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BEWUST BEGROTINGSBEDROG 
OP MINISTERIE VAN DE CROO 
Het Oostendse VU-kamerlid Jaak 
Vandemeulebroucke heeft einde 
vorig jaar aangetoond dat de be
groting van Nationale Opvoeding, 
Nederlandse Sektor, voor 1974 
een miljardendeficiet vertoonde. 
Minister De Croo maakte zich 
daar destijds nogal luchtig vanaf, 
en had het over goedbedoelde 
maar verkeerde berekeningen van 
de h. Vandemeulebroucke. 
Men had na dit incident mogen 
verwachten dat de minister voor 
1975 ernstiger begrotingscijfers 
zou indienen. In een persnota 
heeft kamerlid Vandemeulebrou
cke vorige dinsdag echter zwart 
op wit aangetoond dat dit niet 
het geval is, en dat De Croo op
nieuw aan bewuste begrotings
onderschatting heeft gedaan. Hij 

schat dat alleen al voor uitkerin
gen en vergoedingen aan het on
derwijzend personeel voor onge
veer 5 miljard aan bijkredieten 
zal moeten worden gevraagd ! 
Op 4 november j . l . vroeg de h. 
Vandemeulebroucke aan minister 
De Croo de juiste stand van 
vastleggingen, in zijn diensten 
geboekt op 1 oktober 1975, in 
vergelijking met de voorziene 
begrotingskredieten. In zijn ant
woord schreef de minister dat 
reeds 10 maandelijkse schijven 
werden uitbetaald en dat thans 
nog twee schijven dienen uitbe
taald te worden. 

Aan de hand van de gegeven 
cijfers berekende Vandemeule
broucke dan het te verwpchtep 
tekort over 1975. Het bedraagt 

in totaal : 4 661.694.689 fr. En dit 
is nog een lage schatting, want 
het gaat om gemiddelden en er 
werd geen rekening gehouden 
met de mogelijkheid van indeks-
aanpassing in november en de
cember 1975. 

Dergelijke praktijken, aldus Van
demeulebroucke, blijven de be
groting van Nationale Opvoeding, 
in hoge mate een ongeloofwaar
dig karakter geven. Wegens de 
jarenlange aanslepende ketting 
van bijkredieten kan het parle
ment zich bovendien geen enkel 
overzichtelijk beeld meer vor
men van de werkelijke schulden
last en -delging van Nationale 
Opvoed'ng De Volksunie veroor
deelt een dergelijk « beleid ». 

AANDACHT 
LEZER(ES) 

Dezer dagen kwam de postbode een tweede keer langs bij onze lezers 
die hun abonnement 1976 nog niet hernieuwden. Ook ditmaal waren er 
heel wat afwezig. Indien u daarbij bent, stort dan onmiddellijk uw lezers
geld (500 fr.) voor 1976 op prk 000-0171139-31 van « Wij », Voldersstraat 
71, 1000 Brussel. Dan loopt uw abonnement ook na nieuwjaar gewoon 
door. 

PEPER VAN PEPERMANS. • • 

Vorige maandag begon te Brussel 
in beroep de zaak-Pepermans. De
ze president-direkteur-generaal 
van Bell-ITT kwam op het bankje 
terecht naar aanleiding van het 
Baudrin-schandaal. Hij werd op 
27 juni j l . door de rechtbank we
gens « aktieve omkoperij » ver
oordeeld tot 6 maanden gevange
nisstraf Omet uitstel) en 15.000 
fr. boete. 

De hele diskussie draait om de 
waardevolle « geschenken » die 
Pepermans aan allerlei hoog- en 
vooral nuttig geplaatsten uitdeel
de ten einde de belangen van Bell 
te bevorderen. Gewone relatiege-
soheraken, zegt Pepermans, en wat 
is daar nou verkeerd aan ? Aktie
ve onnkoperij, oortieelde de recht
bank die hem veroordeelde. 

Uit wat tot nogtoe op het proces 
ter sprake kwam kunnen wij al
vast opmaken dat heel wat hoge 
ambtenaren en vooraanstaande 
politici uit de regeringspartijen 
er hoegenaamd niet vies van zijn 
zich door firma's als Bell-ITT met 
geschenken te laten verwennen. 
Zij zullen ons natuurlijk wel ko
men vertellen dat dit hun beslis
singen bij het plaatsen van bestel
lingen echt niet beïnvloedt. Maar 
Pepermans weet wel beter, van
daar dat hij hoegenaamd met 
bangelijk voor de rechtbank staat 
maar nogal gepeperde taal 
spreekt. Hij maakte alvast duide
lijk dat het voor een firma lonen
der is met m'Me hand dergelijke 
« geschenken » uit te delen dan 
een normale publiciteitskampanje 
te voeren... 

Uit de eerste twee zittingsdagen 
bleek dat Pepermans nogal wat 
kleurentelevisies plaatste bij top
ambtenaren en arvdere hoogge-
plaatsten en dat o.m. de minis
ters en gewezen ministers Ansee-
le, Calewaert, Vanden Boeynants 
en Van Elslande van zijn atten
ties genoten. En toen de tweede 
dag uitlekte dat Pepermans in 
Zwitserlartd een bankrekening 
had, ten dienste van Bell, waar
langs niet-officiële kommissieio
nen (van 2 tot 6% van de bestel
ling) naar hooggeplaatsten afvloei
en « om de uitvoer aan te moedi
gen », ging hij zowaar aan het 
dreigen : « Als u daarop verder 
ingaat stort de hele zakenwereld 
rond de uitvoer in mekaar ! » O 
heerfijk land van korruptie en 
fr iet.. . 

HUGOSCHin 
AL6BUE« VU-VOORUTTBR 

De nationale Partijraad van de Volksunie verkoos vorige zaterdag, met 
62 stemmen tegen 36 voor senator Hektor De Bruyne, de Antwerpse 
volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz tot algemeen voorzitter van de 
partij. Hij volgt in die funktie senator Frans Van der Eist op die gedu
rende twintig jaar het algemeen voorzitterschap waarnam. 
Tot algemeen sekretarrs werd volksvertegenwoordiger Paul Peeters 
uit Kapelle o/d Bos verkozen. De h. Peeters volgt in die funktie senator 
Wim Jorissen op die sameiv met de h. Van der Eist gedurende twintig 
jaar aan de leiding stond van de Vlaams-Natlonale Partij. 
De beide stichters, Van de Eist en Jorissen, blijven deel uitmaken van 
het nationale Partijbestuur van de Volksunie. (Zie ook biz. 5). 

BETOGING 

De Vlaams-Nationale Ve
renigingen uit het Gentse 
roepen u op tot een beto
ging op zondag 30 novem
ber 1975 voor de vrij
spraak van Piet De Pauw 
en zij'n twee vrienden. 

De betoging staat ook in 
het teken van de strijd te
gen de anti-Vlaamse re
pressie. 

Vertrek om 11 uur stipt 
aan Roeland, Korte Kruis
straat 3, Gent. 

VLAAMSE 

IN GEVAAR 

De CVP heeft weer eens een c Vlaamse < overwinning > 
behaald : de afschaffing van de Vlaamse randfederaties 
rond Brussel ! Ifet is een , overwinning » zoals die van 
Hertoginnedal in 1963. Toen stemde de CVP ermee in 
dat aan zes Vlaamse randgemeenten CWemmel, Kraai-
nem, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Linkebeek en St 
Genesius-Rode) faciliteiten werden opgedrongen ten ge
rieve van de Franstalige inwijkelingen. 
Die < faciliteiten J> zijn een echt paard van Troie geble
ken waarvan de Brusselse imperialisten dankbaar gebruik 
hebben gemaakt om deze gemeenten steeds verder te 
verfransen. 
Toen de CVP in 1971 een nieuwe toegeving had gedaan 
met de invoering van de « liberté du père de familie > 
in Brussel-hoofdstad, deelde zij aan de Vlamingen met 
grote vreugde een nieuwe Vlaamse overwinning mee, 
door haar bevochten. Er zou een gordel van randfedera
ties rondom Brussel worden opgericht, een echte gordel 
van smaragd, waarin de zes s bedreigde » randgemeen
ten zouden worden opgenomen. Dit zou hen definitief 
beveiligen tegen elke verdere frankofone expansie vanuit 
Brussel. En terwijl de Vlamingen zich nog afvroegen of 
zij nu moesten lachen of schreien, zorgde de CVP ervoor 

dat die randfederaties toch maar niet te doelmatig en 
sterk zouden worden. 
De federaties zijn pas enkele jaren oud en nog lang niet 
helemaal op punt gesteld of zie, daar schaft de CVP ze 
alweer af. Ze moeten de plaats ruimen voor een nieuwe 
Vlaamse overwinning van de CVP : de fuzles van ge
meenten, óók in Vlaams-Brabant. Die fuzles, zo zegt de 
CVP nü, beveiligen het Vlaamse randgebied rond Brussel 
veel doeltreffender dan de federaties. Zij vergeet erbij 
te zeggen dat de zes bedreigde randgemeenten niet ver
vat zijn in enige samenvoeging met zuiver-Vlaamse buur
gemeenten, terwijl zij ten minste nog deel uitmaakten 
van de Vlaamse randfederaties 
De werkelijkheid is dat de afschaffing van de randfede
raties een eentijdige Vlaamse toegeving is aan de PSC. 
Vanden Boeynants heeft ze geëist en bekomen van de 
CVP. De bedoeling is de Vlaamse randgemeenten met 
faciliteiten los te weken van het Vlaamse hinterland ten
einde de diskussie over de grenzen van Brussel te kunnen 
heropenen. 
Van dergelijke CVP-overwInningen, verlos ons Heer I 

Paul Martens 
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BRICUin 
DE « FRANCHISE » IN DE 
ZIEKTEVERZEKERING 

Vooraleer ik mijn mening terzake 
wil uiteenzetten wil ik toch op
merken dat in een VI. Nat. week
blad het woord vrijstelling bv. 
beter op zijn plaats zou staan. 
Maar dus terzake, wat met de 
« franchise ». 
Sinds de ziekteverzekering in 
België opgericht werd (naar mijn 
mening in 1945), zijn de bijdra
gen, zowel van patronale, als van 
de zijde van de loon- of wedde-
trekkende, steeds maar hoger ge
worden, terwijl de tegenprestatie 
vanwege de verzekering steeds 
minder en minder werd. Van her
verdeling der inkomsten is er 
zeker geen sprake. Een tijd ge
leden huldigde de VU de stelling 
dat het onrechtstreeks loon een 
absoluut maxima mbereikt had. 
Het peuteren aan de overeenkom

sten die in feite door alle werk
nemers individueel met de ziek
teverzekering afgesloten werd, is 
op zijn minst oneerlijk te noe
men. 
Het is oneerlijk en tevens on
verantwoord, wanneer niet vooraf 
alle andere middelen tot sane
ren toegepast zijn. Het verwon
dert mij dan ook dat een partij 
als de VU, die toch beweert geen 
enkele binding te hebben met 
vakbonden als ziekenfondsen, 
geen andere voorstellen doet ter 
sanering. Tenslotte zijn de ver
schillende ziekenkassen enkel 
maar instellingen die het geld 
ontvangen en doorgeven, na al 
of niet dubieuze afhoudingen. 
(Herinner de steun aan NV Excel
sior). Het vervangen van al die 
kassen door een organisme dat 
rechtstreeks afhangt van het 
RVZI zou heel wat besparingen 
kunnen meebrengen. 
Verder zou het eindelijk eens uit 
moeten zijn dat de ziekteverze
kering gebruikt wordt om de in
komsten van de geneesheren 
steeds maar te vergroten. Ook 
hier vindt je echt wel punten om 

De Nederlandse Commissie voor 
de Cultuur van de Brusselse agglomeratie 
werft 

'EEN SOCIAAL-
KULTURELE WERKER" 

aan voor : 

De Sociaal-Culturele Raad van Neder-over-Heembeek. 

1. Voorwaarden : 

— behoren tot de nederlandstalige cultuurgemeenschap ; 
— een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunnen voor

leggen ; 
— de burgerlijke en politieke rechten genieten en voldaan 

hebben aan de mllitieverplichtingen ; 
— tenminste 21 jaar zijn ; 
— in het bezit zijn van een diploma van maatschappelijk as

sistent, bij voorkeur specialisatie sociaal-cultureel werk 
of van een diploma van een daarmee vergelijkbare oplei
ding in een post-secundair opleidingsinstituut of geduren
de vijf jaar een grondige ervaring hebben opgedaan in het 
sociaal-culturele werk ; 

— bij voorkeur in de Brusselse agglomeratie wonen ; 
— aanvang van betrekking : begin 1976 ; 
— kandidaturen, met curriculum vitae en, eventueel afschrift 

van bekomen diploma's moeten vóór 4 december 75 ge
zonden worden naar : 

Sekretariaat Sociaal-Culturele Raad N.O.H. 
8, Twee Wilgengaarde, 1120 Brussel. 

(advertentie) 

te bezuinigen. Een voorbeeld : 
wanneer een dokter een patiënt 
bezoekt en hij heeft hiervoor een 
wagen nodig, dan zijn dit voor 
hem bedrijfsonkosten, die hij van 
zijn inkomen mag aftrekken wan
neer hij zijn lastenbrief juist in
vult. Deze kosten moeten in zijn 
honorarium begrepen zijn. Voor 
een bezoek op verplaatsing re
kent hij immers toch al meer. 
Nu komt er nog 50 fr. bij. Je kunt 
je best afvragen of een genees
heer met een redelijke stads
praktijk niet meer geld verdient 
door met de auto te rijden, dan 
met patiënten te verzorgen. 
Mijn antwoord op de gestelde 
vraag is meen ik duidelijk. Neen 
aan de franchise. De VU mag niet 
meedoen aan de afbouw van so
ciale verworvenheden. 
Een veel eerlijker oplossing zou 
zijn wanneer men het nodige 
geld voor de RMZ niet bekwam 
via apparte afhoudingen maar via 
de fiskaliteit. De regering kent 
goed genoeg de uitgaven. Zij zou 
de onrechtvaardige 50 %-grens 
kunnen afschaffen en de huidige 
afhouding voor RMZ in de belas
tingen inrekenen, dan kwam men 
wellicht tot een betere herverde
ling der inkomens. Wat mij echter 
nog het meest verwondert is dat 
de VU voor het oplossen van 
deze sociale problemen blijk 
geeft van zo weinig verbeelding. 

H.D.M., Schilde. 

OPVOEDING 

J.V.D. uit Merelbeke beweert dat 
de kindergelden door alle werk
nemers betaald worden, wat pa
tent onjuist is. 
Er is geen bijdrage RMZ te be
talen door de werknemer, dit is 
totaal berekend in het pakket dat 
de werkgever betaalt. 
Op sociaal gebied geeft de wer
kende vrouw heel wat aanstoot 
als zij gaat werken, niet uit nood
zaak, maar om iets te doen om
dat zij geen kinderen heeft en 
het brengt nog geld op ook. 
Zulke vrouwen blokkeren de werk
gelegenheid van mannen die als 
vaders van .gezinnen werkloos 
zijn. Bovendien als hen de werk-
loosheid(?) treft, gaan ze nog 

doppen terwij l hun man kalmpjes 
voortwerkt of omgekeerd. En na
tuurlijk elk een pensioen later. 
Ofwel gaat de samenleving ver
der op het gezin steunen. Ofwel 
evolueert men naar de losse 
maatschappij met als enig ideaal 
geld verdienen en bezit verwer
ven. In die losse maatschappij 
moet uiteindelijk alleen de sterk
ste amorele persoonlijkheid kun
nen overleven. De struktuur van 
de maatschappij als eenheid gaat 
op deze manier ten gronde. Het 
is daarom dat sterke georgani
seerde samenlevingen zoals ach
ter het Ijzeren gordijn het roer 
omgooien en terug naar de oude 
normen grijpen. 

M.V., Aalst. 

DE ZIEKTEVERZEKERING 

In verband met uw artikel « De 
kleine risiko's van de ziektever
zekering » (• Wij », 13.11.75) zou 
ik het volgende willen opmerken. 
Sinds lang hadden de ziekenfond
sen de moed moeten vinden een 
einde te maken aan de uitbeta
ling van zovele nutteloze dok-
tersbezoeken en overbodige ge
neesmiddelen. Dan kan er veel 
geld vrijkomen voor ernstige kwa
len te behandelen. 
Ik heb wel niet de indruk dat er 
veel mensen zullen gevonden 
worden om uw voorstel van die 
500 fr. en die 100 fr. te aanvaar
den. Dit is nochtans een zeer 
menselijke en hoogst sociale 
zaak. 

Maar het is in alle geval een toe
geving. En toegevingen doet men 

niet uit wantrouwen. Het gewoon 
doktersvislet en de eenvoudige 
aankoop van geneesmiddelen is 
voor de gewone man het enige 
kontroleerbare. Maar de reke
ning van een ziekenhuisverblijf 
of het ereloon van een groot spe
cialist worden wantrouwige ver
handelingen, waar men gewoon 
betaalt wat gevraagd wordt. Wie 
zegt dat die juist zijn ? Het is 
alleen in medikale zaken, dat 
men zulke rekeningen maken 
mag. De rekeningen van een ga
ragist, een loodgieter, een 
schrijnwerker, kunnen hoog zijn, 
maar men kan ze nazien. Er staat 
tenminste een duidelijk bedrag 
op vermeld voor de verschillen
de punten. 

Het eerste punt wat nodig is, is 
duidelijkheid scheppen. Dan pas 
kan vertrouwen komen. Daarach
ter kan men aan toegevingen 
gaan denken ,die uit sociale over
wegingen gerechtvaardigd zijn. 

J.V.d.B., Tielt. 

VLAMINGEN IN N.-AMERIKA 

In verband met dit artikel («Wij» 
13-11-75) lijkt het mij toe dat 
door onze leden ook nuttig werk 
zou kunnen worden geleverd door 
bv. te korresponderen (vooral 
voor jonge mensen) met een ge
ïnteresseerd persoon in de Sta
tes of Kanada, waardoor deze in 
de mogelijkheid zou zijn het Ne
derlands te beoefenen. 
Zou er geen dienst kunnen wor
den opgericht voor de liefheb
bers ? 

J.D.K., Dendermonde. 

DE DURE GENEESiVIIDDELEN 

Wie een dossier zoals « Het Ge
neesmiddel reklame en over-
konsumptie» (Test-Aankoop) in en
kele regels poogt samen te vat
ten (W. Cobbaut - « Wij » 30.10. 
75) en er nog persoonlijke beslui
ten aan toevoegt zoals « De 
prijs van de geneesmiddelen 
moet dalen » begaat onnauwkeu
righeden. 

Wie de farmaceutische industrie 
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kent, kan het dossier van Test-
Aankoop Integraal onderschrij
ven. Maar : 
— niet alle bedrijven maken su
per-winsten (sommigen halen 
bruto 40 % anderen 70 %) 
— in dezelfde therapeutische 
klassen treffen we enorme prijs
verschillen aan. Dank zij gesofis
tikeerde reklametechnieken kun
nen duurdere produkten hun 
greep op de markt verstevigen, 
vaak ten koste van goedkopere 
produkten (met dezelfde thera
peutische waarde !) 

— Mocht Ekonomische Zaken 
geen invloed kunnen uitoefenen 
op de prijsbepaling (wat ik be
twist), dan kan Sociale Zaken en 
Volksgezondheid (RIZIV) nog 
steeds de terugbetaling weige
ren (wat onlangs gebeurd is 
voor een antibioticum van onge
veer 2.000 fr.). 

Wat bij dit alles echter veront
rustend is, is de onkunde van 
de opeenvolgende regeringen en 
het gebrek aan politieke moed 
van volksvertegenwoordigers en 
senatoren om NEEN te zeggen 
tegen die regeringen. 
W. Cobbaut kan misschien eens 
gaan grasduinen in de beheerra-
den van de farmaceutische be
drijven, op zoek naar de dames 
en heren volksvertegenwoordi
gers en senatoren, het wordt 
hem en de lezers dan misschien 
veel duidelijker waarom het niet 
anders wordt. 

F.D.D., Assene. 

WIJ 1 27 NOVEMBER 1975 
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Vorige vrijdag werd er te Brussel door etteliil<e 
duizenden studenten van alle universiteiten betoogd 
tegen het plan De Croo-Humblet over de financie
ring van de universiteiten. Bij die gelegenheid 
deden er zich enkele incidenten voor die tekenend 
zijn voor de sektaire onverdraagzaamheid van een 
aantal uiterst-linkse scherpslijpers in en buiten het 
zgn. nationaal Studentenfront. 
Vlaamse studenten van de VNSU-Kortrijk en KVHV-
Antwerpen werden uit de optocht verwijderd op 
aanstoken van een aantal fanatieke Amada-aan-
hangers en frankofone Vlamingenhaters. De reden : 

zij droegen leeuwevlaggen mee en waren DUS een 
stelletje fascisten I 
Als die bende straatterroristen van Amada, Ral en 
konsoorten zich niet alle Vlamingen tot vijand 
willen maken, dan moeten zij van de leeuwevlag — 
nationaal symbool van de Vlamingen — afblijven. 
En het scheldwoord « fascist » misbruiken zij zo
veel dat het straks geen enkele betekenis meer 
zal hebben. Ergerlijk bovendien is dat zij door hun 
fanatiek optreden het grootscheepse studentenof-
fensief tegen het plan De Croo-Humblet dreigen te 
ontkrachten. (foto : Belga) 

DOSFELINSTITUUT 

KURSUS « POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICI
PATIE OP HET GEMEENTELIJK NIVEAU ». 
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen '76 
Deze kursus omvat 4 delen en handelt over : 
1. De gemeente als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-na

tionaal en federalistisch standpunt. 
2. Welke noden en behoeften ontstaan in een (beleids-)program-

ma) en vertalen naar politieke werking. 
3. Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda. 
4. Samenwerking en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. 
Naast teoretische inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 
De kursus is bestemd voor alle belangstellende kaderleden en 
vooral voor afdelingsbesturen, huidige en toekomstige gemeen
temandatarissen. 
ZAVENTEM : 1, 4, 8 en 11 december, Kasteel Van Ham, Steen-
okkerzeel. Telkens van 20 tot 22.30 uur. 
Inschijvingen : B. Hollaender, Stwg op Brussel 51 A, 1850 Grim
bergen. Tel. 02/269.27.68. 
ERTVELDE : 29 november van 13.30 uur tot 17.00 uur 
Inschrijvingen : H. Leyseele, Zwijnaardesteenweg 698, 9000 
Gent. Tel. 091/22.76.64. 
Plaats : Vlaams Huis De Veldbloem, Hoge Avije. 
BRASSCHAAT : 9 december van 20.00 tot 22.30 uur. 
Inschrijvingen : B. Loete, St Laureinsstraat 89, 2000 Antwerpen. 
Tel. : 031/37.61.08. 
Plaats : Gemeentelijke feestzaal, Door Verstraetelei, 2130 Bras-
schaat. 
OOSTENDE . - 1 1 , 16, 18 en 22 december, telkens van 20.00 tot 
22.30 uur. 
Inschrijvingen : R Plancke, Jos Nellenslaan 128, 8300 Knokke. 
Tel. 050/60.05.77. 
VEURNE . 12, 15 en 19 december, 7 januari 1976, telkens van 
20.00 tot 22.30 uur. 
Inschrijvingen : R. Plancke, Jos Nellenslaan 128, 8300 Knokke. 
Tel. 050/60.05.77. - Nadere gegevens volgen. 
ROESELARE - TIELT : 26, 30 januari '76, 9 - 1 3 februari 1976, van 
20 tot 22 30 uur. Nadere gegevens volgen. 

Zaterdagvoormiddag kwamen ongeveer 1200 bur
gemeesters uit heel het land te Brussel bijeen om 
te protesteren tegen het fuzieplan van minister 
Michel. Dit ontwerp was de nacht voordien in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers met 110 tegen 
84 stemmen bij 4 onthoudingen goedgekeurd. Aan 
die stemming ging een debat van negentig uren 
vooraf waarin de parlementaire oppositie (Volks
unie en Socialisten) zich duchtig Het gelden. 

Het plan-Michel herleidt de 2.359 gemeenten van 
het land tot 589 nieuwe gemeenten. Vorige dinsdag 
begon de bespreking van de door de Kamer reeds 
goedgekeurde tekst in de Senaatskommissie van 
Binnenlandse Zaken. Men verwacht dat de bespre
king in openbare Senaatszitting op 16 december 
zal aanvangen, zodat alles voor nieuwjaar wellicht 
beslist zal zijn. Als de regeringskar voordien althans 
geen wiel verliest... (foto : Belga) 

Een afvaardiging van het Taalaktiekomitee uit Neteland trok op bezoek 
bij justitieminister Vanderpoorten te Lier om het provocerend optreden 
van de Gentse politie aa.n te klagen tijdens de amnestiebetoging op 
11 november en vooral om de aandacht van de minister te vestigen op 
het herhaald misbruik van- de wet op de voorlopige hechtenis. Dit 
leidt tot politiek geïnspireerde willekeur, zoals nogmaals blijkt uit de 
lange voorhechtenis van Piet De Pauw en zijn twee makkers 

(foto : Paul Gijsels) 

IBERIA IN DE BRANDIN6 
Zowel Portugal als Spanje staan van
daag in het brandpunt van de belang
stelling : Portugal omdat het waar
schijnlijk vóór de beslissende konfron-
tatie tussen gematigd links-centrum en 
uiterst links staat ; Spanje omdat het 
door de dood van Franco voor het 
eerst sinds veertig jaar voor een keu
ze wordt gesteld nl. de keuze voor 
een liberalisering met of zonder schok
ken. Het. is begrijpelijk dat de oudere 
generatie in Spanje, die de verschrik
kingen van de burgeroorlog heeft mee
gemaakt, als de dood een eventuele 
herhaling ervan vreest. Dit verklaart 
trouwens de kalmte en de discipline 
waarvan de Spanjaarden blijk gaven 
tijdens de wekenlange doodstrijd van 
de Caudillo. Ten slotte moet er op ge
wezen worden dat ook vanuit dit ge
zichtspunt en vanuit de vaststelling dat 
Franco Spanje buiten de tweede we
reldoorlog hield deze rust verklaar

baar wordt. Tot nog toe heeft Spanje 
niet gereageerd op Franco's dood, zo
als het buitenland dit had verwacht, 
in deze verwachting werd o.m. te wei
nig rekening gehouden met de Spaanse 
trots, die zich bvb. toch duidelijk had 
gemanifesteerd op de al even onver-
achte reaktie in Spanje op de recente 
terechtstellingen en de weerklank 
daarvan in het buitenland. 

