be
vestigen dat er 's morgens hele
maal geen politiekordon was om 
te doorbreken, en dat bevel om 
te slaan is een leugen zonder
meer. Maar er zijn politie-getui-
gen d ie.d i t allemaal hebben ge
zien en gehoord I 
Inmiddels gaat steeds meer pro
test op tegen het brutaal optre
den van de politie en het mis
bruik dat weer eens gemaakt 
wordt van de voorhechtenis. 
Naast VU-afdeling Gent, de VUJO 
en het VU-Partijbestuur is ook 
de Vlaamse Konferentie bij de 
Balie niet te spreken over dit 
misbruik van de voorhechtenis 
en het rijkswachtvertoon In het 
gerec|;itshof zelf. 

En terwijl wij deze regels schrij
ven (dinsdagavond) wordt er te 
Gent reeds voor de tweede maal 
betoogd voor de onmiddellijke 
vrijlating van Piet De Pauw en 
zijn twee strijdmakkers. Als het 
gerecht de drie TAK-mensen niet 
zéér spoedig weer op vrije voe
ten plaatst dreigt er flinke herrie. 

B.T. 

De Senaat heeft donderdag, 13 november, een wetsvoorstel 
goedgekeurd waarbij het aantal zetels voor de gemeente
raden wordt verhoogd. Het zal thans gaan van 7 zetels in 
gemeenten beneden de 1.000 inwoners tot 55 voor die boven 
de 300.000 inwoners. 

NEER ZETELS IH 
OVERBUIVEMDE GENEEHTEN 
Van 1.000 tot 2.000 wordt dit getal 9, 11 tot 3.000, 13 tot 
4.000 ; 15 tot 5.000 ; 17 tot 7.000 ; 19 tot 9.000 ; 21 tot 12.000; 
23 tot 15.000 ; 25 tot 20.000 ; 27 tot 25.000 ; 29 tot 30.000 ; 
31 tot 35.000 ; 33 tot 40.000. Daarna 2 bij per schijf van 
10.000 tot 100.0000. Van 100.000 tot 150.000 wordt dit 47 leden, 
van 150.000 tot 200.000 : 49 ; van 200.000 tot 250.000 : 51 ; 
van 250.000 tot 300.000 : 53. 
In alle gemeenten boven de 1.000 inwoners komt er ook 
ten minste een schepene bij : het worden er 3 van 1.000 tot 
5.000 inwoners ; 4 van 5.000 tot 12.000 ; 5 van 12.000 tot 
20.000 ; 6 van 20.000 tot 30.000 ; 7 van 30.000 tot 50.000 ; 
8 van 50.000 tot 100.000 ; 9 van 100 tot 200.000 en daarbo
ven 10 . 

De Volksunie, bij monde van senator Jorissen, zei dat ze 
voor de verhoging van het aantal raadsleden was omdat dit 
de inspraak-mogelijkheden groter maakte, zonder dat dit 
veel kostte, maar zag het nut niet in van meer schepenen, 
die trouwens veel duurder uitvallen : vandaar de onthouding 
bij de stemming. De meerderheidspartijen stemden voor, de 
BSP stemde verdeeld : de helft voor, de helft tegen. 
Het voorstel dat nu ontwerp werd moet nu nog door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers worden goedgekeurd 
om wet te worden. 

HUnElOZE KOMPUmS 
(vervolg van bIz 3) 

Er wordt nog altijd even lustig met 
miljoenen gegooid als vroeger, het 
komputerpark van de overheidsdiens
ten is de jongste jaren sterk aange
groeid, maar tal van komputers wor
den helemaal niet of nauwelijks ge
bruikt. Zij schijnen eerder te moeten 
dienen om het « prestige » van som
mige departementen wat op te vijze
len ! 

VU-kamerlid Luk Vansteenkiste (Kort
rijk) is zich de voorbije jaren als een 
minutieuze Sherlock Holmes gaan toe
leggen- op de komputertoestanden in 
de overheidsdiensten. Hij heeft daar
over vorige maandag een indrukwek
kend dossier van 78 bladzijden aan de 
pers voorgelegd, en zal eerlang in de 
Kamer over dat schandaal Interpelle-

ren. Hij legde de bewijzen voor over een aantal halluclnante situaties 
(zie hieronder enkele staaltjes) en kwam tot het besluit dat de Staat 
jaarlijks minstens een half miljard zou kunnen besparen wanneer de 
regering maar de moed zou opbrengen de dure komputers niet langer 
te laten gebruiken als speelgoed in een aantal op hun « prestige » 
gestelde departementen. Nu wordt dat geld zomaar over de balk ge
gooid. 

In totaal zal de overheid dit jaar voor ongeveer 6,5 miljard huurgelden 
betalen voor een komputerpark dat einde 1975 ongeveer 200 eenheden 
zal omvatten met een kapaciteit van 32.117 K. Einde 1968 beschikte de 
Staat nog maar over 33 ordinatoren met een globale kapaciteit van 
slechts 1405 K, Die sterke aangroei van het aantal komputers en meer 
nog van de kapaciteit, werd in de hand gewerkt door de zogenaamde 
« vooruitgangskontrakten » die vanaf einde 1970 met MBLE-Philips en 
Siemens werden afgesloten ten einde de mlljardenovereenkomst tus
sen de RTT en Bell Telephone te kompenseren. 

Die « vooruitgangskontrakten » komen hierop neer dat de Staat zich 
verbindt, vanaf 1 januari 1971 ert voor een periode van 5 jaar, bij Sie
mens en MBLE-Philips bestellingen te plaatsen voor een minimumhuur-
waarde van 65 miljoen per jaar. Elk huurkontrakt dient echter afgeslo
ten voor minstens de vijf daaropvolgende jaren, zodat de Staat zich in 
feite verbonden heeft voor een bedrag van méér dan 3 miljard. Ze 
bevatten overigens nog andere voor die firma's gunstige bepalingen. 

Die « vooruitgangskontrakten » leidden tot allerlei gekke toestanden. 
Enkele staaltjes : de Post betaalt nog altijd 148 miljoen voor 5 niet-
werkende komputers en 1500 nog in kisten verpakte terminals ; in het 
rekencentrum draaien 2 komputers beneden hun kapaciteit wat 38 mil
joen overbodige uitgaven betekent ; bij de postcheks kan het bijhouden 
van de rekeningen zo vereenvoudigd worden dat er 200 miljoen wordt 
bespaard. Ten slotte nog dit : de Rijkswacht kreeg op zeker ogenblik 
een niet-gebruikte komputer van de Post. Belangrijke onderdelen ble
ken echter te ontbreken. De firma had nochtans alles geleverd. Slordige 
Post vroeg dan aan de Rijkswacht de zaak stil te houden, alles zou ge
regeld worden. Toen de PTT de ontbrekende stukken bij de firma op
nieuw wou kopen, bleek de firma die stukken niet meer te vervaardigen. 
Dag, Jan I 
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VROUWENDAG HASSELT 
De vierde vrouwendag, die van 
11 november 1975, ging door in 
het kultiireel centrum van de 
Limburgse hoofdstad. Het Is daar 
voorwaar een mooi gebouw, en 
allerlei manifestaties kunnen er 
waardig doorgaan. 
Beter georganiseerd, steviger in 
handen gehouden dan de voor
gaande V-dagen van Brussel, Ant
werpen en Gent, miste deze vier
de uitgave echter de geestdrift 
van voorheen. 

De thema's op deze dag, beves
tigden vroeger ingenomen stand
punten en haakten vooral in op 
het « Urgentieprogramma » van 
1974. Het VOK (Vrouwen-Over-
leg-Komitee) stelde in 1975 een 
aantal prioritaire eisen inzake on
derwijs, recht en arbeid, 
in de gespreksgroepen (waar 
even de sfeer van vroeger oplaai
de), hoorde je opnieuw pleiten 
voor koëdukatie, v e r p l i c h t e 
sexuele opvoeding op school, en 
schoolboekjes zonder rolpatroon. 
Je hoorde kritiek op het VSO, 
aanwezige leerkrachten vonden 
het soms allemaal erg theore
tisch, inzake recht hoorde je le
den van het paneel aandringen op 
een dringende hervorming van 
het huwelijksgoederenrecht, maar 
sommige VOK-ers bleken zeer 
weinig op de hoogte van de hui
dige stand van zaken. Wat de ar

beid betreft, meende voorzitster 
Rita Jolie-IVIulier, dat 1975 « Het 
Jaar van de werkloze vrouw » 
was geworden. 
Verder hoorde je geordend dis-
kussiëren over kinderopvang (er 
komen zo stilaan voorstanders 
van « grote kribben » tegen voor
standers van «onthaalgezinnen)», 

maar de diskussie viel helemaal 
uit als de legalisering van abor
tus werd gevraagd. De regerings-
SPT werd verworpen, en tussen 
de praatvaria door (die nu en 
dan op interessant peil kwam, 
mede dank zij de inbreng van 
ons aller Nellie), konden we een 
liedje zingen op de tonen van 

« IVIademoiselle van Armentiè-
res » : 
« Ze houden ons allemaal voor 

de aap, weet /e 't al 
De welvaart wiegt ons niet In 

slaap 
Het vrouwenlaar Is niet gedaan 
Dat moeten we allemaal goed 

verstaan... ». 

INTERNATIONAAL 
TRIBUNAAL 
OVER MISDADEN 
TEGEN VROUWEN 
Op deze vierde V(rouwen)-dag 
in Hasselt — met zijn sciiat 
aan informatie — werd onze 
aandacht bijzonder gevestigd 
op een gloednieuw initiatiei, 
dat wel even in het daglicht 
mag gesteld worden. Wij be
doelen het « Internationaal 
Tribunaal over misdaden tegen 
vrouwen ». 

Op 28 september 1975 werd er 
in eigen land een eerste ver
gadering belegd om een In
ternationaal Tribunaal op te 
richten, dat de misdaden ge
pleegd tegen de vrouw zal on-
derzoel<en. Zeven nationalitei
ten, Noorwegen, Denemarken, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Belgié, Zwitserland en de 
Verenigde Staten waren hier
op aanwezig. Negentien ande
re w.o. Italië, Portugal, Span
je, Nederland, Duitsland, Oos-
tenrijk, Brazilië, Ierland, Mexi-
ko, hadden hun principiële 
medewerking toegezegd. 
Het is de bedoeling van dit 
Tribunaal om zoveel mogelijk 
vrouwen in de wereld te be
reiken met het oog op een 
wereldwijd bewustworden. 

De strijd van de vrouw moet 
steeds meer een internatio
nale strijd worden, een zus
terschap boven politiek, ideo
logie en huidskleur. Vrouwen 
moeten elkaar kunnen helpen 
— waar ter wereld ook — zo
als het gebeurd is met de drie 
Maria's in Portugal. Het is 
duidelijk dat dit Tribunaal niet 
beschouwd wordt als een doel 
op zichzelf, maar als een ba

sis voor veel akties in de 
strijd om misdaden tegen 
vrouwen in alle landen uit te 
roeien. 
Volgens de planning, die ein
de maart van dit jaar in Parijs 
werd opgesteld, zal tijdens het 
Internationaal Tribunaal een 
kombinatie worden gegeven 
van persoonlijke getuigenis
sen en korte rapporten tijdens 
de ochtend- en namiddagzit
tingen, gevolgd door spontane 
getuigenissen, films, audio
visuele vertoningen, werk
groepen (om proberen te be
grijpen aan de hand van ana
lyses waarom die misdaden 
bestaan en blijven bestaan) 
en aktiegroepen (om akties te 
bespreken waardoor een einde 
aan die misdaden kan worden 
gemaakt). De bekomen doku-
mentatie zal dan ter beschik
king gesteld worden van de 
journalisten. 

De idee om een Internatio
naal Tribunaal over misdaden 
tegen vrouwen te houden, 
werd gelanceerd in augustus 
'74 in Femo, een internatio
naal feministisch kamp op een 
eilandje in Denemarken. Het 
werd verder uitgewerkt in een 
studiegroep tijdens de inter
nationale Feministische Kon-
ferentie in Frankfurt op 15-17 
november 1974, een konferen-
tie die door meer dan 600 
vrouwen werd bijgewoond, 
vooral uit West-Europa. En het 
werd verder ontwikkeld t i j
dens een Internationale Plan
ningsbijeenkomst einde maart 
1975 in Parijs. 

De minimumtaken van de na
tionale groepen in elk land 
zijn : (a) het publiek bewust 
maken van de misdaden tegen 
vrouwen in hun land en in het 
buitenland ; (b) ruchtbaarheid 
geven aan het Internationaal 
Tribunaal ; (c) na overleg met 
zoveel mogelijk vrouwen In 
hun eigen land enkele van de 
belangrijkste kategorieën mis
daden tegen vrouwen ge
pleegd uit te kiezen ; (d) in 
elke kategorie de meest tref
fende voorbeelden ontdekken 
(bij het uitzoeken van de « ge
vallen » is het belangrijk dat 
er rekening wordt gehouden 
met de bereidheid en de mo
gelijkheid van de slachtoffers 
om persoonlijk getuigenis af 
te leggen voor het internatio
naal Tribunaal) ; (e) geld in te 
zamelen voor de reiskosten 
van de uitgekozen vrouwen, 
zodat ze uit zoveel mogelijk 
landen zouden kunnen komen 
getuigen. 

Er zijn natuurlijk verschillen
de soorten misdaden. De 
voorlopige struktuur voor het 
voorstellen van de misdaden 
is als volgt opgesteld : eerst 
en vooral misdaden die op 
het seksuele vlak liggen zoals 
de verkrachting, verkoop van 
vrouwen en meisjes voor de 
prostitutie (vb. harems, mis
daden om de « eer » te red
den) het misbruik van jonge 
meisjes in pornografie, de 
wrede behandeling van vrou
wen in pornografie enz. 
Onder misdaden tegen de 
voortplanting en de gezond
heid verstaat men hersenspoe
lingen, gevaarlijke metoden 
van geboortekontrole, gedwon
gen sterilisatie, gevaarlijke 
eksperimenten op het lichaam 
van vrouwen, de wreedheid 
van het geboorteproces e.a. 
Het mishandelen van vrouwen 
en de wettelijk toegestane 
verkrachting in het huwelijk 
vallen natuurlijk onder de mis
daden geklassificeerd onder 
gezin en wet. Daartoe beho

ren eveneens andere seksis
tische gezinswetten, het dra
gen van de Oosterse sluier, 
het gedwongen uithuwelijken 
van meisjes en vrouwen, po
lygamie, kindbruidjes van ou
dere mannen en bepaalde af
schuwelijke gevolgen voor 
sommigen onder hen, de ver
volging van ongehuwde moe
ders en hun kinderen. 
Last but not least worden de 
misdaden vermeld die met 
produktie en politiek te ma
ken hebben, zoals ekono-
mische misdaden tegenover 
de vrouw, lagere betaling, 
slechte werkkansen, seksis
tische sociale wetten, de 
oververtegenwoordiging van 
vrouwen in de behoeftige 
klasse, het gebrek aan poli
tieke macht voor vrouwen, de 
foltering van vrouwelijke poli
tieke gevangenen en zo meer. 
Het Tribunaal had in decem
ber 1975 willen bijeenkomen 
maar moest dat, vooral we
gens financiële moeilijkheden, 
uitstellen tot 4 maart 1976. 
De gekende Franse filosofe 
Simone de Beauvoir zal het 
Tribunaal openen. 
Wij zullen in ieder geval onze 
lezers grondig op de hoogte 
houden. Laat ons hopen dat dit 
Internationaal Tribunaal een 
mijlpaal betekent voor het 
uitroeien van de misdaad, een 
mijlpaal voor een meer men
selijke wereld, want vergeten 
wij niet dat de mens nog al
ti jd het enige dier is dat 
soortgenoten opvreet. 

Hilda Uytterhoeven 

Voor meer inlichtingen, voor
stellen of kommentaar kan ge
schreven worden naar « Het 
Koördinatie-komitee », ITCAW, 
c/o Maureen Giroux, Cham-
bre 606, 33, Avenue des 
Champs Elysées, Paris 8, 
France, of naar het Belgisch 
Nationaal Komitee Lydla 
Horton, Keverlaan, 11, 1050 
Brussel, tel. : 02/647.95.03. 

De regering werd op 'n «schand-
plaat» afgebeeld : hier was een 
flinke karikaturist aan 't werk. 
Beneden (want de dag was in 
« verdiepingen » verdeeld, en dat 
verbrak wel enigszins het kon-
takt), kreeg je verdienstelijke 
vrouwelijke kunstenaars aan 
't werk, maar ook de vakbonden 
van de kleurpartijen. De PVV deed 
het met blauwe hostessen (ont-
haaljuffersr en dat op een Vrou
wendag 1). In het zaaltje waar de 
politieke Vrouwenorganisaties (en 
wij ook) wat « abseits » stonden, 
bracht een duur teeveetoestel 
regelmatig beelden van een libe
raal vrouwenkongres waarbij je 
vooral meneren het woord zag 
voeren. Kristien merkte op : 
« Zie al die dure bontjassen naar 
de blauwen lopen », en zo zie je 
dat het publiek wel zeer ver
scheiden van aard was, maar zo'n 
deftige bezoeksters hadden we 
nog nooit op vorige vrouwenda
gen gezien. 

Ondertussen kwamen Rika De 
Backer, D'Hoore en Claes langs, 
maar ook onze Limburgse VU-
mandatarissen. We geven Evrard 
Raskin, Rik Vandekerckhove en 
Jef Olaerts een zinnebeeldig 
bloempje omdat zij zo vriendelijk 
kwamen supporteren. 
Je voelde de gemeenteraadsver
kiezingen van 1976 al naderen : 
in de nadruk die de politieke or
ganisaties (maar ook het VOK) 
legden op de noodzaak voor de 
vrouwen zich politiek te enga
geren en in het uitgedeelde pro
pagandamateriaal. We stonden 
met onze ene stand (waarop ech
ter « Volksunie » in koeien van 
letters) tegen de macht van de 
politieke traditionelen, die zich 
uitleefden in al hun nevenorgani-
saties. Wij hadden onze geest
drift mee, lokten onvermoeibaar 
allerlei diskussies uit en deelden 
(tot spijt van wie 't benijdde) ons 
materiaal uit. 
Graag wil ik hier alle medewerk
sters (en er waren er heel wat 
die zondag, ondanks de dichte 
mist, te Hasselt aanwezig) har
telijk danken voor hun inzet. 
Een aantal algemene indrukken 
tot besluit : we gaan akkoord 
met het VOK dat het vrouwenjaar 
niet zo heel veel fundamentele 
wijzigingen bracht aan de situa
tie van Eva in de maatschappij ; 
en meer hadden ze het anders 
verwacht ; we voelen echter de 
kille hand van het establishment 
op de heerlijk-spontane « Vrou
wendagen » wegen... het onge
ordende, maar maatschappijver-
nieuwende vrouwenprotest wordt 
door de politieke traditionelen 
gekanaliseerd, binnen de perken 
gebracht... Hierbij vragen wij ons 
af of de « Vrouwendagen » in de 
toekomst nog de kans zullen 
krijgen te zijn wat ze vroeger 
waren. Indien dat niet mogelijk 
blijkt, heeft het dan nog zin ze 
in de bestaande vorm verder te 
organiseren ? 

Want er is tenslotte niets sterie
ler dan officieel georkestreerde 
kontestatie... 

Huguette De Bleecker 
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ZIEKENFONDSEN 
ONDERWORPEN 
AAN DE TAALWET 
In antwoord op een parlemen
taire vraag van senator Van 
Haegendoren deelt de minister 
van Sociale Voorzorg mede dat, 
op advies van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht, de mu
tualiteitsverenigingen die aktivi-
teiten uitoefenen binnen het 
raam van de verplichte verzeke
ring tegen ziekte en invaliditeit 
zich moeten gedragen naar de 
bepalingen van de taalwetge
ving. 

TWEE MATEN 
EN 
TWEE GEWICHTEN 
Bij een TAK-betoging op 15 de
cember van vorig jaar te Schaar
beek betoogden een 150 franko-
fonen tegen. Ze waren gewa
pend met grote golfstokken, 
ijzeren staven en teerpakketten, 
doch werden door de Nols-poli-
tie niet verontrust. Integendeel 
op zeker ogenblik gingen 5 te-
genbetogers (o.w. één met een 
golfstok) het politiekantoor bin
nen, dat ze even later, nog 
steeds door de politie begeleid, 
verlieten. De golfstok werd aan 
de tegenmanifestanten niet ont
nomen. VU-kamerlid Emiel Van 
Steenkiste vroeg minister Van
der ' Poorten (Justitie) waarom 
tegen deze tegenbetogers niet 
werd opgetreden. 
In zijn antwoord beweerde de 
minister dat uit een onderzoek 
gebleken was d«t niets wees 
op een verloop, zoals geschetst 
door het kamerlid. Integendeel 
volgens de minister werden 
door enkele tegenbetogers al
leen door de betogers achter
gelaten « knuppels » aan Nols 
overhandigd. 

Kamerlid Van Steenkiste nam 
met dit antwoord geen vrede 
en drong bij brief van 4 mei jl. 
op een bijkomend onderzoek 
aan. De minister antwoordde 
nogmaals ontkennend bij brief 
van 7 november jl. En zeggen dat 
behalve de h. Van Steenkiste 
ook nog drie VU-kamerleden 

Anciaux, Paul Peeters en Jozef 
Valkeniers getuige waren van 
het incident. 
Er zijn in het Brusselse geen 
burgemeesters voor de Vlamin
gen. Sinds geruime tijd zijn er 
ook geen gerechtelijke diensten 
en rechters meer voor de Vla
mingen. Alleen het federalisme 
met twee kan aan deze wraak-
roepende toestanden een einde 
maken. 

DE EEUWIGE 
VERGISSING 
Nadat een Nederlandstalig le
raar zich in 1974 aanbood in de 
Boudewijnkazerne te Brussel 
ontving hij een Franstalig door-
laatbewijs. 
Senator Vandezande vroeg hoe
veel doorlatingsbewijzen in 1975 
werden verstrekt in het Neder
lands, het Frans en het Duits. 
Het antwoord was het volgende: 
voor 1975 is het aantal doorla
tingsbewijzen als volgt : 
— Nederlandstalige : 37%. 
— Franstalige : 63%. 
— Duitstalige doorlatingsbe
wijzen bestaan niet. 
De formulieren worden opge
steld overeenkomstig de taal 
van de eenzelvigheldskaart. 
Voor 1974, aldus de minister, 
werden de doorlatingsbewijzen 
vernietigd. Daarbij geeft hij als 
zijn mening te kennen dat het 
niet uitgesloten is dat per ver
gissing een formulier werd inge
vuld in een andere taal dan die 
van de eenzelvigheldskaart. 
Daarmee kan men het dan stel
len. 

MARC BOEY 70 
Op 30 oktober jl. werd nationaal 
VVB-ondervoorzitter Mare Boey 
zeventig. 
Een reden om deze strijdbare 
flamingant te huldigen, en wel 
op 29 november a.s. in het res
taurant Lodewijk van Male te St-
Kruis-Brugge, Malesteenweg 
488, om 15 u., met een feestver-
gadering, waarop algemeen voor
zitter Paul Daels en André De-
medts het woord zullen voeren. 

Voordracht door Tine Ruys-
schaert. Om 18 u. vriendenmaal 
(280 fr. op postrekening nr 
000-0881002-48 van VVB West-
Vlaanderen, 8700 Izegem, vó6r 
25 november). Bijdragen tot een 
geschenk op het zelfde gironr. 
Mare Boey, een geboren Brugge
ling, was van meetaf bedrijvig 
in het kulturele leven (VTB, DF 
en VBO) en in niet-partijgebon-
den drukkingsgroepen (WB, 
IJzerbedevaartkomitee, waarvan 
hij lid van de beheerraad is). Hij 
hield honderden voordrachten 
over de Vlaamse Beweging, is 
auteur van biografieën over Juul 
Persijn, Frans Daels en Willem 
de Zwijger, van enkele romans 
en jeugdboeken. Hij was ook 
medewerker aan recente naslag, 
werken over de Vlaamse Bewe
ging. Na de oorlog werd hij zes 
maanden gevangen gezet, vrij
gesproken en zeven jaar als 
leraar geschorst ! Ook in het 
veldwerk aktief, o.a. met de vol
le inzet van zijn persoon voor de 
vernederlandsing van het (al dan 
niet toeristisch) bedrijfsleven. 
Ad multos annos I 

DRAAIT ACV BIJ ? 
Het zal iedere TV-kijker zondag
avond wel opgevallen zijn, hoe 
de grote baas van het ACV, de 
h. Houthuys, zich in ettelijke 
bochten wrong om eensdeels 
principieel de loonmatiging, zo
als door de regering voorge
steld, bij te treden en om an
derdeels de lof te zingen van 
een blijvend sindikaal front. Het 
vakverbond van Debunne is 
nochtans radikaal gekant tegen 
een loonmatiging. De verklaring 
van Houthuys was officieel, 
want ze werd afgelegd voor het 
kongres van de machtige Hout
en Bouwcentrale van het ACV. 
Een en ander leert ons eens te 
meer, hoe partijgebonden het 
Belgisch sindikalisme is, hoe 
het sindikalisme in ons land zeer 
vaak een politiek sindikalisme 
is. 

Op de grond van de zaak komen 
we in onze rubriek « sociaal 
leven » van ons volgend nummer 
uitvoeriger terug. 

A 

Op wapenstilstanddag werd in de Vlaams-Brabantse gemeenten Grimbergen-Beigem-Humbeek een vre-
desoptocht gehouden. Onder een stralende herfstzon liepen een 75-tal mensen waaronder vooral VU-
jongeren naar de monumenten van de gesneuvelden in de drie gemeenten. Een bloemenkrans werd 
neergelegd en toespraken gehouden door raadslid Paul De Neve, kamerlid Paul Peeters en weerstander 
Alois Verbist. 

PIRSSPIIO€L 
Waar vorige week de fusiepot pruttelde op het persvuur, Is 
hij nu gaan overkoken, vooral dan in de Socialistische en 
franstalige pers. De Gentse BSP-krant . Vooruit • ziet de 
rode scharen al marsjeren door de straten tegen een rege
ring die de demokratie de nek heeft omgedraaid. En in een 
stuk in . Volksgazet • met de geestige titel « Wil men nog 
eens met de kop tegen de muur lopen » dreigt Kop Van 
Eynde via deze woordspeling op zijn stormramhoofd dat hij 
ook zijn oude duivels nog eens zal ontbinden. . Le Soir » 
onderstreept zoals andere franstalige bladen het verschil 
in reaktie (voor de zoveelste keer) tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Doorheen al dat felle frankofone geroep geraakt 
weer eens op de achtergrond dat wij Vlamingen, door de 
afbraak van de federaties rond Brussel de zware prijs beta
len van het hele gekoehandel rond deze fusies. 
Op dit aspekt legt « De Tijd » de klemtoon. 

W. Luyten 

VOORUIT 
' De ploeg Tindemans mist voortaan elke morele basis om 
toch gezag uit te oefenen. Wie de meest elementaire wetten 
van ons demokratisch bestel schendt moet er zich achteraf 
niet over beklagen dat de burgers geen eerbied meer beto
nen voor de wef. M.a.w. : als het parlement geen inspraak
mogelijkheid meer heeft en de regering met ongeëvenaard 
cynisme misbruik maakt van deze situatie, dan moet men 
morgen met verontwaardigd doen als het aktieterrein naar 
de straat wordt verlegd. Het is in de geschiedenis van ons 
land meermaals voorgevallen dat het verdrukte en misleide 
volk met zijn problemen geen andere uitweg overbleef en 
telkens was het onder een regering die door een katoliek 
werd geleid ». 

VOLKSGAZET 
« De les die sedert juli 1974 is gegeven door de nutteloze 
instellingen die toen werden afgedwongen, heeft niemand in 
de regering en in de meerderheid iets geleerd. 
Integendeel . deze heren blijken klaarblijkelijk geen enkele 
redelijke konklusie te hebben getrokken uit onheilsvolle ge
beurtenissen die verder in het verleden liggen. 
Dat de CVP door haar koppigheid in de koningskwestie, door 
haar optreden in de schoolstrijd, door de manier waarop zij 
in 1960-61 haar beruchte eenheidswet opdrong, driemaal het 
land in het grootste gevaar bracht, laat haar beslist onver
schillig. Wilfried Martens was nog een knaap, in die jaren. 
Dus waant hij dat wat toen met Duvieusart, Harmei, Eyskens, 
gebeurde, met hem en Tindemans niet kan voorvallen. 
Doch er wordt vandaag in het land, en grotendeels door de 
schuld van de regering, een onplofbaar mengsel gekookt, 
dat enorme schade kan aanrichten. 

In de gemeenten heerst onzekerheid en ontevredenheid bij 
het personeel. Er wordt reeds betoogd in Wallonië. Morgen 
kan te Brussel en in Vlaanderen hetzelfde gebeuren en de 
burgemeesters zullen op tal van plaatsen aan het hoofd van 
de manifestaties staan ». 

LE SOIR 
« De uitlopende houding is anderzijds nog meer zorgwek
kend omdat de regeringsinitiatieven van het ogenblik de 
grootste tegenstand oproepen in Wallonië. Dit is het geval 
bij voorbeeld voor de samenvoegingen van de gemeenten. 
En ook voor de inkomstenpolitiek. Dit probleem daarenboven 
dreigt de samenhang in het gemeenschappelijk sindikaal 
front zwaar op de proef te stellen, en terzelfdertijd de soli
dariteit van de gewesten in de mate waarin het kristen sin-
dikaat de meerderheid van zijn troepen in Vlaanderen werft 
en het socialistisch sindikaat in Wallonië. Zeker de sindikale 
leiders hebben alles gedaan tot hiertoe om dit spook te 
bedwingen. Maar het is toch zo dat, voor de grond van de 
zaak zij gans uiteenlopende houdingen hebben aangenomen: 

DE TIJD 
« Wanneer men toch de regering wil aanvallen Inzake haar 
fusie-ontwerp, moet men het doen in de Brusselse richting. 
De vijf randfederaties rond Brussel worden door dit onder
werp afgeschaft zonder dat aan de Vlaamse opinie waarbor
gen worden gegeven inzake de beveiliging van Vlaams-Bra-
bant via de oprichting van het kiesarrondissement Halle-
Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant. De annexatiemo-
gelijkheden die Vlaams gebied bedreigen samen met de 
latente verfransing, worden door de fusies van de regering 
in het Brussels randgebied onvoldoende tegengegaan ». 
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KORRUPTIE 
IN 
TITO-LAND 

Dat het staats-socialisme (dat 
ook staats-kapitalisme wordt ge
noemd) ook niet alles is, blijkt 
uit enkele recente korruptie-
schandalen in Zuid-Slavië. Met 
het zelfbeheerstelsel wou TIto 
feitelijk het persoonlijk initiatief 
prikkelen. Het zelfbeheerstelsel 
richt zich echter vaak tegen Va
dertje Staat. 

Slobodan Bata Todorovic behoor
de lange tijd tot de aanzienlijk
ste gasten van het voorname 
Yugoslavia hotel te Belgrado. 
Sinds een paar weken heeft 
deze geziene zakenman het zach
te hotelbed moeten ruilen voor 
de harde brits van cel 136 in de 
Centrale Gevangenis aan de 
Juzni-boulevard. Hij werd weldra 
vervoegd door een veertigtal 
direkteuren en leidende mana
gers uit belangrijke Zuidsla-
vlsche grootbedrijven. Het ge

zelschap is nog niet kompleet, 
men verwacht nog aanhoudingen 
wegens ekonomische korruptie 
(afgezien van een te verwachten 
golf van politieke-arrestaties in 
het kader van een zuivering, 
waarmee Tito vooral een ant
woord op Moskou's slechte hu
meur ten opzichte van de zesde
lige federale republiek bedoelt). 
Todorovic en konsoorten zullen 
moeten terechtstaan wegens 
overtreding van art. 100 van het 
strafwetboek, dat zware ekono
mische misdrijven beteugelt, die 
zelfs als aanvallen op het be
staan van de staat opgevat wor
den. Doborovic pleegde geld-
zwendel op grote schaal, bij mid
del van een dertigtal firma's en 
ettelijke privébanken, kriskras 
doorheen Europa. In de villa van 
een der direkteuren vond men 
een hele reiskoffer vol bankbil
jetten en verscheidene deposlto-

(RSA) De recente wijzigingen 
door president Ford aan de 
top van zijn administratie af-
gel<ondigd, hebben buiten de 
VSA nog meer beroering ver-
welft dan te Wastiington zelf, 
waar men het schokeffekt al
gauw heeft verteerd. Op zijn 
gedenkwaardige perskonferen-
tie viel het de prezident dan 
ook niet moeilijk om zijn toe
komstige minister van defen
sie Donald Rumsfeld voor te 
stellen. Een klinkende naam 
is Rumsfeld te Washington 
nooit geweest, maar hij is er 
toch goed bekend. En dat is 
niet eens zo vanzelfsprekend 
voor een man van amper 43 
jaar, wiens loopbaan onveran
derlijk bleef stijgen zonder 
weliswaar een autentieke blik
vanger te worden. 
Donald Rumsfeld behoort al 
een tijdland tot een groep 
'< jonge » politici wie in de 
Amerikaanse politiek een be
langrijke rol wordt voorspeld. 
Vorig jaar al werd zijn naam 
gefluisterd als mogelijk kan
didaat van Gerald Ford voor 
het vice-prezidentschap. 
In Navo-kringen te Brussel, 
waar de nieuwe minister zijn 
land op ambassadeursniveau 
vertegenwoordigde is men erg 
verwonderd dat de « coming 
man » zich uitgerekend in het 
pentagon heeft laten katapul
teren, te meer omdat hij tij
dens zijn tweejarige ambts
periode alhier nooit bijster 
veel belangstelling voor stra
tegische en politiek-militaire 
problemen aan de dag legde. 
Wel werkte hij zich daar in de 

kijker door zijn harde vlijt en 
een haast legendarisch uit
houdingsvermogen met meer 
dan achttien werkuren per 
dag ! 

Verder is de toekomstige mi
nister meer een man van de 
daad dan een teoretikus. Do
nald is maar gelukkig als hij 
kan bevelen, organizeren en 
uitvoeren. Dat hij zich hier
bij liet leiden door een haast 
onfeilbaar politiek instinkt is 
meer dan eens gebleken — 
o.m. toen hij in de jaren zes
tig als kongreslid voor Illinois 
de kandidatuur van Gerald 
Ford voor het voorzitterschap 
van de republikeinse partij 
ging steunen. Gerald Ford 
heeft zijn fan nooit vergeten. 
Rumsfeld die in Princiton af
studeerde (zijn vader was 

beursmakelaar te Chicago) is 
een van de zeldzame politici 
die tegelijk op steun van Ford 
en Nixon kon rekenen. Onder 
Nixon leidde hij een reeks 
programma's die tot doel 
hadden, de beroepskansen van 
minder bevoorrechten te ak-
tiveren, programma's die ver
der ook de door de regering 
beoogde kontrole op prijzen 
en lonen moesten doordruk
ken. Het spreekt alweer voor 
zijn « feeling » dat hij zich 
vrij vlug terugtrok uit de om
geving van Nixon. Toen de 
Watergate-affaire alle naaste 
medewerkers van de toenma
lige prezident in het gedrang 
bracht, zat Rumsfeld al rus
tig en veilig op zijn verre am-
bassadeurspost bij de Navo 
te Brussel. En toen Nixon ont

slag nam, vloog zijn dienaar 
in allerijl naar Washington, 
waar hij algauw tgt « eerste 
knecht * van de nieuwe prezi
dent promoveerde. Aan het 
hoofd staan van een team 
rond Gerald Ford was echt 
een kolf je naar zijn hand. Nu 
kon hij lustig gaan organize
ren, bevelen... en de ijver van 
zijn medewerkers aanscher
pen. 

Als baas van het pentagon zal 
Rumsfeld zijn vele, vooral or-
ganizatorische, talenten best 
kunnen gebruiken. Zijn taak 
zal er vooreerst in bestaan in 
het Amerikaans kongres waar
mee hij uit eigen ervaring zo 
vertrouwd is, een gunstige 
sfeer te scheppen voor de 
defensiepolitiek van de rege
ring. Dit zal hem beslist beter 
lukken dan zijn voorgangers — 
MacNamara, Meivin Laird en 
Schlesinger — die andere dan 
louter technokratische bedoe
lingen hadden. Rumsfeld heeft 
het land aan ideologie en ste
riel gediskussieer over prin
cipes. Wel kan men ervan op 
aan dat hij zich integraal en 
onvoorwaardelijk voor zijn 
taak zal inzetten. Ver op de 
achtergrond schemert de mo
gelijkheid dat Ford hem ooit 
aanwijst voor het vice-prezi
dentschap. Ofschoon die ge-
beurlijkheid niet erg waar
schijnlijk is, als men bedenkt 
dat het Amerikaans ministe
rie van defensie in het verle
den nog nooit een springplank 
naar de politieke top is ge
weest. Maar ook dit kon wel 
eens « verkeren ». 

boekjes van Zwitserse banken. De 
schuldige was er echter op het 
nippertje van onder gemuisd. 
Een van de oorzaken van de eko
nomische korruptie is het feit, 
dat de boekhouding der staats
bedrijven hoogstens één keer per 
jaar wordt gekontroleerd. De 
slordigheid van de overheid is 
een andere oorzaak van korrup
tie. Zelfs de kontrole deugt niet 
altijd. Een kras staaltje van lais
ser faire bij de Zuidslavisohe 
overheid was de missie van een 
gevolmachtigde van de Jugo-
bank uit Belgrado, die een blan-
ko-check van 10 miljoen dollar 
meekreeg naar Parijs, waar hij 
kontrakten voor de staat moest 
afsluiten. Eens te Parijs maakte 
hij de check te gelde en ver
dween spoorloos. Dat de Zuid
slavisohe opsporingsdiensten niet 
voor keiharde vergelding terug
deinzen is een andere zaak. 

Is een dergelijke evolutie inhe
rent aan een sisteem, dat van 
ex-partisanen bekwame bestuur
ders en korrekte ambtenaren zou 
moeten maken, er zit aan de 
schandaalreeks één voordeel 
vast : er zijn reeds een voldoen
de aantal zondebokken achter 
slot en grendel om te boeten 
voor de ekonomische inzinking 
en het fenomenale deficiet in de 
staatsfinanciën. Men zal het zeer 
hoge aantal werkwilligen wel 
wijsmaken dat de schuldigen niet 
de karrieristen van het sisteem 
zijn, doch wel « de agenten en 
de dienaars van het verderfelijke, 
reaktionaire kapitalisme «... 

Onze tekenaar vraagt zich af of in Spanje Juan-
Carlos een marionet zal blijven van de vroegere 
duistere machten achter de schermen, ofwel een 
eigen koers zal bepalen. 

In verband met het'volkerenprobleem in Spanje 
schijnt hij blijkbaar toch al wat ballast uit te 
gooien. Zo zijn plan om voor de Baskische provin
cies een stukje van de financiële-fiskale «fueror » 
(vrijheden) te herstellen. Belangrijker lijkt zijn be
slissing om de Baskische, Katalaanse en Galicissche 

taal een minimumbestaansrecht te geven. Minimum 
inderdaad. Want zijn stelsel voorziet dat « geen 
enkele Spanjaard nadeel mag ondervinden van het 
feit de regionale talen niet te kennen » .' Of duide
lijker : rechters, postoversten etc. in Baskenland 
zullen zoals bij ons na 1830 nog steeds mogen zeg
gen * Ik versta u niet, spreek Spaans ». Het winst
punt is in elk geval dat men minstens het BESTAAN 
van de volkeren terug heeft erkend. Nu kan de 
opgang beginnen. 