Tot nog toe is Franco's opvolger (de 
enige Europese vorst met echte re-
geerbevoegdheid) zeer behoedzaam 
opgetreden. Hij skoorde enkele punten 
door zijn onverwacht bezoek aan de 
Spaanse Sahara, door een dekreet over 
het gebruik van de regionale talen en 
een even bescheiden d e k r e e t 
i.z. fiskaliteit in de « gewesten » 
en ten slotte door zijn installatie-rede. 
Gisteren (dinsdag) kwam door nog 
gedeeltelijke amnestie bij. Het is ech

ter duidelijk dat het daarbij niet kan 
blijven. Van het nieuwe bewind wordt 
verwacht dat het Spanje in politiek op
zicht op dezelfde hoogte zal brengen 
als sociaal-ekonomisch. 
Terzelfdertijd staat Portugal op de 
rand van de anarchie of van de burger
oorlog. De tegenstellingen tussen ge
matigd links en uiterst links werden 
immers doorgetrokken tot in de be
weging der strijdkrachten, motor en 
behoedster van de anti-Gaetano-revolu. 
tie. Deze beweging heeft daardoor aan 
invloed verloren, zodat de partijen (en 
dan vooral de socialisten en de kom-
munisten) steeds meer het politiek 
initiatief aan zich trekken. Heeft Sca
res dezer dagen niet gedreigd met de 
oprichting van gewapende arbeiders
milities, ter vrijwaring van de demokra-
tie tegen zowel uiterst links als 
uiterst rechts ? Het is de eerste maal 
dat de leider van de grootste politieke 
partij in Portugal dergelijke taal 
spreekt. Intussen volgen de socialisti
sche, kommunistische en centrum-be
togingen elkaar in een steeds sneller 
ritme op. Het land is ten prooi aan te

genstrijdige geruchten. Nu eens heet 
een uiterst rechtse staatsgreep op til 
te zijn en stellen linkse leiders zich in 
veiligheid, dat weer wordt een uiterst 
linkse machtsgreep verwacht en vlie
gen linkse leiders naar Noord-Portugal, 
waar ze zich veiliger achten. De rege
ring Azevedo zelf is in staking gegaan, 
omdat haar leden hun persoonlijke vei
ligheid niet gewaarborgd achten. Dit 
(zesde) Portugees kabinet (sinds de 
staatsgreep) zal wel een unikum zijn : 
doorgaans blijven regeringen doorwer
ken of nemen ze ontslag. Maar staken 
niit als de eerste beste arbeider, be
diende of ambtenaar ?. Voegt daarbij 
de houding van het (steeds sterker ge
politiseerde) leger, dat zich zelf kon-
troleert en zich zelf niet meer de baas 
is (het regent bij wijze van spreken 
afzettingen en mutaties van bevelheb
bers, waarvan sommigen vlakaf weige
ren, de bevelen op te volgen of door 
hun soldaten in funktie behouden wor
den, tegen de orders van hoger hand 
in !) en de chaos is kompleet. 

(C.^.1 
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Een aantal jaren geleden kwamen we nret een tiental In de 
welbekende vergaderzaal van de Voldersstraat te Brussel sa
men. We : dat waren vrouwen werkzaam In de Volksunie, die 
elkaar hadden ontmoet tijdens allerlei manifestaties van VU-
inslag in het binnenland, en tijdens allerlei vergaderingen en 
samenkomsten van feministische strekking in binnen- én bui
tenland. 

We dachten toen dat we met een vrouwenwerkgroep in de 
partij moesten starten, dat onze Vlaams-nationale bevrijdings-
strijd echt samen ging met de bevrijding van eik mens indi
vidueel en dus alles met de ontvoogding van de vrouwen bin
nen ons volk had te maken. 

We hadden toen nooit durven hopen dat het de grote groep 
van vandaag zou worden. We traden voor het eerst officieel 
naar buiten 'in 1974 op de Vrouwendag te Gent. Tijdens het 
vrouwenjaar hebben we aan allerlei aktiviteiten meegedaan, 
maar we hebben tevens een aantal eigen ontmoetingen ge
houden. 

We kwamen op 21 september te Drongen (bij Gent) in het 
Vormingscentrum « De Sirkel » samen. We waren met een 
veertigtal vrouwen van het arr. Gent-Eekio om de taak van de 
vrouw in het gezin te bespreken en tevens Rosa De Guchte-

f/ AALST, 
30 NOVEMBER 
ONS FEEST! 

naeres honderdste geboorteverjaardag te herdenken. Op 5 
oktober van dit jaar ontmoetten zeventig vrouwen van West-
Vlaanderen elkaar te Roeselare : daar kwam de taak van de 
vrouw in de maatschappij aan bod, en evenals in Gent waren 
de diskussles geestdriftig en zo interessant dat iedereen het 
tekort aan tijd betreurde, al hadden we een hele zondag tijd 
gehad. Op zondagnamiddag 16 november waren te Dender-
monde voor de arr. Aalst-Dendermonde en St-NIklaas méér 
dan honderd aanwezigen voor een luimige maar tevens ern
stige samenkomst over de rol van de vrouw in de politiek ! 
Dit alles — samen met de deelname aan de Vrouwendag te 
Hasselt — gaf de leden van de werkgroep zeer veel werk, 
maar het bracht ons allen zeer veel voldoening ; we waren 
blij om de ruime belangstelling, en om de vriendschap en de 
geestdrift die we bij elkaar vonden. 

De dagen van Drongen, Roeselare en Dendermonde bereid
den de nationale ontmoeting van Aalst voor. 
We zullen met elkaar over de taak van de vrouw in het Vlaan
deren van morgen beraadslagen. Wij zullen het hebben over 
hoe we het gezin en haar funktie zien, hoe we de vrouw en 
arbeid bekijken en welke plaats we voor de vrouw in de poli
tieke wereld willen. 

Wij zullen jullie allen tegemoet treden met de uitgelaten
heid en de ernst van onze vergaderingen, met het non-kon-
formisme en de strukturatie die we nastreven 
Want we hebben in september de « Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen » opgericht, die alle Vlaams-nationale vrou
wen kernen binnen en buiten de partij zal trachten te vereni
gen. Tot hiertoe hebben we een veertigtal groepen gevonden 
of opgericht. 

We verwachten je, beste vriendin, op 30 november te Aalst. 
Je mag je echtgenoot meebrengen, hij kan deelnemen aan 
ons feest 
Want Aalst zal voor ons een feest zijn : waar we elkaar met 
zo'n geestdrift en met zo'n groot hart ontmoeten, daar kan 
het niets anders' dan een feestelijke gebeurtenis worden. 

Huguette De- Bleecker 

NATIONALE VOLKSUNIEVROUWENDAG 
In hotel « De Borse van Amsterdam », Grote Markt te Aalst. 
lOuOO : ontvangst en inschrijving. 
10u30 : starten we de voormiddag met de gespreksgroepen. 

Er zullen drie groepen zijn, waarin je naar keuze kan 
meespreken : « De vrouw in het gezin » - « De vrouw 
in het werk » - « De vrouw in de politiek ». 

12u30 : krijgen we onze middagpauze. 
14uOO : starten we met de namiddagzitting. 

We krijgen : het verslag van de drie werkgroepen en 
de algemene besluiten, daarna komt Kris Yserbyt, 
voordrachtkunstenares, voordragen, daarna spreekt 
Nelly Maes en Huguette De Bleecker houdt de slot
toespraak. 

17u15 : is de dag ten einde. 
Het motto van de dag luidt : « De vrouw vandaag in Vlaande
ren. Haar opdracht in het gezin, het werk en de politiek ». 
Werken mee aan de bespreking : werkgroep van het gezin : 
Annie Pottie en Lieve Jolie ; aan de werkgroep voor het 
werk : Lieve Baert en Nele Mollet ; aan de werkgroep voor 
de politiek : Lutgard De Beul en Georgette De Kegel. 
Hilda Uytterhoeven verzorgt de public-relations. 
Johan Beke, direkteur van het Dosfelinstituut, begeleidt. 
Een groep van Aalst, onder leiding van Aleidis Dierick, zorgt 
voor de organisatie. 
Er is een georganiseerde kinderoppas voorzien. 
Je kan voor de hele dag (middagmaal inbegrepen) meedoen, 
dit kost je 150 fr., te betalen op 30 november bij inschrijving. 

4XV 
DEFERS 
VOLKSCAZET 
« Volksgazet » schrijft : « Op ge
bied van onderwijs eiste men een 
verandering van de mentaliteit. 
In drie vierden van alle scholen 
is het onderwijs nog altijd ge
scheiden, de jongens bij de jon
gens, de meisjes bij de meisjes. 
De kinderen moeten samen opge
voed worden. Er moet een einde 
komen aan de zogezegde manne
lijke en vrouwelijke studierich
tingen. 
Ook het VSO kreeg een veeg uit 
de pan, want na twee jaar op
voeden in een sisteem komt men 
weer terug in het zuilensisteem». 

DE STANDAARD 
Tilly Stuckens begint haar artikel 
met de oproep van Rita Jolie-
Mulier, voorzitster van het Vrou-
wen-Overlegkomitee : « Vrouwen 
wees u bewust van uw kracht en 
uw aantal. Weet dat gij onmis
baar bent in de gezinnen en on
misbaar in de ekonomie. Weet 
dat gij een sleutelpositie te ver
overen hebt in de politiek. Wij 
moeten daarvoor onszelf voor 
een stuk veranderen en dat doet 
soms pijn. Maar reik elkaar de 
hand, neem maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op en kom 
op tegen elke onderdrukking en 
voor een rechtvaardiger en men
selijker samenleving ». 
•• De Standaard » merkte even
eens de homofiele vrouwen op, 
die gemaskerd protesteerden te
gen de Belgische wetgeving, die 
zij voor hen diskriminerend noe
men. 

HET VOLK 
« Het Volk » moet beslist een 
bril gebruiken. Alweer sprak het 
van honderden vrouwen, daar 
waar er moet gesproken worden 
van duizenden. 
•• Het Volk » meent eveneens dat 
arbeidersvrouwen de weg naar 
de V-dag nog niet gevonden heb
ben. Wie kan tegenwoordig op 
het eerste zicht een arbeiders
vrouw uit een burgersvrouw her-, 
kennen ? 
De hete hangijzers in de diskus
sles waren vooral de SPT en de 
kinderopvang. Enkele alternatie
ven werden vooropgesteld : in 
plaats van de SPT moeten de kin
derbijslagen voor de lage inko
mens opgetrokken worden of 
moeten de minimumlonen (meest
al voor vrouwen) verhoogd wor
den of moeten de vrouwen zelf
standig (niet als aanhangsel van 
hun echtgenoot) van de sociale 
zekerheid kunnen genieten. Gaan 
de vrouwen hiermede akkoord of 
bleven de tegenstanders thuis ? 
Op deze stelling tegen de SPT 
kwam enkel applaus, stelde het 
blad vast. 

HET BELANG 
VAN LIMBURG 
Greet Mangelschots ziet op het 
einde van de V-dag niets anders 
dan lachende gezichten bij de in
richters van deze vierde Vrou
wendag. 
Zij hebben inderdaad niet voor 
niets gewerkt, de V-dag is een 
sukses geweest. Door meer dan 
drieduizend mensen werd ge
praat mét en geluisterd naar an
deren. 
In de praatgroepen is het duide
lijk dat de meningen lijnrecht te
genover elkaar staan, merkt « Het 
Belang van Limburg » op, maar 
er wordt gepraat ; niet meer ge
schreeuwd zoals vroeger nogal 
eens gebeurde. En dat was één 
van de pluspunten. 
Want wie er was, moet toegeven 
dat het een sukses werd. En wie 
er niet was, had ongelijk. De 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen bijvoorbeeld. Ze verdedigen 
het recht van de vrouw op de 
SPT en weigerden naar de V-dag 

te komen omwille van het ver
zet, daar tegen diezelfde SPT, 
schrijft terecht Greet Mangel-
schots. 
Wat het publiek uiteraard doet 
twijfelen aan de argumenten van 
de Bond, die dezelfde argumen
ten blijkbaar niet het verdedigen 
waard vindt. 

DE KRANT 
« De Krant » schrijft : « De vrou
wen treden uit hun enge tipische 
vrouwenproblemen, er is meer 
openheid. Men keert zich niet 
meer tegen « de man » als bron 
van alle kwalen, maar tegen de 
maatschappij die de diskrimina-
tie in stand houdt. De problemen 
van de vrouw zijn de problemen 
van de samenleving geworden. 
Opvallend was weer de aanwe
zigheid van vrouwen van alle rang 
en stand, van de meest deftige 
tot de meest hippe : de solidari
teit is onmiskenbaar. Waar de 
bezoekende mannen op de eer
ste vrouwendagen uitzonderingen 
vormden, zijn zij nu in grote ge
tale aanwezig. 

Dit is een bijzonder verheugend 
verschijnsel. Het wordt immers 
de hoogste tijd dat de mannen in 
de aktie betrokken worden. In de 
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loop der jaren is het voor ieder
een duidelijk geworden dat de 
problemen van de vrouwen niet 
los te maken zijn van de proble
men van de maatschappij. Ook 
de mannen worden meedogen
loos gediskrimineerd van de wieg 
tot het graf, en net als de vrou
wen in een rol gedwongen die 
hun dikwijls niet ligt. Het is dui
delijk dat zij zich hiervan bewust 
worden. De emancipatie van de 
vrouw is eindelijk de emancipa
tie van het individu aan het wor
den. En zo hoort het, besluit «De 
Krant» terecht. 

HET 
LAATSTE NIEUWS 
Annie Boden legde in « Het Laat
ste Nieuws » vooral de nadruk 
op de werkloosheid van de vrouw. 
Ze is veel en veel groter dan 
die van de mannen, konstateert 
zij, en dat is niet toevallig. Het 
heeft te maken met de achter
uitstelling van de vrouw over de 
hele lijn, bij opvoeding en oplei
ding, bij de politieke en sociale 
besluitvorming en nog op andere 
gebieden. Geen wonder ook dat 
deze werkloosheid herhaaldelijk 
ter sprake kwam op de Vrouwen
dag. 
De aggressieve klanken die on
vermijdelijk opklinken tijdens een 

V-dag, hier en daar, gaan in de 
echo gelukkig verloren, schrijft 
« Het Laatste Nieuws ». Niet 
tegen, maar naast elkaar en sa
men, stond er te lezen op een 
stand van een politieke vrouwen
organisatie. 

GAZET VAN 
ANTWERPEN 
« De Gazet van Antwerpen » ci
teert eveneens Rita Jolie-Mulier : 
« Vrouwen hebben vele zaken die 
hen scheiden : samenhorigheid 
in het individuele gezin, verschil
lende klassen, politieke opinie. 
Maar ook vele gemeenschappelij
ke belangen, die aan de basis lig
gen van manifestaties zoals deze 
Vrouwen-dagen. 
Yvonne Nonneman vindt het jam
mer dat er geen formule wordt 
gevonden om eens een V-dag vol
ledig te laten cirkelen rond één 
enkel centraal punt, dat dan uit
gediept wordt. 

DE NIEUWE 
In « De Nieuwe » hanteert Bri
gitte Raskin een scherpe pen on
der de hoofding « Grote werk
loosheid en schoorvoetende 
emancipatie in het Jaar van de 
Vrouw ». Zo merkt zij o.m. op, 
dat tijdens de nagenoeg perma
nent politiek geladen diskussie 
onder leiding van het Vrouwen 
Overlegkomitee, waarop de SPT 
in al haar aktualiteit voortdurend 
ter sprake kwam, mevr. De 
Backer haar opinie niet in het 
openbaar is komen verdedigen. 
<c De Nieuwe » laat in het mid
den of dit een gebrek aan «tijd» 
of aan moed was. 

KNACK 
Met als titel « En alles blijft 
blauw blauw » hanteert Hilde 
Geens eveneens een scherpe 
pen. 
Er is nog altijd geen gemengd 
onderwijs op alle niveau's Sek
suele en affektieve opvoeding is 
nog steeds niet verplicht op 
school. De rolbestendigende 
schoolboeken zijn nog altijd niet 
verdwenen, integendeel, er ver
schijnen er nog nieuwe. De al
gemene volwassenvorming werd 
nog niet mogelijk gemaakt, al 
belooft min. De Backer een de
kreet. Pedagogisch verantwoorde 
kinderopvang buiten de school
tijd is nog geen regel op school. 
De hervorming van het huwe-
lijksgoederenrecht wordt naar 
volgend jaar verschoven. De dis-
kriminatie inzake de echtschei
dingsgrond is wel afgeschaft en 
dit is meteen de eerste inge
willigde vrouweneis. De situatie 
van de alleenstaande ouder ging 
er niet op vooruit. Abortus zit 
onwrikbaar in het strafwetboek. 
De kinderopvang blijft lam. Er is 
wel een kollektieve arbeidsover
eenkomst op de gelijke beloning, 
maar er werd nog geen nieuwe 
kwalifikatie voor de vrouwenar
beid uitgewerkt, de arbeidsduur 
per dag wordt niet omlaag ge
drukt en de arbeidsters zijn nog 
niet evenredig vertegenwoordigd 
in vakbondsorganen. 

TV 
Jaar op jaar gelukt de TV erin 
met loodzware kamera's de hele 
V-dag lang rond te zeulen en 
overal beelden te schieten. En 
wat zien wij 'dan op het journaal? 
Hooguit een paar minuten uit
zending met het hoofdaksent op 
een paar flauwiteiten van margi
nale groepen. 
Met die paar minuten veegt de 
TV maandenlang voorbereidend 
werk weg en laat een perfekte 
organisatie — zoals het te Has
selt wel degelijk was — volledig 
de mist ingaan. Met enkele flit
sen wordt een suksesvolle dag 
belachelijk gemaakt. En aange
zien dit telkens weer opnieuw 
gebeurt, beginnen wij ons af te 
vragen of er soms uitgerekend 
vrouwenhaters op ons afgezon
den worden ? 
Hoe dan ook, wij nemen dit niet 
meer en klagen dit feit terecht 
aan ! 

Hilda Uytterhoeven 

WM 4 27 NOVEMBER 1975 



\\\j\ms^ D€we3iriG 
^#*^«S!®'* 

DE NIEUWE YU - LEIDING 
Vorige zaterdag kwam de nationa
le Partijraad van de Volksunie bij
een In het algemeen sekretariaat 
van de partij om een nieuwe alge
mene voorzitter, een nieuwe alge
mene sekretaris en een nieuw 
partijbestuur te verkiezen. 
Dergelijke verkiezingen hebben 
normaal om de drie Jaar plaats en 
1975 was zo'n statutair verkie
zingsjaar. In het voorjaar begon
nen de interne verkiezingen op 
afdelingsvlak, daarna gingen ze 
door op het arrondissementeel 
vlak en ten slotte op nationaal 
vlak. Eén week vóór de verkiezing 
van de topleiding, nl. op zaterdag 
15 november, werd de nieuwe na
tionale Partijraad officieel geïn
stalleerd. Hij bestaat uit 100 le
den : de arrondissementele afge
vaardigden, de parlementsleden, 
de nationale verantwoordelijken 
en de nationaal gekoöpteerden. 
Het is deze Partijraad die vorige 
zaterdag (22 november) te Brussel 
werd bijeengeroepen om de nieu
we VU-topleiding te verkiezen. 
Voor deze verkiezing was er meer 
dan gewone aandacht. Men wist 
immers dat, voor het eerst sinds 
het ontstaan van de partij, de bei
de topfunkties in andere handen 
zouden overgaan. 

OVERGANGSREGELING 

De senatoren Frans Van der Eist 
en Wim Jorissen behoren tot de 
stichters van de partij (einde 
1954). Al spoedig werden zij res-
pektievelljk tot algemeen voor
zitter en algemeen sekretaris 
verkozen, en belichaamden samen 
twintig jaar lang de politieke en 
organisatorische leiding van de 
Volksunie. Bij elke interne be-
stuursverkiezing w e r d e n zij 
steeds opnieuw in hun funktie 
bevestigd door de Partijraad. 
Inmiddels was de partij onder 
hun leiding sterk gegroeid en uit
gebouwd. Twee Jaar geleden oor
deelde men dan ook de ti jd geko
men voor een aflossing van de 
wacht. Statutair werd bepaald dat 
de topfunkties in 1975 in andere 
handen zouden overgaan, terwij l 
ondertussen een overgangsrege
ling werd op punt gesteld. Tij
dens die overgangsregeling (1973-

75) zou er naast een algemeen 
voorzitter tevens een voorzitter 
van het Partijbestuur zijn. Deze 
funktie werd, bij verkiezing, aan 
de h. Hugo Schiltz toegewezen. 
Naast de algemene sekretaris zou 
er tevens een sekretaris van het 
Partijbestuur zijn. Daarvoor werd 
volksvertegenwoordiger Raskin 
aangeduid. 

AFLOSSING VAN DE WACHT 

Met de verkiezing van vorige za
terdag liep deze tweejarige «over
gangsperiode» ten einde. Van nu 
af aan bestaat de leiding van de 
VU uit een algemeen voorzitter, 
die de partij vooral naar buiten-
ult belichaamt, een algemeen se
kretaris, die vooral instaat voor 
de interne werking en 12 leden 
van het Partijbestuur. 
De algemene voorzitter moet, 
volgens de statuten van de Par
t i j , met een tweederde meerder
heid worden verkozen. Het is pas 
nadat uit twee opeenvolgende 
stemmingen blijkt dat geen en
kel kandidaat tweederden van de 
uitgebrachte stemmen behaalde 
dat, bij de derde stembeurt, de 
gewone meerderheid volstaat. 
Voor het algemeen voorzitter
schap stelden zich vorige zater
dag drie vooraanstaande parle
mentsleden van de partij zich 
kandidaat : Hugo Schiltz, Vik An-
ciaux en — bij de aanvang van 
de zitting — ook Hektor De 
Bruyne, senator voor Antwerpen. 
Zoals reeds gezegd konden de 
hh. Van der Eist en Jorissen zich 
statutair geen kandidaat meer 
stellen voor de funkties die zij 
jarenlang uitoefenden. Zij blijven 
echter als voorzitter-stichter en 
sekretaris-stichter deel uitmaken 
van het Partijbestuur. 
Bij de eerste stembeurt behaal
de de h. Schiltz 53 stemmen, de 
h. Anciaux 16 en de h. De Bruyne 
25. Er waren ook nog 3 blanco's 
en 1 ongeldige stem. Bij de twee
de stembeurt behaalde nog geen 
der kandidaten de vereiste twee
derden. De uitslag luidde als 
volgt : Schiltz 55, Anciaux 19 en 
De Bruyne 24. Bij de derde en 
beslissende stembeurt tussen de 

twee kandidaten met de meeste 
stemmen zou een eenvoudige 
meerderheid dus volstaan. De 
einduitslag was als volgt : Hugo 
Schiltz 62 stemmen, Hektor De 
Bruyne 36 stemmen. 
Ook voor de verkiezing van de 
algemene sekretaris is een twee
derde meerderheid nodig. Voor 
deze funktie was volksvertegen
woordiger Paul Peeters (arr. Brus
sel) kandidaat. Bij het begin van 
de vergadering diende ook de h. 
Johan Laeremans uit Grimbergen, 
verantwoordelijke voor de partij-
flnanciën, zijn kandidatuur in. De 
uitslag bij de eerste stembeurt 
was als volgt : Peeters 63 stem
men, Laeremans 33 stemmen, 1 
blanco, 1 ongeldig. Aangezien de 
h. Laeremans zijn kandidatuur 
daarop terugtrok, werd de h. Pee
ters verkozen verklaard. 

HET PARTIJBESTUUR 

Voor de zes plaatsen in het Par
tijbestuur, waarover de Partijraad 
zich moet uitspreken, stelden 
zich 12 mensen kandidaat. In twee 
stemronden werden eerst de se
natoren Maurits Coppieters en 
Rik Vandekerckhove evenals Rom 
De Craen (voorzitter arr. Brus
sel) en vervolgens ook Toon Van 
Synghel (Oostende), Huguette De 
Bleecker-Ingelaere (Gent) en 
Mare Stals (Gent) verkozen. 
Daarmee bestaat het Partijbe
stuur momenteel reeds uit 10 
leden, waarvan er 6 parlements
leden zijn. Deze tien moeten nog 
aangevuld worden met 2 verte
genwoordigers van de Kamerfrak-
tie en 2 vertegenwoordigers van 
de Senaatsfraktie. 
Een dezer dagen zullen de frak-
ties hun afgevaardigden in het 
Partijbestuur verkiezen, zodat het 
nieuwe Partijbestuur volgende 
week volledig zal zijn gevormd. 
De namen van deze vier zullen 
wij in ons volgend nummer mee
delen. 

Het ganse partijkader hoopt dat 
met het aantreden van dit ver
nieuwde Partijbestuur een nieuwe 
dynamische fase in de ontwik
keling mag aanvangen : de toe
komst van Vlaanderen is immers 
nog lang niet veilig gesteld. 

^. , 

Paul Peeters, de nieuwe algemeen sekretaris 

£3i 
Senator Wim Jorissen, gewezen algemeen sekretaris 

•Maurits Coppieters Rik Vandekerckhove 

Huguette De Bleecker Rom De Craen 

Toon Van Synghel 

COMMISSIE VAN 

OPENBARE 
ONDERSTAND 
VAN WILRIJK 

Volgende betrekking wordt 
openverklaard 

EEN ONGESCHOOLDE 
ARBEIDER 

De kandidaturen worden Inge
wacht uiterlijk op 31-12-1975. 

Inlichtingen en voorwaarden 
te bekomen op het sekreta
riaat der C.O.O., Kleine Steen
weg 16 te 2610 Wilrijk. 

27 NOVEÎ ^BER 1975 
wu s 



WU in D€ KXKSUMK 

De VU-kamerfraktie heeft zich ook vo
rige week in het debat over de samen
voeging van gemeenten gemanifes
teerd als een gesloten blok, als een 
goed marcherende falanks (ekskuseer) 
en vooral ook als een goed geleide 
groep. Vik Anciaux heeft zich inderdaad 
in deze vaak woelige zittingen ontpopt 
als een zeer knap debater en als een 
flinke fraktievoorzitter. Deze kwalitei
ten van onze Brusselse voorman (die 
ook in nationaal opzicht aan prestige 
wint) waren tot nog toe niet zo opge
vallen. Vandaag kan niemand ze nog 
ontkennen. 

Het is zeker niet omdat « Le Peuple » 
de VU een pluimpje gaf n.a.v. haar 
houding in het fusiedebat dat we mo
gen tevreden zijn over de taktiek en 
strategie van onze kamerfraktie. I\^aar 
het doet wei eigenaardig aan het vol
gende te lezen in een blad dat nooit 
heeft uitgeblonken door begrip en res-
pekt voor de Vlamingen in het alge
meen en de VU in het bijzonder. Wij 
vertalen : « De VU heeft voortdurend 
de socialistische inspanningen ge
steund voor een herstel van de parle
mentaire demokratie. Haar taalstrijd
overdrijvingen laten niet toe, haar po
sitieve bijdrage tot het debat te on
derschatten ». 

MAANDAG 17 NOVEIVIBER 
TAAL NAAR HET HART 

Zeer gevat stelde VU-kamerlid Nelly 
Maes vast dat de fusieplannen tot 
stand kwamen in een periode van eko-
nomische groei Sindsdien trad de re
cessie in en verzwakte het geloof. 
Spreekster bleef niet stilstaan bij het 
voorbijgaand (rumoer) maar bij de blij
vende gevolgen w.o. vooral het risiko 
dat thans bloeiende gemeenten zullen 
verschrompelen tot dode wijken. Waar 
blijft trouwens in de wirwar van oude 
en nieuwe instellingen de algemene 
strategie ? En waarom verloochende 
de meerderheid de zes Vlaamse rand
gemeenten bij Brussel ? Mevrouw 
Maes betreurde ook dat het prestige 
van het parlement lelijke klappen 
krijgt en zei terecht <• Het protest 
tegen de fusies is ook een protest te
gen de ondermijning van het parle
ment I •. 