WIJ 6 
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BEWOGEN FUSIE-DEBATTEN 
Het fusie-debat in de Kamer werd 
daags na de lierdenking van de wa
penstilstand ingezet. Hier was van een 
bestand geen spraice, integendeel, de 
messen werden gewet, de degens ge
kruist, in een eerste debat dat op een 
procedureslag neerkwam. Er moest 
uitgemaakt worden, of het amende-
ringsrecht van het parlement al dan 
niet door de regering en meerderheid 
met de voeten werd getreden. 
VU-fraktlevoorzitter Anciaux kwam her
haaldelijk tussenbeide. Na er op ge
wezen te hebben, dat de nieuwe dis-
kussie niets nieuws aanbracht, vermits 
alles ter zake reeds gezegd was, stelde 
kamerlid Anciaux voorop, dat de Ka
mer zelf kan beslissen over het al dan 
niet uitoefenen van het amenderings-
recht. Overigens is het zo dat de op
vatting van de regering ter zake niet 
alleen in het parlement maar ook daar
buiten gekontesteerd wordt en wel 
door eminente juristen. Hij beschuldig
de de regering ervan zich in feite vol
machten toe te eigenen, die ze zelf 
niet,waagde te vragen. Er is in tien 
jaar veel veranderd. Waarom houdt de 
regering zo stug vast aan haar ont
werp ? Dit is een ondemokratische 
houding. Wat komen we hier nog doen, 
een show bijwonen, zo vroeg spreker 
zich af. Later stelde hij de vraag, of 
men het bekrachtigingsrecht van het 
parlement niet aantast, wanneer men 
het amenderingsrecht weigert, vermits 
men de 497 gemeentelijke samenvoe
gingen ineens wil doen stemmen en 
niet geval per geval, wat de wetgever 

nochtans in 1961 heeft bedoeld, steeds 
volgens Vik Anciaux, die na de schor
sing van de zitting, toen de BSP-fraktie 
de zaal verliet, mededeelde dat de VU-
fraktie zou blijven doch niet aan de 
stemming zou deelnemen. 
VU-kamerlid Baert (van wie «Het Volk» 
's anderendaags schreef dat hij inzake 
grondwettelijk recht dé algemeen er
kende specialist is) was van oordeel 
dat de Kamer het recht heeft, op elk 
ogenblik de overdracht der machten 
aan de uitvoerende macht, zoals be
slist in 1961 te beperken. Overigens 
vestigde hij er de aandacht op, dat het 
advies van de Raad van State moet in
geroepen worden van zohaast één vijf
de van de kamerleden dat wenst. 
VU-kamerlid A. De Beul is van mening, 
dat het beginsel van de samenvoeging 
van de gemeenten goed is, maar de 
regering heeft door overhaasting en 
dus door een gebrekkige voorbereiding 
een kans op een grootse verwezenlij
king gemist. Is het bovendien niet 

eigenaardig dat alle gemeenten, waar 
de VU een burgemeester heeft, opge
slokt worden in een groter geheel, ter
wijl bvb. Edegem, waar de eerste-mi-
nister « toevallig » burgemeester is, 
niet bij een andere gemeente gevoegd 
werd, wat Tindemans de repliek ont
lokte, dat een eenparig goedgekeurde 
gemeenteraadsmotie te Edegem tegen 
de fusie door de Antwerpse Bestendi
ge Deputatie werd bekrachtig. (Hier 
wees kamerlid Van Eynde de premier 
terecht door op de tegenstem van de 
BSP-deputees te wijzen). De Beul 
vroeg zich af, hoeveel eensgezind ge
stemde moties van gemeenteraden 
door de regering in overweging werden 
genomen. 

In het algemeen tumult dat begon toen 
CVP-kameriid Van Keirsbiick het woord 
wou nemen lichtte VU-fraktievoorzitter 
Anciaux de houding van de oppositie 
toe : « De oppositie zou de redenaars 
van de meerderheid laten spreken, in
dien deze laatste woordvoerders zou 
kiezen, wier gemeenten wel bij fusies 
betrokken zijn ». Kiesheid is inderdaad 
nog wat anders dan de houding van 
de CVP. Overigens vertolkte kamerlid 
Anciaux later in het debat stellig de 
opvatting van velen, toen hij vaststel
de dat een voortzetting van het debat 
in dergelijk woelige omstandigheden 
niet doenlijk meer is. Waarom het de
bat niet schorsen om aldus de Raad 
van State te kunnen raadplegen. 
VU-kamerlid Olaerts was een der laat
ste sprekers op deze tweede « fusie-
dag ». Hij vroeg vooral aandacht voor 
de technische kant van het fusiepro
bleem, meer bepaald welke begelei-
dingsmaatregelen zouden getroffen 
worden. 

SCHRIK 
VOOR D£ TV-KAMERA ? 
Wie de tv-uitzending, gewijd aan de 
kamerzitting van woensdag heeft ge
zien, zal daarvan een indruk bewaard 
hebben, die alleszins niet sereen aan
doet. Dit had zijn weerslag in de ka
merzitting van donderdag, waarop voor
al van BSP-zijde kritiek op de BRT 
werd uitgebracht. De BSP verweet de 
BRT een gebrek aan objektiviteit. Dat 
was ook de mening van VU-kamerlid 
Schiltz, die het goed en demokratisch 
vindt dat de debatten worden gefilmd, 
doch waarbij de keuze der uitgezonden 
sekwenties voor kritiek vatbaar is. 
Ook wenste hij meer bewegingsvrij
heid voor de tv-kamera's in het half
rond. VU-fraktievoorz. Anciaux sloot 
zich hierbij aan en hekelde ook de 
vorm van censuur, die de CVP aan de 
BRT wil opleggen. Daarom diende hij 
een motie in, waarbij de Kamer vraagt 
dat de journalisten in alle vrijheid hun 
beroep zouden kunnen uitoefenen. 

EEN VLAAMSE « 
NEDERLAAG 
Een opmerkelijke tussenkomst in het 
maraton-debat over de fusies kwam 
vrijdagnacht van VU-kamerlid Anciaux 
die van leer trok tegen de afschaffing 

van de randfederaties, die hij « een 
onaanvaardbare toegeving van de CVP 
aan de frankofonen» noemde. Daardoor 
werden de randgemeenten met facili
teiten met handen en voeten aan de 
frankofonen uitgeleverd. « Het is een 
ernstige nederlaag » aldus de h. An
ciaux, die tot slot de samenvoeging 
van de 19 Brusselse gemeenten eiste 
Onze fraktievoorzitter is in dit debat 
— dat eventjes tot 6 uur zaterdag mor
gen aansleepte — nog herhaaldelijk 
tussen gekomen, o.m. toen hij als ar-
beidsgeneesheer en namens zijn kolle
ga's artsen aan voorzitter Dequae 
vroeg, de zitting tot maandag te schor

sen gezien de oververmoeidheid van 
het kamerpersoneel, verzoek waarop 
niet werd ingegaan... 

VERSCHEIDENE 
VU-TUSSENKOMSTEN 
Namens de VU-fraktie namen in het 
debat nog volgende kamerleden het 
woord. 
Mr Baert zette nog eens de juridische 
bezwaren uiteen die pleiten tegen de 
door regering en meerderheid opge
legde werkwijze. De h. J. Somers 
oefende vooral kritiek uit op het plan 
Michel, waar dit betrekking heeft op 
het Mechelse. Heel wat samenvoe
gingen zijn louter partijpolitiek geïn
spireerd. De h. Van Grembergen be
schuldigde de CVP van klerikalisering 
van Vlaanderen en haalde op zijn beurt 
diverse voorbeelden aan van fusies, 
die alleen gepland zijn met het oog 
op elektorale winst voor de CVP en de 
PVV. Het kwam hierbij tot een woor
denwisseling tussen de voorzitter en 
partijleider Schiltz. Ook dhr. Valke
niers kwam op het spreekgestoelte 
waar hij vooral op kwam tegen de af
schaffing van de randfederatie. 

E KULTUUnllAllil 
ONDERZOEK TAALTOESTANDEN IN BEDRIJFSLEVEN 
VU-senator Van Haegendoren diende bij de Nederlandse Kultuurraad een voorstel 
van resolutie in nopens het instellen van een onderzoek iz, taaitoestanden in het 
bedrijfsleven en hun weerslag op de zelfontplooiïng, de aspiraties en de sociale 
mobiliteit van de werknemers en op de menselijke verhoudingen en de produktivi-
teit m het ekonomisch leven. Dit voorstel werd met twaalf stemmen in de door 
VU-kamerlid Mattheyssens voorgezeten kommissie voor Taalwetgeving en Taai-
bescherming goedgekeurd. Verslaggever was VU-kamerlid J. Belmans. 

% In het senaatsdebat over de begro
ting van het Wetenschapsbeleid en de 
Hervorming der Instellingen (beide 
deeluitmakend van de begroting van 
de diensten van de eerste-minister) 
merkte VU-senator Van Haegendoren 
met spijt op, dat er in de Senaat be
droevend weinig belangstelling voor 
de wetenschappelike politiek bestaat 
(er waren nog 20 senatoren aanwezig). 
Deze materie raakt nochtans het dage
lijks bestaan van iedereen. Volgens de 
VU-spreker wordt bovendien Vlaande
ren sterk benadeeld in de verdeling 
van de kredieten (de franstalige instel
lingen ontvangen 1 miljard meer dan 
de nederlandstalige). Hij had dan ook 
een amendement ingediend om in het 
kader van de kredieten voor weten
schapsbeleid 2,3 miljard meer te ver
strekken aan de Vlaamse wetenschap
pelijke instellingen. Hij hekelde scherp 
de unitaire benadering van deze mate
rie en had evenmin een goed woord 
over voor de diskriminatie, waarvan 
de Vrije Universiteit Brussel het 
slachtoffer is. 

9 Dezelfde senator betreurde ten 
zeerste dat de ministers van Hervor
ming der Instellingen het niet nodig 
achtten, hun beleidslijnen nader toe te 
lichten. Overigens is dé enige valabe
le oplossing het instellen van 'n twee
ledig federalisme, tevens het enige 
middel om de gemeenschapsvrede te 
herstellen. Toen hij zijn voorstel, de 

oprichting van een nationaliteitenhof, 
verdedigde lokte dit heftig BSP-protest 
uit. Senator Van Haegendoren verwerpt 
voor als na een drieledige gewestvor
ming, waarvan hij de nadelen opsom
de. 

# VU-senator Van In handelde tijdens 
ditzelfde debat hoofdzakelijk over de 
werkloosheid onder de jonge, pas af
gestudeerde universiteitsstudenten. 
# VU-senator Bob Maes betreurde van 
zijn kant de stelselmatige inzet van de 
rijkswacht ten behoeve van de voort
durende provokatie van de Vlamingen 
door burgemeester Nols te Schaar
beek. De wetsovertreders worden be
schermd, zij die de toepassing van de 
wet eisen worden vervolgd. Senator 
Maes was anderdeels niet te spreken 
over de huisvesting van de rijkswacht 
die nog veel te wensen overlaat. R.C. 
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OOST-VLAANDEREN 

OKTOBERDAGEN 1975 
IN FUSIESFEER 

De provincieraadszittingen van 
de Oostvlaamse provincieraad 
verlopen nnerl<waardig... rustig... 
of woelig (op zeldzame ogenblik
ken), maar steeds in de konser-
vatieve sfeer, tiperend voor de 
instelling. De publieke belang
stelling is nihil de Journalisten ter 
plaatse snuiven vrij vlug de cl-
nische sfeer op en hun verslagen 
in de kranten zijn hiervan de ge
trouwe weergave. 
Provinciegouverneur De Kinder 
hield een redevoering in het ka
der van het Jaar van de Vrouw, 
waarbij hij de tewerkstelling van 
Eva in de provincie Oost-Vlaan-
deren belichtte. 

De woordvoerders van de fraktie 
mochten dan zoals gebruikelijk, 
een algemeen onderwerp belich
ten. Huguette De Bieecker sprak 
namens de VU-fraktie over de 
fusies van gemeenten. Zij gaf 
eerst de voorwaarden tot goede 
fusies kantte zich dan, namens 
haar partij, tegen het plan Michel. 
Zij heette het plan « dat der ge
miste kansen », wees erop dat de 
fusies al te zeer de vrucht zijn 

van politieke berekeningen duld
de op een « tendens tot centrali
satie » vanwege de centrale over
heid, gaf daarna een paar konkre-
te voorbeelden om haar bewerin
gen te staven. Oost-Vlaanderen 
vertoont zo'n flagrante mis-fusies: 
de Faluintjesstreek, Drongen. Dit 
veroorzaakte nogal wat reakties 
in de meerderheidsfrakties zodat 
over en weer geroep dit deel van 
de uiteenzetting begeleidde. 
Spreekster vreesde door het ver
minderen en beknotten van de 
gemeentelijke demokratie, een 
aanslag op de demokratie als dus. 
danig. Tot slot verwoordde zij een 
aantal fundamentele principes, 
waardoor het geheel in een 
Vlaams-nationaal daglicht werd ge
plaatst. 

Juul Schelstraete werd officieel 
als provincieraadslid geïnstalleerd 
in opvolging van onze betreurde 
vriend Georges Heyde. Tijdens de 
algemene bespreking lieten onze 
raadsleden zich niet onbetuigd. 
HeVman Vermeulen deed opnieuw 
{een zeer goed gefundeerde) duit 
In het ontwikkelingssamenwer-
kingszakje. Fons Claes liet zich 
opmerken door zijn degelijke tus
senkomsten. Hij had het o.m. over 
de provinciale belastingen, en 
nam het in dit verband op voor 
de KMO's die door de ekonomi-

sche krisis zo zwaar zijn getrof
fen. Ook het onderhouden van de 
Oostvlaamse waterlopen genoot 
zijn aandacht. Zijn meest opge
merkte tussenkomst gold de elek
triciteitsvoorziening (met op de 
achtergrond de oprichting van de 
naamloze vennootschap IMEWO, 
een gemengde Interkommunale 
voor Oost. en West-Vlaanderen 
die instaat voor de distributie van 
gas en elektriciteit). Hij pleitte 
voor de zuivere interkommunales 
(op basis van het overheidsinitia
tief alleen). Dit zou uiteindelijk de 
BSP-fraktie flink in verlegenheid 
brengen, zodat zij tenslotte ver
deeld zou stemmen. Herman Burg-
grave verdedigde de liefhebbers
sportverenigingen, terwijl Raoul 
De Rijck de belangstelling voor 
sport van de fraktie onderstreepte 
door inlichtingen over de sport-
akkomodaties in de provinciale 
scholen te vragen. 
De deputatie antwoordde nogal 
ongelukkig : « We hebben andere 
katten te geselen... ». 
Leo Van Hoeylandt deed het in 
eigen stijl : kort en scherp. Hij 
verdedigde o.m. het Oostvlaams 
tekstiel, de nionumentenzorg, de 
stadsrenovatie en de pastorie van 
Puyvelde, terwijl hij terloops een 
socialistisch deputee heilig ver
klaarde. 

Mark Stals stelde stekelige vra
gen omtrent de provinciale belas
ting op de oppervlaktewateren : 
wat doet de deputatie met het 
geld dat toch niet wordt gebruikt? 
Fons Van Holderbeke tenslotte 

stelde een provinciaal reglement 
voor tot subsidiëring van het toe
gankelijk maken van openbare ge
bouwen voor minder-valleden. De 
meerderheid verklaarde het voor
stel onontvankelijk..., tijdens de 
slotzittirtg kwam het in dit ver
band tot incidenten, wat jullie in 
een vorige aflevering van « Wij » 
uitvoerig konden lezen. 

Huguette De Bieecker : « Oost-
Vlaanderen zit vol mis-fuzles I ». 

Onze vertegenwoordigers brach
ten allen hun steentje in het de
bat bij maar door de apatihe van 
de meerderheid verliepen de be
raadslagingen op een héél laag 
pitje. Zelfs kreeg je op een be
paald ogenblik een « beestig » 
debat : de CVP had het over ver

kenskwekerijen, de BSP over vis
sen in de provinciale domeinen, 
dan ging het over de vruchtbare 
konijnen van Wachtebeke, waarop 
de vergadering : « Jacht ! » riep, 
aan het adres van de provincie-
goeverneur. 
Tijdens het sluitingsbanket zou de 
de heer De Kinder nogal wat op
schudding verwekken door het 
fusiebelefd van de regering goed 
te keuren : dat kwam hard aan bij 
de BSP- van hun BSP-goeverneur 
in de provincie. 

Ondertussen had de vergadering 
een VU-motie inzake de fusie van 
gemeenten onontvankelijk ver
klaard ; in dezs motie werd o.m. 
het amenderingsrecht gevraagd 
tijdens de komende kamerdebat
ten..., op de CVP-banken kreeg je 
een verdeelde stemming. De CVP-
burgemeester van Moorsel (Fa-
luintjesstreek) verklaarde in de 
openbare vergadering onomwon
den de politiek van de regering 
ter zake te verwerpen. 
Op zaterdag 18 oktober stapte te 
Drongen de anti-fusiebetoging op 
met naar schatting 5.000 deelne
mers, en met een grote deelname 
uit West-Vlaanderen. 
Onze vu-mensen I n Drongen ver
dienen wel een pluimpje om hun 
volgehouden aktie in dit verband. 
Wat onze vertegenwoordigers in 
de Oostvlaamse provincieraad ui i 
ten, was bijgevolg wel de mening 
van heel wat mensen uit de pro
vincie. 

Huguette De Bieecker 

LIMBURG 

VUURWERK VAN 

POSITIEVE 

VU-OPPOSITIE 

Zoals elk jaar is oktober weer 
een drukke maand geworden voor 
de Limburgse provincieraadsle
den ; op 4 weken tijd vergader
den ze liefst een veertiental ke
ren in de raadszaal van de Lim
burgse Provincieraad in de Lom
baardsstraat te Hasselt. Voor de 
overige 11 maanden wordt het 
weer uitblazen (men vergadert 
voor de rest van het jaar slechts 
een 4 a 5-tal keren. Dit bewijst 
meteen al dat deze raad er een 
verouderde werkwijze op na 
houdt, even verouderd als de pro
vincie zelf). 
in het totaal zetelen in de Lim
burgse provincieraad 70 leden 
(35 CVP, 16 BSP, 10 VU en 9 
PW), dezen hebben op provin
ciaal vlak de wetgevende macht. 
De uitvoerende macht berust bij 
de bestendige deputatie (5 CVP 
en 1 BSP) en de gouverneur. 

In oktober wordt er de begroting 
van het komende Jaar doorge
draaid. Het procédé van verga
deren is traditioneel : op 1 okto
ber opent de goeverneur de ge
wone zittijd en houdt een ope
ningsrede. Nadien volgen een 
tweetal kommissievergaderingen 
en dan begint vanaf de 4e verga
dering de openbare bespreking 
van de begroting. Deze bespre
king is dus voor publiek en pers 
toegankelijk. De pers is er meest
al goed vertegenwoordigd (uitge
zonderd enkele) terwijl het pu
bliek zo goed als niet bestaande 
is. 

De bespreking van de begroting 
verliep ook dit jaar weer per 
hoofdstuk om tenslotte te stem
men over het geheel. 
Voor het hoofdstuk wegverkeer 
hield Jaak Gabriels, de fraktielei-
der van de VU een denderende 
rede tegen het overtollig inplan
ten van autowegen en vooral te
gen de A-24 welke Limburg wil 
begiftigen met liefst 800 km au
toweg. « Het Belang van Lim
burg » (dat veruit de beste ver
slagen van deze zittingen ver
zorgde) blokletterde zelfs : « Het 
is stellig de bedoeling niet ge
weest van de mensen die de plak 
zwaaien in de Limburgse provin
cieraad maar de veel besproken 

en fel omstreden A-24 is gisteren 
het onderwerp van gesprek ge
weest... ». 
Voor het hoofdstuk onderwijs be
toogde de fraktieleider dat de 
uitgaven van de post onderwijs 
(598 miljoen of 44,4 % van de 
totale omvang van de gewone uit
gaven) te hoog zijn opgelopen, 
temeer daar de provincie op dat 
vlak eerder een komplementaire 
taak heeft. « Men moet », aldus 
dhr Gabriels, » rekening houden 
met de vermindering van het aan
tal middelbare scholieren met 
30 % tegen 1985 en evenzeer 
met de mogelijke invoering van 
het VSO ». Vooral scherp werd 
het luxepaard van het provinciaal 
studentenhuis gehekeld. 184 stu
denten kosten per kop aan de 
Limburgse gemeenschap onge
veer 100.000 fr. per jaar. Er werd 
dan ook ondubbelzinnig gepleit 
voor afschaffing van dit privi
lege voor nog geen 200 studen
ten. 

Het hoofdstuk ekonomie ging 
naar Rik Decoster die een vurig 
pleidooi hield tegen de provin
ciale politiek op ekonomisch 
vlak ; onze ekonomie, aldus dhr 
Decoster is broos en voor bijna 
65 % op de export afgestemd. In 
het verieden hebben de députees 
steeds maar gebluft over vreem
de bedrijven die zich in Limburg 
kwamen vestigen. Nu zingen ze 
een toon lager. Wat bovendien 
duidelijk het failliet van de Lim
burgse ekonomische politiek, aan
toont is het feit dat nu het slecht 
gaat, de uitgaven voor ekonomie 
in de buitengewone sektor (de 

investeringen dus) afnemen. Dat 
Is een schande, zo besjoot dhr 
Decoster. 
Voor het hoofdstuk landbouw 
kwam Theo Schoofs tussenbeide. 
Hij betoogde dat de provinciale 
landbouwpolitiek al jaren op de
zelfde leest geschoeid blijft en 
dat er van vernieuwing of pro
gressieve aanpak voor onze boe
ren geen sprake is. Scherp he-

Jaak Gabriels : de VU-fraktielei-
der in de Limburgse prov. raad. 

kelde hij ook het steeds maar 
verder vermorsen van de land
bouwgrond. O.m. aan de Maas
kant werden grote kiezeluitbatin-
gen gedaan ; deze uitbatingen 
mochten pas gedaan worden als 
men er achteraf opnieuw land
bouwgrond van maakte. Ge moet 
maar eens gaan kijken, aldus Theo 
Schoofs, een maanlandschap is 
er niets tegen. Ook de steeds 
maar verdergaande onteigeningen 
van landbouwgronden voor we
gen werden scherp op de korrel 
genomen. 
Het hoofdstuk kuituur ging naar 
Kris Mommen ; deze wees op de 
noodzakelijke heroriëntering van 
de provinciale kultuurpolitiek 
sinds de invoering van het kul-
tuurpakt. Wij hebben daar niet 
om gevraagd aldus Kris Mom
men, maar als het er toch is 
dient het te worden toegepast. 
Ook wees hij op de noodzakelijke 
spreiding van de provinciale ini
tiatieven. Het is onverantwoord 
als één gemeente bijna 40 % 
krijgt van de gewone toelagen. 
Ook op dit vlak dient er duidelijk 
een koerswijziging te komen. 
Voor het hoofdstuk gezondheids
zorg pleitte dr Van Hollebeke 
voor het afschaffen van de pro
vinciale kraamkliniek. De uitga
ven zijn onverantwoord en aldus 
de spreker, er zijn reeds enkele 
kraamklinieken in Hasselt. Maak 
er desnoods een bejaardencen
trum van, aldus dr Van Holle
beke, het zou met de steeds ou
der wordende Limburgse bevol
king beter besteed zijn. 