Tegen deze ondermijning zou trouwens 
op zijn beurt VU-fraktievoorzitter An
ciaux scherp stelling nemen, vooral 
ook omdat de regering zeer aktief aan 
dit ondermijningswerk meedoet : « De 
minister antwoordde op geen enkele 
vraag, dat is een schande ! De minis
ter bejegent het parlement met min
achting en onverschilligheid. Zijn glim
lachjes wekken verontwaardiging ». 
Een zeer kombattieve Anciaux veegde 
feitelijk de minister, de regering en de 
meerderheid de mantel uit, maar ze 
bleven zwijgen dat ze zweetten. Onze 
woordvoerder kwam pas voorgoed op 
dreef toen hij de afschaffing van de 
randfederaties aansneed. Hij veegde 
de vloer met « de kudde Vlaamse 
schapen en kr»ievallers », die voor de 

NIEUWE CYP-KNIEYAL 
VOOR FRANKOFONE MEESTERS 
zoveelste keer bezweek voor de PSC. 
« Die lammelingen (de CVP, nvdr) laten 
zich doen door minister Vanden Boey-
nants. Ze hebben alles gedaan om niet 
te moeten spreken in dit debat ». En 
zo ging het verder in een taal, die de 
Vlaamse volksman recht naar het hart 
zal gaan, in plaats van de schijnheilige 
praat van een « pater » CVP-voorzitter 
en kazakdraaier Wilfried Martens. 

# In het fusiedebat handelde VU-ka
merlid Babyion hoofdzakelijk over de 
samenvoeging van gemeenten in het 
arr. Roeselare. 

# Bij de artikelsgewijze bespreking 
van het fusie-wetsontwerp kwamen 
uiteraard verscheidene VU-kamerleden 
aan het woord, vooral wanneer de 
(schaarse ontvankelijk verklaarde) 
amendementen aan de beurt kawmen. 
Hugo Schiltz noemde het voorbije ka
merdebat een mislukking, vooral door 
de houding van de meerderheid, die 
elke bespreking ten gronde onmogelijk 
maakte. Na even op het Antwerpse ge
wezen te hebben herinnerde hij aan de 
troostprijs voor de Vlamingen, nl. de 
randfederaties, oprichting die niet op
woog tegen de nederlaag bij de agglo
meratieverkiezingen. Ook hij verweet 
de meerderheid voortdurend konces
sies aan de frankofonen te doen. Een 
tweede scherp geformuleerd verwijt 
betrof het prijsgeven van de Vlaamse 
meerderheid door de CVP en de ande
re traditionele partijen, waardoor de 
Vlaamse meerderheid een beroep moet 
doen op verdedigingsmechanismen, in
gesteld door de grendelgrondwet. 

# VU-kamerlid Willy Kuijpers sprak 
vooral over de gemeentelijke autono
mie en de kulturele autonomie. Hij 
hekelde scherp de voorgenomen sa
menvoeging in het Leuvense, waarop, 
hij een amendement heeft ingediend 
tot verdaging van deze fusie tot 1982. 

# VU-kamerlid Raskin legde eveneens 
het verband tussen de nervormingen 
op gemeentelijk en op regionaal en na
tionaal vlak. « Ik denk hier aan de kul
turele autonomie, de wet op de agglo
meraties en federaties, de GOM's, de 
voorlopige gewestvorming enz. Al deze 
hervormingen werden aangekondigd 
als groots en definitief. Achteraf 
bleek dat ze niet alleen slecht, maar 
ook nog onbruikbaar waren ». 

# Hoewel hij er zich van bewust was 
dat hij geen gelegenheid zou krijgen, 
om zijn amendementen behoorlijk te 
verdedigen toch weidde VU-kamerlid 
Paul Peeters uit over de samenvoeging 
in zijn arr. Over de fusie in het kant. 
Wolvertem zei hij ironisch dat men het 
beter « Chabertville » had herdoopt 

# VU-4<amerlid Luk Vansteenkiste werd 
onderbroken door de CVP-er Coens 
toen hij inleidend over de vooruitgangs-
kontrakten met komputerleveranciers 
sprak. Er ging de heer Coens een licht 
op toen zijn VU-kollega er op wees, 
dat de regering reeds beloften gedaan 
heeft 500 zware terminals aan te ko
pen voor de gemeenten, die na de fu

sie overblijven I En er is nog niet 
eens een wetgeving op het rijksregis
ter. Ook hij hekelde het gemis aan 
raadpleging en overleg bij de totstand-
making van het wetsontwerp en illus
treerde zulks met voorbeelden uit het 
Kortrijkse. 

9 « Het parlement wordt thans gede
gradeerd van wetgevende macht tot 
praatbarak » zo besloot VU-kamerlid 
Olaerts zijn tussenkomst, die hoofdza
kelijk het fusiebeleid in Limburg onder 
de loupe nam. 

# VU-kamerlid Baert (die als erkend 
jurist tijdens dit debat herhaaldelijk de 

kamervoorzitter terecht wees wat de 
toepassing van het reglement en de 
rol van de Kamer betreft) was literair 
geïnspireerd toen hij het debat « een 
onwezenlijke sfeer toedichtte, een hal-
lucinante sfeer als in de werken van 
Ray, een dolen in een wereld die 
men niet begrijpt. Zo zie ik dat hier 
amendementen worden rondgedeeld, 
die men mag bespreken maar waar
over niet mag gestemd worden. De t i
tel van Gilliam's werk « Oefentocht in 
het luchtledige » lijkt hier bijzonder 
toepasselijk ». Na de fusieplannen in 
zijn gewest te hebben besproken be
treurde hij de ondergang « van een 
stukje waarachtig menselijk bestuur ». 

AFSCHAFFING RANDFEDERATIES 

Het kwam woensdagnamiddag tot een 
duel in regel tussen de fraktievoorzit
ter van de VU Anciaux en de CVP-
voorzitter Wilfried Martens. Vik An
ciaux stelde een schorsing van de zit
ting voor, opdat de Vlaamse frakties 
zich zouden kunnen beraden op het 
voorstel, de grendel in werking te stel
len, zoals voorzien in de Eyskens-grond-
wet. De VU is inderdaad van mening 
dat de afschaffing van de randfedera
ties de gemeenschapsbetrekkingen in 
het gedrang brengt en dat derhalve de 
grendel in werking moet treden. Indien 
de drievierden van de nederlandstali-
ge kamerleden dit verzoek zouden steu
nen zou de afschaffing ongedaan ge
maakt zijn. 
De h. Martens reageerde spinnijdig op 
dit VU-voorstel, dat immers de zgn. 
« Vlaamse » CVP erg in verlegenheid 
bracht. Hij poogde er zich van af te 
maken door de VU « schijnheilig » te 
noemen (de VU was tegen de grendels 
en wenst ze nu te gebruiken ; ze was 
ook tegen de federaties en verdedigt 
ze nu). 

CVP-LAMLENDIGHEID 

Vik Anciaux zette deze tipische scheve 
voorstelling van zaken dadelijk recht. 
De VU wenste één grote federatie 
rond Brussel, maar de CVP droeg bij 
tot de oprichting van verbrokkelde fe
deraties met minder macht. Desniette
min maakten we gebruik van het be
staande, en samen met de CVP en de 
BSP heeft de VU er goed werk verricht, 
zo goed dat de PSC de afschaffing eis
te, waarop de CVP dadelijk inging. De 
CVP sprak van een « gordel van sma
ragd — ook dat was onwaar — nu 
verkoopt ze deze « gordel » zonder 
kompensaties, zonder enige afspraak, 
zonder zelfs maar enig overleg ! « Ik 
zou met de afschaffing kunnen instem
men, indien terzelfdertijd het kiesarr. 
Halle-Vilvoorde en een provincie 
Vlaams-Brabant zou opgericht worden. 
Wij kennen uw lamlendigheid ten op

zichte van de PSC. Zullen we later de 
oprichting van een provincie Vlaams-
Brabant niet moeten betalen met het 
afstaan der faciliteitsgemeenten ? De 
CVP kan alleen haar gezicht redden 
door de oprichting van één grote rand-
federatie rond Brussel ». 
Maar de CVP slikte het — overver-
diend — verwijt door en stemde tegen. 
Eens te meer het zielig schouwspel 
van een kudde lamzakken... 

MICHEL SPREEKT ZICHZELF TEGEN 

Ook woensdag en donderdag kwam 
fraktievoorzitter Anciaux herhaaldelijk 
en steeds ad rem tussenbeide. Hij 
kwam o.m. terug op het amenderings-
recht van het parlement en weerlegde 
de interpretaties van de voorzitter en 
zijn opponent Kempinaire. Sprekend 
over het verval van het parlement stel
de hij daarvoor de meerderheid ten 
volle verantwoordelijk. Bij een volgen
de gelegenheid stelde hij de totaal re
deloze en zelfs belachelijke houding 
van regering en meerderheid aan de 
kaak. 

In het debat van donderdag duwde hij 
minister Michel op een flagrante te
genstrijdigheid in diens redenering : de 
minister beklemtoonde herhaaldelijk, 
een globale regeling na te streven 
maar hij laat terzelfdertijd in het mid
den van het land een witte vlek open 
(het Brusselse). Op deze pertinente 
vraag volgde — zoals gewoonlijk — 
weer geen bevredigend antwoord, 
in een laatste tussenkomst bepleitte 
hij bij de minister van Financiën een 
oplossing voor de inwoners van St-
Stevens-Woluwe, die door de samen
voeging met Zaventem in een minder 
gunstige fiskale kategorie terecht ko
men. De minister beloofde overleg te 
plegen met zijn kollega Binnenlandse 
Zaken en de kwestie via een konink
lijk besluit te zullen regelen, waarop 
de h. Anciaux zijn amendement introk. 

(R.C.) 
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% Uiteraard lag door het fusiedebat 
in de Kamer de klemtoon grotendeels 
op dit debat en liep de Senaat veel 
minder in de ktjker. 

9 De Senaat besprak de begroting 
van Tewerkstelling en Arbeid 1976. Na
mens de VU-fraktie spraken senatoren 
Van In en Vandezande. Eerstgenoemde 
formuleerde een aantal bezwaren te
gen de struktuur en de Inhoud van de
ze begroting. Hij was vooral niet te 
spreken over het feit dat de minister 
meer uitgaven voorziet voor Waalse 
Aangelegenheden dan voor Tewerkstel
ling en Arbeid. Inhoudelijk onderschat 
deze begroting op schromelijke wijze 
het krediet voor de werkloosheid. Bo
vendien blijkt duidelijk dat Vlaanderen 
eens te meer de dupe is : in de goede 
jaren lijdt het onder de inertie van het 
establishment, In de lastige [aren krijgt 
het een eenriohtingssolidarlteit opge

legd (<in 1974 alleen al 8 miljard aan 
sociale bijdragen naar Wallonië over
geheveld vanuit Vlaanderen !). Maar 
dat IS tot nog toe geen woordje van 
dank waard vanwege een Waals mi
nister ! Alles blijft gericht op de hand. 
having van de inertie en een dubbel
zinnige solidariteit. 

# VU-senator Vandezande had het 
vooral over de toepassing van het de
kreet, dat naar hem — als initiatiefne
mer — werd genoemd, nl. over de ver
nederlandsing van het bedrijfsleven. 
De voornaamste verantwoordelijke mi
nister is deze van Tewerkstelling. Wel
nu deze antwoordt sistematisch op de 
klachten over niet-toepassing van het 
dekreet dat er « na grondig onderzoek 
geen overtredingen konden vastgesteld 
worden ». De senator acht zulks niet 
mogelijk en dringt derhalve aan op een 
beter onderzoek. Tot slot handelde de 

h. Vandezande over de tewerkstelling 
van werklozen in overheidsdienst en 
pleitte voor betere organisatie en 
voorwaarden. 

# In het debat over de begroting van 
Justitie betoogde VU-senator Van In 
dat de seksuele obsessie en het toene
mend geweld het gevolg zijn van de 
teleurgang van de morele normen. Hij 
oefende ook kritiek uit op de werking 
van de veiligheidskorpsen en op de in
formatie van de gerechterMjke dien
sten. Tot slot stelde hij het misbruik 
van de voorhechtenis nogmaals aan de 
kaak. 

# VU-senator Coppieters brak eens te 
meer een lans voor amnestie en had 
het verder over de Belgische wapen
handel (levering van wapens en muni
tie aan Brazilië). Op zijn pertinente 
vraag, of België officieel betrokken Is 

bij de oprichting van een gemengd 
staatsbedrijf voor de wapenproduktie 
in Brazilië werd ontkennend geant
woord. 

# Ook senator Van In pleitte voor am
nestie en had zelfs een amendement 
ingediend, om kredieten in te schrij
ven voor de oprichting van een werk
groep die dit vraagstuk zou onderzoe
ken. 

# VU-senator Coppieters verdedigde 
zijn wetsvoorstel tot decentralisering 
van het ministerie van Landbouw. Daar
voor pleiten tal van argumenten. Dit 
wetsvoorstel werd gesteund door het 
RW, maar door de regering afgewezen 
omdat « het enkel een splitsing niet 
een aparte wetgeving tot stand wenst 
te brengen » wat senator Jorissen de 
repliek ontlokte « men moet toch er
gens beginnen ». Senator Coppieters 
werd dan bijgevallen door een bijzon
der strijdlustige VU-senator Claes, die 
minister Lavens het vuur aan de sche
nen legde. 

9 Na de interpellatie Neuray over de 
bestrijding van de runderbrucellose 
oogstte VU-senator Persijn bijval op 
vele banken toen hij een strenger op
treden eiste tegen de handelaars die 
zonder onderscheid te werk gaan. Hij 
hoopte dat de ministeriële diensten 
2!ich voortaan minder tot de technici 
zouden richten en meer tot hen, die 
met beide voeten in de praktijk staan. 

KULTIIIInlIAAO 

VU-RESOLUTIE 

EENPARIG GOEDGEKEURD 

De zitting van de Nederlandse Kultuur-
raad van dinsdag 18 november j l . werd 
grotendeels een VU-aangelegenheid. 
Om te beginnen werd na een korte 
beraadslaging de resolutie van VU-se
nator Van Haegendoren (instelling van 
een onderzoek inzake de taaitoestan
den in het bedrijfsleven — zie ons vo
rig nummer) eenparig (met 142 stem
men) aangenomen, een uitgesproken 
sukses dus voor de VU-fraktie in het 
algemeen en de hh. Van Haegendoren 
(indiener), Mattheyssens (kommissie
voorzitter) en Beimans (verslaggever) 
in het bijzonder. 

Senator Van Haegendoren beheerste 
trouwens de hele zitting, niet alleen 
door de bovenvermelde resolutie maar 
ook door een aantal vragen. Een eer
ste vraag gold de omstandigheden, 
waarin een studiereis voor jongeren 
naar Polen wordt « georganiseerd ». 
Het betrof een studiereis voor de 
verantwoordelijke medewerkers van 
de Jeugdpers. De aangeduide VU- en 
PVV-jongeren hoorden geruime ti jd 
niets meer, hoorden op de Poolse am
bassade dat de reis in de eerste helft 
van november zou doogaan, wat door 
het Bestuur van Jeugdvorming echter 
werd ontkend. De h. Van Haegendo

ren vroeg ook uitleg over de houding 
van een bestuursdirekteur tegenover 
de aangeduide PVV-Jjongeren en wou 
meer bepaald weten of de politieke 
kleur soms de houding van de betrok
ken ambtenaar bepaalt. Minister De 
Backer ontkende dit laatste en beves
tigde dat de gedane keuze van deel
nemers gehandhaafd wordt. 
Andere vragen van senator Van Hae
gendoren golden de toepassing van de 
taalwetgeving in Brussel en de be
voegdheid van de Kultuurraad in deze 
materie. Een andere vraag was deze : 
welke adviezen heeft de werkkommis-
sie inzake toepassing van het dekreet 
Vandezande gegeven en houden die 
adviezen interpretatieve afwijkingen 
van de dekreettekst in en zo ja, of de 
regering niet meent, deze afwijkende 
interpretatie te onderwerpen aan de 
assemblee die In 1963 de wet goed
keurde. Indien het antwoord ontken
nend is, heeft de werkgroep dan nog 
zin ? In het daaropvolgend gesprek 
tussen de vragensteller en de minis
ter werd de bestaansreden van de 
werkgroep in twijfel getrokken, gezien 
er een Vaste Kommissie van Taaitoe-
zicht is. Senator Van Haegendoren 
bleef bij zijn standpunt en betreurde 
tot slot dat er nergens over het taal
gebruik in het bedrijfsleven m.b.t. de 
gastarbeiders gesproken wordt. 
In het debat over de regeringsnota in
zake wetenschapsbeleid vertolkte de 
h. Rik Vandekerckhove het standpunt 

van de VU. Hij betreurde het gebrek 
aan eenheid en aan evenwicht ten na
dele van de Nederlandse kultuurge-
meenschap wat meteen een domper 
zet op de (nederlandstalige) research. 
De 50/50-verhouding achtte de h. Van
dekerckhove verkeerd, die er ook nog 
de aandacht op vestigde dat inzake in
vesteringen de nederlandstalige uni
versiteiten eveneens benadeeld wor
den. De fondsen wetenschappelijk on
derzoek houden eveneens een dlskrl-
minatie ten opzichte van Vlaanderen 
in. Deze achterstand kan niet met evo-
lutieve middelen Ingelopen worden. Al
leen ingrijpende maatregelen kunnen 
hier uitkomst brengen. 

KULTUURPAKT GESCHONDEN IN BRT 

VU-senator Coppieters vroeg In dezelf
de zitting van de Nederlandse Kultuur
raad de minister van Nederlandse Kui
tuur om uitleg nopens de toepassing 
van het kultuurpakt In de BRT. HIJ 
herinnerde dat de minister zelf had 
erkend dat het kultuurpakt niet werd 
toegepast wat de Volksunie betreft. 
De minister liet echter verscheidene 
gelegenheden voorbijgaan, om die 
scheve toestand recht te trekken : op 
45 hogere funkties slechts 1 van VU-

strekking op 9 januari j l . , tien maan
den later zegge en schrijve twee I 
Sinds minister De Backer over de 
benoemingen beslist, werd op 18 be
noemingen slechts één Vlaams-natio
naal ambtenaar benoemd. Senator Cop
pieters haalde verscheidene voorbeel
den van diskriminatie van de Vlaams-
natlonale strekking aan. Na een korte 
woordenwisseling met de hh. Ramae-
kers en Boel (waarop senator Coppie
ters bevestigde dat de VU inderdaad 
de politieke uitdrukking is van de 
Vlaams-nationale strekking) had de h. 
Coppieters het over de bevorderingen, 
waar de VU even erg in de verdruk
king Is geraakt : voor topfunkties 
niets, voor adjunkt-funkties twee 
(trouwens sinds lang gesteunde kan
didaturen). 

In haar antwoord poogde minister De 
Backer zich te verschuilen achter de 
raad van beheer van de BRT en achter 
het statuut van de ambtenaar. Ze 
moest niettemin erkennen dat de 
Vlaams-natlonale strekking te weinig 
aan bod komt dooh vestigde er in één 
adem de aandacht op, dat de door de 
interpellant bedoelde ambtenaren on
der de bevoegdheid van Nationale Op
voeding vallen. Voor het overige deed 
ze enkele beloften, wat senator Cop
pieters niet belette in een repliek zijn 
verwijten te handhaven en ook nog 
op de toestanden in de gewestelijke 
omroepen van de BRT te wijzen, waar 
de Vlaams-nationale strekking even
min een kans krijgt. (R.C.) 
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SOCMW. L€I/^li 

Donderdagnamiddag 23 oktober j l . keurde 
de Kamer met 107 tegen 75 bij 5 onthou
dingen het zgn. Herstelp^n van de rege
ring goed. Merkwaardig detail : In dit 
Herstelplan ontbrak het belangrijk hoofd
stuk in verband met de inkomensmati- i 
ging. De reden van deze eigenaardigheid 
herinnert iedereen zich. De regering had 
het luik over de inkomenspolitiek open 
gelaten tot de zgn. sociale partners — 
de vakbonden en het VBO — hierom
trent tot een overeenkomst zouden ge
raken. 

WIE REGEERT 
Deze overeenkomst kwam er evenwel 
niet, want vrijdagavond 31 oktober gin
gen ACV, ABVV en VBO uiteen, elkaar 
de schuld gevend van het mislukken der 
besprekingen. Het woord was dus uitein
delijk opnieuw aan de regering, die vrij
dag 7 november een akkoord bereikte 
over haar inkomensbeleid. Het VBO rea
geerde hierop onmiddellijk en eerder ne
gatief, het ACV en het ABVV kwamen 
pas woensdagavond 12 november met 
hun reaktie over de brug. Het werd geen 
gemeenschappelijke reaktie. Het ACV 
wees de regeringsvoorstellen niet onmid
dellijk van de hand, maar formuleerde 
heel wat kritiek. ABVV-sekretaris Geor
ges Debunne was zeer negatief. Hij acht
te het onaanvaardbaar dat de regering 
inzake het inkomensbeleid een beslis
sing had genomen over de hoofden heen 
van de zgn. sociale partners en hij voegde 
er aan toe dat de ministers in de kaart 
van de patroons hadden gespeeld. 
Was al deze herrie wel nodig geweest ? 
Reeds tijdens het debat over het Her
stelplan hadden woordvoerders van de 
Volksunie kritiek uitgebracht omdat de 
regering niet zelf de grote lijnen van 
haar inkomenspolitiek wou vastleggen en 
hier de vrije hand wenste te laten aan de 
vertegenwoordigers van ACV, ABVV en 
VBO. Zeer terecht werd deze houding als 
vluchtmisdrijf gebrandmerkt. Het is de 
regering- die verondersteld wordt het land 

te regeren en niet de vakbonden, noch de 
patroons. Het paritair overleg tussen 
werkgevers en werknemers kadert in ons 
huidig sociaal-ekonomisch bestel, maar 
er zijn grenzen die geëerbiedigd moeten 
worden. 

Dit is inderdaad een der fundamentele 
vragen die de kern raken van onze par
lementaire demokratie. Is het de rege
ring die tot taak en tot plicht heeft de 
krachtlijnen van haar politiek te bepalen, 
ook wat de sociaal-ekonomische vraag
stukken betreft ? Of dient de beslissing 
op dit vlak overgelaten aan de vertegen
woordigers van de werknemers en de 
werkgevers ? 

In ons parlementair stelsel wordt de fei
telijke macht uitgeoefend door het Parle
ment. Beslissingen met nationale draag

kracht worden door het Parlement geno
men, eventueel door de regering. Dat is 
normaal en dat is gezond. Beslissingen 
met nationale draagkracht betreffen het 
algemeen belang en alleen regering en 
Parlement hebben tot taak dit algemeen 
belang te dienen. Zelfs wanneer deze 
instellingen het eerlijk menen, zal het 
nog moeilijk genoeg blijken te weerstaan 
aan de verschillende drukkingsgroepen 
die in een demokratie kunnen optreden, 
vóór en achter de schermen. 
Beroepsorganizaties van werkgevers en 
werknemers hebben als allereerste op
dracht de belangen van hun leden te be
hartigen. En zelfs als hun organizaties 
de hele landsbevolking groeperen — wat 
niet het geval is — is het nog een dwa
ling te veronderstellen dat de som van 
de gezamelijke belangen sinoniem zou 
zijn van het algemeen belang. Daarenbo
ven zijn ACV, ABVV en VBO organizaties 
met een beperkt werkingsterrein. De in
komenspolitiek mag dan al een belang
rijk en omvangrijk iets zijn, dit alles 
blijft toch slechts een onderdeel van het 
groter geheel van 's lands ekonomische 
en sociale politiek. 
Het is meteen duidelijk dat alleen rege
ring en Parlement de taak en de moge
lijkheden hebben dit geheel in zijn juiste 
samenhang te overzien. Even duidelijk is 
het dat de regering de krachtlijnen van 
haar politiek zelf moet bepalen. Ze dient 
hierbij met zoveel mogelijk bevolkings
groepen overleg te plegen, inderdaad. 
Maar de beslissing ligt bij de regering en 
nergens anders ! 

Wanneer de regering haar verantwoorde
lijkheid ontvlucht en de zgn. sociale part
ners een rol toebedeelt die niet de rol is 
van deze beroepsverenigingen, begaat ze 
in feite dezelfde fout als ABVV-voorzit-
ter Debunne wanneer hij als « onaan
vaardbaar » bestempelt het feit dat de 
regering uiteindelijk dan toch haar ver
antwoordelijkheid opneemt. Beiden, Tin-
demans en Debunne, begaan de fout in 
ons parlementair stelsel een element In 
te bouwen dat duidelijk een onderdeel is 
van een korporatief bestel ! 
Het is de regering die het land moet re
geren Niemand anders. Maar blijkbaar 
is ook dat nog altijd niet verandend, alle 
mooi-klinkende slogans op de verkiezings
affiches ten spijt I 

Willy Cobbaut. 

EDCARD DELVO : 

<( SOCIALE 
KOLLABORATIE» 

O 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 
HET NATIONAAL MINIIVIUIVILOON 

De KOO die op 25 juli 1975 in de Nationale Arbeids
raad werd afgesloten zal zeker een plaats krijgen 
in de geschiedenis van de arbeidersbeweging In 
België. Op die datum werd inderdaad bepaald dat 
alle werknemers — mits te voldoen aan bepaalde 
voorwaarden — recht hebben op een minimum
loon, waarvan geen enkele werkgever mag afwijken. 
Algemene bepalingen 

O 

1. Het minimum-ioon is bepaald op 15.500 fr. bruto 
per maand, gekoppeld aan indeks 135,13 van 
januari 1975. Dat betekent voor de maand decem
ber 1975 een bedrag van 17.114 fr. 

2. Deze regeling geldt vanaf 1 augustus 1975, 
behalve voor de bedrijfstakken waarvoor de 
Paritaire Comités de verwezenlijking in etappes 
hebben beslist. Ten laatste op 1 juli 1976 moet 
de reglementering evenwel overal toegepast 
worden. 

3. Om voor het nationaal minimum-loon in aanmer
king te komen, dienen de werkgevers te voldoen 
aan volgende bepalingen : 
— ten minste 21 jaar zijn ; 
— verbonden zijn door een arbeidsovereen

komst (en dus is de reglementering even
eens van toepassing op de dienstboden, de 
werkstudenten, de minder-valieden in gewone 

111/05 

ondernemingen, enz., maar niet van toepas
sing op familie-ondernemingen waar verwan
ten werken onder het uitsluitend gezag van 
één van de ouders) ; 

C l 

Bijzondere bepalingen { 
Behalve wanneer het betrokken Paritair Komitee I 
een andere regeling heeft uitgewerkt, zijn ook I 
volgende bepalingen van toepassing. I 

1. Het begrip « gemiddeld minimum maandloon » [ 
omvat alle elementen waarop krachtens een [ 
normale arbeidsprestatie aanspraak kan gemaakt | 
worden : uur- of maandloon, premies, kommis- | 
sielonen, enz. Lonen voor overuren komen niet I 
in aanmerking en evenmin opzeggingsvergoedin- I 
gen, terugbetaling van verplaatsingskosten, sin- I 
dikale premies, aanvullende vergoedingen in i 
geval van ziekte, werkloosheid e.d., enkel en I 
dubbel vakantiegeld, enz. | 

2. De koppeling van de vergoeding aan de indeks 
verloopt zoals dit het geval is voor de sociale { 
vergoedingen, de lonen in de overheidssektor, | 
enz. Dat betekent dat het bedrag van het mini- j 
mumloon met 2 % zal verhogen telkens het ge- I 
middelde van de indekscijfers van twee opeen- j 
volgende maanden dezelfde verhoging kent. 1 

Cw. 

DOKUMENTATIEI 

Edgard Delvo, die men later niet ten on
rechte « de geestelijke zoon van Hendrik 
de Man » zou noemen, werd geboren te 
Gent in 1905. Reeds in 1932, hij was toen 
pas 27 jaar, werd hij sekretaris-generaal 
van de socialistische Centrale voor Ar
beidersopvoeding. Van het socialistisch 
tijdschrift « Leiding », met Hendrik de 
Man als hoofdredakteur, was hij redak-
tie-sekretaris. Na 1940 behoorde hij tot 
de mede-oprichters van de Eenheidsbe-
weging-VNV en in 1942 werd hij leider 
van de Unie van Hand- en Geestesarbei-
ders. 

Tegen het einde van de oorlog ging hij 
over naar de De Vlag van Berger en Van 
de Wiele. In 1945 ter dood veroordeeld, 
leefde hij l̂ ang in ballingschap en woont 
nu in het Brabantse Dilbeek. 
Als leider van de Unie voor Hand- en 
Geestesarbeiders woonde hij in april 
1944 te Bad Salzbrunn in Silezië de Eu
ropese Sociaal-Wetenschappelijke Bijeen
komst bij, georganizeerd door het Deut
sche Arbeitsfront van dr. Ley. Ten behoe
ve van zijn medewerkers en geestesge-
noten zette Delvo zich bij zijn thuiskomst 
aan het schrijven. Het werden vierhon
derd getypte vellen, waaronder de auteur 
op 20 juli 1944 de eindstreep trok, en de 
meest duidelijke sinteze van het begrip 
« volksnationaal socialisme » ooit in 
Vlaanderen op papier gezet. Volksnatio
naal socialisme : een geesteshouding die 
alle groepen en standen van de bevol
king, wars van elke klassenstrijd, doet 
samen-leven, samen-werken en samen-
voelen in een solidaire inzet ten bate 
van de hele volksgemeenschap. Een 
geesteshouding die zich tegelijk afzet 
tegen het liberaal-kapitalisme en tegen 
het Marxistisch-kollektivisme. 
Dertig jaar lang bleef het manuskript op
geborgen, tot het in handen kwam van 
prof. dr. K. Van Isacker die het niet al
leen liet publiceren in de reeks « Mens 
& Tijd » van De Nederlandse Boekhan
del, maar er daarenboven een vleiende 
« Inleiding » bij schreef. Prof. Van 
Isacker spreekt van een « naar huidige 
normen verbluffende tekst » en noemt 
Delvo's werk « een intelligente en gron
dige synthese » van de — toenmalige — 
nieuwe maatschappelijke orde. 
Wij hebben dit « pleidooi voor een volks-
nationale sociale politiek », zoals Delvo 
zijn werk in ondertitel noe^nt, in één 
adem uitgelezen. Wij bevelen de lezing 
van dit boek dan ook ten zeerste aan 
en dit om twee redenen. 
Ten eerste : het werk heeft een grote 
historische waarde. Het is een dokument 
dat niet alleen een duidelijke kijk geeft 
op een tot nu toe verwaarloosd aspekt 
van de kollaboratie, maar daarenboven 
leert het de lezer de mensen begrijpen 
die deze kollaboratie doorgedreven heb
ben, wat hen bezield heeft en wat ze 
wilden tot stand brengen. 
Ten. tweede : deze in 1944 geschreven 
tekst laat niet na de lezer van 1975 op 
elke bladzijde aan het denken te zetten 
over ons huidig sociaal-ekonomisch stel
sel. Want inderdaad, het kan ook anders, 
het kan ook in. een andere geest. Belang
rijke aspekten van Delvo's betoog zal 
men afwijzen — het leidersbeginsel bv. 
— omdat men het demokratischer zal 
willen. Maar andere, even belangrijke 
aspekten, zal men graag onderschrijven. 
Daarom, v./e herhalen het, is de lezing 
van dit historisch en sociaal-psicholo-
gisch belangrijk dokument U ten zeerste 
aanbevolen. Cw. 

Edgard Delvo — « Sociale kollaboratie » — 
Voorwoord van prof. dr. K. Van lsacl<er — 
266 biz. — De Nederlandse Boekhandel, Ant
werpen/Amsterdam — 1975 — Gen. 475 fr. ; 
gèb. 575 fr. — Te bestellen bij de auteur. Rozen-
laan 40, 1710 Dilbeek. Prk. 000/0833933/24. 
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WIJ IM D€ lOKTUne 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
PERSMEDEDELING 

De Volksunie, arr. raad Antwer
pen, In vergadering van 14 novem
ber 1975, protesteert met klem 
tegen de willekeurige aanhouding 
van Piet De Pauw. 

De Volksunie' stelt met veront
waardiging vast dat Vlamingen die 
de taalwet willen toepassen wor
den gevangen gezet terwijl fran-
kofone wetsovertreders onge
moeid gelaten worden. 

De Volksunie meent dat de wet 
op de voorlopige hechtenis eens 
te meer tot een willekeurige poli
tieke aanhouding leidt ». 

KADERVORMINGSKURSUS 
VOORBEREIDING GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 

Dinsdag 9 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 
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) 
KERSTFEEST 

Alle VU-leden, woonachtig Ant
werpen Stad, die de pensioenge
rechtigde leeftijd hebben bereikt, 
worden op zondag 21 december 
uitgenodigd om deel te nemen 
aan het gratis gezellig samenzijn 
in het lok. Trefpunt om 14u30. Dit 
initiatief van Antw. Stad, geleid 
door mevr. Monseur, zal weer 
een daverend sukses kennen. Ook 
Jef Burm is weer van de partij. 
Voor meer inl. : tel . Monseur 
27.91.14. 
KVO 

Op dinsdag 2 december richt de 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap een galavoorstelHng in : 
« De Zigeunerbaron ». Hebt u al 
kaarten ? Tel. sekr. 36.84.65 of na 
kantooruren tel. De Bouvre 
19.02.57 of Monseur 27.91.14. 
ARR. BAL 

Het jaarlijkse terugkerende 
drukbezochte arr. bal op zaterdag 
29 november. Kaarten op uw sekr. 
LIDMAATSCHAP 1976 

Bestuursleden en propagandis
ten lopen binnen enkele dagen 

rond om het lidgeld te ontvangen. 
U kan hen daarbij helpen door bij 
voorbaat uw lidmaatschapsgeld op 
het sekr. te komen regelen of te 
storten op bankrek. 404-3036801-74 
KB van VU-Antw. Stad. Hoofdlid 
120 fr., bijlid 60 fr. 
DIENSTBETOON 

Telkens op maandag van 16 tot 
19u kan u volksvert. De Beul aan
treffen op ons sekr. Hij wordt bij
gestaan door prov. raadslid mevr. 
Monseur. 
DOSSIER VLAANDEREN 

Op dinsdag 16 december om 
20u spreken Hugo Schiltz en Hek
tor De Bruyne in de zaal Bilja^-t 
Palace, Kon. Astridplein. 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Ideeën, slogans, stunts kunnen 
opgestuurd worden naar onze 
ideeënbus VU, Wetstr. 12, Antw. 
Ons propagandakomitee zal zich 
hierover buigen. 
VUJO 

Geregeld aktiviteiten. Voor in
formatie : Erika De Motte, Vene-
zuelastr. 6/91 (42.24.86) of Ann 
Monseur (27.91.14) of Anita Viae-
ne (37.15.37). Gaat u mee naar de 
VUJO-instuif op vrijdag 5 decem
ber om 20u in de bierkelder van 
de Hoogstr. 69 te Antwerpen ? 
VUVA 

Nelly Maes spreekt op donder
dag 27 november om 20u30 in 
Scheldehof, Oude Koornmarkt te 
Antwerpen. 

BORGERHOUT 
NAKLANK 
OPENING SEKRETARIAAT 

Zoals aangekondigd werd ons 
nieuw sekretariaat plechtig ge
opend op 8 november II. 's Na
middags rond 15u werd, onder 
grote belangstelling, het sekreta
riaat voor o open » geblazen door 
de « Groene Kapel » o.l.v. kapel
meester Ward Torfs, Onder de 
aanwezigen mochten we begroe
ten : sen. Hector Debruyne, volks
vert. Reimond Mattheyssens en 
André De Beul, arr. voorz. Meynt-
jens, arr. sekr. Claessens liet zich 
verontschuldigen wegens ziekte, 
afgev. van de afd. Hoboken, Merk-
sem, Brasschaat en Wommelgem, 
de h. en mevr. Stappaerts, afgev. 
van het Verbortd van Vlaamse 
Kultuurverenigirtgen. Spijtig was 
onze voorz. Bert Raerts veront
schuldigd wegens ziekte. 

Bert Verbeelen, schepen, ver
welkomde de aanwezigen in ons 
nieuw lokaal. Dirk Stappaerts, 
schepen, gaf een overzicht over 
de werking van de afdeling en zeg
de verder dat door dit sekretariaat 
er meer kontakt zal komen met 
de bevolking. 
ARR. BAL 

Zaterdag 29 november te 21 u in 
festzaal Alpheusdal, F. Williotstr. 
22. Kaarten bij de bestuursleden 
en op het VU-sekr. 

KIEZERSLIJSTEN 

De herziene kiezerslijsten voor 
de eerstvolgende gemeenteraads
verkiezingen van oktober '76 lig
gen ter inzage in het afd.-sekr.. 
Statielei 8 Indien u twijfelt kijk 
even na Steeds tot uw dienst. 

VERZEKERINGSKANTOOR 
SPAARKAS - HYPOTHEKEN 

LENINGEN 
Drie Koningenstraat 12 

2 6 0 0 BERCHEM - Tel. 39 .25 .82 
M A A N D A G GESLOTEN 

Huwelijk - Brand - Familiale 
1 j . GRATIS 

DIENSTBETOON 
ledere donderdag staan onze 

mandatarissen ter beschikking in 
ons lok. Trefpunt. 
ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag van 
de maand. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

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

BORNEM 
DIENSTBETOON 

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

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

VOLKSUNIE 
BSD 

Vlamingen, lezers van « Wij », 
de Volksunie in de BSD groeit. 

Gezien de enorme afstanden is 
het voor de VU-ers daar, zeer 
moeilijk kontakten te vinden in 
alle garnizoenen. 

Daarom : de VU-BSD rekent op 
uw hulp, neem kontakt op met de 
BSD-ers die u kent, en overtuig 
hen lid te worden van de VU-BSD. 

Kontaktadres : Chris Bas, VU-
sekretaresse BSD, KAB SPB 8, 
4090 BSD. 

WORDT HET 
EEN DUEL TUSSEN AALST EN CENT ? 
Hét feit van deze week is het verschijnen, als een meteoor, 
van de Gentenaar Kris Versyck in onze top-20. Uit het niets 
is hij plots opgedoken om in één ruk iedereen voorbij te ste
ken en resoluut de leiding te nemen van de groep topwer-
vers. Er zal geknars van tanden zijn in het arrondissement 
Aalst. Het kan nu een erg spannend duel worden : vorig jaar 
zwoeren de Aalstenaars immers dat zij ook in 1976 met de 
erewimpel zouden gaan lopen I 

1. Kris Versyck, Gent 624 
2. Georgette De Kegel, Ninove 492 
3. Bert De Cremer, Denderhoutem 333 
4. Geert Bourgeois, Izegem 252 
5. Jef Nagels, Oostende 240 
6. Jef Vinex, Erps-Kwerps 228 
7. Juul Moens, Antwerpen 204 
8. Willem Nollet, Hove 96 

Liliane Stevens, Zwijndrecht 96 
10. Jan Caudron, Aalst 84 

Ferre De Beuckelaer, Kontich 84 
Daniel Denayer, Aalst 84 

13. Koenraad Dirckx, Schoten 72 
14. Joris Depré, Tervuren 60 
15. Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas 48 

Eugeen Franco, Oostende 48 
Jozef Labaere, Kortrijk 48 

18. Theo Beenders, Zaventem 36 
Georges Bouchier, Wachtebeke 36 
Alfons Brat, Merksem 36 
Jan Roux, Genk 36 
Hector De Bruyne, Antwerpen 36 
Vic De Winne, Dilbeek 36 
Paule Dewael, St-Stevens-Woluwe 36 
Maurits Hinderyckx, Zedelgem 36 
Damien Van Haverbeke, Oostkamp 36 
Koen Van Meenen, Heusden 36 

ARRONDISSEMENTELE MEETINGS 
ANTWERPEN 
ANTWERPEN : dinsdag 16 december om 20u. in Billard-Pallace, 
Kon. Astridplein 40 te Antwerpen. Sprekers : Partijvoorzitter 
Hugo Schiltz en senator de Bruyne. Tema : « Dossier Vlaan
deren ». 

OOST-VLAANDEREN 
WAARSCHOOT : vrijdag 5 december om 20u. in zaal Schut
tershof, Stationsstraat 50 te Waarschoot. Sprekers : senator 
Coppieters, kamerlid Van Grembergen, prov. raadslid Van Hol-
derbeke. Tema : « Vlaanderen blijft eisende partij I ». 

ZULTE : vrijdag 12 december om 20u. in het Brouwershuis, 
Staatsbaan te Zulte. Sprekers : senator Wim Jorissen en ka
merlid Frans Baart. Tema : « Vlaanderen eisende partij ! ». 

BRABANT 
LEUVEN : donderdag 18 december in de grote zaal van het 
Thier-Brauhof te Leuven. Partijvoorzitter Hugo Schiltz zal er 
spreken over « Het Dossier Vlaanderen ». 
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EDEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

VOSKA-NIEUWS 
Onze voetbalploeg is sedert 'n 

paar maanden met wisselend suk-
ses terug in kompetitie. Om alle 
leden en supporters toe te laten 
de aktiviteiten van VOSKA beter 
te leren kennen en waarderen, 
volgende inlichtingen : 

Bestuur : ere-voorz. : Frans 
Blereau ; voorz. : Karel De Grij-
se ; ondervoorz. : Juiiaan De Bus-
schere ; sekr.-penningm. : Erik 
Verreyt ; afgev. spelers : Pol Van 
de Voorde; kapitein van de ploeg: 
Hugo Coussens ; onder-kapitein : 
Willy van de Perre ; oefenmees
ter : Herman De Palmeneire. 

Naast onze voetbalploeg heb
ben de dames het initiatief geno
men een dames-volley-bal-ploeg 
op te richten. Wij wensen ze suk-
ses met deze onderneming. Nieu
we leden gezocht, adresseren aan 
Griet Muys. 

VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 
Elke woensdagnamiddag samen

komst in lok. Drie Eiken. Kom 
mee de gezelligheid vergroten. 

EHBO-KURSUS VLAAMS KRUIS 
Gans het winterseizoen gaat 

een EHBO-kurusu, verzorgd door 
het Vlaams Kruis, in Drie Eiken 
op maandagavond door. Belang
stelling is tevredenstellend. 

KOLPORTAGE BUIZEGEM 
Door enkele moedigen, die wij 

bedanken, werd een kolportage 
met het weekblad « Wij » gehou
den In de wijk Buizegem. Het 
werd, spijts de koude en de moei
lijke werkwijze (al die apparte
mentsgebouwen), een sukses. 

Buizegem dienen wi j speciaal te 
bewerken, er zijn elke week nieu
we inwijkelingen. 
VNSE 

Algemene ledenvergadering op 
28 november, dus morgen. Alle 
leden van de VNSE en obligatie
houders worden verzocht de alge
mene jaarlijkse statutaire vergade
ring bij te wonen om verslag 
van de beheerraad te horen en 
uw meriing uit te brengen. In ver
band met de toekomst van de 
Vlaams Nationale Stichting Ede-
gem vzw een zeer belangrijke 
vergadering. 
LIDKAARTEN 1976 

Een der volgende dagen zal uw 
wijkafgevaardigde zich aanbieden 
met de lidmaatschapskaarten voor 
1976. Wij zullen ons best doen 
om dit vlot te laten verlopen, zo
dat wij de lijsten en afrekeningen 
voor einde van het jaar kunnen 
afsluiten. Onze leden worden dan 
ook verzocht daarin ons te helpen. 
ABONNEMENTEN 

Wij veronderstellen dat al onze 
« Wij «-lezers hun abonnement 
hebben vernieuwd bij het aanbie-
denvan de ontvangstkaart door de 
postbode. Mocht u niet thuis ge
weest zijn, wend u dan tot één on
ze bestuursleden en bezorg ons 
daarbij nog een nieuw abonné. 
Kijk eens rond u, er zijn nog wel 
kandidaten voor een abonnement. 

EKEREN 
KVO 

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

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

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van 
Tongerlo, gemeenteraadslid, Leli-

NOVEMBER 
27. Merksem : Dia-avona « Noorwegen en Wereld Jambo

ree » door VVKS. 24e St-Frans, om 20u Jn VI. Huis Tijl, 
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. 

28. Edegem : Vlaams Nationale Stichting (vzw) : algemene 
jaarlijkse statutaire vergadering in Drie Eieken, Drie 
Eikenstr. 128. 

28. Kessel : Ledenfeest in Napoleonhoeve (koud buffet ver
zorgd door M. Van Roy). Inschr. bij alle bestuursleden 
of op het sekr., Kindekensbaan 19 (80.41.47). Kosten : 
200 fr. 

28. Het arr. VUJO-komitee organiseert een debatavond over 
de werkloosheid in Thierbrauhof te Kontich om 20u30. 
Sprekers : sen. De Bruyne en Joost Goris. 

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 
2 Antwerpen : VI. Aktie en Kultuurgemeenschap, KVO-

voorstelling De Zigeunerbaron, om 20u (kaarten bestel
len : tel. 031/36.84.65, VU-sekr.). 

6. Edegem : VOSKA-kaasavond in Drie Eiken. 
6. Eindhout : Jaarlijks bal. 
6. Kontich : Bal van de Vlaamse Kring Kontich, om 20u30. 

Zaal Pronkenborg (Kontich-Kazernen). 
7. Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 
7. Herentals : St-Niklaasfeest. 
9 Dosfelinstituut + VVM : 2de kadervormingskursus als 

voorbereiding gemeenteraadsverkiezing '76 in de Ge
meentelijke Feestzaal, Door Verstraetelei 84 te Bras-
schaat (van 20 tot 22u30). Spreker : Kris Van Esbroeck 
(gemeenteraadslid). 

11. Edegem : Kulturele Kring : wijnavond in Drie Eiken. 
12. Kontich : VUJO-dia-montage « Federalisme en Nationa

lisme » door volksvert. J. Vandemeulebroucke, om 20u 
in lok. Alcazar. 

13. Edegem : Tentoonstelling tinnen potten in lok. Drie 
Eiken (tot 21 december). 

16. Antwerpen : Arr. VU-meeting (Dossier Vlaanderen), om 
20u in Billiard-Palace, Kon. Astridplein 40. Sprekers : 
volksvert. Hugo Schiltz en sen. Hector De Bruyne. 

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

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

HEIST-OP-DEN-BERG 
AFDELINGSVLAG 

Op het jongste teerfeest van de 
afdeling, dat wat opkomst en 
stemming betreft, een groot suk
ses was, werd de nieuwe afde-
lingsvlag plechtig overhandigd. 
Hiermede heeft Heist dan ook 
zijn eigen vlag, een stimulans voor 
de verdere werking. 
VUJO 

De werking van de VUJO kreeg 
een nieuwe impuls, verschillen
de nieuwe jongeren werden in het 
bestuur opgenomen. Alle belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot Willy Anthonis, Kerkplein 3 te 
Heist. De VUJO geeft ook zijn 
medewerking aan een initiatief 
van de gemeentelijke jeugdraad : 
op 14 november werd door Kris 
Van Esbroeck een uiteenzetting 
gegeven over de struktuur en de 
werking van de gemeente ; op 28 
november zullen de verschillende 
partijen hun visie gevert op de ge
meenteraadsverkiezingen ; voor 
de VU zal Karel Van Reeth spre
ken over het jeugdbeleid. 
ARR. MEETING 

Deze vindt plaats op 5 decem
ber in zaal Eden, Begstr. 144. Wer
ken hieraan mede : Nelly Maes, 
Ludo Sels, Jan Moons en Danny 
De Cuyper. Daar het hier een arr. 
meeting betreft, spreekt het van
zelf dat we veel volk verwachten 
uit gans het arr. 

HERENTHOUT 
SINTERKLAASFEEST 

Zondag 9 december om 16u in 
zaal Lux. Op het programma : een 
film 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. 
FILM VAN DIERENHERDENKING 

Vrijdag 19 december vertoont 
het Van Dierenkomitee in zaal 
Efa om 20u de première van de 
kleurfilm « Senator Van Dieren
herdenking » van de kineast Rik 
Hellemans. Naast o.a. beelden van 
de koren van Mol en Herenthout 
en de fanfare van Nijlen, werd 
vooral aandacht besteed aan 
vraggesprekken met o.m. Cyriel 
Van Hove, Jos Heylen, Ward Her
mans, Wim Jorissen en Norbert 
Hooremans. Na de film Van Die
ren wordt de Nederlandse en uit
stekende film « Bij de beesten 
af » vertoond. Bert Haanstra is de 
auteur van deze fi lm. Er zijn on
derhandelingen aan gang om voor 
beide filmen een geschikte inlei
der te vinden. Er zijn kontakten 
met pater Burvertich en met Jo 
iRopke. Voor 60 fr. (inkom) krijgt 
u bijna 2 u30 luister- en kijkgenot. 
Na de filmavond gezellig samen
zijn in de Nieuwe Kroon, Markt. 
Spreker : Wim Jorissen. 

HOVE 
INFO-AVOND 

Heden avond 27 november plan. 
nen we, voor al wie het aanbe
langt, een informatie-avond over 
verkeer in en rond Antwerpen. 
Het is de groep AGOS (die onder
meer het zwartboek over de me
tro uitgaf) die het geheel diri
geert : dia's, uiteenzetting en de
bat. Om 20u in de Reinaert, Mort-
selsestwg 21. 
KONTICH 
NAKLANK KINDERFEEST 

Ruim 200 kinderen mochten we 
begroeten op de poppenkastna-
middag van zaterdag 15 november. 
Het Kontichts poppenteater « De 
Spiegel » dat eens <• thuis » kon 
spelen, deed het gewoonweg 
schitterend. Het « cirkus » mocht 
er zijn ! Proficiat ! Een ander 
hoogtepunt van deze geslaagde 
namiddag werd de prijsuitreiking 
van de gratis kleurwedstrijd, 
waarvan de uitslag reeds vorige 
week werd bekendgemaakt. Maar 
ook de niet-laureaatjes kregen la
ter allemaal een prijsje mee uit 
de grote « grabbelmand ». Geluk

kig maar ! VU-Kontich wi l de tien
tallen prijzenschenkers langs deze 
weg nogmaals hartelijk dank zeg
gen. 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN (Arr.) 
VUJO-NIEÜWS 

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. 

MERKSEM 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 

Eerstdaags zullen de nieuwe le-
denkaarten voor 1976 bij onze le
den worden aangeboden. Mogen 
wij er nogmaals aan herinneren 
dat het lidgeld op 120 fr. voor het 
hoofdlid 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 21 u in 
festzaal Alpheusdal te Berchem. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij 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. 

KREA-VUJO 
Alle kinderen worden hierbij uit

genodigd op een voorstelling in 
het jeugdteater van Jan Zonder 
Vrees op zaterdag 20 december. 
Bijeenkomst om 14u in VI. Huis 
Tijl, Bredabaan 298. Deelnameprijs 
30 fr. 
SPAARKAS TIJL 

Wegens de vertoning in KVO 
van « De Zigeunerbaron », inge
richt door de Vlaamse Aktie. en 
Kultuurgemeenschap, op dinsdag 
2 december, werd de maandelijkse 
algemene vergadering van Spaar
kas Tijl uitgesteld tot dinsdag 9 
december, zoals gebruikelijk om 
20u30 in VI. Huis Tijl. 
VL. KRING GROENINGHE 

•• Grasduinend in de geschiede
nis van Antwerpen » is de titel 
van de voordracht, gegeven voor 
de VI. Kring Groeninghe door dhr 
Alfons Willekens, op woensdag 10 
december om 20u in « De Kring », 
J. De Boeckstr. 
VK ATLANTA-DE LEEUW 1-0 

Deze wedstrijd werd onder een 
miezerige hemel en met enige 
vertraging, wegens het laattijdig 
ter plaatse komen van de tegen
strevers, gestart. Over de eerste 
speelhelft valt niet veel te vertel
len, daar er wel langs beide zij
den werd getracht voetbal te spe
len, wat in de gegeven omstandig
heden, regen en slijk, praktisch 
onmogelijk was. De 0-0 stand bij 
de rust was dan ook niet verwon
derlijk. De gesteldheid van het 
terrein was o.m. ook de reden dat 
onze doelwachter « De Groene 
Michel », al vlug een slijkerige 
Michel was. De tweede helft, nog. 
maals met vertraging gestart 
wegens enkele administratieve on
nauwkeurigheden bij de tegenstre
vers, bracht dan toch nog enkele 
spannende momenten, zo bv. toen 
een schot van een onzer aanval
lers op de staak terugsloeg en de 
bal in het slijk bleef steken waar 
hij door de doelwachter kon wor
den opgeraapt. Toen allen reeds 
overtuigd waren dat het bij een 
blanco-skore zou blijven, konden 
onze jongens uiteindelijk op de 
87e min de eindcijfers op 1-0 
vastleggen. Op zondag 30-11 spe
len we tegen Pomo op de Ge
meentelijke Sportinstellingen op 
de Luchthaven Deurne (verlenging 
Diksmuidelaan, naast magazijnen 
Sabena, dus niet langs de Vosstr.). 
Aftrap om 14u30. 

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-raadslid 
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op 
de volgende nummers : voorz. Ur
baan Dubois (45.70.27), soc. 
dienstbetoon Mare Hendrickx 
(45.88.27), sekr. Alfons Brat 
(46.02.79). 

MOL-GEEL 
DRUMBAND KEMPENLAND 

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

MORTSEL 

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 gemeentehuis. 

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, Dle. 
seghemlei 52 (49.51.10) en het afd. 
sekr., Steenakker 90. Bij twi j fel . . . 
vraag even na, wij helpen u 
graag I 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden waarbij 
wij u kunnen helpen ? Wacht niet 
en neem kontakt met onze VU-
mandatarissen : J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstra. 19; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Voor alle problemen van admi
nistratieve aard, wendt u tot onze 
vrienden Frans De Meulemeester 
en Guido 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 ? 

ST-KAT.-WAVER 
VUJO-AKTIES 

Dank zij VUJO-afd. St-Kat.-Wa-
ver en O-L-Vr.-Waver kregen de 
inwoners de kans op 9 november 
kennis te maken met de TAK-film 
« De Slag om Schaarbeek ». Afd.-
voorz. Jan Gijsemans pleitte in 
zijn toespraak voor een federaal 
Vlaamse gemeenschap op basis 
van gelijkheid in feite en rechten. 
Onmiddellijk daarop kon het pu
bliek, waaronder wij volksvert. 
Joos Somers herkenden, in het 
eerste gedeelte kennis maken met 
de akties van de Vlaamse Uilen
spiegel. Wij stonden allen ver
baasd over de vindingrijkheid en 
vooral de geweldloosheid die de 
TAK-akties kenmerken. Tijdens de 
pauze werd door alle aanwezigen 
waaronder ook de VUJO-kernen 
van Mechelen en Kontich in een 
gezellige sfeer van gedachten ge
wisseld. Erik Faes, voorz. van VU-
JO-Kontich trok de aandacht op de 
alternatieve 11.11.11-aktie van zijn 
afdeling die eruit bestond iemand 
« van bij ons » te helpen. Dat het 
niet alleen bij woorden bleef uitte 
zich in een niet onbelangrijke f i 
nanciële bijdrage. Het ernstige 
tweede gedeelte toonde ons de 
minder ongevaarlijke en verbeten 
akties rond Schaarbeek. Het was 
pijnlijk te zien hoe de ordemach-
ten in Schaarbeek dienen om het 
onwettige regime Nols te bescher
men tegen de rechtmatige eisen 
van duizenden jonge Vlamingen. 
De namiddag werd besloten met 
een overtuigende Vlaamse Leeuw 
die de zoldering van 't Parochie
centrum deed daveren. 
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ST-KAT-WAVER 

VUVA NODIGT UIT... 