(lees door biz. 11) 
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ANTWERPEN 
ARR. MEETING 

onder het motto : 
« DOSSIER VLAANDEREN » 
op dinsdag 16 december 1975 
om 20u i n ' « 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 2 december : « Propa
ganda- en aktievoering ». Spre
ker : Kris Van Esbroeck (gemeen
teraadslid). 

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

Kursusleiding : Johan Beke 
(agogisch stafmedewerker Dl). 

Inschr. : schriftelijk of telefo
nisch bij Bob Loete, St-Laureisstr. 
89, Antwerpen (031/37.61,08) of 

C.0.0. 
ANTWERPEN 

Plaatsen van sociale verple(e)g-
(st)er worden openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswedde per 
maand : 26.671 fr. of 27.026 fr. 
naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage. 

Leeftijdsvoorwaarden : de leef
t i jd van 21 jaar bereiken uiterlijk 
op 31.12.1975 en de leeftijd van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 12.12.1975. Toepassing der 
wetten van 3 8.1919, 27.5.1947 en 
27.7.1961. 
Diplomavereisten : diploma van 
sociale verple(e)g(st)er. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag bestemd voor openbaar be
stuur in regel inleveren ; de man
nelijke kandidaten tevens een 
militie-attest. 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing. 
Inschrijvingsrecht : 120 fr. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te be
komen op de 7e Afdeling-Perso
neelszaken van de Commissie van 
Openbare Onderstand van Antwer
pen, Maarschalk Gerardstraat 2, 
Antwerpen (tel. 31.58.86). 
De aanvragen dienen op het Se
cretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 12.12.1975. 

(advertentie) 

Rik Decleir, De Borrekenslaan 74, 
Brasschaat (031/51.72 51) of Hu
go Andries, Turnhoutsebaan 116, 
Borgerhout (031/36.59.67). 

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. 

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 

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 fr., 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. 

VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 
Alle VU-leden van Antwerpen 

Stad, die de pensioengerechtigde 
leeftijd hebben bereikt, worden 
uitgenodigd op het jaarlijks Kerst
feest, dat door onze afdeling in
gericht wordt. Eerstdaags wordt u 
per schrijven medegedeeld, of u 
al of niet wil deelnemen. Dit om 
precies te weten hoeveel plaat
sen wij moeten voorbehouden. U 
kan ooic de initiatiefneemster, me
vrouw Monseur, tel. 27.91.14, 
reeds van uw deelname op de 
hoogte stellen. 

KVO 
Op dinsdag 2 december richt de 

VI. Aktie- en Kultuurgemeenschap 
een galavoorstelling in : De zigeu. 
nerbaron. Hebt u al kaarten ? Tel. 
sekr. 36.84.65 of na kantooruren 
mevr. Monseur, 27.91.14 of De 
Bouvre, 19.02.57. 

MEETING 
Dossier Vlaanderen, voor alle 

leden en simpatisanten. Biljart 
Palace, op dinsdag 16 december 
om 20u. Sprekers : Hugo Schiltz 
en Hector De Bruyne. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
1976 

Tips, ideeën, slogans kunnen 
ook door onze leden binnenge-
stuurd worden. Ons bevoegd ko-
mitee dat zich met de propaganda 
bezig houdt, zal uw inbreng naar 
waarde weten te schatten. 

^ r t ' 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningensiraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 J. GRATIS 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Elke 1ste donderdag van 20 tot 
21u30 op volgende adressen: Cen
trum : café Vogelzang, Miksebaan 
25 (Rik Decleir) ; Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monica Verij-
ke-Deschepper) ; Maria-ter-Heie : 
café Den Hover»ier, Bredabaan 810 
(Stan Van Looveren) ; Bethanie : 
café Oud België, Pauwelslel 184 
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg : 
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak 
Decru). 

C.0.0. 
ANTWERPEN 

1 plaats van pedagoog (pedagoge) 
wordt openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswedde per 
maand : 35.307 fr. 

Leeftijdsvoorwaarden : de leef
tijd van 21 jaar bereiken uiterlijk 
op 31.12.1975 en de leeftijd van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 12.12.1975. Toepassing der 
wetten van 3.8.1919, 27.5.1947 en 
27 7.1961. 

Diplomavereisten : licentiaat in 
de pedagogiek, met voorkeur voor 
orthopedagogie. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag bestemd voor openbaar be
stuur in regel inleveren ; de man
nelijke kandidaten tevens een 
militie-attest. 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing. 
Inschrijvingsrecht : 200 fr. 
Vol ledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te be
komen op de 7e Afdeling-Perso
neelszaken van de Com.missie van 
Openbare Onderstand van Antwer
pen, Maarschalk Gerardstraat 2, 
Antwerpen (tel. 31.58.86). 
De aanvragen dienen op het Se
cretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 12.12.1975. 

(advertentie) 

OPROEP TOT DE LEDEN 
VAN DE NATIONALE PARTIJRAAD 
Zaterdag 22 november worden de nieuwe algemene voorzitter, 
en nieuwe algemene sekretaris en het nieuwe Partijbestuur 
verkozen. 
Alle partijraadsleden worden verzocht deze namiddag vrij te 
houden ten einde deze belangrijke vergadering te kunnen bij
wonen. 
Let op : deze bijeenkomst gaat door in het algemeen se-
kretariaat, Voldersstraat, 71, 1000 Brussel. Aanvang om 15 u. 

3e DIALOOGDAG 
WERD UITGESTELD 
Het Dosfelinstituüt 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 zullen wij dit meedelen. 
De 3e dialoogdag zal handelen over « De vakbond in onze 
samenleving, verstarring of vernieuwing ». 

LAAT HEN NIET ALLEEN 
instaan voor de hele werf kampanje 1975-76. 
Onderstaande top-twintigers bedoelen we. Je moet echt niet 
de ambitie hebben een topwerver te worden om toch ook 
IETS te doen voor « Wij ». Vele kleine inspanningen kunnen 
ook tot een groot sukses leiden. 

1. Georgette De Kegel, Ninove 
2. Bert Cremer, Denderhoutem 
3. Geert Bourgeois, izegem 
4. Juul Moens, Antwerpen 
5. Jef Nagels, Oostende 
6. Jef Vinex, Erps-Kwerps 
7. Liliane Stevens, Zwijndrecht 
8. Jan Caudron, Aalst, 

Ferre De Beuckelaar, Kontich 
10. Koenraad Dirckx, Schoten 

Willem Nollet, Hove 
13. Jozef Labaere, Kortrijk 
12. Joris Depré, Tervuren 

Hector De Bruyne, Antwerpen 
Vic De Winne, Dilbeek 
Paule Dewael, St-Stevens-Woluwe 
Eugeen Franco, Oostende 
Maurits Hinderyckx, Zedelgem 
Damien Van Haverbeke, Oostkamp 
Koen Van Meenen, Heusden 

14 

432 
273 
216 
204 
156 
144 
96 
84 
84 
72 
72 
48 
60 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
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BOECHOUT-VREMDE 
AFDELINGSÜITBOUW 

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 Cafd. voorz.), Kapelleveld-
str. 51, Boechout (55.36.44). 

BORNEM 
DIENSTBETOON 

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

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

BORGERHOUT 
LIDMAATSCHAP 1976 

Onze wijkverantwoordelijken 
zullen in de loop van de volgende 
weken u een bezoek brengen om 
u in de mogelijkheid te stellen uw 
lidmaatschap te hernieuwen. Wij 
rekenen op uw trouw. 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 21 november om 20u 
30 in ons lok. Oude Worstenpan, 
Turnhoutsebaan 9. Voiksvert. R. 
Mattheyssens zal spreken over 
« Taak en kansen van de VU •. 

DEURNE 
UITSLAG TOMBOLA 
338591 : Kleuren TV. 
117024 : Reis Tenerife. 
398511 : Wit-zwart TV. 
255541 : Wit-zwart TV. 
139618 : Koelkast. 

201906 : Schilderij. 
341619 - 247991 - 369700 - 350034 
199791 - 316796 . 386949 - 103841 
379920 . 283772 - 377791 - 171621 
280202 - 114732 - 227962 - 324527 
166452 - 301451 - 396973 - 284626 
337286 - 137586 - 398472 . 170614 
306038. 

De prijzen zi}n af te halen In 
lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, 
uiterst t.e.m. 31 januari 1976. 
DIENSTBETOON 

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

ledere Ie en 3e donderdag van 
de maand. 

EDEGEM 
VERKIEZINGSFONDS 

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

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

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

EKEREN 
ARR. MEETING 

Onder het motto « Dossier 
Vlaanderen ». Op dinsdag 16 de-

C.0.0. MERKSEM 
Vakante plaats van RONTGENTECHNICUS en aanleggen van 
een werfreserve. 
Aanvragen dienen uiterlijk op 8.12.75 ingediend. 
Nadere Inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau 
van de COC, Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem. 

(advertentie) 

KflL€nD€R 
NOVEMBER 
20. Merksem : VUJO-ledenvergadering om 20u30 in Vlaams 

HUIS Tijl, Bredabaan 298. 
21. Borgerhout : Algemene ledenvergadering in lok. Oude 

Worstenpan, Turnhoutsebaan 9, om 20u30. Spreker : 
voiksvert. R. Mattheyssens. 

22. Niel : VU-Herfstdansfeest in zaal Familia, Dorpsstr. 42. 
Aanvang om 20u30. Orkest : Kosmos Ensemble ». Toe
gangsprijs : 60 fr. 

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

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

22. Merksem : Mosselfeest ingericht door VI. B.K. Tijl te
gen demokratische prijs. Inschr. in VI. Huis Tijl, Breda
baan 298. 

22 Westerlo : Afdelingsbal in zaal Sporta om 20u30, Genein
de (naast Abdij Tongerio). Orkest : Gaston Scheers. 

22. Herenthout : Afdelingsfeest in de Nieuwe Kroon om 
20u. Onkosten : 190 fr. 

27. Merksem : Dia-avond « Noorwegen en Wereld Jambo
ree » door VVKS. 24e St-Frans, om 20u in VI. Huis Tijl, 

ö f r>,- Bredabaan 298. 
27. Antwerpen (Arr.) : Speciale vergadering met alle afde

lingsvoorzitters en sekretarissen om 20u30 in lok. Tref
punt, Turnhoutsebaan 28, Deurne. 

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

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

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

29. Herenthout : Bal FC De Leeuwen in zaal Lux. Orkest Cor-
do-Vox, zang Anita. Eerste dans om 20u30. Inkom : 50 fr. 

DECEMBER 5fe.i j». . ' , •y^^'^.i^^ 
2. 

6. 
6 

7. 
7. 

16. 

27. 

Dosfelinstituut + W M T%3e"'i<adervormfngskursus"a1s' 
voorbereiding gemeenteraadsverkiezing '76 in de Ge
meentelijke Feestzaal, Door Verstraetelei 84 te Bras-
schaat (van 20 tot 22u30). Spreker : Kris Van Esbroeok 
(gemeenteraadslid). 
Antwerpen : VI. Aktie en Kultuurgemeenschap, KVO-
voorstelling De Zigeunerbaron, om 20u (kaarten bestel
en : tel. 031/36.84.65, VU-sekr.). 
Eindhout : Jaarlijks bal. 
Kontich : Bal van de Vlaamse Kring Kontich, om 20u30. 
Zaal Pronkenborg (Kontich-Kazernen). 
Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 
Herentals : St-Niklaasfeest. 
Antwerpen : Arr. VU-meeting (Dossier Vlaanderen), om 
20u in Billiard-Palace, Kon. Astridplein 40. Sprekers : 
voiksvert. Hugo Schiltz en sen. Hector De Bruyne. 
Westerlo : VUJO-Knalkersteindejaarsbal in zaal Volks-
lust, Tongerlo-dorp, om 20u. Toegang : 40 fr. 

cember in Billard-Palace te Ant
werpen. Sprekers : mr. Hugo 
Schiltz en sen. Hektor De Bruyne. 
KVO 

Gastvoorstelllng. « 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, Lell-
enl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerle Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

HERENTHOUT 
SINTERKLAASFEEST 

Zondag 9 december om 16u in 
zaal Lux. Op het programma : een 
fi lm gemonteerd door onze vriend 
Herman Van Hoey over één onzer 
vorige Sinterklaasfeesten ; een 
prettige poppenkastvoorstelling 
en ten slotte de bedeling van 
eer goedgestoffeerde geschenk-
paketten door de goede Sint. Het 
wordt dus weer een aantrekkelijk 
programma voor uw kleintjes en 
een gezellige namiddag voor de 
ouders in het kader van een 
smaakvol vernieuwde zaal. 

HOVE 
GOED NIEUWS 

In Hove is een VUJO gesticht. 
Een kern van een tiental jonge
ren heeft op 10 november haar 
eerste bijeenkomst gehouden. Er 
zat pit in, daar mag werkelijk ak
tie van verwacht worden. Wij, 
ouderen, wensen hen het beste 
en staan er volledig achter ! 
KWIS 

Proficiat aan onze VU-kwissers, 
die op de gemeentelijke kwis, ge
geven ter gelegenheid van het 
monumentenjaar de 3e prijs wis
ten weg te kapen ! 

KAPELLEN 
TOMBOLA INGANGSKAARTEN 
27.9.1975 
125 - 395 - 657 - 760 - 951 - 1112 
1502 - 1718 . 1934 - 2021 .'2143 
2353 - 2400 - 2557 - 2698 - 2939 
3008 - 3133 - 3227 . 3345 - 3381 
3478 . 3669 - 3841 - 3999. 

Prijzen af te halen bij mr Le-
naert V., Palmstr. of aan te vra
gen bij een onzer bestuursleden. 
Tevens danken wij nogmaals al
len, medewerkers en simpatisan-
ten, die bijgedragen hebben tot 
het welslagen van dit bal. 

KONTICH 
UITSLAG KLEURWEDSTRIJD 

Hierbij de uitslag van onze 
kleurwedstrijd, waarvan de deel
nemingsformulieren werden ver
deeld tijdens de braderij van sep
tember j l . en waarvan de prijzen 
werden uitgedeeld op de poppen-
kastnamiddag van zaterdag 15 no
vember. Niet afgehaalde prijzen 
liggen ter beschikking op het 
sekr., Kosterijstr. 6 (57.09.82). 

Groep 1 : (tweejarige) : Koen 
Lowage (K) en Heidi Sels (K) ; 
(driejarigen) : Ingrid Gabriels (K), 
Sandra Boeckx (K), Pieter Ver
scheuren (K), Tom Gobbaert (K) 
en Freek Sermeus (K). 

Groep 2 : (vierjarigen) : Guy 
Janssens (K), Kurtje Janssens (K), 
Andy Volkaerts (Hove), Bruno Van 
Den Broeck (K), Erwin Gobbaert 
(K) ; (vijfjarigen) : Rafael Van 
Kets (Mortsel), Bart Crauwels (K), 
Bartje Janssens (K), Kristen Van 
Der Biest (Dendermonde), Alain 
Van Reeth (Lier) ; zesjarigen : 
Karine Vertommen (K), Bart Goos
sen (Wilrijk), Erika Van Rompaey 
(Hove), René Van Gijsel (K), Bal
dwin Sondervan (K). 

Groep 3 : zevenjarigen : Kris 
Ruymaekers (K), Ilse IDe Ceulaer 
(K), Patrick De Smet (Baasrode) ; 
Jan Goossen (Wilrijk), Kris Vinck 
achtjarigen : Dia Engelen (Rumst), 
(K), Karina De Wever (K) ; negen 
jarigen : Suzanne Gyselaers (K), 
Beatrijs Embrechts (K), Veerle 
Beulens (Edegem). 

Groep 4 : tienjarigen \ Ingrid 
Van Den Bergh (K), Peter Grade 

(K), Linda Gyles (Boom) ; elfjari
gen : Ingrid Van Kerckhoven (K), 
Annemie De Ceulaer (K) ; twaalf
jarigen : Frank Beulens (Edegem). 
GELUKWENSEN 

Wij begroeten met veel vreug
de de geboorte van Dieter, eerste 
zoonte (na 2 dochtertjes) van Her
man Sermeus en ons lid Reinhilde 
Smedts. Onze hartelijkste geluk
wensen. 

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. 

MERKSEM 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 

Eerstdaags zullen de nieuwe le-
denkaarten voor 1976 bij onze le
den worden aangeboden. Mogen 
wi j er nogmaals aan herinneren 
dat het lidgeld op 120 fr. voor het 
hoof dl id en op 60 fr. voor de bij
leden werd vastgesteld. We hopen 
op een goed onthaal voor onze 
afgevaardigden die met het innen 
der lidgelden werden belast. 
3e NACHT DER VRIENDSCHAP 

Zaterdag 29 november op 21u in 
festzaal Alpheusdal te Berchem. 
Kaarten zijn te verkrijgen bl] onze 
bestuursleden en op het sekr. Te
vens willen we ook in herinnering 
brengen dat een autocar vertrekt 
aan het Vlaams Huis Tijl, Breda
baan 298, om 20u30. Denk dus 
even aan uw veiligheid en maak 
zoveel mogelijk van deze vervoer-
mogelijkheid gebruik. 
3 K0NINGENFEE3T 

Alle kinderen die graag zouden 
meewerken aan het toneelstukje 
dat tijdens het 3 Koningenfeest 
zal worden opgevoerd, worden 
verwacht in zaal Tijl op zaterdag 
22 november om 15u. 
MARSEPEINSLAG 

Op 23 november sluit de in
schrijvingstermijn voor de bestel
lingen van onze heerlijke marse
pein, voor de leveringen van be
gin december. Zelfde prijzen als 
vorig aar, 160 fr. het kg of 85 fr. 
het 1/2 kg. 
MET GENOEGEN... 

Vernemen we dat mevr. Irene 
Leysen-Arnould stilaan haar akti-
viteiten terug hervat na een pijn
lijke heelkundige ingreep. We 
wensen haar dan ook een spoedig 
en volledig herstel toe en hopen 
haar zeer binnenkort terug regel
matig in ons midden te zien. 
FC SONY-VK ATLANTA 2-2 

Voor de derde maal konden on
ze jongens na een zeer verdien
stelijke wedstrijd, op verplaatsing 
een puntje uit de brand slepen. 
Nadat de eerste speelhelft, welis
waar met goed aanvallend spel 
van beide tegenstrevers, maar 
zonder doelpunten was geëindigd, 
werd de 2e helft met nog meer 
overgave aangevat. Niettegen
staande de steeds meer en meer 
verhogende druk van onze ploeg, 
was het de thuisploeg die uit een 
snelle tegenaanval het eerste 
doelpunt kon maken. Deze 1-0 
stand bleef echter niet lang op 
het bord, want 3 minuten later 
kon Leo Driesen, na een onrecht
streekse strafschop, met een kan
jer van een schot, de cijfers in 
evenwicht brengen. Nog geen 2 
min. later werd het 2-1 voor de 
thuisploeg, maar op de 60e min. 
kon Stanny Michiels de eindcij
fers, met een mooie kopbal, op 
2-2 vastleggen. 

Op zondag 23 november spelen 
we weer thuis in het Fort van 

Merksen. Supporters opgelet, win
tert i jd, aftrap om lOu. 
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 Mlchiel-
sen (45.55.90), gemeenteraadsle
den Luk Droogmans (45.51.81) en 
Jan Poels (45.51.71), KOO-raadsIid 
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op 
de volgende nummers : voorz. Ur
baan Dubois (45.70.27), soc. 
dienstbetoon Mare Hendrickx 
(45.88.27), sekr. Alfons Brat 
(46.02.79). 