Sinterklaas en Plet komen naar 
St-Kat.-Waver. Ook het poppente-
ater Kiekeboe komt met 'n prach
tig verhaal. Ook een lekker tafel-
tje-dek-je met pannekoeken voor 
groot en klein. Parochiezaal van 
het Centrum te St-Kat-Waver. 
Gratis toegang. Inschr. liefst vóór 
1 december bij Godelieve De Key-

ser, Albertstr. 27 of Hilda De Wit-
De Broeck, IJzerenveld 130, 015/ 
21.31.26. 
HET VROUWENJAAR 

Belangrijke ontmoetingsavond 
op woensdag 10 december om 20 
u in de Parochiezaal van het Cen
trum te St-Kat.^Waver. Ernstige en 
minder ernstige bedenkingen rond 
tekorten en pluspunten tijdens het 
Jaar van de Vrouw. VUVA nodigt 
u uit vanaf 19u30. Vooraf inschr. 
bij Godelieve De Keyser, Albert

str. 27 of Hilda De Wit-De Broeck, 
IJzerenveld 130, 015/21.31.26. Bij
drage : 25 fr. 
DOSFELKURSUS 

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

Op initiatief van de VUVA-St-
Kat.-Waver wordt door enkele 

mensen van het Dosfellnstltuut 
een kursus « Goed leren deelne
men aan vergaderingen » georga
niseerd in het lok. In de Wereld, 
Markt 5. Om 20u starten op maan
dagavond 24 november en 
1. 8, 15 december de bijeenkom
sten. Alle VUVA-, VUJO- en VU-
bestuursleden en andere geïnte
resseerden worden hierop uitge
nodigd. Wil u meedoen ? Schrijf 
vooraf een kaartje naar Godelie
ve De Keyser, Albertstr. 27. 

WESTERLO 

DIENSTBETOON 

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

BRABANT 
BRUSSEL (Arr.) 
ARR. BESTUUR 

De leden worden eraan herin
nerd dat het arr. sekr. open is 
van maandag tot en met donder
dag van 17u30 tot 20u30. 

LEUVEN (Arr.) 
WERKLOOSHEIDKAMPANJE 

De grootscheepse kampanje te
gen de werkloosheid, welke door 
de VU van het arr. Leuven wordt 
gevoerd, draait thans op volle toe
ren. Duizenden affiches werden 
verspreid en overal in het arr. kan 
men vandaag zien dat Leo het 
dringend anders moet gaan doen. 
en dat hij moet zorgen voor werk. 
inmiddels werden duizenden pam
fletten in omloop gebracht. Er is 
echter nog meer. Het zou natuur
lijk gemakkelijk zijn, indien wij 
het alleen bij kritiek zouden hou
den. Onze mandatarissen hebben 
een dossier samengesteld, dat 
met cijfers en feiten de toestand 
beschrijft en waarin men tevens 
het alternatief plan van de VU kan 
vinden. Dat dossier zal aan de 
pers worden overhandigd ter ge
legenheid van de grote meeting, 
welke zal doorgaan op 18 decem
ber te Leuven. 
VU-MASSAMEETING 

Op donderdag 18 december or
ganiseert de VU van het arr. Leu
ven een massameeting in de grote 
zaal van het Thier-brauhof te Leu
ven. Onze eigen Leuvense manda

tarissen zullen daar uitvoeriger 
spreken over de werkloosheid in 
het arr. Leuven en over het alter
natief plan dat de VU daarom
trent voorstelt. Als gastspreker 
komt niemand minder dan Hugo 
Schiltz, partijvoorzitter, die zal 
handelen over •• Dossier Vlaande
ren '75 ». Vanaf nu houdt ieder
een, die een beetje simpatie heeft 
voor de VU, deze datum vrij. 
EEN KANJER VAN EEN 
PARKEERSCHIJF 

Bij de arr. verantw. voor prop. 
kan je nu zo een prachtige echte 
Vlaams-nationale parkeerschijf be
stellen. Langs de ene zijde een 
fiere Vlaams Leeuw en langs de 
andere zijde rijst de IJzertoren 
omhoog. Deze parkeerschijf in 
kunstieder en in de kleuren geel-
zwart kan je bestellen aan 20 fr. 
het stuk. Voor de verzending moet 
je dan wel voor 9 fr. postzegls bij
voegen. Adres : W. Somers, Klap-
pijstr. 55, 3294 Molenstede. 
INTRODUKTIEFOLDER 
Ben je lezer of lezeres van «Wij» 
maar je kent de VU toch nog niet 
voldoende, dan kan je best eens 
zo'n interessante VU-folder aan
vragen. Dat kost je helemaal niets 
dan een kaartj-e of een telefoontje. 
W. Somers'; Klappijstr. 55, Molen
stede (016/33.26.69). 
DOE HET ANDERS 

In het raam van onze voorlich
tingskampanje i.v.m. de werkloos
heid in het arr. Leuven werden 

duizenden pro-justitias onder de 
ruitenwissers van de wagens ge
deponeerd. Op deze wijze werden 
evenveel autovoerders op een lu
dieke wijze gekonfronteerd met 
onze kampagne, die heel wat suk-
ses blijkt te hebben bij de bevol
king. Inmiddels heeft de verantw. 
voor prop. vastgesteld dat de baan 
0-L-Vr-Tielt-Leuven buitengewoon 
goed bewerkt werd met onze kam-
pagneaffiches. Op deze grote 
baan en bij het binnenkomen van 
Kessel-Lo wordt het straatbeeld 
door de VU beheerst. In de ko
mende dagen zullen we ook ver
slag geven over andere plaatsen 
in het arr. Leuven. 
PROPAGANDATOCHT 

Op zaterdag 13 december zal 
vanaf 14u een optocht door Leu
ven-stad worden gehouden door 
de VU-drumband uit Mol-Geel. Bij 
deze gelegenheid zal uiteraard 
propaganda gemaakt worden voor 
onze meeting van 5 dagen later 
op 18 december. Het wordt be
slist een muzikaal festijn, waarbij 
nog een kleine maar opvallende 
verrassing komt, maar die vertel
len we nu eens echt niet. 

TERNAT-LOMBEEK-WAMBEEK 
ZIEKENFONDS BRABANTIA 

In lok. Uilenspiegel. Woensda
gen 3 en 17 december van 19u30 
tot 20u30 en vrijdagen 21 novem
ber en 5 en 19 december van 11 
tot 12u. 

NOVEMBER 
29. Dworp : VUJO-kaderdag op de Destelheide. Alle VUJO-

verantwoordelijken uit het arr. worden verwacht. 
29. Grimbergen-Beigem-Humbeek-Strombeek : Afdelingsbal 

om 21 u in het Fenikshof met het orkest Stan Philips. 

DECEMBER 
6. Kapelle-op-den-Bos-Nleuwenrode-Ramsdonk : VU-bal om 

21 u in feestzaal Flandria, Molenstr. 95 te Nieuwenrode. 
Voorverkoop : 60 fr. 

6. Hofstade : Sinterklaasbal in het parochiecentrum zaal 
Vrede. Orkest : Franky Wills. Begin 21 u. Stereo-instal
latie als eerste prijs. 
DIest : Afdelingsbal in de Hallezaal. Orkest : The Teddy 
Boys met Hildeke. 
Jette : « De Vlaamse Vrienden » (Brussel) nodigen alle 
Vlamingen van de Brusselse agglomeratie uit op de voor. 
stelling van « De Slag om Schaarbeek •> in zaal Exelsior, 
Meroierplein, Jette. Spreker : Piet De Pauw. Inkom : 
40 fr. 
Wolvertem : Afdelingsbal om 21 u in zaal St-Cecilia, Op-
pemstr. 4c. Orkest : The Sunbeats. 
As : Afdelingsbal in zaal. EIcerlyc. 
Leuven : Meeting •• Werkloosheid in arr. Leuven » en 
« Dossier Vlaanderen • met H. Schiltz in zaal Thierbrau-
Hof om 20u. 
Schaarbeek : Filmavond in zaal Waltra, naast KVS, om 
19u. « De Vlaamse strijd in Schaarbeek ». Inkom : 50 fr. 

13. 

13. 

13. 

13. 
18. 

20. 

BAR RESTAURANT 

B e tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.85.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Miegliem-Van Cappellen. 

LIMBURG 
EIGENBILZEN 

GRAMMENS KOMT 
Op vrijdag 12 december zal « de 

man van de daad » zijn bekende 
rede • 50 jaar Vlaamse Uilenspie-
gelenkamp » houden in de Ge
meentezaal om 20u. 

HASSELT (Arr.) 

ARR. NIEUWS 
Onder het voorzitterschap van 

de h. Renaat Vanheusden, had op 
donderdag 30 oktober te Heusden 
in De Oude Kring de verkiezing 
plaats van het nieuw arr. bestuur. 
Vooraf werden mevr. Barbals (Die
penbeek) en de heren Emiel Pais 
(Tessenderio), Hubert Nevens 
(Koersel) en Willy Putzeijs (Lum-
men) gekoöpteerd als leden van 
de arr. raad. Er waren negen kan
didaten voor het arr. bestuur en 
de volgende zeven werden verko
zen : Emiel Pais en Karel Wijck-
mans (kant. Beringen), Jan Roux 
en Jos Truyen (kant. Genk), Re-
naat Vanheusden (kant. Hasselt), 
Marcel Bessemans (kant. St-Trui-
den) en Willy Putzeijs (kant. Herk-
de-Stad). Als afgev. voor de Par
tijraad werd de h. Ivo Jacobs (Ha
len) verkozen. Door Vandueren 
(Genk) zal als plaatsvervanger 
fungeren. De leden van het be
stuur hebben de taken als volgt 
verdeeld : voorz. : Jos Truyen, 
Bizerweg 50, As (65.74.32) ; on-
dervoorz. : Renaat Vanheusden, 
Zavelvennestr. 32, Hasselt 
(22.53.88) ; sekr. : Karel Wljck-
mans, Baalmolenstr. 20, Tessen
derio (013/66.20.90) ; penningm. : 
Emiel Pafs, Kerkstr. 13/3, Tessen
derio (013/66.18.45) ; prop. : Jan 

Roux, Winterslagstr. 163, Genk 
(35.25.04) ; org. en pers : Willy 
Putzeijs, Groenstr. 1, Lummen 
(013/55.18.97) ; org. en dienstbe
toon : Marcel Bessemans, Stati-
onsstr. 48, Duras (67.65.05) ; ver-
tegenw. VUJO : Rudy Gijsbrechts, 
Zuiderring 8, Genk (35.21.19). 

Felicitaties voor de nieuw ver-
kozenen en veel geluk voor de 
toekomst I Dank ook aan het vo
rig bestuur en vooral aan voorz. 
Renaat Vanheusden en sekr. Rudy 
Gijsbrechts. 

Het nieuw arr. bestuur verga
derde voor het eerst op vrijdag 
14 november in Hotel Warson te 
Hasselt. Volgende punten werden 
besproken : verkiezing van de 
Partijvoorz., aktiveren van de ak-
tie om de partij meer naar buiten 
te laten treden, volgen en begelei
den van de plaatselijke afdelingen, 
oprichten van VU-lokaal te Has
selt. 

De volgende vergadering van 
het bestuur heeft plaats op dins
dag 2 december te 19u30 in Hotel 
Warson te Hasselt. Om 20u30 
heeft daar ook de bijeenkomst 
plaats van het Prov. Komitee. 

De arr. raad zal vergaderen in 
De Oude Kring, Dorpsplein te 
Heusden op donderdag 11 decem
ber te 20u. 

HASSELT 
1N FO R M ATI EVER GADERIN G 

Op zaterdag 15 novembBr hiel
den wij onze eerste kontaktverga-
dering met onze leden en simpa-
tisanten. De start van onze winter-
aktie mag als suksesvol be

schouwd worden en dit zowel in 
verband met de opkomst van onze 
leden als met de vormende kwa
liteit van het studievoorwerp. In 
feite ging het over het universele 
karakter en de internationalise
ring van het bevrijdend of volks-
demokratisch nationalisme, waar
van het toepassingsveld « Het 
Baskiscbe en het Vlaams-nationa-
lisme» door onze dinamische Wil
ly Kuijpers werd behandeld. Ter
wijl Walter Luyten het historische 
gedeelte en de hedendaagse strijd 
in een levendige vorm ons infor
meerde. Dank aan deze twee 
zwoegers in onze strijd. Allen 
waren zeer tevreden met deze 
avond en reeds hoorden we de 
vraag : « voor wanneer de volgen
de vergadering ? •>. Ons ant
woord : « Die moogt ge in janu
ari 1976 verwachten ». 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 12-11-75 

Op de agenda o.m. het Sinter
klaasfeest, dat doorgaat op 29 no
vember van 14 tot 17u in de zaal 
van de Harmonie, Kerkstr., Helch-
teren. Uitgave « Vrij-Uit » : zal 
verschijnen in de loop van decem
ber. Mosselfeest: onder zeer gro
te belangstelling had dit feest 
plaats in de zaal Noodkerk te 
Houthalen-Oost. Dat de kok met 
zijn sekondanten op de hoogte 
was van onze kulinaire genoegens 
was regelmatig te horen tijdens 
de avond. Een pluim verdienen 
ook de bestuursleden samen met 
hun dames voor de organisatie 
die af was. De aanwezigen werden 
toegesproken door sen. J.R. Van-
dekerckhove. Tot slot van de 

ARR. VUJOKADERDAGEN 

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

Volgende kaderdagen gaan door : 

Arr. Dendermonde : 
Zaterdag 29 november van 14 tot 17 uur in Sportparadijs, hoek 
Veerstr. en Kasteelstr. te Dendermonde. 

Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde : 

Zaterdag 29 november van 10 tot 17 uur In « Destelheide » 
te Dworp. Warm middagmaal ter plaatse. 

avond werd overgegaan tot de 
trekking van de tombola. De prij
zen kunnen worden afgehaald in 
lok. Eden, Houthalensestwg 30, 
Helchteren en dit tot 15 december 
1975. Ziehier de uitslag : 
2291 draagbare tv ; 1120 elektri
sche fritketel ; 5169 koffiezetap
paraat ; 2844 herenuurwerk ; 
1901 damesuurwerk ; 5268 10 cas
setten ; 3126 personenbalans ; 
1897 elektrische haarkam ; 3007 
zilveren armband ; 2787 zilveren 
armband. 
3464 - 1258 - 4877 - 3363 - 1156 
2292 - 5141 - 2262 - 5453 - 5225 
1770 - 5885 . 5347 - 5413 - 1341 
1255 - 4079 . 1101 - 3546 - 2651 
2558 - 1111 - 1945 - 5100 - 4860 
4191 - 4368 - 4014 - 4110 - -1596 
2010 . 2508 - 1957 - 2022 - 2738 
2425 - 1103 - 2123 - 4867 - 1869 

ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER 
MEETING OVER SOCIALE EN 
EONOMISCHE PROBLEMEN 

Op vrijdag 28 november wordt 
in het kant. ZIchen-Zussen-Bolder 
een meeting georganiseerd over 

sociale en ekonomische proble
men met als spreker sen. W. Jo-
rissen. 

TONGEREN-MAASEIK 

ARR. RAAD 

Alle leden van de arr. raad wor
den opgeroepen om aanwezig ce 
zijn op 11 december In de zaal 
De Slagmolen te Genk. Naar alle 
waarschijnlijk zal sen. De Bruyne 
het woord voeren. 

EEN KERSTGESCHENK 

20 JAAR VOLKSUNIE 
450 fr. op postrekening 

000-0147697-63 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN i VU-sekretarlaat, St«d-AM-
werpan, Wati t r . 12, tal. 36 .84 .65 Elka 
maandag van 16 tot 19 u. 
KONTICH : < Alcazar », Machelsastwg 2 2 , 
tel. 57 .13 .52 . 
Ista en 3dc donderdag van 19 tot 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nala >, Ant-
werpsestr. 378 , tel. 88 .05 .03 . 
U t e en 3da donderdag van 20 tot 21 u. 
WILRIJK : (ten huize van volksvert. A. D« 
Beul) - Frans Nagelsplein, 18. Tel. 27 .15 .44 . 
Elke maandag van 13 u. tot 15u30 en van 
19u30 tot 21 u. 

Volksvert. R. M A T T H E Y S S E N S 
BROECHEM : lok. . Frankenheem >, Dorpa-
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 tot 20u.30 . 
BORSBEEK : Café c Parking », hoek Wen) 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
Iste maandag van 18u30 tot 19u30. 
Café « Riviera • - Jos Reusenslei, 17. 
3de maandag van 18u30 tot 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr Alois Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , tel. 13 .81 .95 . 
2de viroensdag van 20 tot 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Damt, 
Maliebaan 40 , tel. 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 tot 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « Vieminckhot », Marktplein 8 
(tel. 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 tot 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmmi, 
K. Albertstr. 62 , tel. 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 tot 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemant, 
Grote steenwfeg 86 , tel. 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 tot 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wilgenstr. 4, tel. : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u. 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 20 tot 21u30 . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bot-
mans. Korte Heuvelstr. 35 , tel. 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u. 

Volksvert. Jo BELMAN8 
Elke maandag 
GEEL van 17u tot 19u : Possontdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 tot 20u : Da 4 
wegen. Klein Vorst. 
VEERLE van 20u15 tot 20u45 : De Wi jn
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u tot 21u30 : De Pareboom. 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 tot 22u15 : Dulvan-
lokael. Grote steenweg 135. 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 tot 20u : Breugelhot, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 20u15 tot 20u45 i 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u tot 21u30 : Kempen-
land, Statiepiein. 
HERENTHOUT van 21u45 tot 22u15 : Da 
nieuwe Kroon, Markt. 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 tot 20u : Heidagalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 20u15 : Parochiecen
trum, Dorp. 
BEERSE van 21 u tot 21u30 : 't Witte Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 tot 22u15 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19ii30 tot 20u : Volkslutt, 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 20u15 tot 20u45 : c Vri j 
heid », Vrijheid 92 . 
MOL van 21 u tot 21u30 : Da Valk, Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 tot 22u15 : « We-
versberg », Weverst>erg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u tot 21u30 : Bij 
Van Hauwe, Kerkplein. 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van i g u 3 0 tot 20u : De Zwaan, 
Kerkplein. 
GEEL van 21 u tot 21u30 : Hotel Sportwa-
rande. Markt. 
HEIST O / D BERG I e maandag van de maand: 
van 19u30 tot 20u30, Jos Hermans, Biekorf-
straat. 
BOOISCHOT 2e maandag van de maand : 
van 19u30 tot 20u30 , René Heremans, 
Goosteenweg. 
ITEGEM 2e maandag van de maand : van 
21 u tot 2 i u 3 0 , Lokaal Mimosa, Bevelstwg. 

NIJLEN : 4e maandag van de maand : van 
19U.30 tot 20U.30, Lokaal Ziekenfonds Tak 
Lier, Kerkplein. 
LIER I e en 4e zaterdag van d« maand : 
Eeuwfeestlaan 163, tel. 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 . 

Senator W. JORISSEN 
I e maandag 
MARIEKERKE : 18u.30 tot 19 u.. Omgang
straat 28 . 
BORNEM : 19 u. tot 20 u.. Ontmoetings
centrum « De Bron », Kapelstraat 7 1 . 
WILLEBROEK : Vlaams Ziekenfonds, Den-
dermondsesteenweg (Suykens), van 2 0 u. 
tot 21 u. - Tel. 0 3 1 / 8 6 . 8 6 . 4 8 . 
TISSELT : Café « De Vlaamse Leeuw >, 
Westdijk 37, van 21 u. tot 21u.30. - Tel. : 
0 3 1 / 7 8 . 7 6 . 6 1 . 
2e maandag 
BOOISCHOT : Van de Broeck, Mechelbaan 
23 , van 18 u. tot 19 u. - Tel. 0 1 5 / 2 2 . 2 2 . 8 6 . 
HERSELT : Bij de Mike - Bergom, van 19 u. 
tot 20 u. - Tel. 0 1 4 / 5 4 . 4 8 . 7 1 . 
HEIST O / D BERG : Café Amelieke - Halrt 
Goor, van 20 u. tot 20u.45 . - Telefoon : 
0 1 5 / 2 4 . 1 9 . 6 1 . 
HOMBEEK : VU-Lokaal, Bankstraat vla 
0 1 5 / 4 1 . 4 0 . 7 4 Jaspers, van 21 u. tot 2 2 u. 
3e maandag 
VORSELAAR : Café « Bierhuis >, Kerk
straat 4, van 18 u. tot 18u.30. - Telefoon ; 
0 1 4 / 5 1 . 1 9 . 9 7 . 
HERENTALS : Café < In de Zalm >, Grote 
Markt, van 18u.30 tot 19u.15. - Telefoon : 
0 1 4 / 2 1 . 1 1 . 1 7 . 
NOORDERWIJK : bij Marcel MERTENS, 
De Ghellincklaan 14, van 19u.30 tot 2 0 u . l 5 . 
NIJLEN : .TAK-LIER, Kerkplein ; via COOLS 
Herman, van 20u.30 tot 21u .15 . - Tel. 
0 3 1 / 8 1 . 8 0 . 2 3 . 
OLENDERWIJK T' GEENS : 19u.15 tot 
19U.45, Heikens 37 , tel. 0 1 4 / 2 1 . 4 1 . 0 0 . 
Andere dagen : thuis : Louisastraat 31 -
2800 Mechelen. Telefonisch af te spreken : 
0 1 5 / 4 1 . 3 5 . 9 6 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vrijdag 
BALEN : 19 u. tot 19u.30, c De Leeuwen », 
Kerkstraat 57 (Berckmans, tel. 31 .20 .42 . 
Tweede maandag 
EZAART : 1 9 u . l 5 tot 19U.45, « Onder de 
Linden », Ezaart 151 (Van Hoof-Alers), 
tel. 31 .39 .36 . 
HESSIE : 19U.45 tot 20u.15 , «Vissershuis», 
Hoogeind 16 (Vandenput-Hannes), tel. : 
31 .69 .19 . 
ACHTERBOS : 20u.15 tot 20U.45, , Wel 
kom », Achterbos 80 (Luyten-Slegers), tel. 
31 .12 .34 . 
SLUIS ; 20U.45 tot 21u.15 , c Sport », 
Sluis 178 (Peeters-Ruts), tel. 31 .42 .14 . 
Tweede dinsdag 

M I L L E G E M : 19u.30 tot 20u.00, « Café 
Mast », Milostraat 66 (Mast-Vancraenen-
donck), tel. 3 1 . 1 5 . 2 8 . 
Derde woensdag 
MEERHOUT : 19u.15 tot 19u.15, c Water
molen >, Molenpad 8, tel. 30 .03 .27 . 
VEERLE : 20u.00 tot 20u.30 , < De Wi jn
gaard >, Dorp 74, tel. 54 .51 .20 . 
TONGERLO : 20u.45 tot 21u.15, « Volks-
lust >, Dorp. 
VOORTKAPEL : 2 1 u . l 5 tot 21u.45, « Fri
tuur Ingrid » (Gysels), tel. 21 .36 .97 . 
Derde donderdag 
DESSEL : 1 9 u . l 5 tot 19u.45, < Bij de Koe
r d », Meistraat (Siegers), tel. 37 .75 .32 . 
TURNHOUT : 20u.00 tot 20u.30 «De Ster », 
Hei-einde (Pauwels-De V r i j ) , tel. 61 .13 .92 . 
VOSSELAAR : 20U.45 tot 21u.15, c De 
Ster », Heieinde, Pauwels-De Vry, tel. : 
16 .13 .92 . 
Vierde maandag 
GINDERBUITEN : 19u.15 tot 19u.45, « De 
Witte », Ginderbuiten 213 (Nuyts-Geubbel-
mans), tel. 31 .37 .33 . 
R A U W : 19U.45 tot 2 0 u . l 5 , . Zilverhoek », 
Kiezelweg 254 (Geboers), tel. 3 1 . 3 5 . 8 1 . 
WEZEL : 20U.15 tot 20u.45 , < Sporting >, 
Balen-Neetlaan 4 6 (Vervoort-Verachten), tel. 
31 .20 .32 . 
Vierde donderdag 
KASTERLEE : 19U.15 tot 19u.45 « De 
Druif . , Markt, tel. 5 5 . 6 0 . 2 1 . 
OLEN : 20U.00 tot 20u.30 , ten huize De 
Heikens 37 . 
WESTERLO : 20u.45 tot 21u.15, . Week
end », Oosterwijk, tel. 21 .32 .57 . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 tot 20u30 
of op afspraak, Lierse Stv/g 1 1 , tal. i 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 
Eerste zaterdag van da maand 
ITEGEM van 10u30 tot 11u : Lokaal Mimo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein. 
Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 tot 19u15: 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 tot 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Willebroek, Dendermondi* 
steenweg 72 . 
H INGENE van 20u15 tot 20u45 : lokaal 
c In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van da maand • 
KESSEL : Volksvertegenwoordiger Joos SO
MERS, ten huize van de voorzitter Jan 
Vranken, Schransveld 22 , van 11u.15 tot 
12 uur. 
LIER van 10u30 tot 11 u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN van 11u15 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein. 
Eerste en derde maandag ; 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 tot 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20u1S tot 20u45 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u tot 21u30 : Oude Baan 66 . 

Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : ledere I e dinsdag van de 
maand, van 20 tot 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 tot 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 tot 22u, bij De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
tot 20u, bij Couvreur, Hartenstraat 43 . 
V ILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 tot 21 u, in De Gouden Voorn. 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 tot 22u. Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30, bi] Mathilde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL ; I e dinsdag van de maand, van 
20 tot 21 u, in Teirlinckpl. (met fed. sche
pene F. Adang). 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het VI . Soc. Centrum, van 20 tot 
21 u, Prieelstraat 2. 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 tot 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28, elke 
vierde dinsdag van 18u tot 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 
ASSE : 2e dinsdag, van 19-20u., in Vlaams 
Sociaal Centrum. 
EPPEGEM : I e maandag, van 20u.30-21 u., 
bij Jan Loos, Driesstraat 163. 
KAPELLE o /d BOS : dinsdag, van 18u.30-
20u. en zaterdag, van 11u.-12u., bij Paul 
Peeters, Mechelseweg 62. 
LIEDEKERKE : 4e dinsdag, van 19u.-20u., 
in Vlaams Sociaal Centrum. 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u.30-
19u.30, in Zaal Centrum, Kerkplein, 
LONDERZEEL SJ : 3e maandag, van 19u.-
20u., in Café c De Vette Os ». 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20u.-21u. 
M U I Z E N : 1e maandag, van 21u.-22u., in 
Alex Benoit, Vredestraat 8. 
N IEUWENRODE : dindag, van 18u.30-20u., 
bij Paul Peeters, Mechelseweg 62 . 
OPWIJK : 3e maandag, van 21u.-22u., bij 
J. Van Mulders, Oud-Café Doken. 
RAMSDONK : Zaterdag, van 11u.-12u., bij 
Paul Peeters, Mechelseweg 62 . 
V ILVOORDE : maandag, van 19u.-20u., bij 
Erik Clerckx, Heldenplein 22. 

WOLVERTEM : 2e maandag, van 19u.30-
20u. , in Café St Maart en. Gemeenteplein. 
W E M M E L : I e dinsdag, van 17u.30-18u.30, 
in Vlaams Sociaal Centrum. 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Swertmolenstr. 23 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : bij gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : bij A. De Samblanx, Fran<le 
Liniestr. 3, tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , tel. 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bij gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 . 
KORTENAKEN ! bij K. Hermans, Dorp 26 , 
tel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : bij schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , tel. 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : bij schepen M. Gemoets 
Vesting Noord, 28 , tel. 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : bij A. Van Aalst, Tuinwijk 1 1 , 
tel. 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M : bij W. Joris, Markt 38, telefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : bij gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1, tel. 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN : bij gemeenteraadslid R. Le-
naerts, Halensestr. 37 , tel. 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK : bij R. Verrefh, Provin-
ciebaan 3 1 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEERBERGEN : bij J. Olbrechts, Korte Wel-
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : bij M. Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14. 
T ILDONK : bij A. Verschueren-Weckx, Kruin-
eikestraat, tel. 60 .06 .75 . 
TREMELO bij provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : bij J. De Meersman, Neyset-
terstr. 3 1 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 
Kanton LANDEN 
LANDEN : Gilbert Anteunis - Strijderslaan 6. 
Tel. 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : bij J. Vinex, Mechelse stwg 
67, tel. 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : bij R. De Deken, O.L.VrouwpIein 
9 1 , tel. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : bij gemeenteraadslid A. 
David - Beekstr. 4 8 . 
L INDEN : bij J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12, telefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 

WILSELE ! bij H . Houdart, Aarschotse stwg 
2 4 0 , tel. 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : bij A. Van Laer, Dieriksgroebe 
3, tel. 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : t i j J. Vanderelst, Wijveld 44 
en Joz. Loosen, Wijveld 17, telefoon 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 
Kanton T I E N E N : 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 
110, tel. 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , tel. 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T I E N E N : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
tel. 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : bij R. Geukens, 
lid COO, Vinnestr. 14, tal. 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : bij P. Matterne, Groenstr. 2, 
tel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
LINTER : bij R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : bij W . Laroy, Stationsstr. 
38 , tel. 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, Itterbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Tel . : 
5 6 9 . 2 1 . 0 1 ) . Elke maandag van 19u tot 20u. 
Elke donderdag van l l u tot 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café « Commando », Plaats te Tol
lembeek. Elke 4e dinsdag van de onpare 
maanden van 19u30 tot 20u. 
HERFELINCEN : voor Herfelingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Heme. Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas), 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u tot 20u30 . 
BEERT ; aanvragen langs schepen J. Meert. 
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen 
langs gemeenteraadslid Mw. 1. Swillens. 
Tel. : 356 .79 .85 . 
PEPINGEN : aanvragen langs schepen H. De 
Clercq. Tel. : 356 .48 .40 . 
BUIZ INGEN en O M G E V I N G : aanvragen 
langs federatieraadslid Jules De Nayer. Tel . 
356 .30 .25 . 
ELINGEN, GAASBEEK, OUDENAKEN en 
SINT-LAUREINS-BERCHEM : aanvragen langs 
schepen H. De Rauw. Tel. : 532 .43 .58 . 
GOOIK en OETINGEN : aanvragen langs 
schepen en provincieraadslid G. De Doncker. 
Tel. : 0 5 4 / 5 6 . 6 5 . 6 2 . 
DILBEEK : aanvragen langs provincieraadslid 
M. Panis, tel. : 465 .49 ,97 , en langs schepen 
O. Grauls, tel. : 522 .72 .89 . 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM : Prieelstraat 
2, 1700 Asse, tel. : 452 .93 .57 . Vdor Asse, 
Bekkerzeel, Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, 
Mollem, Opwijk, Sint-Ulriks-Kapelle en Ter-
nat : op 2 december, van 19 tot 20 uur, in 
samenwerking met Juul Van Dooren. 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM : Opperstraat 
168, 1770 Liedekerke, tel. : 0 5 3 / 6 6 . 5 7 . 8 3 . 
Voor Borchtlombeek, Essene, Hekelgem, Lie*-
dekerke, Roosdaal, Sint-Katherina-Lombeek 
en Teralfene : op 23 december, van 19 tot 
20 uur, in samenwerking met Staf Kiese-
koms. 

V L A A M S CENTRUM VOOR SOCIAAL 
DIENSTBETOON : Steenweg naar Merchtem 
28, 1810 Wemmei. Voor Brussegem, Groot-
Bijgaarden, Hamme, Meise, Relegem, Wem
mei en Zellik ; op 4 december, van 18 tot 
19 uur, in samenwerking met Walter Van 
Mieghem, tel. : 4 7 9 . 3 9 . 8 1 . 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 
Guido Gezellelaan 63 , Heverlee, telefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , liefst op afspraak en steeds 
iedere zondag in de late voormiddag. 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 
Leuvense Agglomeratie : 
HEVERLEE : bij gemeenteraadsleden F. Aerts, 
Kapelberg 19, en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-lid E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, telefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 
LEUVEN : elke dinsdag. Naamsestraat 167 , 
van 19u30 tot 21u30. Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20u 
tot 22u, bij Ariette Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : bij F. Goedseels, Dorpstraat 2A, 
tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : bij A. Laurent, Ruisbroekstraat 
5, tel. 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
c De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : bij O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , tel. 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u tot 22u, in Café « De Luchtbode >, 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café c In de Oude Smidse •», Kerkstr. 5, 
elke I e donderdag. 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 tot 20u, bij M. Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, bij R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 tot 20u . 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 tot 21u30 , 
in De Zwaan. 
ST.-PI ETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
tot 12u, bij fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u tot 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Thiebaut). 
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 tot 
20u, in Café Alcazar, Gillijnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 tot 
20u, ten buize van Bob Maes, Parklaan 14. 
WENtMEL : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
derde dinsdag van 17u30 tot 18u20. 
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LIMBURG 
Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerft* maandag van da maand 
ZELEM van 18u tot 19u : bIJ I . Daeap, 
Stationstraat 79 . 
ST. TRUIDEN van 19u tot 20u : bl | U. Drll-
jeux. Verbiest 25a. 
Elke vrijdag van da maand 
GENK van 18u tot 19u : Schaapidriai 2 9 , 
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van da maand 
BREE van 18 tot 19u : bij i. Gabr l iU, Sla-
mensstraat 28 . 
NEERPELT van 19u tot 20u : bl] O. Van 
Duffel, Kolisbos 1 . 
Derde maandag van da maand 
K I N R O O I van 18u tot 19u : bij T. Schooh. 
Breeersteenweg 85 . 

Vlerda 
H O U T H A L E N van 18u tot 19u : bl | T. Dlrbc, 
Zwaluwstraat 9 . 
TESSENDERLO van 19u tot 20u : bl| R. Da 
Coster, Industriepark. 

Volksvert. J. OLAERTS 

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

PAAL : iedere 2de vrijdag, om 19u, caM 
Huysmans, tegenover de kerk. 
NEUSDEN : iedere 2de vrijdag, om 20u. In 
de Oude Kring. 
ST. TRUIDEN i iedere 3da vrijdag, café Hat 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vrijdag Café 
Area. 

Volksvsrtegenwoordiger E. RASKIN 

ledere eerste zaterdag van da maand 

KAÜLILLE van 9u30 tot lOu : bij Gerard 
Vossen, Kleine Fonteinstraat 14. 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE van 10u30 tot 
H u : bij Hubert Lipkens, gemeenteraadslid, 
Venderstraat 5, tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 

PEER van 11u30 tot 12u : bij Jan Plas, Col
legelaan 5, tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE van 12u30 tot 13u : Café W i t Paard, 
Nieuwstad 28 , tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
ledere tweede zaterdag van da maand 
OVERPELT van 9u30 tot lOu : bij Raf Geu-
sens, Dorpsstraat 45 , tel. 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 . 

LOMMEL van 10u30 tot 11u : bl] Mevr. D« 
Roo-Neven, Beemdstraat 9 2 , t. 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 
HELCHTEREN van 11u30 tot 12u : C i M 
Eden, Houthalensestaenwog 30 , talafoon 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 
ledere derde zaterdag van da maand 
MAASMECHELEN van 9u tot 9u30 : Hotel 
Limburg, Rijksweg 194 - 196 , telefoon : 
0 1 1 / 7 6 . 4 0 . 8 6 . 

TONGEREN van lOu tot 10u30 : bij Pol 
Jorissen, Blaarmolenstraat 13, telefoon 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 

BORGLOON van 11u tot 11u30 : bij Sylvio 
Wiinants, Graeth 1 , teL 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT van 12u tot 12u30 : Café ABC, 
Tongerse Baan 3, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere vierde zaterdag van de maand 

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

A A N HUIS van i g u 3 0 tot 21 u : Ursulastraat 
1 . Eigenbjlzen, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

OOST-VLAANDEREN 

Senator M. C0PPIETER8 
Earste zaterdag van d« maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dfir. Kaldar-
mans, Kastaelstraat 186 . 
LEBBEKE : op talefonische afspraak : 
2 1 . 3 8 . 8 9 . 
W I E Z E - DENDBRBELLI om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : OM SoMIa , 
Brusseisestraat. 

Tweede zaterdag van da owMid 
WETTEREN om 14u : Vlaama Hult De 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : CaH MIkane. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallietar. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnerthof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldls. 
GREMBERGEN om 17u : SekretaHaat. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij P. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 

Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Hult De 
Klokke. 
SCHELLEBELLE • W ICHELEN : om I S u . 
SCHOONAARDE om 16u : Mikona. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Palliatcr. 

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

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

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

Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 tot 21 u : Dorpslaen 7. 

Laatste zaterdag van da maand 
ZAFFELARE van l l u tot 12u : De Beurt, 
Dam, 5. 

MELLE : van 14u.30 tot 15u.30 : Café De 
Snoek, Gontrode Heirweg 4 9 . - Telefoon : 
30 .06 .53 . 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : In da 
Vier Wegen, Steenweg 84. 
BOTTELARE van 16u30 tot 17u : bl] da 
Geyter, Koningin Astridiaan 19. 
OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bl] Paro-
wijck. Dorp 8. 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 i bl) 
Van Gysegem, Kerkstraat 8 3 . 

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

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 

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

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

ADEGEM van lOu tot l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO van l l u tot 12u : Middenstandhult, 
Markt. 
Tweede zaterdag van da maand 
WATER VLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot l l u : bl] D. Coppo-
jans. 
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emlle Hullo-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bl] D. Notta-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot l l u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u tot 12u : café DIederlkt, 
Diederlksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u tot 12u : bl] Mark 
Herreman, isegem. 
Eerste maandag van da maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bl] Julat 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van da maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café RI t i , 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van da maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emlle Hulla-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 

Elke eerste zaterdag 

DEINZE : 10 u., café Rosbrau, Markt. 
GENT : 11 u.. Koningin Astridiaan 123. 
LOVENDEGEM : 14u.45, café Volkshuis. 
Elke eerste zondag 
OOSTAKKER : afwisselend bij Dr. De Pille-
cijn, Holstraat, of in café 't Smisken, Lourdes. 
Elke eerste maandag 
GENT : 20 u., bij Karel Rigo, Pccrstr. 129 . 
VURSTE : 21 u., bij Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 
Elke derde zaterdag 
AALTER : 11 u., café Casino, Markt. 
Elke derde zondag 
LANDEGEM : bij Guido Schaeck, Vosselare-
straat 16, om 11 u. 

•VLAINDERE 

Volksvert. E. VANSTEENKI8TE 

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

Eerste zaterdag van de maand 

VEURNE : De Beurs, Markt - om 9 u. 
D I K S M U I D E : Vlaams Huis, IJzerlaan -
om 10 u. 
M E R K E M - W O U M E N : café < Nieuw Wou-
men », Dorp 77, Woumen, om 11 uur. 
HOUTHULST : bij raadslid M . Van Cleven, 
Terrestraat 8 - om l l u . 3 0 . 
KORTEMARK : bij Wwe J. Darras, café 
« Gudrun », Statiestraat - om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moe-
restraat - om 12u30. 
ICHTEGEM : Engelstraat 10, Mevr. L. De-
keyser - om 13u30. 

Derde zaterdag van de maand 

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

DE H A A N : « De Terre >, Gasthof bij Tram
halte - om 11 u30. 
VLISSEGEM : bij Irma Van Haecke, Kerk
straat (dorp) - om 12 u. 
BREDENE : bij Kamiel Haeck, Driftweg 59 
- om 12u30. 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) : Vlaams 
Huis, Voorhavenlaan 20 - om 13 u. 

Elke maandag, op afspraak : 
OOSTENDE : Van iseghemlaan 6 - Tal. : 
059/70.95.48. 

Senator VAN IN 

BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
l l u tot 12u, In Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 23 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van da maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker. Motstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 3 9 . 
3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van lOu tot l l u : ten 
huize van V. De Lille, Helmweg 12, Knokke. 

Senator Frans BLANQUAERT 

lEPER : elke eerste zaterdag van da maand, 
van l l u 3 0 tot 12u30, in café cRambrandt», 
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen lOu en l l u . 

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

1 december 
KORTRIJK : 17u.30 tot 19 u., « 1302 », 
Burg. Reynacrtstr. 9, tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : 20 u. tot 21 u., Vredestraat 
10, tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 
5 december 
BISSEGEM : 20 u. tot 21 u., « Leopold >, 
Stationstraat 3, tel. 0 5 6 / 2 2 . 5 4 . 3 0 . 
8 december 
LENDELEDE : 11u.30 tot 13 u., « De 
Handboog », Plaats, tel. 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 . 
KORTRIJK : 17u30 tot 19 u., , 1302 . , 
Burg. Reynaertstraat 9, tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : 20 u. tot 21 u., Vredestraat 
10, tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 
13 december 
INGOOIGEM : 16 u. tot 17 u., < Streuvels », 
St Antoniussfraat 20 , tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 4 . 5 7 . 
WAREGEM ! 17u15 tot 18u.15, t Week
end », Holstraat 23 , tel. 0 5 6 / 6 0 . 2 6 . 5 6 . 
GULLEGEM : 18u.30 tot 19u.30, < Sta
dium >, Wevelgemstraat, tel. 0 5 6 / 4 1 . 1 6 . 7 8 . 
15 december 
KORTRIJK : 17u.30 tot 19 u., . 1302 «, 
Burg. Reynaertstraat 9, tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : 20 u. tot 21 u., Vredestraat 
10, tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 
17 december 
MENEN : 18 u. tot 19 u., n De Beiaard », 
Kortrijksestraat. 
2 0 december 
DEERLIJK : 16 u. tot 17 u., < Bloemenhof s. 
Tulpenlaan 26 , tel. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 4 0 . 
V ICHTE : 17U.15 tot 17u.45, bij N. Wael-
kens, Harelbekestraat 35 , tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 3 . 7 6 . 
HARELBEKE - STACEGEM : 18 u. tot 19 u., 
c De Zwaan >, Dorpplaats 2, telefoon : 
0 5 6 / 2 2 . 1 1 . 5 0 . 
22 december 
KORTRIJK : 17u30 tot 19 u., « 1302 >, 
Burg. Reynaertstraat 9, tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : 20 u. tot 21 u., Vredestraat 
10, tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 
29 december 
KORTRIJK : 17u.30 tot 19 u., . 1302 >, 
Burg. Reynaertstraat 9, tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : 20 u. tot 21 u., Vredestraat 
10, tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 

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

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u : Helvetia, Kerkstraat 3 2 . 
WESTENDE om lOu : Sportwereld, Lombard
zijdelaan 156. 
LEFFINGE om l l u : Gasthof 't Steen, Dorps
straat. 
DE H A A N om 12 u : De Torre, Tramhalte. 
MIDDELKERKE om 15u : Were Di, De Smet 
de Nacyerlaan. 

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

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

Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : Willy Devriendt, Ro-
collettenstraat 66. 
ALVERINGEM om 1 Ou : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 

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

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

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u tot 
19u of op afspraak, tel. 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 
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OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
LEDENHERNIEUWING 

Het arr. bestuur verzoekt de af
delingen de ledenhernieuwing af 
te rekenen met onze penningm. 
uiterlijk op 15 december e.k. Het 
moet toch gebeuren en... opge
ruimd staat netjes ! Dank bij 
voorbaat voor de medewerking ! 

AALST (Stad) 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

AALTER-BELLEM. 
LOTENHULLE-POEKE 
KIESFONDS 

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

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

ASPER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : 3e donderdag, 9-1 Ou, 
Klonkelveldstr. 19, tel. 84.20.84. 

DENDERMONDE (Arr.) 
RAAD 

De arr. raad van 18 november 
ging door in zaal De Zwaan. Vol
gende afdelingen waren aanwe
zig : Berlare, Dendermonde, Grem-
bergen, Hamme, Oudegem, Uit
bergen, Schoonaarde, Wichelen, 
Buggenhout, Baasrode, Wieze, 
Wetteren, Waasmunster, Overme-
re. Op de agenda stond : verslag 
Partijraad door prov. raadslid 
Burgraeve en de verkiezing van 
de nieuwe partijvoorzitter die uit
gebreid besproken werd. Alg. op
merking kandidaten zouden 
vroeg genoeg op voorhand moe
ten bekend zijn. Slechts één kan
didaat stelde zich officieel voor. 
Tevens werd de arr. kaderdag van 
zaterdag 29 november te Dender
monde besproken, het sekr., het 
dienstbetoon, de financiën. Alle 
kaderleden worden dringend ver
wacht op de meeting met Hugo 
Schiltz in zaal Sportparadijs, Kas-
teelstr. Verder werd betreurd dat 
de politieke tribune in het week
blad « De Voorpost » niet meer 
verschijnt. De VU alleen stuurde 
nog teksten in. 

VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHEL-
DE-DEN DER-DURME 

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

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

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

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

Zele : café Pallieter, Lokeren-
baan 15, elke 2de en 4de donder
dag van 15 tot 16 u. 

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

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

Kalken Cremershuis (Oud 
Vlaams Huis), Vromontstr., elke 
maandag van 16 tot 17 u. 

VUJO-KADERDAG 
14u : bedoeling en opzet van de 

kaderdag, struktuur en organisa
tie van VUJO, werking in het arr. 
Dendermonde en diskussie. 

15u : verkiezing van het arr. ko-
mitee, van de afgevaardigden voor 
de nationale VUJO-raad en de arr. 
VU-raad. 

15u20 : akties plannen en voe
ren. 

16u30 : be'sluiten en afspraken. 
17u : meeting met Hugo Schiltz 

in zaal Sportparadijs, hoek Veer-
str.-Kasteelstr. te Dendermonde. 

De kaderdag gaat door in het 
lok. Gulden Hoofd, Markt 20, Den
dermonde, op zaterdag 29 novem
ber om 14u. Verkiezing van 14 tot 
15u. Stemgerechtigd : de VU-le-
den van 16 tot en met 25 jaar. 
Kandidaten : VU-leden van 16 tot 
en met 35 jaar. 

DENDERMONDE 
. DE KNAPTAND » 

Op 16.000 eks. werd dit num-
meé speciaal verspreid omdat het 
over de fuzies ging. In de gemeen-
Oudegem, Mespelare, Baasrode 
ten Grembergen, Schoonaarde, 
en ook in Groot-Dendermonde. 

EREMBODEGEM (Centrum) 
SINT MAARTENFEEST 

Een entoesiaste groep kinderen 
begroette luid zingend de Sint, 
die op zondag 9 november een 
bezoek bracht aan de kinderen 
der Vlaams-nationalisten van 
Erembodegem. De Sint had voor 
elk van hen een geschenkje. Tot 
slot genoot groot en klein van het 
poppenspel King-ong. Aan allen 
die meewerkten om dit feest te 
doen slagen zeggen we dank. Aan 
alle aanwezigen tot weerziens. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARR. MEETING 

Vrijdag 5 december te Waar
schoot Om 20u in de zaal Sohut-
tershof, Stationsstr. 50. Tema : 
Vlaanderen eisende partij. Spre
kers : sen. Maurits Coppieters, 
volksvert. Paul Van Grembergen 
en prov. raadslid F. Van Holder-
beke. 

Vrijdag 12 december te Zulte 
om 20u in het Brouwershuis, 
Staatsbaan. Tema : Vlaanderen 
eisende partij. Sprekers : sen. 
Wim Jorissen en volksvert. Frans 
Baert. 

BETOGING TE GENT 
In verband met de onwettige en 

ondemokratische opsluiting van 
Piet De Pauw en zijn Takkers 
heeft er een betoging plaats te 
Gent op zondag 30 november te 
11u. Verzamelen aan de Roeland. 
Alle afdelingen uit ons arr. en 
ook daarbuiten worden verzocht 
zo talrijk mogeli}k aanwezig te 
zijn. 

ARR. RAAD 
Heeft plaats op vrijdag 28 no

vember om 20u. Deze vergadering 
is zeer belangrijk. Alle arr. raads
leden worden verzocht aanwezig 
te zijn, ofwel een plaatsvervan
ger aan te duiden. 

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

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
VREDESOPTOCHT VOS 

Dinsdag 11 november had te 
Destelbergen een vredesoptocht 
plaats ingericht doos VOS-Destel-
bergen-Heusden. Dit jaar mochten 

we achter de NSB opstappen zon
der politie als scheidingslijn, na
dat de voorgaande jaren zekere 
afstand moest bewaard worden. 
In de optocht stapte ook sen. O. 
Van Ooteghem. In de kerk ston
den de vaandeldragers van VOS 
en NSB broederlijk naast elkaar. 
Hoop op zegen dachten vele 
Vlaamse naïevelingen. Op het ein
de van de mis speelde men de 
« Brabangonne ». Iedereen stond 
ingetogen recht. De beloofde 
Vlaamse Leeuw werd echter niet 
gespeeld. Dan maar gezongen en 
uit volle borst. Dit scheen niet 
naar de zin van de « zuiveren » 
van de NSB en ze stapten samen 
met Baas Ganzendonck — de bur
gemeester — en enkele schepe
nen naar buiten. Enkele toeschou
wers riepen « Amnestie ». Na de 
kerkelijke plechtigheid had buiten 
aan de gedenksteen een bloemen
hulde plaats. Door VOS werden 
twee borden neergezet. En met 
« Vrede » en een met « Nooit 
meer oorlog » in vier talen. Rond 
de middag gaf de burgemeester 
opdracht aan zijn agenten om de 
borden weg te nemen. VOS pro
testeerde bij monde van haar 
voorz. dhr Clierieck. In de late 
namiddag stapte Roland Kerckaert 
(VU en VOs-er) met de weggeno
men borden rond hem gebonden, 
uit protest te voet van het Een-
beekeinde naar de kerk van Des-
telbergen-Centrum, waar hij zich 
naast de gedenksteen opstelde. 
Hi-j bJeef er tot de duisternis in
trad. 

GEMEENTERAAD 
Voornaamste punt op de agen

da : de begrotingswijziging, en 
allerlei gemeentelijke belastingen 
(die hetzelfde zullen blijven als 
vorig jaar). Het meest verdachte 
in de begrotingswijziging was wel 
de 250.000 fr. die men te weinig 
voorzien had in de raming van 
1975 voor werken aan het nieuw 
afdak en de keuken in de gemeen
teschool. We komen daar volgen
de week op terug. Enige deining 
verwerkte ook de verdubbeling 
van het kapitaal bij TV-Oost, waar
voor de gemeente nu een lening 
aangaat van 1.800.000 fr. Raadslid 
Koen van Meenen herinnerde aan 
de vroegere mooie beloften waar 
toch duidelijk beloofd werd dat 
de uitbreiding van het TV-net zou 
betaald worden met de winsten 
van TV-Oost zelf. Zelfde raadslid 
vroeg ook een kleine wijziging te 
brengen in het trajekt van de lijn
bus Heusden-Ten Ede-Wetteren 
met bijkomende haltes aan de 
Donkerstr., Mellehoek, Veerhoek 
en Huis Van Oostenrijk. Men ging 
ermee akkoord en men zou de 
maatschappij van de buurtspoor
wegen op de hoogte brengen. Er 
weze nog vermeld dat er voorle
zing gegeven werd van een brief 
van de goeverneur i.v.m. de vie
ring van 25 jaar Koningdom. Koen 
Van Meenen vond het onverant
woord in deze inflatietijd, waar 
de regering zelf de mensen aan
zet tot bezuinigen, zij zelf nooit 
het voorbeeld geven en nu nog 
de nagel op de kop slaan met 
feen miljardenuitgave-verspilling 
aan zulke plechtigheden. 

LEDEBERG 

SOC. DIENSTBETOON 
Prov. raadslid en gemeente

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

Om het even welk probleem kan 
besproken worden. Vanzelfspre
kend Is alle dienstbetoon vertrou. 
weiijk en volledig kosteloos. 

NrEUWKERKEN-WAAS 

PROPAGANDA 
Prachtige nylon leeuwevlaggen, 

slechts 320 fr., spelden Vfu of 
leeuwtjes alsook wimpels zijn te 
bekomen bIJ Hilaire Govaert, Hel-
hoekstr. 72. 

KflL€nD€R 
NOVEMBER 
28. Landegem-Hansbeke-Merendree : Kamerlid Baert houdt 

rede op mosselfestijn in zaal Cecilia, Dorp, Landegem, 
om 20u. 85 fr. inkom, leden gratis. 

28. Merelbeke : De jongerengemeenschap Anthos en We
reldwinkel nodigen u uit op een gespreksavond over de 
Basken met o.a. W. Luyten. Lokaal Anthos, Leopoldlaan. 

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

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

29. Nieuwkerken : Gezellig samenzijn voor alle VU-voetbal-
fans in lok. Zaal Raes. 

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

DECEMBER 
5. Erembodegem-Centrum : Vik Anciaux houdt een politieke 

toespraak in zaal Rembrandt, Stationsstr. 26, om 20u. 
5. Welle-Denderleeuw : St-Niklaasfeest om 18u30 in zaal 

Botjeshof te Welle. 
6 Wondelgem : St-Niklaasbal in zaal Nachtegaal, Spoor-

wegstr. 84, om 21 u, met het orkest Benny Scott and 
the Big Ben. 

6. Merelbeke : 18u30 in de kerk van Merelbeke-Centrum, 
eucharistieviering voor de overleden vrienden van de 
Vlaamse Gepensioneerden Merelbeke. Vóór de h. mis 
vlaggewijding. 

6. Moorsel-Baardegem-Meldert : Simpatisantenbal In zaal 
Ons Huis, Hoogstr. 86, Baardegem. Orkest : The Friends 
Collection. Aanvang : 21u. 

9 Ertvelde : Bestuursvergadering. 
9. Merelbeke : Koffietafel in zaal Rola, Roskamstr., om 15u. 

Verder hoog bezoek van Sinterklaas. 
12. Aalst (Arr.) : VU-meeting in zaal Madeion, Grote Markt, 

om 20u. 
13. Oosterzele : Afdelingsbal in Landgoed Ten Berg, om 

20u30, met The Ricwill's. 