MOL-GEEL 
DRUMBAND KEMPENLAND 

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

MOL 
ONTMOETINGSCENTRUM 

Na vele diskussie-avonden is er 
in Mol een vzw Vlaams Ontmoe
tingscentrum te Mol opgericht. De 
doelstellingen van deze vzw kun
nen wij als volgt samenvatten : 
het verzorgen en bevorderen van 
het Vlaams socio-kultureel leven. 
Als eerste taak heeft de vzw op 
zich genomen het zoeken naar een 
geschikt lokaal waar alle vereni
gingen met Vlaams karakter een 
onderkomen kunnen vinden. Met 
vreugde kunnen wij u zeggen : er 
Is 'n Vlaams lokaal. Zoals overal 
staan ook wij hier voor een zwaar 
finantieel probleem. U kans ons 
helpen door een overschrijving op 
bankrek. 413-3052721-91 van de 
vzw Vlaams Ontmoetingscentrum 
bij de Kredietbank te Mol. 

MORTSEL 
GEMEENTERAAD 

Belangstellenden noteren hier
bij de nog en reeds voorziene ge
meenteraadszittingen op maanda
gen 8 en 22 december te 20 in de 
raadszaal van het gemeentehuls. 
ER BIJ ZIJN ! 

Ook u, geachte lezer(es) ver
wachten wi j op ons « Knal VU-
afdelingsbal » op zaterdag 22 
november te 20u30 in de feest
zaal « Centrum St-Lodewijk », 
Osijlei 43. Voor de prijs van 50 fr. 
geniet u mee van een onbetaal
bare sfeer ! 
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 nïet 
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 
UITNODIGING 

Wij nodigen alle leden en sim-
patisanten uit om mee te komen 
genieten van ons « Afdelings-
Herfst-Dansfeest » op zaterdag 
22 november om 20u30 in zaal Fa
milia, Dorpstraat 42. Buiten de 
Rupel-oeverbewoners verwachten 
wij tal van goedmenende danslus-
tigen uit het interland ! 
DIENSTBETOON 

Voor alle problemen van admi
nistratieve aard, wendt u tot onze 
vrienden Frans De Meulemeester 
en Guido Michiels, elke vrijdag 
vanaf 20u op ons sekr., Antwerp-
sestr. 186. Tientallen Nielenaren, 
die bij hun 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 ? 
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SCHOONAARDE 
ABONNEMENTEN 

Het afdelingsbestuur vraagt 
ledere abonnent zijn abonnement 
te hernieuwen. Als u niet thuis 
was bij het eerste bezoek van de 
postbode neem dan onmiddellijk 
zelf het Initiatief of verwittig H. 
Van Den Abbeele, Losweg 11, tel. 
42.35.49. 

GEMEENTERAAD 
Voorstellen en tussenkomsten 

raadslid Herman Van Den Abbee
le: sociale woningbouw wijk Eege-
ne ; studie voor eventuele aan
koop eigen schoolbus, aanvaard ; 
verhoging kredieten voor wegver

betering Hoekstr. en Nieuwstr., 
aanvaard ; aanschrijven alle 
streekparlementalren voor amen
dering regeringsontwerp fusies 
gemeenten Schoonaarde, Oude-
gem en Mespelare In plaats van 
Inlijving bij Dendermonde, aan
vaard. 

OUDENAARDE 

GEMEENTERAAD 
Tijdens de gemeenteraadszitting 

van 3 november hield VU-raads-
lid Frans Van Den Heede een 
pleidooi voor de oprichting van 
een nieuwe, volwaardige gemeen

telijke kulturele raad. Op basis 
van een grondige studie heeft hij 
de betekenis en de inhoud van 
het belangrijke dekreet van 12 de
cember 1974 tot regeling van de 
erkenning van de gemeentelijke 
raden voor kuituur en kulturele 
vrijetijdsbesteding toegelicht In 5 
punten : de filosofie van het kul-
tuurbeleid en van de gemeentelij
ke kulturele raad ; het doel en de 
opdracht van de gem. K.R. ; de 
verhouding gem. K.R. en gemeen
teraad ; de gem. K.R. en de toe
passing van het kultuurpaktde-
kreet ; de algemene vergadering, 
het bestuur, de erkenningskom
missie en de werkmiddelen van 

de gemeentelijke kulturele raad. 
Als slot van deze uitgebreide en 
gedokumenteerde tussenkomst 
liet de h. Van Den Heede een mo
tie ronddelen welke unaniem door 
de 22 aanwezige raadsleden werd 
goedgekeurd. 

WAARSCHOOT 
IN MEMORIAM 

Op 25 oktober j l . kwam onze 
goede vriend Mare Roeglers 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 afdeiingskas 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. £r wordt echter al 
aan de vorming van een kies-
fonds gewerkt. Al onze leden 
hebben het voorrecht hieraan te 
mogen meewerken. 

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

DEERLIJKDESSELGEM-
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, Depriijk of ten huize van 
Roger Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, elke donderdag, 18-
19u. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : ieder 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. .̂= . t - ^ 

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. 

IZEGEM 
GROOT SUKSES 

Een ongehoord sukses, dat 
wordt het VU-Sinterklaasfeest dat 
op 30 november vanaf 15u in zaal 
Century (Nederweg) zal plaats 
hebben. Enkele dagen voor de 
laatste inschrijvingsdatum was 
het aantal van vorig jaar al ver 
overschreden. Intussen zijn ook 
na 10 november nog een aantal 
berouwvolle laatkomers komen in. 
schrijven. Wie nu nog moet in
schrijven maakt het de organisatie 
niet gemakkelijk. Toch geven wi j 
de laatkomers nog een kansje, 
omdat ons VU-Sinterklaasfeest zo 
een reuzefeest wordt dat niemand 
het mag missen. Een kinderfeest 
op de eerste plaats, maar tevens 
het laatste feest voor alle leden, 
vóór de strijd voor de gemeente
raadsverkiezingen begint. 

ABONNEMENTENSLAG 
Die -gaat onverminderd voort, 

zonder grote woorden, niet in 
scheuten, maar ononderbroken ! 
Help om van de abonnementen
slag een grote slag te maken. En
kele abonnees gaven al het voor
beeld : ze gaven een nuttig adres 
aan een bestuurslid, met het ge
volg dat uit deze tips twee nieu
we abonnees kwamen. Kijk ook 
eens in je omgeving of niemand 
van je vrienden abonnee kan wor
den. Geef zijn naam en adres aan 
Geert Bourgeois of aan een an
der bestuurslid. 
TOP-20 

Geert Bourgeois doet zijn naam 
van Izegems topwerver alle eer 
aan. Even zijn stand van de laat
ste weken in herinnering brengen: 
vierde plaats met 72 punten (30 

oktober), derde plaats (met J. 
Moens uit Antwerpen) met 120 
punten (6 november), derde plaats 
met 192 punten, vlak achter de 
tweede (13 november). Komt hij 
nog eens op de tweede plaats, of 
steken anderen hem voorbij ? Eén 
ding staat vast : hij zal zich moei-
lijk uit de eerste gelederen laten 
rijden. 
LEDENHERNIEUWING 

Op zondag 16 november heeft 
het VU-bestuur, In samenwerking 
met het VU-Vrouwenbestuur, de 
hernieuwing van het lidmaatschap 
voor 1976 ingezet. Alle leden wor
den hiervoor aan huis bezocht 
door een bestuurslid. Dit is een 
zware karwei dat het bestuur vol
ledig afgewerkt wil zien tegen 15 
december. Help ons door uw lid
geld klaar te leggen (20 fr. voor 
een hoofdlid, 60 fr. voor bijleden), 
en de bezoekers niet nodeloos be
zig te houden. Want de bestuurs
leden gaan ook nog door met het 
werven van nieuwe leden. 

WERKGROEP : PROGRAMMA 
Intussen wordt door het VU-be

stuur ook gewerkt aan opties voor 
het izegem van de toekomst. Met 
het oog daarop is een werkgroep 
« programma » samengesteld die 
ervoor zal zorgen dat de VU naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
gaat, gewapend met een degelijk 
programma. Niet-bestuursleden 
maken ook deel uit van deze werk
groep. Wie meent op een of an
der terrein een nuttige bijdrage 
te kunnen leveren, doet er goed 
aan zo snel mogelijk kontakt op 
te nemen met iemand van het be
stuur. 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Het bureau van uw ziekenfonds 

Westflandria 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, te l . 30.18.23), elke 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 ! 

KORTRIJK (Afd.) 
WELKOM ! 

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

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-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. 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 ! 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. 
058041.22.47 ; 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-
ghél, Witte Nonnenstr. 5. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
DIENSTBETOON 

Ofschoon onze kamer- en ge
meenteraadsleden gaarne te uwer 
beschikking staan voor elk dienst
betoon, willen wi j er onze Zand-
voordse leden aan herinneren dat. 
dr Alfons Van Rintel, als lid van 

KflUnDCR 
NOVEMBER 
21. Oostende-Stene : Mosselensouper in café Vliegmachien, 

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

vanaf 15u. 

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

13. Poperinge : Afdelingsbal in zaal Het Belfort. 
15. leper : Kerstfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging 

om 14u30 in het Jeugdstadion. 

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-geschieder^is 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 I 

VEURNE 
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. 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke 1ste dinsdag wordt er 
een v a s t e 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 vemicht zelf dit dienst
betoon en weet zich daarbij ge
steund door specialisten ter zake. 
LEDENWERVING 

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

VLAAMSE SOLDATENDIENST 
. IC DIEN . 

Wervikse jongens die • binnen 
moeten » gelieve hun militair 
adres door te geven aan Hen/é 
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 rtieuws volgt. 

Seder enige tijd beschikt « DE WEST » over een stgeA kantoor, waar 
ook de medische adviseur voor 0-V-D zetelt. Hierboven de foto van 
dit kantoor, gelegen in het stadscentrum te Oostende, Jozef ll-str..27. 
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5.000 WINTEROVERJASSEN 
voor HEREN 

TEGEN ECHTE 

FABRIEKSPRIJZEN 
Niet alleen met het 
woord 'maa r ook 

[met de d a a d bewij 

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

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

Wie biedt u een 
prachtige herenpardessus voor 

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

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

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

W A A R D E B O N 

Naam en voornaam 

I 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 
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MMNISe DeV^GIMG 
i-U^'J 

DERTf 
Üe heroprichting van een Vlaams-na-
tionale partij, de poging om via een 
voll<sbeweging de partijgrenzen te 
doorbrei<en, de poging tot een her
bronning van het nationalistisch ge-
dachtengoed en een aanl<noping bij 
de traditionele heelnederlandse idee 
van het Vlaams-nationalisme, de po
ging tot verzameling van alle « oud
gedienden » uit het nationalisme, de 
uit de konfrontatie met de Belgische 
werkelijkheid ontstane aktie rond de 
wereldtentoonstelling en het daaruit 
gegroeide Jeugdkomitee : het wees 
alles op^ een Vlaamsnationale aktivi-
teit, die zich in diverse richtingen uit
te. 

Vaak aanzag iedereen zijn uiting als 
de eerste-en-enig-mogelijke of nood
zakelijke. Wie objektief de hele be-
wegmg overschouwt, ziet nu in dat 
ze alle hun zin, hun betekenis, hun nut 
én hun noodzaak hebben bewezen en 
dat men vanaf Broederband en VMO 
tot VVB in de Vlaamse beweging alle 
aktiviteiten of aspekten heeft te waar
deren, zonder daarom steeds met en 
in alles met hen geheel akkoord te 
gaan. 

Heel deze — vaak in kleine groepjes 
agerende — Vlaamse beweging had 
zoniet zijn politieke validatie, dan toch 
een politieke weerslag op het parle
mentaire vlak. Men was zich in de 
partijkringen wel degelijk bewust van 
het aantreden van een jonge Vlaamse 
generatie, die niet meer de servitude 
van de Franse taal aanvaardde omdat 
zij er — in tegenstelling tot de voor
oorlogse generaties — niet in opge
voed was en ze in vele gevallen ook 
niet eens meer voldoende kende ! Het 
feit dat de Vlaamse intellektueel zoniet 
Fransonkundig, dan toch minder-Frans-
kennend was, speelde mede zijn rol 
in de Vlaanwe politiek der partijen — 
zij het bij sommigen wel uit elektorale 
berekening — o.a. de zetelaanpassing. 

DE ZETELAAN PASSING 
Reeds in 1954 had Jef Clottens op het 
Davidsfondskongres hierover gespro
ken : hij kloeg het feit aan dat 
285.000 landgenoten, meestal Vlamin
gen, niet 'in het parlement vertegen
woordigd waren. 
De CVP, die de in de oppositie zat, 
liet zich de kans niet ontglippen om 
de regering het vuur aan de schenen 
te leggen — en in maart 1956 legde 
Van den Daele een wetsvoorstel neer, 
waarbij een zetelaanpassing voorzien 
werd aan de bevolkingscijfers van ein
de 1955. in de Senaat legde P.W. Se-
gers een wetsvoorstel neer om een 
volkstelling (zonder talentelling) te 
houden in 1957, dus 10 jaar na de — 

vervalste — telling van 1957. Van Eyn-
de schreef ki de « Volksgazet » dat het 
hier ging om een maneuver van de 
CVP die in de zetelaanpassing voor
deel zag. In maart 1956 was het aantal 
niet in het parlement vertegenwoordig, 
de burgers reeds gestegen tot 471.000, 
waarvan 3/4 Vlamingen. In het arr. 
Hasselt had men meer dan 50.000 be
woners nodig om 1 zetel te krijgen in 
het parlement ; in Virton-Neufchateau 
amper 31.000. Maar de meer dan 
275.000 vreemdelingen, hoofdzakelijk 
in Wallonië verbli|vend, waren wél ver
tegenwoordigd ! 

VAN MARGINELLE 
TOT BOEDAPEST 

Zoals dit herhaaldelijk tijdens de — 
langzame — heropstanding der Vlaam
se beweging na WO 11 gebeurde, speel
den ook in de jaren 1956-57 en nog na
dien faktoren van niet-specifiek Vlaam
se aard hun rol mede in het afremmen 
of het bespoedigen van Vlaamse eisen 
of van ideeën door de Vlaamse bewe
ging en het Vlaams-nationalisme gepo
neerd. 

De Walen waren — vanzelfsprekend 
— fél in de verdediging van hun privi
legies, zoals gewoonlijk. Minister Jean 
Rey, de « grote Europeër » van nadien, 
behorende tot de soort die andere 
landen in Europa kapittelde over hun 
gebrek aan demokratische opvattin
gen en praktijken, verklaarde in ant
woord op het wetsvoorstel Sogers (dat 
verworpen werd) : « dat er al genoeg 
Vlamingen waren in het parlement » ! 
De socialisten, ook de Vlaamse, ver
wierpen de aanpassing omdat zij een 
breuk met hun Waalse partners en 
daarmee een einde van het linkse be
wind vreesden. Van Eynde schreef 
daarom in « Volksgazet » dat zij wel 
voorstander waren van een zetelaan
passing, maar na iedere volkstelling. 
Zo 5rpaarde men geit en kool, Vlaamse 
eis en Waalse aanmatiging. 

Een tragisch feit, dat zich voordeed in 
augustus 1956, zou een belangrijk as-
pekt van de « kommunautaire » ver
houdingen opnieuw in het licht stel
len. Op 12 augustus 1956 meldde de 
radio rond de middag dat zich een ern
stige ramp had voorgedaan in de rrtijn 
te Marcinelle. De brand in de mijn — 
tengevolge van kortsluiting ? — had 
ontploffingen en instortingen veroor
zaakt, die een groot aantal mijnwer
kers had afgesloten. Er was nog hoop, 
maar met het verstrijken der uren 
kwam duidelijker de ramp naar voren, 
ramp die honderden slachtoffers — 
meestal buitenlandse arbeiders en ook 
Vlaamse pendelaars — had gevergd. 
Zoals na alle dergelijke rampen, werd 
er ook naar verantwoordelijkheden ge
zocht en werd er in het parlement 
over geïnterpelleerd. 

Naast alle officiële en niet-officiële 
onderzoekingen, bleek de ramp verant
woordelijkheden aan te wijzen die vèr 
over de lijken van de arbeiders van 
Marcirvelle heenreikte. Zij spreidde nu 
de schande opren van een sistematisch-
onderhouden Vlaams pendelproietari-
aat, en van een s^istematisch met 
staatsgelden onderhouden Waalse In
dustrie die in gelijk welke andere vrije 
ekonomie zijn deuren had moeten slui
ten en naar andere mogelijkheden uit
zien. De door « Volksgazet » in de verf 
gezette vermindering van de werkloos
heid (waarbij Jef van Eynde zich in 
ziijn geestdrift zelfs wel eens vergalop
peerde !) lag in Vlaanderen, met het 
hoogste percent werklozen, onder het 
Waalse percentage. Hoe de socialist 
Van Acker, de man die met een lijk-
biddersgezicht in Marcinelle de doden 
van zijn kolenpolitieJc ging b^treur^q, 
erover dacht, zei hij In de Kamer at In 
1954 : « Men kan toch vanuit Vlaande
ren de reis ondernemen naar de Indus, 
triële centra ». Het was deze tesis, 
die honderd jaar lang door de Waalse 
kapttalisten verdedigd werd ; een 
Waals kapitalisme dan, dat zich ge-
koncentreerd had op een gebied dat 
nog geen 20% van het Waals territo
rium besloeg. De eis tot regionalisatie 
van de industrie was niet nieuw. 
Reeds de Vlaamse Koncentratle had 
hem gesteld. Op de vergadering van 
de Limburgse Ekonomische Raad van 8 
maart 1955 werd door A. Bertrand er
op gewezen dat meer dan 72% van de 
winst der Limburgse mijnen naar 
Waalse deficitaire mijnen ging. 
Men heeft wel eens (al te dikwijls en 
al te onwaar) beweerd dat de Vlaamse 
beweging te weinig belangstelling op
gebracht heeft voor de sociale belan
gen der Vlaamse bevolking. Inzake in
dustrialisatie van Vlaanderen is het 
omgekeerde waar : de Vlaamse bewe
ging, inzonderheid in haar niet aan de 
Belgische partijen gebonden geledin
gen, heeft hier het sterkst en het 
eerst de roep naar industrialisatie ge
uit. Op een ogenblik dat de CVP-rege-
ring nog omwille van de partijtucht de 
redenen van de strukturele werkloos
heid in Vlaanderen niet aanraken durf
de en voortging met geld te smijten 
in de bodemloze put der Waalse defi
citaire mijnen, werd op de IJzerbede
vaart dit schandaal reeds aangeklaagd 
en op de bedevaart van 1954 zet prof. 
Fransen : « Vlaanderen eist de nijver
heid waarvoor het de arbeidskracht be
zit ». Het jaar daarop kloeg hij de be
voordeling aan van de Waalse ge
ïndustrialiseerde centra. 

(vervolgt) 
3 
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DO€K€M 

Mcnds 

Als ik geen honger heb weet ik eigenlijk 
niet wat ik met het leven aanmoet. 

De teksten van Jan Arends lees je niet vanuit een 
literair oogpunt : het zijn menselijke getuigenissen 
van machteloos leed die door hun onverbloemde 
weergave een beeld geven van de haast uitzicht
loze toestand waarin de psychisch gekwelde schrij
ver moest leven. 
Arends, zo staat er in de biografische notities, 
bezocht antroposofische Vrije School en katoliek 
jongensinternaat ; hij was schrijver, copywriter, 
huisknecht en bracht tenslotte vele jaren in psy
chiatrische inrichtingen door. Hij pleegde, nog geen 
vijftig jaar oud, zelfmoord in 1974. Door de infor
matie over het leven van de schrijver ben ik er 
omzeggens toe gedwongen om Arends' gedichten 
en verhalend proza te interpreteren als de geschre
ven uitingen van een zieke. Maar door de vorm 
waarin ze door de uitgever aangeboden worden, ben 
ik verplicht ze als literaire geschriften te aanzien. 
Niettegenstaande het feit dat Arends door de lite
raire kritiek en de hele wereld die we, sociologisch 
bekeken, de wereld van het boek en de literatuur 
noemen, als een schrijver naar voren geschoven 
wordt, tocTi blijf ik hem lezen vanuit een psychia
trisch standpunt. Het is literatuur van een gees
teszieke. 
Arends' gehele werk is vrij beperkt, het bestaat 
uit een bundel Gedichten (1965), een verzameling 
• verhalen » Keef man (1972) en een sterk auto
biografisch gekleurde tekst, Ik had een strohoed 
en een wandelstok (1974). In 1974 verschenen 
gelijktijdig de schrijnende Lunchpauzegedichten en 
tenslotte in 1975 de door Remco Campert gekozen 
Nagelaten gedichten. Hoe men die teksten ook 
interpreteert, toch zijn ze alleszins belangrijk als 
menselijk dokument. Ze doen pijn. 
Het hoofdgevoel dat ze bij mij teweeg brengen Is 
deernis en een machteloos toekijken op de inner
lijke, en zeer zeker ook op de maatschappelijke 
tragiek waarin Arends zich bevond. Alle verhalen 
worden gekenmerkt door de onmogelijkheid om 
met de buitenwereld in kontakt te treden. Keefman 
is doof. Of hij dat nu werkelijk is of niet, hij aan
vaardt niet dat de dokter hem zegt dat hij niet doof 
is en dat hij terug de wereld in moet. Keefman 
interpreteert die verklaring van de dokter negatief: 
voor hem betekent het dat hij de psychiatrische 
inrichting moet verlaten, zonder dat hij van zijn 
doofheid genezen is. « Jij weet niet », schrijft 
Keefman in, de vorm van een brief aan de dokter, 
« hoe eenzaam een mens is die doof is. En dan 
kan jij wel zeggen dat ik helemaal niet doof ben, 
maar dan ben jij voor mij geen dokter », en ver
der : « Je weet zelf hoe ik gehandikapt ben door 
mijn spraakgebrek. Anderen praten maar. En !k 
zit er zwijgend bij. Ik doe mijn mond niet open. 
Omdat ik dat spraakgebrek heb. Dat sluit mij 
overal buiten ». En zo blijft Keefman onafgebroken 
binnen die gesloten cirkel ronddraven. Hij is 
psychisch doof. Het besef van zich binnen zichzelf 
gevangen te voelen, maakt Keefman razend, hij 
wordt agressief, tot in zijn zelfbeklag toe, hij ver
nietigt zichzelf, waardoor hij nog meer tot het 
besef komt van zijn nietigheid, waarvan hij dan 
weer, volkomen logisch, de schuld afwentelt op zijn 
omgeving. Zo'n man graaft op een ijzingwekkende 
manier zijn eigen graf. Door de anderen de schuld 
te geven, trapt hij zichzelf naar beneden : « Men

sen als ik moeten naar beneden getrapt worden ». 
En zo gaat dat altijd maar door, dat zware, mee
dogenloze en hulpeloze hameren op de wanden van 
de eigen onmacht. Met een enorme helderziendheid 
tekent Keefman zijn psychische ontreddering, zon
der dat hij bij machte is zich op eigen kracht uit 
het moeras van zijn ellende op te trekken. En met 
de anderen heeft hij geen kontakt, hij gooit ieder
een weg, hij beschuldigt ze van liefdeloosheid. Hij 
alleen heeft de liefde, hij alleen voelt zich echt 
geroepen om psychiatrische patiënten te verzor
gen, de dokters en de verpleegsters verwenst hij, 
die zitten er maar om geleerde en nutteloze rap
porten te schrijven. 

Vriigezel op kamers uit de bundel Keefman be
schrijft evenzeer de onmogelijkheid van mijnheer 
van Dongen om een zinvolle relatie op te bouwen 
met de wereld. Na herhaalde pogingen slaagt hij 
erin een kamertje te huren. Hier wordt de doof
heid gesuggereerd door de afwezigheid van alle 
licht. De kamer heeft geen enkel raam. 's Avonds 
mag er slechts een paar uur licht branden. De ver-
huurster sluit de elektriciteit af. Het verhaal be
schrijft verder het hopeloze verval en de onaf
wendbare vervuiling waartoe mijnheer van Dongen 
zich haast moedwillig laat afglijden. 
De zelfverachting waarvan dit verhaal getuigt, is 
zelfs bij Samuel Beckett niet terug te vinden. 
Psychisch gezien is het de beschrijving van de 
totale ontreddering en van het onomkeerbare iden-
titeitsverlies. Een verschrikkelijk verhaal en een 
genadeloos-cynische aanklacht van de liefdeloos
heid in de wereld, is De weldoener. De rijke laat 
de hulpeloze aan zijn deur volledig verkommeren 
tot er nog slechts een geraamte van overblijft. Her
haaldelijk spiegelt hij hem voor hem te zullen ont
vangen. Dan ontbiedt hij hem en laat hem een kist 
zien, rijkelijk gevuld met voedsel en warme kleren. 
Als de uitgemergelde arme de hele voorraad gretig 
bekeken heeft, zendt de heer hem de deur uit, 
zeggende : « En dit alles zou ik je geschonken 
hebben. Maar je brutaliteit en aanhoudend gezeur 
hebben mij van voornemen doen veranderen ». De 
man wordt op straat gezet en nadien wordt er een 
groot feest gehouden in de hoofdstad omdat de 
laatste arme uit de stad verjaagd was. De rijke 
man was een weldoener van de mensheid. 
Vanuit de psychische problematiek van de verha
len worden zinnen duidelijk als : « Ik mocht er 
eigenlijk niet zijn omdat ik niet echt was » (name
lijk een buitenechtelijk kind) ; « De hele wereld 
had rotte tanden. Alles roddelde, tot de bomen toe. 
Mijn geboorte heeft de mensen slecht gemaakt » ; 
«Ik leef uit de buik van mijn moeder en ik schrijf» ; 
« Voor schande en verdriet geboren » ; « Er is af 

Jan Arends 
II had een strohoed 
en een wandelstok 

en toe een lamp in mijn leven. Er staat ergens 
een bed. Maar dat bed hoeft er niet te staan. Er is 
mij geen bed meegegeven bij mijn geboorte en er 
is niets dat vanzelfsprekend is. Alleen honger. De 
honger is vertrouwd » ; « Ik paar met het verle
den. Ik paar met het weeshuis waarin ik zwanger 
geworden ben ». Kenmerkend voor het hele levens
gevoel dat uit deze zinnen uit Ik had een strohoed 
en een wandelstok spreekt, is het zich terugplooien 
op het verleden, dat gesymboliseerd wordt door de 
buik van de moeder : « Ik blijf de gangen schrob
ben van het weeshuis in de buik van mijn moeder 
en dat is seksualiteit geworden en hoe moet ik dat 
nou aan de professor vertellen ? Want ik ben niet». 
In de gedichten wordt Arends' zielstoestand met 
een nog grotere duidelijkheid en beknoptheid uit
gedrukt. Duidelijkheid is immers het ideaal voor 
iemand die beseft dat hij niet gehoord wordt. 
Een « verschoppeling » kan niet duidelijk genoeg 
zeggen dat hij een verschoppeling is. Het is een 
vorm van hopeloze helderziendheid en van een ont
zettend verlangen om ooit een keer gehoord te 
worden : « had ik maar wiskunde geleerd. Ik zou 
zo graag koel en helder met lijnen en cirkels schrij
ven. Ik zou met mijn handen een toekomst willen 
maken. Een wereldhuis. Maar zo is het niet. Ik ben 
een verschoppeling ». Poëtisch uitgedrukt (« poë
tisch » heeft hier niets meer met schoonheid of 
verbloeming van de waarheid te maken) wordt dat 
bij voorbeeld : 

Ik poets 
mijn trompet 
en blaas erop 
en dat is goed 
voor mij. 

Een 
strelende hand 
doet 
mij ook pijn. 

Het is 
mijn schuld 
dat de woestijn 
dorst heeft. 

Heeft 
U 
wel eens 
de zon 
zien ondergaan ? 

Dat 
is 
het licht 
van mijn 
leven. 

De Bezige Bii 

Vanwaar die literaire belangstelling voor Jan 
Arends ? Zien we in hem het beeld van de dichter-
verschoppeling ? De dichter en psychiater Rutger 
Kopland heeft in het speciaal nummer van het ti jd
schrift Kreatief, Omtrent psychiatrie en literatuur 
en..., betoogd dat het verkeerd Is psychiatrie en 
literatuur of kunst met elkaar in verband te bren
gen als het de bedoeling is, volgens een roman
tische voorstelling van het dichterschap, de gees
teszieke en de dichter tot zieners te verheffen. Dat 
is dus een ernstige waarschuwing tegen hen die 
van Jan Arends een soort modeldichter willen ma
ken of tegen hen die uit zo'n image munt willen 
slaan. Volgens mij wordt men met Jan Arends 
opnieuw geplaatst tegenover een literatuur die, 
direkt beeldend, zonder estetische kronkels, met 
de duidelijkheid van een onverbiddelijke helder
ziendheid het menselijke bestaan vertaalt in de 
taal van iedereen. 

Moesten wi j , bij wijze van spreken, nu werkelijk 
op een geesteszieke wachten om met onze neus 
gedrukt te worden op de onmogelijke toestand 
waarin het estetische geteoretiseer onze litera
tuur gedreven heeft ? Natuurlijk, we moeten er 
ons voor hoeden iemand als Arends tot een nieuw 
literair idool te verheffen. Zijn taal werkt in elk 
geval bevrijdend omdat ze het voorhangsel van 
de tempel wegneemt en weer een mens In zijn 
naakte en schrijnende menselijkheid laat zien. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Lit. Alle in dit artikel aangehaalde werken van Jan 
ARENDS zijn uitgegeven door DE BEZIGE BIJ te 
Amsterdam ; KREATIEF, nr 2/3, 1975, 103 biz., met 
een arïikel van Hedwig VERLINDE over Jan Arends. 
Het bevat eveneens een lang vraaggesprek met Jan 
FOUDRAINE, de schrijver van WIE IS VAN HOUT... 
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DRIE CLOSE-UPS 
VAN VLAAMSE KOMPONISTEN 

Op donderdagavond, 6 november, 
te 20 u. 30 ging de gala-voorstel
ling door van dit nieuwe initia
tief van de VAK (Vlaamse Arties-
ten-Klub) voor een selekt publiek 
in zaal « Roma » te Borgerhout. 
Onder de aanwezigen vernoemen 
wij de burgemeester van Borger
hout, Willem De Meyer, Armand 
Preudhomme, Dries Bogaert, Mon 
De Clopper, Pierre Van Ostade, 
VU-senator Bob Maas e.a. 
Het zal de grote verdienste van 
VAK blijven de markt voor het 
zgn. « lichte genre » voor Vlaan
deren te hebben opengeworpen. 
VAK heeft met deze avond be
wezen dat zijn « mannetjes » het 
even goed doen als de « gro
ten ». Tevens hebben Jan Joris, 
Nelly Lancia, Kurt Fleming, Wil! 
Ferdy, Mary Porcelijn, Lize Mar-
ke, Bob Benny, Eddy Romy, Bob
by Ranger, Rita Evy, de Lolly-
pops en Ingriani zich hier ondub
belzinnig voor de Vlaamse be
weging uitgesproken I 
Neen, Renaat Veremans, Emiel 
Hullebroeck en Armand Preu
dhomme zijn nog lang niet uit 

de ti jd. Wat waardevol is, blijft 
ook waardevol. 
Het symfonisch orkest onder de 
kundige leiding van Gaston 
Nuyts, die ook de algemene muzi
kale leiding had, het kopersen
semble Excelsiorum, de Bob 
Boon-Singers en het meisjeskoor 
van het St. Jozefsinstituut te 
Kontich vormden een fantastische 
achtergrond. 

Suksessen als •• De Kempen » 
van Hullebroeck, « De gilde 
viert » van Hullebroeck, « Vlaan
deren » van Renaat Veremans 
deden het zoals altijd. 
Maar er waren heel wat verras
singen : bijv. het minder beken
de « De wiegende mijnwerker » 
van Emiel Hullebroeck, het 
Spaans aandoende « Kleine blau
we zwaluw » van Armand Preu
dhomme, op enige wijze ver
tolkt door Bob Benny. Het was 
een uitstekend idee om vroegere 
filmmuziek van Renaat Veremans 
in te lassen, zoals « O Land » 
en •• Alleen voor U ». Prettige 
verrassing voor de jongeren 
vooral. 

Een speciaal bravootje voor de 
uitvoering van « Poppenstoet » 
van Armand Preudhomme door 
het Sint Jozefskoor en Rita Evy, 
die er als een betoverend popje 
bij stond. 

L'HISTOIRE D'ADELE H. 

Victor Hugo was erg gehecht aan 
zijn op 20-jarige leeftijd verdron
ken dochter Leopoldine. Zijn 
tweede en jongste dochter, 
Adèle, voelde zich door zijn vast
houden aan deze tragische ge
beurtenis amper bemind. Als ge
voelig kind had ze nochtans een 
grote nood aan affektie. Toen 
Victor Hugo tijdens de regering 
van Napoleon in ballingschap 
leefde op het eiland Guernesey, 
leerde ze daar als jong meisje 
luitenant Pinson kennen. Aange
zien Victor Hugo zijn toestem
ming tot een huwelijk met Pin
son weigerde en ze als rijke 
bruid dus niet in aanmerking 

J<wam, kon ze voor de luitenant 
niets meer betekenen dan één 
der vele in een hele reeks amou
reuze avontuurtjes. Adèle echter 
was smoorverliefd en tegen alle 
redelijkheid in volgt ze hem ti j
dens de secessieoorlog naar Ha
lifax (Kanada). Hij wijst haar op
nieuw vastberaden af maar zij 
klampt zich obsessloneel vast 
aan hem en isoleert zich meer 
en meer in waanideeën omtrent 

deze onmogelijke liefde. Ze aar
zelt zelfs niet zich hiervoor gro
tesk-tragische vernederingen op 
te leggen. Ze volgt hem ook wan
neer hij overgeplaatst wordt naar 
de Barbados-eilanden, maar bete
kent op dat moment voor de am
bitieuze luitenant geen reëel ge
vaar meer : totaal berooid en 
waanzinnig wordt ze door een 
negervrouw van de straat opge
pikt en later naar Frankrijk te
ruggebracht. Ze werd er opgeno
men in een inrichting voor gees
teszieken en stierf na 40 jaar in 
1915 : een nauwelijks opgemerkt 
gebeuren. 

Franpois Truffaut maakte zijn 
fi lm naar het dagboek van Adèle 
Hugo. Opzettelijk « Hugo » in de 
titel afgekort tot « H », dit om
dat de kineast zijn werk aller
minst bedoelde als een histo
rische fi lm. 

Niet de naam is belangrijk, wel 
de algemene geschiedenis van 
iemand die moest opgroeien met 
een tekort aan affektie, zich mis
deeld voelend door de blijvende 
herinnering aan een gestorven, 
wel beminde moeder. 
Wie bekend is met het werk van 
Frangois Truffaut zal in deze te-
matiek wel verbonden zien met 
vorige films als « L'enfant sau-
vage» en «Quatre cents coups». 
Truffaut heeft zich in deze fi lm 
volkomen gekoncentreerd op het 
psychologische portret van zijn 
hoofdpersonage. Alle bijkomstig
heden zijn vermeden (toch zijn 
dekors, kostuums, e.d. een per-
fekte weergave van de tijd waar
in het verhaal gesitueerd is) en 
de camera blijft hoofdzakelijk ge
richt op Isabelle Adjani in de rol 
van Adèle. De lyrische fotogra
fie van Nestor Almendroz in de 
lijn van de uit te beelden pas
sionele gevoelens, werd door 
Truffaut overgoten met een su
blimerende sluier van romantiek. 

Hllde Dekeyser. 

Liederen als « Op de purpren 
hei », « moederke alleen », 
" heimwee doet ons hart ver
langen «... werden door de ganse 
zaal meegeneuried. 
Een avond om niet te vergeten. 
Wij vernamen trouwens dat dit 
programma op meerdere plaat
sen in Vlaanderen en wellicht 
ook in Noord-Nederland en Frans-
Vlaanderen zal hernomen wor
den. 

Op de perskonferentie werden 
de « 3 close-ups » voorgesteld 
door Dries Bogaert. Presentatie 
geschiedde door Jos Baudewijn, 
de regie was in de handen van 
René Ingelberts. Supervizie : Rik 
Vervecken. Realisatie : Flor Pi-
rar. Gastvrouwen waren de char
mante hostessen van de Eras-
musschool. 

J.E.S. 

BARRY & EILEEN : 
IF YOU GO 

Een bijna toepasselijke titel 
heeft het nieuwe album van 
Barry en Eileen, een zingend echt
paar dat van Engelse afkomst is 
en nu te Turnhout woont. Na even 
voor Shape en andere interna
tionale instellingen op te treden 
onder de naam Barry Gornett 
bracht hij solo een eerste singel 
uit bij Fonior in produktie van 
Yvan Heylen's ontdekker Roland 
Uytendaele met Roy Orbison's 
« Yo te amo Maria », wiens stem
geluid hij sterk benadert, en op 
achterzijde het fijne en country-
getinte « Heartbreaker » gepend 
door de alhier wonende Steve 
Drake. 
Na die poging kwam vrouwtje 
Eileen het image aanvullen en 
met de eersteling « If you go » 
raasden ze prompt naar de top 
van de Hilversum toplijst die ze 
gedurende drie weken bezetten, 
waarna eveneens de BRT top-30 
volgde. Meteen dacht men aan 
een elpee en in samenwerking 
met de Engelse zanger en kom-
ponist John Colston kwam deze 

zeer degelijke plaat tot stand. 
Ue titelsong hoeft geen betoog 
meer, terwijl het volgende « Land 
of thousand cafe's » duidelijk op 
onze bekende nationale toestand 
is geïnspireerd. Het « listen to 
the ocean », geschreven door 
Nina en Frederik is een typisch 
folkballad zonder pretentie maar 
vol gevoel. Met de nieuwe hit-
kans « Bad times », eveneens 
op maat gegoten voor het duo, 
opent de flipkant die eveneens 
is opgebouwd met afwisselende 
trage en meer ritmische num
mers. Melodiezwak is het rumba-
gekleure « Ladies and gentle
men », maar de drie volgende 

nummers zullen voor liefhebbers 
van soft-listening een klulfje 
naar de tand zijn. Met het coun-
try-rockende « Bye bye » met 
swingende saxofoon wordt de 
plaat fijn afgerond. Het vertalen 
van « If you go » gaf inmiddels 
aan de Franse komponist van het 
nummer en ook van de zomerhit 
tien jaar terug « Ma vie » kre
diet en een nieuwe kans, en 
Alain Barière denkt na een elpee 
terug podiumwerk te doen. Het 
singeltje « Bad times » van Bar
ry en Eileen klimt. 

Sergius 

(LP. Omega int. stereo OM 444. 
077, verdeeld door Dureco-Hol-
land). 

MOMENTEN UIT 
HET ANTWERPS KUNSTLEVEN 
1883 - 1892 

Tijdens het seizoen 1975-1976 zijn 
een kleine reeks dokumentaire 
tentoonstellingen gepland die, 
grotendeels samengesteld uit 
werken in het bezit van het Ko
ninklijk Museum, enkele momen
ten uit het Antwerpse kunstle
ven Illustreren. 

De eerste tentoonstelling van 
deze serie is gewijd aan de 
kunstkring « Als ik kan », welke 
in 1883 door een aantal jonge ar
tiesten opgericht werd en waar
van het bestaan tot ongeveer 
1892 een zekere weerklank had. 
Tot deze kunstgroepering behoor
den schilders en beeldhouwers, 
zoals F. Adriaenssens, L. Brunin, 
Ch. Boland, E. Chappel, P. De 
Wit ,F. Hanno, H. Luyten, H. Rul, 
Ch. Mertens, J. Roslers, H. Van 
de Velde, E. Larock, R. Baseleer, 
e.a. 

Binnen deze groepering bestaan 
naast elkaar « laat-romantische 
historieschildering, barokke stil
levens, natuurbeschrijvingen in 
de trant van het pleinairisme, 
portretten, binnengezichten en 
straattonelen » en heeft deze 
vereniging geen grote vernieu
wingen gebracht in het Antwerps 
kunstbeeld. 

De tentoonstelling bevat een zes
tig-tal kunstwerken van 19 kun
stenaars en is elke dag, behalve 
maandag, open van 10 tot 15 uur. 
De toegangsprijs tot het museum 
bedraagt 5 fr. 

RUM VALT UITEEN ! 

Het is zover. Na een klein half 
jaar gefluister achter de scher
men was het bijna een publiek 
geheim : Rum ruimt de baan. 
En dat betekent meteen ook het 
einde van de bekendste naam 
voor onze volksmuziek bij onze 
buren. Eind november verschijnt 
ook hun derde en laatste elpee, 
de bekroning van zes jaar wer
ken. Optredens eerst zowat 

overal in het Vlaamse land, in 
de Franse folkklubs, en dan de 
plas over : verscheidene folk-
festivals in Engeland en Ierland. 
Om af te ronden met een toer 
door Duitsland en Zwitserland. 
Welke de redenen ook mogen 
zijn rond dit uiteenvallen, de 
persoonlijke aspiraties van de 
drie leden, of wat dan ook : 
Vlaanderen is ze kwijt. De een
voud van hun muzikale ideeën, 
het fijne samenspel, en de 
boeiende pittige teksten. Vorige 
donderdag waren ze aan het 
werk tijdens het afscheidskon-
cert in de grote Aula te Leuven, 
waar ze uitgenodigd door het 
Vlaams Rechtsgenootschap voor 
een volle enthousiaste zaal een 

zeer muzikaal adieu brachten. Het 
betekent echter niet dat ze zo
maar verdwijnen ; tot 27 decem
ber in het serrendorp Hoeilaart 
zijn ze inmiddels op afscheids-
toer met een 20-tal optredens in 
ons land en enkele in Zwitser
land en Duitsland tussendoor. 