NEVELE 
ST-NIKLAASBAL 

De afd. Nevele, Landegem en 
Hansbeke geven op zaterdag 5 
december om 20u hun eerste St-
Niklasbal in Schuttershof te Hans
beke, Dorp. De Studio Black and 
Round zorgen voor het vermaak. 
Inkom : voorverkoop 50 fr., aan de 
ingang 60 fr. Kaarten zijn te be
komen bij alle bestuursleden. 
NIEUWKERKEN 
SINTERKLAAS OP BEZOEK 

Zoals ieder jaar komt de Sint 
bij de kinderen van onze leden op 
bezoek van 1 tot en met 4 decem
ber. Zij die de Sint wensen te 
ontvangen gelieven dit aanstonds 
te laten weten aan één van onze 
bestuursleden. Niet-leden die de 
VU-Sint voor hun kleintjes willen 
op bezoek krijgen hoeven slechts 
lid te worden van onze partij 
(slechts 120 fr.). 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Oswald Van Ooteghem en/ 
of prov. raadslid Georges Gyse-
ghem stellen zich ten dienste van 
eenieder steeds de laatste zater

dag van de maand om 14u30 in de 
Gontrode, Heirweg 49 (30.06.53). 

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

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

WAARSCHOOT 
KIESFONDS 

Onze afdellngskas Is blut. Een 
niet aflatende propaganda, de 
verspreiding van 2.000 nummers 
van « Wij », onze forse bijdrage 
voor de off-setpers van VU-Meet-
jesland, het aanschaffen van een 
stapel papier en de lopende on
kosten waren al te samen een 
beetje meer dan onze kas nog 
kon dragen. Er wordt echter al 
aan de vorming van een kies
fonds gewerkt. Al onze leden 
hebben het voorrecht hieraan te 
mogen meewerken. 

NAJAARS-AKTIE 
In het arr. Aalst is « Najaars-aktie » geen ijdel v ihalve de tradi
tionele hernieuwing van leden en abonnementen, bestaat deze « Na
jaars-aktie » uit volgende elementen : abonnementenslag, die wi j terug 
zullen winnen, daar maken wij een ere-zaak van. Een pro-federalistische 
aankondiging in alle publiciteitsbladen. Een populair pamflet, met een 
(voorlopige) oplage van 20.000 eksemplaren. Propaganda op adres. Drie 
verschillende aanplakbrieven. Straatmeetings met mikro-wagen (of me
gafoon), sandwich-borden en pamfletten. Een arr. meeting te Aalst 
( z a a i - Madeion ») op vrijdag 12 december. En gelijktijdig is ook de 
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend jaar 
reeds gestart, ü ziet, er is voor elk wat wils ! 
Op de foto : een propaganda-ploeg te Meldert aan het werk. 
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WEST-VLAANDEREN KflL€nD€R 

DE PANNE-ADINKERKE 
OVERLIJDEN 

Onze afdeling werd anderniaal 
getroffen door het plotselinge 
overlijden van mevr. Jozef ien 
D'Hollander, echtgenote van onze 
vrierni Gaspard Dobbelaere. Om
ringd door talrijke familieleden en 
vrienden werd zij op 25 oktober 
ten grave gedragen. Een trouw en 
aktief VU-lid, een sterke en inne
mende Vlaamse vrouw is ons ont
vallen. Langs deze weg om betui
gen wij nogmaals aan onze vriend 
Gaspard en familie ons innig me-
devoelen. 

DIKSMUIDE 
GESLAAGDE IVIEETING 

Op dinsdag 11 november kwa
men meer dan 100 vrienden opda
gen in het Vlaams Huis voor de 
jaarlijkse meeting : flinke opkomst 
voor een vakantiedag, terwijl een 
reeks anderen naar Alveringem 
moesten. Vik Anciaux, fraktielei-
der van de VU in de Kamer, was 
in een goede dag en bewees, aan 
de hand van talloze voorbeelden, 
hoe broodnodig de VU er vandaag 
nog is. Hij besloot met een op
roep tot eensgezindheid en ver
heugde zich over de nieuwe inzet 
van de jongeren. Ook Miei Van; 
steenkiste deed nog eeo oproep, 
waarna voorz. Cyriel Bultinck zeer 
tevreden de vergadering afsloot 
met de Vlaamse Leeuw. 

GISTEL 
HUWELIJK 

Op 23 november werd het hu
welijk ingezegend van Jan Zwae-
nepoel (zoon van ons prov. en ge
meenteraadslid Maurits) met An
nie Vermeersch. Onze hartelijkste 
gelukwensen. 
NA ONS BAL 

Daarmee is ons bal dan ook 
weer voorbij : de opkomst was 
zeer goed, en we danken van har
te de vele leden die uit de om
liggende gemeenten waren opge
komen om ons te steunen. Ook 
de inrichters werden beloond 
voor het werk. En nu vooruit met 
de politieke werking, want de ge
meenteverkiezingen kondigen zich 
reeds aan. 

GROOT-OOSTENDE 
LINKS OF RECHTS ? 

Het werd een drukke opkomst 
In het Prinsenhof op 9 november: 
een vijftigtal jongeren, aangevuld 
met kamerlid Vansteenkiste, oud-
sen. Vandeweghe, arr. voorz. Huy-
ghebaert, arr. sekr. Nagels en 
voorz. Tommelein, waren vol aan
dacht voor de schitterende en de 
beheerste uiteenzetting van Dries 
Demoen. Een zeer levendig debat 
volgde hierop dat eigenlijk tot be
sluit bracht, dat de VU noch links 
noch rechts staat. Doch « er bo
ven ». In feite was het debat niet 
uitgeput en de wens werd uitge
drukt hieraan nog een diskussie 
te besteden. Vanwege VUJO-nati-
onaal waren er Rammelaers en 
Priem. Zeer nuttige vergadering I 
GEMEENTERAAD 

Indien het regeringswetsont
werp gestemd wordt krijgt Oost
ende 41 raadsleden, dwz. acht 
meer dan totnutoe. Van die acht 
moeten er natuurlijk een flink 
part naar de VU gaan. Daarom 
stelt het dagelijks bestuur alles 
in het werk om de partij nog ver
der uit te bouwen. Groot-Oosten-
de had in 1975 aan leden 1.111, 
voor 1976 plannen wij 1.222, om 
ons arr. op 22% te helpen bren
gen. 
SINTERKLAAS 

Zoals reeds meegedeeld vla 
« Westgalm » gaat dit door op 7 
december In het Koninginnehof. 
De bijdrage Is 50 fr .per kind en 
men moet zich inschrijven tegen 
30 november. Kinderen tot Inkl. 
10 jaar. Centrum, bij mevr. Van 
Sijnghel, mevr. Van Colllie, mej. 
Sarrazijn ; Mariakerke, bij mevr. 
Hiltrop ; Raversijde, bij mevr. Van-
denabeele ; Stene, bij mevr. 
Schockaert en mevr. Meyers ; 
Vuurtoren, bij mevr. Vanhoutte ; 
Zandvoorde, bij mej. Vanmaele. 

DIENSTBETOON 
Wij vestigen er uw aandacht op 

dat onze gemeenteraadsleden en 
ook die van de KOO gaarne te 
uwer beschikking staan. De KOO-
leden zijn dr A. Van Rintel in 
Zandvoorde en Annie Vanhoutte 
in de Vuurtoren. Voor het zieken
fonds De West is het plaatselijk 
kantoor, Jozef ll-str. open op 
maandag en donderdag van 9 tot 
12u en vrijdags van 15 tot 19u. 
Maak er gebruik van. 

DAGELIJKS VUJO-BESTUUR 
Op 9 november werd een uit

gebreid VUJO-bestuur geïnstal
leerd, dat de jongerenwerking 
van de vijf afdelingen zal koördi-
neren. De verkiezingen brachten 
volgend bestuur : voorz. : W. Ser. 
pieters (Stene) ; ondervoorz. : 
J.M. Hiltrop (Mariakerke) ; sekr. : 
Geert Defurne (Vuurtoren) ; pen-
ningm.: Rik Vandamme (Centrum); 
prop. : Eddie Vandenabeele (Ra
versijde) ; org. : D. Versieck 
(Stene) ; pol. vorming : Kris 
Verougstraete (Centrum). Verder 
nog : DIna Vanmaele (Zandv.), P. 
Cornelissen, Bart Vansijnghel 
(Centrum), E. Vanhecke (Maria
kerke), Hugo en Jan Coulier, Wllly 
Vandenabeele (Raversijde), Jo 
Huyiebroeck en Y. Degryse (Ste
ne) en J. Vanblaere (Raversijde). 

HOOGLEDE 
GELUKWENSEN 

Er is vreugde om Maaike, eer
ste kindje In het gezin van Roger 
Leyn-Lievens. Hartelijke geluk
wensen, 

HUWELIJK 
Hartelijke gelukwensen aan 

Hendrik Raes en Christa Wer-
brouck die op 28 november hu
wen. 

ICHTEGEM 
HUWELIJK 

Onze leden Erik Declerck en 
Frieda Chrlstlaen stapten In het 
huwelijksbootje : onze beste wen. 
sen begeleiden hen. Proficiat. 
GEBOORTE 

Onze hartelijkste gelukwensen 
aan Noël en Marie-Jeanne Meule-
meester-Bonny met de geboorte 
van hun tweede kindje Elie. 

IZEGEM 
SINTERKLAASFEEST 

Voor het Sinterklaasfeest van 
zondag 30 november kunnen geen 
inschrijvingen meer genoteerd 
worden, noch voor kinderen noch 
voor de koffietafel. De Inschrij
vingstermijn is onherroepelijk 
voorbij en alle tafels zijn bezet. 
Er zal wel nog een plaatsje te be
machtigen zijn om en bij de tap
kast van zaal Century waar het 
SInterklasfeest doorgaat. Leden, 
abonnees en simpatlsanten die 
niet inschreven, verwachten wij 
als toeschouwers. Hun aanwezig
heid zal beschouwd worden als 
een blijk van simpatle. Vrienden, 
een gelegenheid om eens met 
eigen ogen te zien hoe de VU-
famllle uitgebreid is. Vergeet het 
niet : aanvang om 15u. 

LEDENHBRNIEUWING 
Het Izegems VU-bestuur is met 

man en macht (eigenlijk met 
vrouw en man en macht, want de 
VU-vrouwen werken even dapper 
mee) aan het werk gegaan om in 
de kortst mogelijke tijd de leden
hernieuwing te voltooien. Wij 
brengen het nog even In herinne
ring : een hoofdlld betaalt 120 fr., 
een bijlid 60 fr. Het Is misschien 
de gelegenheid voor een huisge
noot om zich als bijlld op te ge
ven. Een bijlld is een even vol
waardig lid, doch betaalt slechts 
60 fr. En neem ons deze oproep 
niet kwalijk. Help de bestuursle
den om de hernieuwing vlot af te 
werken. Zorg voor gepast geld. 
Schrijf vooraf op een kaartje één 
of enkele namen van mogelijke 
geïnteresseerden in de VU. Hou 
het bezoekende bestuurslid niet 
nodeloos bezig, want ook het wer
ven van nieuwe leden en abon
nees gaat onverminderd door. 

VOORDRACHT VU-VROUWEN 
Voor de Izegemse afdeling van 

de VU-Vrouwen spreekt Betty 
Hoste, advokate, over de vrouw 
en haar rechten, op woensdag 10 
december, in het Vlaams Huis, 
om 20u30. Een spreekster uit 
eigen kring, met spreektalent én 
vakkennis. Een voordracht om niet 
te missen. Ook de mannen zijn 
welkom ! 

KOEKELARE 
SUKSES I 

Sint-Maarten kwam bij vele 
dankbare ouders op bezoek op 11 
november. We hebben nooit te
voren zoveel huisbezoeken moe
ten afleggen : het gaat prima. St-
Maarten was ook erg vermoeid 
na zijn tocht I Dank aan alle me
dewerkers. 

KOKSIJDE 
HERFSTWANDELING 

Samen met leden van de afd. 
Adinkerke-De Panne hebben we 
op 11 november genoten van een 
heerlijke herfstwandeling in het 
Cabourg te Adinkerke. Met een 
60-tal trokken we het duinenge
bied rond en onder een stralende 
najaarszon bewonderden we een 
mooi stukje achtergebleven na
tuur. 
LEDENHERNIEUWING 

Binnenkort mag u het bezoek 
verwachten van een bestuurslid 
voor het hernieuwen van het lid
maatschap, dat een ernstige steun 
betekent aan onze afdeling en be
stuur. We danken u nu reeds bij 
voorbaat voor uw hernieuwing. 

LEKE ' 
OVERLIJDEN 

Op 10 november overleed ons 
lid Jozef Denolf, gewezen school
hoofd, koster en orgelist van Lake. 
Onder grote deelneming werd hij 
op 15 november ten grave gedra
gen. Ook hij had na de oorlog zijn 
tol te betalen voor het idealisme 
waarvan hij steeds blijk had gege
ven en kwam met zo velen in de 
gevangenis terecht... voor Vlaan
deren. Onze innige deelneming 
aan de beproefde familie. 

OOSTENDE-IVIARIAKERKE 
DUINENGALM 

Deze week viert ons Maria-
kerks koor « Duinengalm » zijn 
tienjarig bestaan. In dit koor, aan
gesloten bij ANZ, zingen vele le
den en treedt onze penningm. 
Dries Demoen als solist op. Wij 
nodigen onze leden gaarne uit tot 
een jubileumkoncert dat in de 
kerk plaatsvindt heden 27 novem
ber met beroemde werken van di
verse komponisten, alsook met 
negrosplrltuals. Op zondag 30 no
vember om 11u wordt de Messe 
in C van Anton Bruckner gezon
gen met simfonische begeleiding. 
MOSSELEN 

Ook wij komen aan de beurt 
met een mosselensouper voor al
le leden, dat doorgaat op vrijdag 
9 januari in Sun Seft, Raversijde-
str. Deelnemingsprijs : 100 fr. 

OOSTENDE-STENE 
EEN VOL VLIEGMACHIEN 

Op 22 november ging ons — 
wel wat haas<tig georganiseerd — 
mosselsouper door, en trots de 
korte tijd zat ons « Oud Vliegma-
chien » proppensvol ! Bert Ruys-
schaert, voorz. van het dageMjks 
bestuur, hield de tafelrede. Jam
mer genoeg viel dit souper sa
men met de kommissievergade
ring op het stadhuis, waardoor de 
gemeenteraadsleden van dienst 
waren. Wij danken R. Verhaghe en 
de medewerkers voor het werk 
dat ze met dl^ gezellig samenzijn 
van leden gehad hebben. De poli
tie was in volle ijver om zich te 
beklagen over zgn. nachtlawaai. 
Wie stak daar achter ? 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
VUJO-NIEUWS 

Het arr. VUJO-komitee moet 
nog één lid aanduiden voor de 
nationale VUJO-raad. Dit zal 

NOVEMBER 
28. Brugge : Arr. raad in Breydelhof om 20u30. 
28. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
30. Izegem : VU-St-Niklaasfeest in zaal Century (Nederweg) 

vanaf 15u. 
30. Westende : Sinterklaas bij de kinderen. 
30. Oostende-Mariakerke : Jubileum koor Duinengalm, 11u. 

(Met ANZ). 

DECEMBER 
5. 
6. 

7. 
10. 

12. 

13. 

13. 
13. 
14. 

15. 
20. 

20. 

Ettelgem : Sinterklaasfeest. 
Brugge : Dansavond van kern Brugge in de Saeyehalle, 
Teaterplaats, Grauwwerkersstr. 
Groot-Oostende : St-Niklaasfeest in Koninginnehof. 15u. 
Izegem : Betty Hoste, advokate, over « Rechten van de 
vrouw ». Org. : VU-Vrouwen. Plaats : Vlaams Huis om 
20u30. 
Ettelgem : Husepotavond met Em. Vansteenkiste als ta
felredenaar. 
Kuurne : Gezellig samenzijn met Vlaamse hutsepot met 
ribstuk en worst in kasteel Leierust, Harelbeeksestr., 
om 20u. Onkosten : 150 fr. per persoon. Inschr. bij de 
bestuursleden vóór 5 december. 
Oostende-Vuurtoren : Hutsepotavond in Vlaams Huis. 
Poperinge : Afdelingsbal in zaal Het Belfort. 
leper : Kerstfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging 
om 14u30 in het Jeugdstadion. 
Arr. bestuur. 
Izegem : Hutsepotsouper Wandelklub Vlaams Huls in 
zaal Oud Gemeentehuis te Kachtem. 
Koekelare : Afdelingsbal in Zuudhove. 

slechts begin december gebeuren. 
En wel omdat de voorz. Geert De-
furme op 28 november in het hu
welijk treedt met Karla Knockaert. 
Meteen heeft hij ook een nieuw 
adres : Peter Benoitstr. 10, bus 4, 
Oostende-Centrum. 

PARTIJRAAD 
Ons arr. beschikt statutair over 

twee leden in de partlraad : O. 
Huyghebaert als voorz. en A. Van 
Sijnghel, door de raad aangeduid. 
Sedert vorige week hebben we 
een derde : de arr. sekr. J. Na
gels werd nationaal gekoöpteerd 
en tevens verkozen tot sekr. van 
het bureau. Proficiat. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HUWELIJK 

Morgen 28 november wordt het 
huwelijk ingezegend van onze 
vaandrig en tevens VUJO-be-
stuurslid Geert Defurne met Klara 
Knockaert van Bredene. Onze har
telijkste gelukwensen. 

OUDENBURG 
OVERLIJDEN 

Op 10 november werd één on
zer allertrouwste leden en natio
nalisten ten grave gedragen : A. 
Decramer. Ook hij had zijn tol te 
betalen aan de repressie na de 
oorlog. Onze innige deelneming 
aan de beproefde familie. 

ROESELARE 
VLAAMSE VROUWEN - ZIEKEN
KAS - WEST-FLANDRIA 

Alle belangstellenden gelieve 
volgende data te noteren : lok. : 
Westlaan 145. 

28 november : VU-meeting te 
Kachtem. 

1 december : knutselnamiddag. 
30 november : Nationale Vrou

wendag te Aalst. Inl. bij Annie 
indt, Kasteeldreef 2, Roeselare 
(20,41.68). 

7 december : jaarlijks kinder-
feest in feestzaal De Karre, Rum-
beke, om 14u30. 

10 december : dia-avond door 
G. Dewaele « Schoon Vlaande

ren » in zaal De Nieuwe Beiaard, 
Grote Markt, Roeselare. 

VEURNE 
GESLAAGD I 

Met wel honderd disgenoten en 
een zee van prijzen voor de tom
bola werd ons avondfeest vorige 
week In het Houtemse Handels
hof werkelijk een groot sukses. 
Voorz, Vandoorne kon dan ook te
vreden zijn. Volksvert. Emiel Van
steenkiste hield een korte toe
spraak. Wij danken alle deelne
mers, doch vooral de vrienden die 
het « werk » gedaan hebben. 

WERVIK 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Laat u ook aansluiten bij de 
voortdurend uitbreidende Vlaam
se organisatie ! Ziehier de zit-
dagen : 

Wervik : elke 2de en 4de vrij
dag, 18-19u30, in de Magdalena-
str. 75. 

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

Elke 1ste dinsdag, 19-20u, bij 
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108. 
Natuurlijk kunt u ook ten allen 
tijde onze mensen raadplegen ! 
Komt u maar gerust met uw pro
blemen : wij zullen ons volgaar
ne inzetten voor een bevredigen
de oplossing. 

WESTENDE 
SINTERKLAAS 

Hij komt dit jaar al vroeg, nl. op 
30 november. De ouders die zijn 
bezoek wensen kunnen zich wen
den tot een der bestuursleden of 
ook tot onze beide schepenen 
Omer Huyghebaert en Leon De-
wulf. 

WESTKERKE-ROKSEM 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : dr Jozef Devoldere ; 
sekr. : F. Veile ; penningm. : Mark 
Vermeulen (Roksem) ; prop. : Ed. 
Vanhixe ; org. : J. Ingelbrecht. En 
nu aan het werk : reeds twee 
nieuwe abonnees kwamen binnen 
en meerdere nieuwe leden. 

VERKLARING VAN DE VUJO 

De amnestie-aktie gepland door de VUJO-organisatie groot-Oostende, 
was bedoeld om de mensen erop attent te maken dat 30 jaar na 
wereldoorlog II nog altijd geen amnestie verleend werd : en er bijge
volg van een volledige vrede geen sprake kan zijn. 
De aktie werd gehouden op 11 november, omdat deze datum toch ook 
« vrede » betekent. 
De aktie is nooit bedoeld geweest als moedwillige provokatie, zoals 
sommige aanwezigen wel meenden. De Volksunie-jongeren stemmen 
in met de hulde aan de oorlogsslachtoffers en de herdenking van de 
wapenstilstand, maar wil dan ook een volledige wapenstilstand. 
Dit wil zeggen : niet alleen een wapenstilstand tussen mogendheden 
of staten, maar even zeer, zo niet meer ; een « wapenstilstand » 
tussen de mensen van éénzelfde volk met name : het Vlaamse volk. 
Daarom betreuren wij de houding van een paar « blinden », die hulde 
brachten aan de vrede en enkele ogenblikken later sloegen naar twee 
medeburgers, die daar ook waren in het teken van diezelfde vrede. 
Wij laken dan ook ten zeerste de houding van de politie, die alleen de 
geweldloze betogers opleidde en de geweldplegers ongemoeid liet. 
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BRABANT 
De VU-fraktieleider in de Bra
bantse provincieraad Staf De 
Doncl<er antwoordde vrij uitge
breid en sctierp op de toespraal< 
van goeverneur de Neeff. Hij 
diende de goeverneur van ant
woord daar waar deze het had 
over de specifiel<e problemen 
van Vlaams-Brabant. 

. De VU-fraktie stelt met genoe
gen vast dat de vooruitstrevende 
sociale politiek inzake grondbe
leid, onderwijs, gehandikapten-
zorg, enz. verder wordt gezet. 
De fraktie is bereid haar mede
werking te verlenen aan de uit
bouw ervan. 
Gedeputeerde Van Bever heeft 
met een zekere schrik om het 
hart de fenomenale stijging voor 
1976 uiteengezet en verdedigd. 
Misschien is deze stijging van 
het budget oppervlakkig gezien 
verdedigbaar. Nochtans kan de 
manier waarop de Deputatie naar 
nieuwe inkomsten zoekt onze 
goedkeuring niet wegdragen. Ner
gens worden er sporen gevonden 
van enige besparing. Daarenboven 
moet ik spijtig genoeg vaststel
len dat voor nieuwe inkomsten 
terug de gemakkelijkste bronnen 
aangeboord werden. 

Waarom heeft de Deputatie niet 
gedacht aan belastingen op de 
milieu-hinderende publiciteitsbor-
den, op de luxepaarden die ge
bruik maken van de openbare 
wegen en daarbij nog vaak hin
derend zijn voor de wandelaars ? 
Nee, gemakkelijker is het belas
tingen te heffen en de fietspia-
ten te verhogen. De gewone man 
betaalt immers toch ! 

HALLEVILVOORDE 
IN DE KOU ! 

Bestendig afgevaardigde Flour 
bracht verslag uit over de pro
vinciale politiek i.z. onderwijs. 
Inderdaad er zijn verwezenlijkin
gen. Toch wil ik laten opmerken 
dat de provincie op onderwijsge
bied het grootste gedeelte van 
haar inspanningen levert in de 
Brusselse Agglomeratie en Waals-
Brabant. Het arrondissement Hal-
le-Vilvoorde wordt heel stiefmoe
derlijk bedeeld. 
Gedeputeerde Schouppe had het 
speciaal over de rol van de Inter-
kommunalen en de inspanningen 
van de provinciale overheid op 
het vlak van industrieterreinen 
en tewerkstelling. We hebben de 
cijfers van de nieuwe werkplaat
sen gehoord. Even interessant 
zou het geweest zijn het aantal 

verdwenen werkplaatsen te ken
nen. 
Mijn partij stelt zich de vraag of 
de aandacht van de provinciale 
overheid, gezien de huidige kon-
junkturele toestand, niet meer 
moet gaan naar het behoud en 
vrijwaren van de bestaande werk
plaatsen. 
Denken we onmiddellijk aan de 
miljoenen die moeten gespen
deerd worden aan de omscholing 
van onze arbeiders ten gevolge 
van de huidige recessie. 
Het loont de moeite even na te 
gaan of er niet meer dient ge
streefd te worden naar werk in 
eigen streek. 
Vergeten we de tienduizenden 
pendelarbeiders niet die uit an
dere provincies dagelijks naar 
Brabant komen hun brood verdie
nen. Hier ligt een werkterrein 
voor de Gewestelijke Ontwikke
lingsmaatschappijen. 
De fabrieken dienen ingeplant 
daar waar werkkrachten voorhan
den zijn. 
Het gaat niet op dat nog meer 
Brabantse landbouwgronden prijs 
gegeven worden voor over-in-
dustrialisatie. 
Ik zou deze vergadering wellicht 
ten zeerste ontgoochelen moest 
ik niet inpikken op de ophefma
kende toespraak van de heer 
goeverneur. 

EEN PROVINCIE 
VLAAMS-BRABANT 
Tot mijn spijt moet ik de heer 
goeverneur er op wijzen dat de 

huidige unitaristische staatsstruk-
turen en ook deze van de provin
cie Brabant geen voldoende waar
borgen bieden voor de ontplooi
ing van ons Vlaamse volk. 
De provincie Brabant, in haar 
huidige vorm is veel te omvang
rijk, te ingewikkeld en te ver
scheiden. 
Het is ook zeker niet de schuld 
van de VU dat we de dag van 
vandaag met zoveel ingewikkelde 
en elkaar overlappende struktu-
den gezegend zijn. 
Mijn partij verdedigt sedert jaren 
(/eel eenvoudiger beleidsniveaus 
die het mogelijk moeten maken 
dat onze verschillende kuituren 
en volksgemeenschappen zich 
ongehinderd en met wederzijds 
respekt kunnen ontplooien. 
De administratieve poespas van 
nu is het werk van unitaire en 
niets oplossende nationale kom-
promissen door behoudsgezinde 
belangengroepen gesloten. 
De heer goeverneur beweert dat 
bij de splitsing van de provincie 
Brabant, de nieuwe provincie 
Waais-Brabant niet leefbaar Is, 
en anderzijds nadelig zou uitval
len voor de Brusselse Vlamingen. 
Mag ik dan toch zo vrij zijn er 
op te wijzen dat de huidige struk-
turen absoluut geen waarborgen 
inhouden voor onze Brusselse 
Vlamingen I Denken we maar 
aan de toestanden te Schaar
beek, Eisene, Etterbeek, enz. 
Zelfs de Vlaamse gemeenschap 
rond Brussel wordt voortdurend 
bedreigd. 

Vergeten we ook de toestanden 
niet in het Instituut Pasteur, de 
Brusselse Interkommunale Wa
termaatschappij, de Brusselse 
KOO-ziekenhuizen, enz. 
Bij het doorvoeren van de split
sing, zou een grote interkommu
nale, n.l. de interkommunale 
Vlaams-Brabant, op demokra-
tische wijze verkozen, tot stand 
komen, en zouden de huidige on-
demokratisch samengstelde in-
terkommunales geen reden van 
bestaan meer hebben. 
Een aldus ontstane provincie 
Vlaams-Brabant zou het orgaan 
zijn, om met eigen middelen, de 
specifieke administratieve, eko-
nomische, sociale en kulturele 
belangen van haar homogeen sa
mengestelde bevolking te behar
tigen. 