Sergius 

KLEINKUNSTPROMOTIE 

Bij de Vlaamse Kleinkunst Stich
ting verscheen zopas een bro-
chuurtje « Kleinkunstpromotie » 
waarin allerhande tips en sug
gesties werden opgenomen en 
waarin informatie wordt gegeven 
over een aantal Vlaamse klein
kunstenaars. 

Dit brochuurtje is vooral Interes
sant voor organisatoren, jeugd-
klubs en al wie regelmatig of 
okkasioneel wel eens een klein-
kunstavond wil organiseren. 
Kleinkunst wordt wél in de meest 
ruime zin genomen. Zo komen 
het chanson, pop, kabaret en 
volksmuziek aan bod. 
Deze brochure « Kleinkunstpro
motie » kan gratis aangevraagd 
worden (er wordt alleen gevraagd 
een postzegel van 4,5 fr. voor 
verzending) bij : Vlaamse Klein
kunst Stichting vzw, Tiensesteen-
weg 167, 3200 Kessel-Lo. 

' i ^ 
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REGLEMENTEN 

Het zal wel om te lachen zijn, 
maar het Internationaal olimpisch 
komitee heeft er toch nog eens 
aan herinnerd dat de ollmpische 
regiementen van kracht blijven 
en moeten gerespekteerd wor
den. Grappig is bij voorbeeld dat 
niet als amateur zal erkend wor
den, en dus niet zal toegelaten 
worden tot de spelen, ieder deel
nemer die rechtstreeks of on
rechtstreeks een vergoeding 
krijgt afhankelijk van de behaal
de uitslagen, ieder deelnemer die 
tijdens of na zijn sportkarrière 
betaald wordt of onder kontrakt 
staat, en ieder deelnemer die 
premies ontvangt om van de ene 
klub naar de andere over te gaan. 
Andere reglementen zeggen dat 
geen stimulerende middelen mo
gen genomen worden, dat meis
jes meisjes moeten zijn, en dat 
politieke overwegingen uit den 
boze zijn. Men ziet het : ofwel 
worden de olimpische spelen de 
grootste leugen ooit op aarde 
gedebiteerd, ofwel zullen er geen 
deelnemers zijn. 

PRIMA, MAAR 

Alle lof voor de mensen die te 
Wervik ieder jaar een massa
cross voor meisjes organizeren. 
Zoals een van hen aan Roger 
Moens vertelde : de sport voor 
allen dient bevordert. Maar twee 

bemerkingen toch. Roger Moens 
zelf scheen belang te hechten 
aan het element spektakel — wat 
hier o.i. niets komt doen — en 
bondsvoorzitter Mingels scheen 
dergelijke organizaties vooral te 
appreciëren als aanloop tot de 
status van elite-atlete — wat ons 
een verkeerd standpunt lijkt —. 
Tweede bemerking : was het no
dig die kleine meisjes precies 
door al dat slijk te laten « dab
ben » ? Veldlopen is prima, maar 
waar het enigszins gaat zou men 
er toch moeten voor zorgen dat 
er kan gelopen worden. En dat 
leek ons te Wervik maar gedeel
telijk mogelijk. 

SLECHT PRINCIPE 

Jaak Lecoq betreurde dat de 
match Antwerp - Anderlecht zo 
weinig kijkers lokte. Men vertel
de hem dat de inkomprijzen te 
hoog liggen, en in verband daar
mee stipt Jaak Lecoq terecht aan 
dat supporters van Anderlecht bij 
voorbeeld in een jaar veel meer 
uitgeven aan entreekaartjes dan 
supporters van kleine klubs. Het 
is namelijk zo dat de klubs vijf 
maal per seizoen hun prijs mo
gen verhogen. Zij doen dat na
tuurlijk wanneer er een grote 
klub op bezoek komt, en als er 
veel volk kan verwacht worden. 
Dat betekent uiteraard dat de 
supporters — een beetje het 
slachtoffer van « hun » roem — 

van de grote klubs vijf keer aan 
huis en bij ledere verplaatsing 
de verhoogde prijs moeten beta
len. Voor ons reden te meer om 
te vinden dat het principe van de 
verhoogde prijzen een verkeerd 
principe is. 

SUKSES 

Sukses voor onze witte ex-rode 
duivels in Frankrijk. Om door te 
dringen tot de kwart-finales van 
het Europese voetbalkampioen
schap voor landselftallen moest 
België in deze laatste wedstrijd 
het nog klaarspelen van in geen 
geval met meer dan één doelpunt 
verschil te verliezen. Opdracht 
die Monne Goethals was toever
trouwd. Zoals wij vroeger al 
schreven. Het bleek scherp ge
zien van ons, want onze landge
noten verpletterden de Fransen 
met 0-0. Als wedstrijd was het 
weer minder dan niks, maar mag 
men van beroepsspelers nog ver
wachten dat zij zich zorgen zou
den maken over de kwaliteit van 
de prestatie ? Alleen het rezul-
taat telt, want daarvan h-ingt het 
geldgewin af. En dit geldt niet 
voor de Belgische spelers alleen. 
Zo bekeken was het geknoei dus 
een sukses. 

RIJK LAND 

Cijfers zijn komieke dingen. Men 
kan er alle kanten mee uit, en 
men kan er alles mee bewijzen 
en ontkennen. Hoor onze minis
ters en arme grote ondernemin
gen maar eens bezig I Dit maar 

Dokters die « voorschreven » en renners die « pakten » samen op het beklaagdenbankje. Tot zolang dok
ters beweren dat « iedereen met zijn lichaam mag doen wat hij wil » is de sport gered en daar komt het 
toch op aan, nietwaar... 

NIKS VOOR ONS 
Wij hebben een heel vaderlands
lievende week achter de rug. Op 
11 november dachten wij een 
beetje aan hen die hoopten op 
« nooit meer oorlog » en vroegen 
• hier ons bloed, wanneer ons 
recht ? », en bewonderden wij de 
forse buik en de machtige taal 
van degenen die voor dat alles 
eens zullen gaan zorgen. Binnen
kort ! 

En op 12 november zagen wij — 
voor de tweede keer — de film 
over Eddy. En nadien een « de
bat » waaraan deelnamen Merckx 
zelf, Luc Varenne, Fred Debruyne 
en enkele andere geïnteresseer
den. 
leder zijn mening, zo hoort het. 
De onze is dat de film van San-
toni een rotding is. 
Wij zagen daarin een platte per-
sonenkultus, een aan het debiele 
grenzende mistifikatie, 'n schaam
teloze geldklopperij, een nauwe
lijks verholen volksverlakkerij, 
een onthutsende aanbidding van 
het waardeloze, een bijna open

lijke bewondering voor massa-
histerie. 
Er is een fenomeen Merckx. Dat 
is, volgens ons, niet de koereur 
die zoveel en zoveel kommercieel 
opgezette koersen wint, of uit de 
publiciteit zoveel en zoveel mil
joenen klopt. Het fenomeen 
Merckx is voor ons de vraag 
waarom zoveel miljoenen mensen 
zich hals over kop in de stroom 
van het « merckxisme » storten, 
om zich verder weerloos te laten 
meevoeren naar een zee van kri
tiekloze overgave aan reklame, 
opgelegde konsumptie, konditio-
nering en blinde volgzaamheid. 
Naast de relatie Merck-merckxis-
ten moet er ergens een andere 
relatie zijn : die tussen Merckx 
en degenen die hem gebruiken. 
Over deze dingen vertelde de 
film ons niets. 

Men neme het ons dus niet kwa
lijk dat wij blijven zitten met de 
mening dat Merckx (let wel, het 
gaat niet om zijn persoon, wel 
om wat hij verpersoonlijkt) een 

gevaarlijk en voor de gewone 
Vlaamse man negatief verschijn
sel is. Wij zien er een manipula
tiemiddel in, in handen van onbe
kende krachten die een maat
schappij boetseren die niet be
antwoordt aan de verzuchtingen 
van de gewone mens. Wij ver
moeden dat Merckx niet zonder 
sukses ingezet wordt om, op 
grond van echte of ingebeelde, 
maar in ieder geval niets ter za
ke doende sportieve waarden, din
gen als franskiljonisme, belglcis-
me, kapitalisme, klerikalisme en 
voor ons, Vlamingen, andere on
zalige -ismen aanvaardbaar te ma
ken. Hoe hard Merckx nu op een 
velo kan rijden speelt daarbij niet 
de minste rol. Als hij zich laat 
inzetten als vaandeldrager van 
een ideologie die wij niet aanvaar
den, kunnen wij hém niet aan
vaarden. Een film die hem als 
dusdanig wil opdringen, wijzen 
wij af. 

En wat het fameuze debat na de 
film betreft, daarover kunnen wij 
niet één zinnig woord schrijven. 
Er Is namelijk niet één zinnig 
woord gezegd. Hoe zou het kun
nen « entre z'amis » ? 

om te zeggen dat wij beseffen 
dat cijfers met omzichtigheid die
nen benaderd. Dus heel voorzich
tig : als wij het goed begrepen 
hebben wordt voor de voorberei
ding van de Waalse olimpische 
atleten een bedrag voorzien van 
9 miljoen. Vraag : hoeveel Waal
se atleten gaan naar de olim
pische spelen ? Vermoedelijk een 
stuk of vijf zes. Als wij het an
dermaal goed begrepen hebben 
maar dat zal wel niet — dat zou 
men aan ieder van die jongens 
pak-weg een slordig miljoen 
spenderen, om in Montreal aan 
de start te verschijnen en dan te 
verdwijnen ! Wij moeten toch 
wel in een stinkend rijk land le
ven, dat men aan zo'n onbenul
ligheid dergelijke bedragen kan 
besteden. Men zou tenslotte een 
andere vraag kunnen stellen, 
maar die is te moeilijk : in wiens 
zak komt dat geld uiteindelijk te
recht ? 

GERUCHTEN 

Het kan niet waar zijn, maar in 
de staminees in ons land doen 
geruchten de ronde als zou de 
firma Molteni — werkgever van 
ons aller Eddy — er niet zo schit
terend voorstaan, en al zouden 
sommige (of alle) brave knech
ten van ons nationaal idool nog 
een heel pak pree op te trekken 
hebben. Wij hoorden zelfs van 
ene : 200.000 frank, ofte de wed
de lopend over een heel stuk van 
het jaar. Zoals gezegd : dat kan 
nauwelijks waar zijn. De liefde 
van Eddy en zijn patroon voor de 
kleine koereur is tè goed ge
kend. Als er dus, en deze keer 
ook in de kranten, verteld wordt 
dat Merckx en de zijnen vanaf 
volgend jaar voor een andere 
(Franse) firma zouden werken, of 
minstens voor een gedeelte (fu
sie van de sportgroep Molteni 
met een andere), dan zal dat wel 
zijn om de wielersport tot nog 
grotere hoogten op te stuwen, 
en de glorie van den Bels nog te 
vergroten. 

VAN DAG 
• MAANDAG : in België wordt 
de ene belangrijke beslissing na 
de andere genomen. Nu alweer 
dat een voetbalbeker voor dames 
zal betwist worden. Alsof het niks 
is ! # DINSDAG : aan de . mo
numenten » wordt zwaar aan ma-
dolle-gewichtheffen gedaarf van
daag. Maar spijtig genoeg door
gaans niet door degenen die ze 
verdienen # WOENSDAG : . Les 
Sports • wijst er nogmaals op dat 
vanavond de film over Eddy ver
toond wordt, ledere Belg zal zijn 
plicht begrijpen # DONDERDAG: 
belangrijk bericht in de wereld
pers : Robert Lelangue kreeg een 
dooske suikerbollen van Roger 
Swerts. Maar dan al lang geleden 

• VRIJDAG : het heeft geen haar 
gescheeld — amper enkele mil
joenen — of Anderlecht had een 
echte Engelse sjotter gekocht. Zo 
vaarden wi j met de Rolls-Royce 
die we wilden kopen % ZATER
DAG : men heeft berekend dat 
de jongste ronde van Frankrijk 10 
miljard kostte aan de schatkist. 
Dat men er maar daar mee blijft I 

• ZONDAG : als er geen inlands 
voetbal is, dan maar buitenlands 
voetbal op het teeveetje I Maar 
voetbal kijken zullen de Belgen # 

TOT DAG 

36 
VLAAMSE BIJDRAGE ! 

De informatie over de planeten 
moet opnieuw onderbroken wor
den voor een aktualiteit. Het zal 
later, waar het gaat over de ster
ren, allemaal veel duidelijker 
worden, maar wie het nog niet 
wist, neme het voorlopig maar 
aan : er zijn sterren die evolu
eren tot zogenaamde neutronen
sterren, d.w.z. heel kleine ster
ren met een grote massa. Hun 
doormeter bedraagt nauwelijks 
20 km, en toch hebben zij onge
veer dezelfde massa als de zon, 
met haar doormeter van zowat 
1,5 miljoen kilometer. Vermits 
massa het produkt is van volu
me en soortelijk gewicht (of 
dichtheid), moet de oneindig 
veel kleinere neutronenster een 
oneindig veel grotere dichtheid 
bezitten dan de zon. 
Dit vermoedde men al enige tijd, 
maar niemand was er — vóór 
vandaag — in geslaagd de 
dichtheid van een neutronen
ster te meten. 

Een Vlaams geleerde, prof. dr. 
de Loore, is daarin nu, na drie 
jaar hard werken, geslaagd, sa
men met een Nederlandse kol
lege (prof. van den Heuvel). En 
hij kwam tot de verbluffende 
vaststelling dat 1 cm3 (een af-
gestreken koffielepel) materie 
van een neutronenster zo maar 
eventjes 1 miljard ton weegt 
(350 miljoen vrachtwagens in 
één koffielepel !). Prof. de Loo
re kon deze berekening maken 
dank zij zijn grondige studie 
van de door de betrokken ster 
(Centauri X3) uitgezonden rönt
genstralen. En vermits kosmi
sche röntgenstralen niet door de 
dampkring van de aarde drin
gen, en dus enkel vanuit de 
ruimte kunnen bestudeerd wor
den, is zijn werk een schitte
rend voorbeeld van moderne 
wetenschappelijke aanpak. 
Het belang van de ontdekking is 
enorm. Men zou — zonder in 
echt wetenschappelijke termen 
te spreken — Icunnen zeggen 
dat zij wetenschap bracht voor 
wat een vermoeden was (overi
gens pas sedert 1967, en dit 
wijst er weer eens op hoe snel 
de wetenschap heden ten dage 
vordert) en dat voortaan een 
maat bestaat voor wat tot van
daag enkel kon gegist (en ver
gist) worden. Dit opent alweer 
nieuwe mogelijkheden voor het 
onderzoek naar het leven en 
sterven van sterren en planeten, 
naar geschiedenis en toekomst 
van het heelhal (wat naarmate 
de wetenschap vordert steeds 
komplekser wordt). Het is dus 
begrijpelijk dat de bekendma
king van de resultaten van het 
werk van prof. de Loore, nog 
geen twee weken geleden in 
Amerika, het mekka van de as
tronomie, geestdriftig werd be
groet. 

Het verhaal van zijn arbeid en 
sukses heeft hij verleden zater
dag voor de eerste keer verteld 
aan de amateur-astronomen van 
Brabant. Terloops gezegd, op die 
vergaderingen is iedereen altijd 
welkom, en ze zullen in de toe
komst ook hier aangekondigd 
worden. Het was vererend voor 
ons, Vlamingen, dat wij de pre
mière kregen. Maar wel 'n tik
keltje beschamend dat er 
slechts dertig belangstellenden 
waren. Het is waar dat er die 
dag voetbal was op het TV-
schermpje. 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
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20 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie de Viking. 
18.30 Alternatief. 
19.15 Guyana, waterland. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Pano '75. 
21.35 Monumentenjaar 1975. 
21.45 Standpunten. 
22.05 Première. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Het kleine huis op de 

prairie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 EO-Kinderkrant. 
19.05 Japanse apen. Dok. 
20.25 Nader bekeken. 
20.55 KGB : de russische ge

heime dienst. 
21.35 Nieuws. 
21.50 KGB : de Russische ge

heime dienst. 
22.45 Tenslotte. 
22.50 Nieuws 

NED 2 

18/45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Guyana, waterland. 
19.30 Oorlogswinter. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Acher het nieuws. 
20.40 De Pallisers. 
21.35 Koning klant. 
22.00 Man over de vloer. 
22.25 Achter het nieuws. 
23.00 Gedicht. 
23.01 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

HTB 

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

fique. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Sur les quais. VS-flIm 

van Kazan (1954). 
22.20 De filmmolen. 
23.00 Nieuws. 

VBIIDA6 
21 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Open school. 
18.40 Uit de dierenwereld. 
19.05 De Marollen. Dok. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Gerard Cox en Rogier 

Van Otterloo. 
20.40 De vervloekte koningen. 
22.15 KTRC. 
22.45 Nieuws 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 KRO's wereldcirkus. 
19.55 De Van Speyk-show. 
21 35 Nieuws. 
21.50 De Van Speyk-show. 
23.00 Interview met de minis

ter-president. 
23.10 De harmonie « Frissel-

stein ». 
23 15 Het vuur en de roos. 

Dok. 
23 55 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De Mountles-show. 

21.25 De gebroeders Ham-
mond. 

22.15 Televizier magazine. 
22.55 Avro's sportpanorama. 
23.25 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Reflets du liberalisme. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Transit. 
21.50 L'lmpressionnisme. 
Aansluitend : Nieuws. 

22 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Leef nu. 
14.30 De tovenaar van Oz. VS-

sprookjesfilm (1939). 
16.00 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Anoop en de olifant. Brit. 

se fi lm. 
18.55 Wikken en wegen. 
19.45 NJeuws. 
20.15 Edgar Briggs, geheim-

agent. 
20.40 Showplantsoen. 
21.40 Terloops. 
22.25 Christie Love. 
23.15 Nieuws. 

NED 1 

10.00 
14.00 
14.25 
14.27 

16.15 
17.00 

18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
20.40 
21.35 
21.50 
21.55 
22.25 
23.05 
23.15 
23.20 

Teleac. 
Schooltelevisie. 
Nieuws. 
Voetbal Italië-Neder-
land. 
De rode autobus. 
Kunt u me de weg naar 
Hameien vertellen, me
neer ? 
Teleac. 
TV-Info voor Marokkanen 
Nieuws. 
Tol, tol , toi bij Ted. 
De Eddy-go-round-show. 
Nieuws. 
Lied van de week. 
Farce majeure. 
CDA-kongres. 
Tien minuten met... 
Nieuws. 
'Biljarten. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wickie de Viking. 
19.30 Afrikaans dagboek. Dok. 
19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Geef eens een bloeme

tje. 
22.00 Brandpunt. 
22.45 Nieuws. 

RTB 

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

10.30 Comment allez-vous ? 
12.35 Regionaal debat. 
13.30 TV-Femmes. 
14.00 Entree libre. 
14.45 Informations agricoles. 
15.00 Interwallonie. 
16.30 Pêche - Poissons . Pollu

tion. 
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 Mission 633. VS-oorlogs-

film (1964). 
22.15 Si l'on chantait. 
Aansluitend : Nieuws. 

23 NOVEMBER 
BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Eucharistieviering vanuit 
Brussel. 

11.00 Konfrontatie. 
12.00 Zeven op zondag. 

14.30 
15.00 
15.15 
17.15 

18.20 
18.25 
18.50 

19.15 

19.45 
20.00 
20.40 

22.10 
23.00 

Open school. 
Zes en een halve gare. 
Binnen en bulten. 
Koncert van 12 hoorns 
(Theo Mertens). 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Rhoda. 
De notenkraker. Teken
f i lm. 
Openbaar kunstbezit 
(Brussel). 
Nieuws. 
Sportweekend. 
Der Tanz ins Glueck. 
Operette van Robert 
Stolz. 
Suriname. Dok. 
Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.49 Supermuis. 
15.17 Programma met de muis. 
15.42 Faja Lobbi. Dok. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 Bericht van de wilde 

ganzen. 
18.15 Teleac. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Derrie. 
20.05 Muziek uit duizenden. 
20.50 'n Blijvertje. TV-spel. 
21.20 Martine Bij l . 
21.40 Aktua-TV. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Brigadier Dog. 
18.35 De zwarte pijl. 
19.00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Antillen. Dok. 
21.30 Nieuws. 
21.00 Metro's music. 
21.35 Frontaal. 
22.35 Beeldspraak. De vijfti

gers. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

9.30 Donner è voir. 
10.10 Independents, è votre 

service. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Protestantse dienst. 
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. 
18.00 Dadinerie. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Michel Strogoff. 
21.10 Dossier Femmes. 
22.00 TV 7 Club. 
23.00 Nieuws. 

V U 

24 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Wij saampjes. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Portret van Sarah « T 

VS-film. 
22.15 Debat n.a.v. de f i lm. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

10.45 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
19.50 
20.15 
21.35 
21.50 
22.40 

23.05 
23.10 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
Suriname deze week. 
Nieuws. 
NCRV-Springtrofee 75-76 
Briggs. 
De zaak Bertha Hartogh. 
Nieuws. 
Kojak. 
Erfgenamen van de kate-
draalbouwers. 
Simbiose. 
Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat een huis. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Harper. VS-film (1966). 
22.25 Aktua-TV. 
23.05 Socutera. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

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

uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le rouge et le noir. To

neel. 
21.35 Bruno Bettelheim. Dok. 
Aansluitend : Nieuws. 

25 NOVEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boy Dominic. 
18.30 Open school. 
19.45 Nieuws. 
19.00 Flash 10. Show. 
20.15 De wolvenman. 
21.20 Het dekor van het dage

lijks leven. 
22.10 Het vrije woord. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

10.45 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
19.45 
20.40 

21.35 
21.50 

22.40 
22.45 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
TV-info voor Spanjaarden 
Nieuws. 
De O-show. Pop. 
Father Brown. 
Voor een briefkaart van 
de eerste rang. 
Nieuws. 
De katolieken tussen '25 
en '75. 
Tot besluit... 
Nieuws. 

NED 2 

18.10 Brigadier Dog. 
18.20 Nieuws. 
18.30 Suriname onafhankelijk. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20 20 De koperen tuin. 
21.40 Mini-voetbalshow. 
22.30 Tot besluit. 
22.40 Suriname onafhankelijk. 
23.10 Den Haag vandaag. 
23.25 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 ... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 

19.00 Les Robinsons du Pacl-
fique. 

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

des Courtisanes. 
21.20 Qui de droit ou les ral-

sons du plus faible. 
22.10 Souvenirs : pasquayes 

et chansons. 
22.45 Nieuws. 

26 NOVEMBER 
imr 
16.30 
17.45 
17.50 
18.45 
19.45 
20.15 
20.40 

21.30 
22.20 

Tip-top. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Atelier. 
Coronation Street. 
Nieuws. 
Oh, mijn papa ! 
Mama gaat trouwen. 
Fins TV-spel. 
Het expressionisme. 
Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.30 Eet u smakelijk en Co. 
16.00 Het geheim van de Nijl. 
17.00 Ren je rot. 
17.25 Heidi. 
18.15 Teleac. 
18.45 Verkeers{p)licht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Boeren, bonzen en bom

men. 
21.10 Werkwinkel. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Panoramiek. 
22.35 Studio sport. 
23.00 Sprekershoek. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier 
18.55 Nieuws. 
19.05 Heeft de 

der ? 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Echtscheiding 

debat. 
22.50 Nieuws. 
22.55 Teleac. 

Dog. 

regen een va-

Film met 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Les liobinsons du Paci-

fique. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Les olympiades du fan-

tastique. Show. 
21.15 Le nord-est Brésilien. 

Dok. 
21.45 Histoires étranges. 
Aansluitend : Nieuws. 

^iLms 
Donderdag 20 november — RTB — ON THE WATERFRONT (1954) 

Aanklacht tegen onrechtvaardigheid en misdaden van gangsters die 
de hand gelegd hebben op een dokwerkerssindikaat. Sociaal tema 
van grote menselijke betekenis van Elia Kazan. Met Marlon Brando. 

Zaterdag 22 november — BRT — DE TOVENAAR VAN OZ (1939) 

Min of meer geslaagde sprookjesfilm met een direkte toepassing 
van de techniek van de tekenfilm. Van Victor Fleming. Met Judy 
Garland, Frank Morgan en Jack Haley. 

Zaterdag 22 november — RTB — MISSION 633 (1964) 

Oorlogsfilm van Walter E. Grauman. Sobere verfilming en een 
narratieve stijl die past bij de inhoud. Geslaagd in zijn genre. 
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ammuöLin 
Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

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

Tel. (02)218.29.88 
(w/eekeinde gesloten) 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 
Geselekteerde planten voor 

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

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

Tel. (031)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

DE OUDE KRING 
Café • vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

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

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

KARAVANS 
Verkoop • verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Prans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425 46.42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

Brouwerij 
MOORTGAT 

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

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

• 
Biihuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel (091)22.45.62 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
ffl«»nhouwr»v««t. 52 Aniwnpwi T»i 03.31.3S.S3, 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

^»DE PRIJS VAN 
^ I KOSTUUM 
Alles kan per stuk bekomen worden 

REISKOSTEN VERGOED 
De grootste eenmanszaak van België 

2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

DAIM OF LEDER, BROEKEN. 
Onze referentie: duizenden tevreden klanten. 

Mevrouw, Mijnheer, iederefranktelt dubbel bij STANDING. 

de srootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

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

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

- K 

M'' 

v:.!. 
'^'^'^ 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

DONDERDAG GESLOTEN 
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

DOSFELINSTITUUT 

KURSUS fc POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICI

PATIE OP HET GEMEENTELIJK NIVEAU ». 

Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976. Deze kursus bevat 4 delen en handelt over : 1) De gemeen
te als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-nationaal en federa
listisch standpunt ; 2) Welke noden en behoeften ontstaan In 
een (beleids)-programma en vertalen naar politieke werking. 
3) Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda ; 4) Samenwer
king en lljstvormlng bIJ gemeenteraadsverkiezingen. 
Naast teoretlsche Inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 
De kursus Is bestemd voor alle belangstellende kaderleden en 
vooral voor afdelingsbesturen, huidige en toekomstige gemeente
mandatarissen. 

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

ERTVELDE : 25 november, van 19 u 45 tot 22 u 15 en op 
22 en 29 november, telkens van ISuSO tot 17u. Inschr. H. Leysee-
le, Zwijnaardsestwg 98, 9000 Gent, te l . 22.76.64. Plaats : Vlaams 
huis De Veldbloem - Hoge Avije. 

BRASSGHAAT : 2 december. Plaats : gemeentelijke feestzaal. 

Wie helpt volgende werkzoeken
den aan een passende betrekking? 

— Bekwame kinderverzorgster 
met praktische ervaring. 
— Vrouwelijke bediende, Neder
landse en Franse steno, certifl-
kaat van sekretaresse. 
— Dinamische vertegenwoordiger 
met uitstekende referenties. 
— Drukkersgast met jarenlange 
ervaring die nu wenst te werken 
als magazijnier. 
— Jongedame met diploma han
delsafdeling A6/A2, daktilografie 
en snelschrift. 
— 19-jarige jongeman in het bezit 
van diploma boekhouden A6/A1, 
met kennis van daktilografie, ste
no en mekanografie. 

Verdere inl. zijn te bekomen bij 
volksvert. Jef Valkeniers, Ninoof-
sestwg 11, Schepdaal, tel. 02/ 
569.16.04. R 141 

Jong gezin met twee kinderen 
zoekt zeer dringend huis te huren 
tussen Leuven en Mechelen. Men 
gelieve kontakt te nemen met 
volksvert. Joos Somers, Lierse-
stwg 11, 2580 St-Kat.-Waver, tel. 
015/21.79.00. R 137 

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

Ik kan uw administratief werk 
geheel of gedeeltelijk verzor
gen bij mij thuis. Briefwisse
ling. Prospektie per brief. Bij
werken der steekkaarten, bank
en postrek. boeken. Stock kli-
enten-leveranciers of iedere 
andere vorm van gelegenheids-
werk. Ook stencileer- en kopi
eerwerk. Gematigde prijzen. 
Tel. 251.55.64. Adres : Hou-
temsestwg 40, 1800 Vilvoorde. 

R 148 

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

R 137 

— Jonge man, 19 j . , zoekt werk. 
Diploma A2 elektro-mechanika. 
— Juffrouw, 18 j . , zoekt werk. Di
ploma ekonomische afdeling. 
Juffrouw, 18 j . , zoekt werk. Diplo
ma wetenschappelijke afdeling. 
Neem kontakt met : Jules Hende-
rickx, Papegem, 9262 Vlierzele. 
053/70.07.30. 

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

Jonge man, beroep kok, zoekt 
dringend nieuwe betrekking als 
kok. Voor nadere inl. : A. Billooye, 
Isabellastr. 19, Schepdaal, tel. 
569.08.37. 

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

Direktiesekretaresse A6/A2 ge
vraagd te Brussel. 
Werkgelegenheid aangeboden te 
Brussel voor jong afgestudeerde 
in de psychologie of in de sociale 
pedagogie, die kan en wil dokto
reren op een onderwerp af te 
spreken met de werkgever. 
Kontakt via sen. M. Van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee (tel. 016/22.45.45) R 145 

Regent lichamelijke opvoeding 
zoekt part-time werk. Nadere inl.: 
Cl. De Vuyst, Oudstrijdersstr. 12, 

R 152 

Belangrijke firma in Hageland 
zoekt medewerker met verant
woordelijkheidszin tot bediening 
van moderne machines. Grondige 
kennis elektronika en kennis hy-
draulika en mechanika. 
Uitsluitend schriftelijk sollicite
ren aan Firma N via sen. M. Van 
Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee, met volledig 
curriculum. R 151 

Zoekt aangepaste betrekking, jon
ge man, 25 j . , diploma A2 handel 
plus steno en daktylo, kennis van 
4 talen. Z.w. tot volksvert. E. Ras
kin, Ursulastr. 1, 3745 Eigenbilzen 
(tel. 011/41.24.54) of tot prov. 
raadslid J. Gabriels, Siemenstr. 
28, 3690 Bree (tel. 011/46.22.90). 

R 150 

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedlet en 
v/iegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversle

ringen - wastafels en waskussent - kinderkleding. 

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

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

kanieken - schooltassen - borden • tuinmeubelen • 
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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de mooiste plekjes 
voorn 

voorbehouden... 
Welke omgeving 
U ook wenst... 

Bouwbednjf KUNNEN 
beschikt over een 
fantastische keuze aan 
bouwgronden, bouwt overal, 
te midden van de natuur of in de 
steden Waar U maar wil: Antwerpen, 
Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, 
Limburg 

Enig mooie hoevetjes, standingvolle 
villa's, comfortabele eengezins
woningen, moderne appartementen... 
en aan verantwoorde prijs Put uw 
inspiratie uit de fijnste bouwtijdschriften, 
raadpleeg de beste architekten. 

Als klant kunt U tevens genieten van onze 
gratis voorstudie. 
Ontwerp + berekening + financieel advies 
Een service die alleen Bouwbedrijf KUNNEN 
aan zijn klienteel kan aanbieden, dankzij een 
jarenlange bouwervaring en ernstige 
voorlichting 

Kom eens praten, of stuur neven-
staande bon aan een van onze 
informatiecentra V/ij KUNNEN zeker 
uw ideeën uitwerken ' 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJ 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

Informatiecentra in uw onmiddellijke omgeving 
antwerpen gent genk leuven 
meir 18 onderbergen 43 winterslagstraat 22 brusselsestraat 33 
Tel (031)31 78 20 Tel (09) 25 19 23 Tel (011)54442 Tel (016) 337 35 
(5 lijnen) (09) 25 94 69 

VOOR VRIJBLUVENDE INFORMATIE 

Postnr 

wenst inlichtingen voor het bouwen van een villa een 
gezinswoning appartementsgebouw industrie 

op mijn grond te 

of zoek een grond te 

datum 
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Het despotisch fuzieplon van Michel 
in de Kamer van Volicsvertegenwoordigers 

MACHTSMISBRUIK! 
Na een buitengewoon lang en biezon-
der incidentrijk debat besloot de Ka
mer maandagnacht de algemene be
spreking van het fel betwiste fuzie-
plan-Michel. Men verwacht dat het 
morgen, donderdag, er helemaal door 
zal gedrukt worden door de vertegen
woordigers van de meerderheidspartij
en die nu reeds klaar staan met de 
pink op de naad van de broek... 

. De oppositie heeft de ondemokrati-
sche en zelfs ongrondwettelijke han
delwijze van de regering en haar meer
derheid in de scherpste bewoordin
gen gelaakt. Geen enkel van haar 
amendementen kreeg een kans, er 
wordt niet eens over gestemd ! Buiten 
het parlement maakt het « Front voor 
Gemeentelijke Demokratie » zich klaar 
voor een « open revolte » tegen deze 
regering die een « arbitrair en despo
tisch fuziebeleid » aan de bevolking 
opdringt. 

IVIet kamerlid Vik Anciaux, fraktielei-
der van de Volksunie in de Kamer, gin
gen wij even praten over het verloop 
en de betekenis van dit debat. 

WIJ : Geruime ti jd werd er gerede
twist over zogenaamde procedure
kwesties. Waarover ging het vooral ? 
ANCIAUX : Voornamelijk over het 
« amenderingsrecht ». De grondwet 
waarborgt namelijk aan eik parlements
lid het recht om het even welk wets
voorstel of ontwerp te wijzigen, in 
zijn geheel of in zijn onderdelen. Welnu 
m het huidige fuziedebat wil de rege
ring en de partijen die haar steunen 
dit elementair grondwettelijk recht van 
de parlementsleden niet erkennen. 
Over het hele pakket samenvoegingen 
mag alleen maar « ja » of « neen » 
worden gestemd. Er mag geen komma 
aan veranderd worden, ook al moet de 
meerderheid erkennen dat er heel wat 
verkeerds in zit. Zo'n despotisme 
neemt de oppositie niet. 

WIJ : Er is in 1971 toch een wet goed
gekeurd die deze procedure voorziet ? 
Waarom dan nu al die heibel ? 
ANCIAUX : Onder de toenmalige CVP-
BSP-regerlng, toen Harmegnies minis
ter van Binnenlandse Zaken was, is er 
inderdaad een wet gestemd op de sa
menvoegingen van gemeenten die de 
bekrachtiging door het parlement, voor
ziet van koninklijke besluiten, Pas dan 
zouden zij wettelijk zijn. Ik zeg wel : 
besluiten, in het meervoud. Nooit is 
het de bedoeling geweest van de wet
gever dat de samenvoeging van al die 
honderden gemeenten in één enkel ko
ninklijk besluit zou samengeperst wor
den Een KB dat dan, zonder er één 
jota aan te veranderen, in zijn geheel 
te nemen of te laten zou zijn. 
Nee, de traditie was in dit opzicht an
ders. Reeds sinds 1961 bestond er een 
gelijkaardige wet als die van 1971, met 
hetzelfde bekrachtigingsprinciep. In 
toepassing van die wet werden een 
aantal koninklijke besluiten uitgevaar
digd, telkens één per fuzie. En de par
lementsleden brachten amenderingen 
aan, waarvan sommige zelfs goedge
keurd werden. Nu wordt door de rege
ring en haar meerderheid geen enkel 
amendement aanvaard en het gaat 
over een groot aantal samenvoegingen 
ineens. Dit is machtsmisbruik I 

WIJ : Jullie moeten er naast verdedig
bare fuzies de vele slechte dus maar 
bijnemen zonder de minste kans om 
er de fouten, de gekheden en de po
litieke streken uit te halen ? 
ANCIAUX : Inderdaad. Neem bijvoor
beeld bepaalde samenvoegingen van 
Vlaamse gemeenten rond Brussel : de 
VU wil die fuzies graag goedkeuren. 

maar dan moet zij er een hoop rotzooi 
van fuzies voor lief bijnemen overal 
elders. Zo'n kwalijke brij slikt zij niet. 

WIJ : U vindt dit ongrondwettelijk ? 
ANCIAUX : Dat het parlement zijn 
amenderingsrecht wordt afgenomen, ja. 
Ongrondwettelijk is ook dat dit konink
lijk besluit ook sommig earrondisse-
ments- en provinciegrenzen wijzigt. 
Welnu, dit kan volgens de grondwet 
slechts gebeuren via een normale wet. 

WIJ : En daar stoort de regering zich 
niet aan. Er is toch nog altijd de Raad 
van State ? 
ANCIAUX : Die zou normaal moeten 
geraadpleegd worden. Over de inter
pretatie van de wet van 1971 is er ver
schil van mening tussen meerderheid 
en oppositie. Beide interpretaties wor
den gesteund door eminente specialis
ten m grondwettelijk recht. In het par
lement kwam men daarover tot geen 
akkoord. DUS lag het voor de hand aat 
de Raad van State zou geraadpleegd 
worden. De VU vroeg dit reeds van bij 
het begin. De regering en haar meer
derheid hebben dit echter hardnekkig 
geweigerd I 

WIJ : De VU heeft zich duidelijk uitge
sproken tegen het fuzieplan-Michel. 
Wat is haar fundamentele kritiek op 
dit plan ? 
ANCIAUX : Er is bij de voorbereiding 
ervan vrij despotisch tewerk gegaan, 
en de aangelegde normen kan men hoe. 
genaamd niet objektief noemen. Tij
dens de noodzakelijke voorbereiding, 
de raadpleging van de gemeenteraden 
dus en bijgevolg de hele bevolking, 
werden willekeur en machtsmisbruik 
al duidelijk. De minister heeft zich van 
het grootste deel van de adviezen geen 
snars aangetrokken. Sommige gemeen
ten werden bij fuzies betrokken zonder 
ooit te zijn geraadpleegd, zoals Dron
gen. En er zijn een groot aantal voor
beelden aan te halen van fuzies die 
gesneden zijn op de maat van het poli
tieke eigenbelang van de regerings
partijen. 

Van VU-zijde hebben wij er bo
vendien de nadruk op gelegd dat 
er geen fuzie komt waar die het 
allermeest geboden is : te Brus
sel. En wat velen té gemakkelijk 

MINISTER VAN COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN 

Ons kommentaar : dit welzijnf van de Vlaamse Brabanders Is er nu bll]kbaar niet 
meer nodig... 

schijnen te vergeten : in hetzelf
de ontwerp zit ook de afschaf
fing van de Vlaamse randfedera-
ties rond Brussel vervat. U weet 
wel, die « gordel van smaragd » 
die de CVP destijds een histori
sche verworvenheid voor de Vla
mingen noemde. Die federaties 
worden nu zonder veel omhaal 
gelikwideerd om de PSC genoe
gen te doen, die zich in feite 
niet te bemoeien heeft met in
terne Vlaamse aangelegenhe
den. 

WIJ : Welk is ten slotte uw algemene 
indruk over het verloop van dit debat 
en wat is, volgens u, zijn betekenis ? 
ANCIAUX : Het was niet alleen maar 
een fuziedebat, maar het werd voor
namelijk een debat over en rond het 
parlementair regime, de parlementaire 
demokratie. 
Deze regering blijkt met machtsgrepen 
te willen regeren. Dit is hier het geval, 
en over enkele weken zal dit hetzelfde 
zijn met die beruchte programmawet : 
een soort eenheidswet, een volmach-
tenwet, met tal van sociale en ekono-
mische maatregelen die weer in hun 
geheel zullen worden opgedrongen. 
Deze regering heeft wel de mond vol 
over de noodzakelijke herwaardering 
van het parlement maar zij handelt in 
tegenovergestelde zin. Dit bleek duide
lijk uit het beschamende antwoord van 
minister Michel op het einde van de 
algemene bespreking maandagnacht. 
In feite gaf hij aan de talrijke sprekers 
geen enkel antwoord. Hij hield een po
litieke meetingspeech, onwaardig voor 
een minister. Hij heeft geen enkele 
rechtvaardiging gegeven voor de vele 
fundamentele bezwaren. Hij zegde 
geen woord over de afschaffing van 
de Vlaamse randfederaties ! En de 
vertegenwoordigers van de meerder
heidspartijen zaten erbij als een kudde 
schapen... De regeringsgezinde kran
ten schreven over « onwaardig ver
toon ». Welnu, dat was een onwaardig 
vertoon. 

WIJ : Wat verwacht u nu verder ? 
ANCIAUX : Men zal dat monsterlijk 
fuzieplan er, meerderheid tegen min
derheid, waarschijnlijk nog deze week 
doordrukken. Als het wat later ook in 
de Senaat volgens hetzelfde scenario 
wordt gestemd, dan zal het gevolg een 
reusachtige administratieve chaos zijn 
én een financiële katastrofe. 
Er op dergelijke manier een belangrij
ke hervorming doorjagen, die ik weet 
niet hoelang zal moeten meegaan, het 
is beschamend. En het gaat daarbij 
om de eerste en meest vertrouwde 
levenskring van onze mensen. En dan 
gebeurt dit nog onder het motto : de 
mens centraal stellen I... 

PAUL MARTENS 
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