De VU zal alleszins verder blij
ven ijveren voor de splitsing van 
het kiesarrondissement B-H-V en 
voor de oprichting van de pro
vincie Vlaams-Brabant. Wij dur
ven hopen dat alle Vlamingen uit 
deze raad, hun vroegere beloften 
getrouw, ons hierbij zullen steu
nen ». 

Tot daar fraktieleider Staf De 
Doncl<er die verder nog verldaar-
de niet te l<unnen al<koord gaan 
met de waarborgen i.v.m. de op
richting van een kinderhospitaal 
waarvan de realisatie aan de 
KOO-Brussel zou toevertrouwd 
worden in het Brugmanhospitaal 
en van 10 % door de provincie 
gefinancierd. 

LIMBURG 

In het derde deel van zijn rede 
handelde Gabriels vooral over het 
onderwijs in de Voerstreek en de 
aanleg van de A-24 als volgt : 
. Nochtans, mijnheer de voorzit
ter, zou ik in dit verband willen 
aansporen tot matiging in ons 
optimisme. Hoe dikwijls immers 
in het verleden dachten de Vla
mingen dat ze er al gekomen 
waren, dan wanneer ze de met 
beloften gevulde hand openden, 
ze ontdekten dat het niet veel 
meer was dan een dode mus. 
De samenvoeging van de 5 ge
meenten in de Voer tot één ge
meente had de provincie een mo
gelijkheid geboden de kleine ver-
fransende gemeentekringetjes te 
doorbreken ; de verfransers zijn 
ons echter een stap voor ge
weest ; het onderwijs verhuisde 
naar de vrije sektor en men kreeg 
wat men vroeg : faciliteiten ! 
Indien deze niet verdwijnen zul
len we blijven achteruitboeren 
totdat de volksvreemde voerpo
tentaten hebben wat ze willen : 
« Retour a Liège » ! Daarom zou 
de provincie met alle mogelijke 
(en zelfs radikale) middelen bij 
de hogere overheid moeten plei
ten voor afschaffing van die on
derwijsfaciliteiten. Alleen op die 
manier zullen de inspanningen 
van de provincie Limburg rende
ren ! 

DE AANLEG VAN DE 
OMSTREDEN A-24 

Bij de behandeling van het hoofd
stuk wegverkeer heb ik reeds dui
delijke argumenten naar voor ge
schoven om de aanleg van deze 
weg op zijn zachtst gezegd in 
vraag te stellen. Ik heb me spe
ciaal beperkt tot ekonomische 

motieven in navolging van wat 
kollega Moors vorig jaar in zijn 
slottoespraak vroeg : de proble
matiek van de infrastruktuur niet 
met gevoelsmatigheid te benade
ren. Wel op twee facetten wil ik 
even verder ingaan, me telkens 
baserend op zakelijke gegevens. 

EKONOMISCHE 
ARGUMENTEN 

In het rapport van de Belgische 
wegenfederatie wordt deze auto
snelweg op grond van ekono
mische motieven zonder meer 
verworpen. 
In deze studie die uitgevoerd 
werd door ekonomisten van de 
Belgische Universiteiten werd re
kening gehouden met de volgen
de kosten en baten : — brand
stofbesparing, besparing bij af
schrijving van de voertuigen, ver
mindering van de schade bij on
gevallen, zowel lichamelijk als 
materieel, tijdsbesparingen, ba
ten voortspruitend uit een klei
ner wagenpark, kosten van ont
eigeningen, kosten van het bou
wen en kosten van onderhoud. 
Wel op biz. 5 van de samenvat
tende konklusies staat letterlijk 
te lezen : « Tussen Eindhoven en 
de autoroute de Wallonie-E41 
wordt een autosnelweg gepland, 
de A-24, die over Hasselt en Wa-
remme zou lopen. Door toepas
sing van de kosten/baten-metho
de wordt een rentabiliteitskoëffi-
ciënt verkregen van 2, wat een 
uitzonderlijk laag cijfer Is. Wan
neer echter een nieuwe weg met 
4 rijstroken en met een lengte 
van 16,3 km wordt aangelegd en 
een oude weg van 35 km lengte 
op 4 rijstroken wordt gebracht, 
dan krijgt men een rentabiliteit 

van 11,5 voor het trongon van de 
Hollandse grens tot St-Truiden en 
een koëfficiënt van 7,2 voor het 
deel van St-Truiden tot de Auto
route de Wallonië... ». 
Met andere woorden wordt een 
verbreding van Helchteren tot 
aan de grens met Nederland als 
een ideale vervangweg voorop
gesteld. 
Deze kosten/baten-studie Is dus 
wel duidelijk genoeg en als de 
verantwoordelijken daaruit niet 
de nodige gevolgtrekkingen wil
len nemen zijn ze bovendien in 
overtreding met hun eigen partij
resoluties. Deze zeggen toch on
verbloemd : « Er mag geen en
kele autoweg meer aangelegd 
worden zonder positieve kosten/ 
baten-studie, waarbij vooral re
kening dient gehouden met land
schapswaarde, leefmilieu en land
bouw (CVP-kongresresoluties, 7 
en 8 december 1974 ,artikels 11 
en 66). 
Artikel 13 van datzelfde kongres 
stelt krachtig : voorrang moet 
worden gegeven aan de uitbouw 
van het openbaar vervoer. De f i-
nancies hiervoor dienen worden 
vrijgemaakt door het afremmen 
van de niet-prioritaire autosnel
wegen ». 
Het zou ons te ver leiden, mijn
heer de voorzitter al de ekono
mische faktoren uit te diepen ; 
we vragen echter de verantwoor
delijken met aandrang dat ze 
zich eens eerlijk komen meten 
in een open ekonomisch debat 
over deze problematiek. Als men 
zuiver in de schoenen staat 
neemt men deze uitdaging aan I 

VU-FRAKTIELEIDER 
JAAK GABRIELS BESLOOT : 

« Mijnheer de voorzitter, de cij
fers die de heer Goeverneur, 
evenals députee Croux over de 
ekonomische krisis vooropstel
den, zijn zorgwekkend. Ze maken 
ons duidelijk dat er met man en 
macht moet gewerkt worden'aan 

het allereerste probleem voor 
Limburg : werkgelegenheid. 
Vooral de aangroei van werkloze 
gediplomeerden is onrustwekkend. 
Hier moet dringend iets aan ge
daan worden. We staan een klein 
jaar voor de gemeenteverkiezin
gen, misschien kan dat een defi
nitieve start zijn voor een betere 
dienstverlening in de gemeente. 
Daardoor verspeelt Limburg im
mers 2,5 miljard per jaar, wat 
aan een gemiddeld loon van 
500.000 fr. (wat misschien wat 
laag is) 5.000 nieuwe arbeids
plaatsen kan inhouden. 
Ook de gelden die nu voor over
bodige infrastruktuurwerken wor
den voorzien (A-24, Weg Hamont-
Tongeren en dgl.) kunnen aange
wend worden voor verbetering 
van openbaar vervoer, waar dan 
arbeidsplaatsen kunnen gescha
pen worden en voor steun aan 
reeds bestaande bedrijven om 
hun arbeiderspotentieel uit te 
breiden of aan nieuwe arbeids
intensieve bedrijven om ze hier 
te krijgen. 

In deze moeilijke tijd zal elkeen 
offers moeten brengen ; deze of
fers kunnen aan de bevolking pas 
gevraagd worden als de overheid 
het goede voorbeeld geeft ; van
daar dat we het spijtig vinden dat 
de deputatie ook niet is inge
gaan op ons verzoek gedurende 
het komende werkjaar afstand te 
doen van de indexatie van hun 
wedde. Men noemde dat voor
stel vanuit de CVP-fraktie dema
gogisch. Welnu, de wedde van 
députee is toch 'gelijk aan die 
van senator en wat hoorden we 
onlangs door een CVP-woord-
voerder in het parlement naar 
voor brengen : afzien voor één 
jaar van de indexatie. 
Dit voorstel zal het misschien 
niet halen (alleen CVP en VU 
staan er momenteel achter), 
waarom geeft de deputatie dan 
niet het voorbeeld aan de Lim
burgse bevolking. 

Vergeten we niet dat er nog men
sen zijn die nauwelijks op een 
jaar verdienen (bv. gepensioneer
de zelfstandigen) wat een depu-
tatielid alleen als indexatie bij
verdient. Dit is geen demagogie 
maar bittere werkelijkheid. 
Omwille van het steeds maar af
wijzen van onze voorstellen kun
nen we, ondanks de goede ele
menten die er in de begroting zit
ten het geheel niet nemen. Onze 
tegenstem is vooral gebaseerd 
op het gebrek aan openheid in de 
beleidsorganen en op het opsol-
feren aan Limburg van een pro-
jekt als de A-24. Voor dat verloe
deren van ons landschap willen 
wij niet verantwoordelijk gesteld 
worden. Wij willen door de ko
mende generatie niet mede ge-
katalogeerd worden in het rijk 
van de betonhelden I ». 
Na deze toespraak werden er 
nog wensen ingediend. Door Van-
dueren kantte zich zeef fel tegen 
het niet ontvankelijk verklaren 
van VU-moties over de fusies, de 
amnestie, de kumulatie, de A-24 
en dgl. Dat is geen demokratie 
meer betoogde raadslid Vandue-
ren. Ook de wens om meer steun 
te geven aan de KMO's werd 
verworpen. 

Een wens van de VU werd weer
houden. Jaak Gabriels had een 
motie ingediend om er bij de 
minister van Financiën op aan 
te dringen de BTW-tarifiëring op 
de nieuwgebouwde woningen in 
Limburg te verlagen omdat die 
veel te hoog lag vig. het kadas
traal inkomen en de lonen. Deze 
motie werd door alle fraktielei-
ders aanvaard en aldus ook door 
de raad. 

Alles bij elkaar voor de VU-frak
tie een goede beurt. De tegen
strevers getuigden in de wandel
gangen : « We zijn eigenlijk ja
loers op zo een aktieve groep ». 
Spijtig dat de VU-fraktie niet 
meer de gelegenheid krijgt dat 
te manifesteren... 
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AAMSE S 
DE GEVOLGEN 
VAN MARCINELLE... 

De mijnramp van Marcinelle opende 
niet alleen de ogen van velen — zodat 
op de IJzerbedevaart van 1956 Karel 
Vertommens gelegenheidsgedicht uit
drukking werd van een algemeen 
Vlaams inzicht : « Piotten^ lampisten, 
maneuvers, mobielen — het zijn zoveel 
namen voor mannen die vielen... ». 
N'iet alleen de dichters grepen het te-
ma van Marcinelle en de Vlaamse 
pendelarbeider aan — in lange balla
den en korte strijdverzen — maar de 
Belgische politiek die staatsgelden, 
IMarshallhulp en subsidies van de Euro
pese Kolen- en Staalgemeenschap eks-
klusief naar Wallonië had doen afvloei
en wekte naast een algemeen besef 
van te staan tegenover een geldver-
spillende onrechtvaardigheid, ook het 
Vlaams besef : het bewustzijn zó be
handeld geworden te zijn « omdat ik 
Vlaming ben... ». 

Dit was het zaad van het nationalisme. 
De achteruitstelling naar de taal had 
de eerste stuwing aan de Vlaamse be
weging gegeven. De achteruitstelling 
op het politieke en administratieve 
vlak gaf de tweede elan. 
De sociale en ekonomische achteruit
stelling zou de derde stuwing geven. 
Het besef van die achteruitstelling 
groeide na Marcinelle het sterkst en 
het vlugst. Het was echter nog niet ge. 
noeg doorgedrongen op het moment 
dat nieuwe verkiezingen zouden ge
houden worden : in 1958. 
En ook de schoolstrijd was nog niet 
vergeten, zodat ideologische faktoren 
nog de sociaal-ekonomische en natio
nale achteruit drongen bij sommige 
kiezers. 

Was het jaar 1956 op binnenlands vlak 
door een niet-politieke gebeurtenis als 
het drama van Marcinelle politiek 
sterk beïnvloed, en gaf dit tragisch ge
beuren aa-nleiding tot een steeds ster
ker wordende kritiek op en een verzet 
tegen de Belgische investeringspolitiek 
en tegen de ekonomische bevoordeli-
ging van Wallonië, dan waren er ande
re gebeurtenissen — in het buiten
land nu — die er de oorzaak van wa
ren dat een tijdlang de aandacht van 
de binnenlandse problemen afgeleid 
werd. 

Er was vooreerst de opstand in Hon
garije. Na de dood van Stalin en het 
interregnum van Malenkov, Molotov 
en Boelganin, leidde Kroetsjef een 
destalinisatieproces in, door zijn kri
tiek op de misdaden van het stalinisme 
op het partijkongres. Soltsjenytsin kon 
zijn « Dag uit het leven van Ivan Denis-
sowitsj » publiceren ; dichters als 

Jeftiesjenko konden verzen tegen het 
stalinisme voordragen... Maar aldra 
zou blijken dat het kommunisme en de 
vrijheid onverenigbaar waren. Zelfs 
niet een béétje vrijheid. 
In Hongarije stond na de val van de 
stalinist Rakösi zelfs een minder-
strenge kommunistische regering, on
der premier Itnre Nagy onder besten
dige druk en een steeds vrijmoediger 
wordende kritiek vanwege arbeiders 
en studenten : tegen de Russische 
overheersing, tegen de uitbuiting van 
de Hongaarse industrie en de land
bouw door de Sovjets, tegen de on
vrijheid, tegen de sociale toestanden. 
Arbeiders en studenten kwamen in 
opstand, eisten het terugtrekken der 
Sovjettroepen, de uittrede uit het War-
schau-pakt en een politiek van neutra
liteit. Het leger onder Pal Malleter 
schaarde zich aan de zijde van de op
standelingen. De politieke gevange
nen — onder wie mgr. Mindszenty, na 
een schijnproces veroordeeld en op
gesloten — werden bevrijd. Toen kwam 
Kroetsjefs antwoord : hij zond ver
scheidene pantserdivisies naar Honga
rije en de opstand werd brutaal neer
geslagen. 

Het was niet de eerste maal dat ach
ter het IJzeren Gordijn volkeren in op
stand kwamen tegen de Sovjetover
heersing. Reeds in juni 1951 hadden 
bouwvakarbeiders aan de Stalin-allee 
in Oost-Berlijn gemanifesteerd tegen 

werK 
in eigen 
stree 

de Ulbricht-diktatuur. Hun verzet werd 
eveneens bloedig neergeslagen door 
Sovjettanks (de 17e juni werd nadien 
in het vrije Duitsland herdacht als een 
nationale feestdag). Ook in de Sovjet
unie zélf was dit verzet herhaaldelijk 
tot uiting gekomen, inzonderheid bij 
de niet-Russisohe volkeren. Zij beza
ten datgene wat de Russische dissi
denten, althans geruime, ti jd nog man
keerde : een hechte nationalistische 
basis... 

...EN 
BOEDAPEST 
Zo kwam het, dat tijdens de Hongaarse 
opstand ongeveer 15.000 Oekraïense 
soldaten en officieren de zijde der 
Hongaren kozen, tégen het Rode Le
ger. Een beroep op de Verenigde Sta
ten, door de Hongaarse regering, werd 
niet beantwoord. Uit vrees voor een 
wereldoorlog ? 

Kroetsjef wist dat het experiment Hon
garije, indien het geslaagd ware, navol. 
ging zou gekregen hebben in andere 
door de Sovjets overheerste staten en 
volkeren. Daarom moest, zelfs ten 
koste van een verlies aan Internatio
naal prestige door de bloedige onder
drukking, de opstand neergeslagen 
worden. Nagy en Palleter werden te
rechtgesteld, mgr Mindzenty werd in 

C^füüSSS^^ 
Deze VU-verkiezingsaffiches (1961) doelden onomwonden op de duizenden arbei
ders in Wallonië... vooral na het schandaal vanr i\1arcinelle (1956). 

de Amerikaanse ambassade opgeno
men als vluchteling, vele duizenden 
trokken de grens over, naar Oostenrijk 
en vandaar naar elders in Europa en 
Amerika. Kroetsjef had echter één ge
luk. Op het ogenblik van de Hongaar
se opstand zonden Frankrijk en Enge
land een militair expeditiekorps naar 
Egypte, om er de toegang tot het 
Suezkanaal, door Nasser genationali
seerd, af te dwingen. Deze invasie van 
Egyptisch grondgebied, in samenwer
king met Israël, lokte vanwege de 
Sovjetunie zeer scherpe reakties uit 
en er werd zelfs met een militair in
grijpen en met atoomwapens gedreigd. 
De VS hielden zich afzijdig en de in
vasietroepen moesten zich terugtrek
ken. Tegen de Sovjet-invasie in Honga
rije echter werd niet gereageerd, al
thans niet effektief : het bleef bij ver
bale protesten. 

Heel deze geschiedenis wees echter 
op een belangrijk feit : het bestaan én 
het herleven van een sterk nationaal 
gevoel, van een herrijzend nationalis
me dat men na 1945 had doodge-
doemd. Opeens was in bepaalde krin
gen in het Westen het Hongaarse, het 
Poolse, het Oekrajiense nationalisme 
een edele zaak. Het nationalisme der 
eigen verdrukte minderheden werd op 
zijn minst onbegrijpelijk, anachronis
tisch, en vaak zelfs misdadig en scha
delijk genoemd. Alleen daar waar som
mige linkse strekkingen zich van de 
nationale beweging hadden meester
gemaakt, toonde men begrip (Basken!). 
Over Bretoenen, Zuid-Tirolers, Elzas-
sers, Kroaten werd gezwegen. Een 
Zuid-Tirools vrijheidsstrijder als dr Bur
ger mocht zelfs in ons land het woord 
niet voeren, waar elke Spaanse kom-
munist en Baskische Maoist dat wél 
macht. 

De echo van dit herrijzend nationalis
me drong ook tot in Vlaanderen door, 
tot in milieus die vroeger (en nadien I) 
het nationale nooit erg hadden ge
waardeerd. " Hernieuwen », het blad 
van de KSA onder leiding van Rik De 
Gheyn, zou in 1957 een merkwaardig 
artikel brengen van Michiel Vande-
kerckhove : « Wat is het Nationale ? ». 
En in hetzelfde nummer zou Wilfried 
Martens (de huidige CVP-voorzitter) 
schrijven, in verband met de wereld
tentoonstelling : « Zij is Brussel en 
wat daar leeft aan kapitaal en brutale 
macht. Zij Is de zuiverste bevestiging 
van het neutrale België, van het Bel
gische volk : een hersenschim zonder 
de ruggegraat van een eigen kuituur 
en volksbewustzijn maar omgeven door 
het harnas van het kapitaal ». 

(vervolgt) 
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DE VAL 
VAMBERUIN 

In de serie <• Augenzeugenberich-
te » van de Deutsche Taschen-
buch Verlag (dtv) verscheen on
langs « Der Kampf urn Berlin 
1945 in Augenzeugenberichten »• 
In deze reeks verschenen eerder 
ooggetuigenissen, over de kruis
tochten, de dertigjarige oorlog, 
de Spaanse burgeroorlog, de na
poleontische Rusland-veldtocht. 
Frederik de Grote, Katarina van 
Rusland, Ludwig II van Beieren, 
de Reformatie, de Bevrijdingsoor
logen, de Duitse Revolutie 1848-
49, de Amerikaanse Secessie-
oorlog, de opkomst van de NSD 
AP enz. 

Voorliggend boek wordt ingeleid 
door Probst Heinrich Grüber, die 
op biz. 15 volgende behartens-
waardige beschouwing neer
schreef : « Het ware wenselijk 
dat de studie van deze « Strijd 
om Berlijn » de geestelijke uit
rusting zou leveren voor de 
strijd, die nog niet ten einde is 

en dat allen, die bij deze strijd 
betrokken zijn, zo handelen dat 
ze hun nakomelingen niet zulk 
een zware hipoteek nalaten als 
wij, ouderen gedaan hebben en 
dat ze anders zouden zijn dan 
wij , die ons van menig verzuim 
en menige tekortkoming bewust 
zijn ». 
Het eigenlijk verslag begint met 
passages uit de rede van Stalin 
op 7 november 1944, gehouden op 
het Rode Plein te Moskou, n.a.v. 
de 27ste verjaring van de verove
ring van de macht door de So
vjets, in de vierde oorlogswinter 
tegen het Derde Rijk. Deze rede 
was de voorbode van de beslis
sende doorbraak op Duits grond
gebied en verzweeg het aandeel 
in de strijd van de westelijke 
Geallieerden niet (wat in het Wes
ten niet altijd erkend wordt). Het 
relaas van de tocht van de Weich-
sel tot de Oder, over de Goden-
deemstering in Berlijn, gekneld 
tussen een Russische tangbewe
ging en ten slotte tot wat Gise-
vius het bittere einde heeft ge
noemd, de zelfmoord van Hitler 
en de kapitulatie van het spook-
leger, het boeit als een spannen
de roman, o.m. door de zeer goed 
geschikte keuze van uittreksels 
uit redevoeringen, dagboeken. 

geschiedkundige naslag- en stan
daardwerken, afschriften van be
velen in beide kampen, ooggetui
genissen enz. 
Bij lezing van deze spannende re
gels zal de lezer, die het van ver 
of van bij heeft meegemaakt, 
vaststellen hoeveel hij reeds ver
geten heeft uit deze odyssee. 
Ook de tijdgenoot moet zijn ge
heugen opfrissen door lezing van 
dergelijke verslagen. 

421 bIz. met tijd- en personenre
gister, tabel van de troepengetal-
sterl<te en uitgebreide bronver
melding. Deutscher Taschenbuch 
Verlag, Munchen. 9.80 DM. Ver
spreiding voor België : De Inter
nationale Pers. 

DE 
ZWARTE EZEL 
Deze roman van Luise Rainer is 
een sfeerrijke terugkeer naar het 
verleden, in een eerder duffe 
Beierse stad, waar de auteur di
verse personages ten tonele 
voert. Het is een soort onderzoek 
naar de nazi-tijd, periode die 

vooral in Beieren — waar het al
lemaal begon — tot op heden 
diepe sporen heeft nagelaten. 
We bemerken heel duidelijk dat 
« ze » daar in Beieren het ver
leden niet vergeten kunnen, dat 
ze er een trauma van overhiel
den (net als in Nederland trou
wens, waar het nazi-spook nog 
steeds geen rust vond) en de 
auteur laat zijn personages rond
uit daarvoor uitkomen. Tot die 
personages behoren twee ouder 
wordende zusters, een wereld
vreemde kunstenares en een ge
brekkige, die aarzelend reageren 
op de indringende vragen van 
een bezoekster. 
Deze roman is wel een ongewone 
benadering van het tema, dat 
lange tijd taboe was doch dat nu 
in West-Duitsland met de Hitler-
Welle (die echter ook uitdeint 
tot nevenfiguren als Himmler, 
Goering, Goebbels, straks Hess 
en die ook door de memoires 
van Speer en ettelijke andere 
oog- en oorgetuigen een steeds 
breder klankbord wordt) steeds 
vrijmoediger in het essay, of de 
roman benaderd wordt. 
Luise Rainer heeft een zeer di-
rekte en vaak ook suggestieve 
sti j l . Ze is niet aan haar proef
stuk met dit verhaal, dat tege
lijk echt en onwezenlijk aandoet, 
sfeerrijk is en boeiend weet te 
vertellen over menselijke en re-
ligieuse verhoudingen. Ze publi
ceerde reeds een indrukwekkend 
aantal romans waarbij nu deze 
« Der schwarze Esel » (oorspron
kelijke titel) komt, bij het Fischer 
Verlag, in Nederlandse vertaling 

van Ruth Wolf bij de Uitgeverij 
Leopold BV, 1975, verschenen 
(voor België C. De Vries-Brou-
wers .Antwerpen)^ 

Sw. 

Bij Manteau- Into vc, schenen 
weer enkele interessante boeken, 
deze keer van Leonard Mosley, 
Friedemann, Freddy de Vree e.a. 
Een interessante reeks, die de 
uitgeverij verder zal uitbouwen. 

EUDENIO NONTALE NOBELPRIIS VOOR LITERATUUR 
(RSA) Wie is Eugenio Mon-
tale die oktober jl. de Nobel
prijs voor literatuur toegewe
zen kreeg ? 

De vraag is in letterkundige 
kringen plots aktueel gewor
den, maar ze nauwkeurig be
antwoorden is vrij moeilijk. 
Buiten Italië was de naam van 
de nieuwe <• onsterfelijke » 
nagenoeg onbekend. En hoe 
gemakkelijk gaat men dan de 
bekroonde niet opschroeven 
of zijn betekenis afzwakken ? 
Met Eugenio Montale wordt 
alles maar moeilijker omdat 
zijn leven zelf zo onopvallend 
verliep. Hij werd in 1896 te 
Genua uit bemiddelde ouders 
geboren en daar beëindigde 
hij als vrij student zijn studie 
in letteren en wijsbegeerte. 
Tijdens WO I is hij aan het 
front als officier van de in
fanterie en na zijn terugkeer 
te Genua (hij had toen al zijn 
dichtbundel Ossi di Sepia 
(beenderen van een Inktvis) 
gepubliceerd) begint hij boek
recensies en joernalistieke 
artikelen te schrijven. Algauw 
maakt hij deel uit van een 
groep anti-fascistische intel-
lektuelen rond uitgever Piero 
Gobetti. Met hen ondertekent 
hij het fameuze Manifest van 
de antifascistische intellek-
tuelen dat Benedetto Croce 
heeft opgesteld. 

In 1927 verhuist Montale naar 
Florence, het toenmalig lite
rair centrum van Italië. Hij 
wordt er zelfs direkteur van 
de wetenschappelijke en let
terkundige « Gabinetto Litte-

rario-biblioteek », maar tien 
jaar later geraakt hij die be
trekking kwijt omdat hij wei
gert tot de fascistische partij 
toe te treden. In die jaren ont
moet hij ook de Amerikaanse 
dichter Ezra Pound (die later 
fascist 'zal worden !) en Tho
mas Stearns Eliot, aan wier 
artistieke invloed hij nooit 
kompleet zal ontkomen. 

Te Florence waar hij WO II 
in weerwil van plagerijen en... 
p o l i t i e bewaking overleeft, 
waar hem zijn echtgenote In 
1963 ontvalt (zij die centraal 
staat in heel z'n liefdeslirlek) 
zocht en vond Montale aan
sluiting bij de Partito d'Azio-
ne, een verzetsgroep die na de 
oorlog door de politieke par
tijen werd opgeslorpt. Het 
duurt echter nog tot 1947 voor 
hij algemene, meer officiële 
erkenning vindt. Ditzelfde jaar 
wordt hij redakteur van de 
« Gorriere della Sera » te Mi
laan (waar hij zich vestigt). 
Hij wordt zelfs doctor h.c. van 
de universiteit van Rome en 
in 1967 senator voor het le
ven, want in Italië kan de pre
sident verdienstelijke mensen 
uit de kultuursektor tot sena
tor benoemen. 

Kort vóór WO 11 had de nieu
we Nobelprijswinnaar zijn 
tweede dichtbundel « Le Oc-
casioni » (de gelegenheid) 
gepubliceerd. In 1956 volgden 
« La Bufera ed altro » (de 
stormwind en andere), in 1972 
« Satura » en een poëtisch 
dagboek Diario 71-72. Onlangs 
verscheen ook een prozabun

del van zijn hand : « FuorI di 
casa » (uit de vreemde) met 
portretten van o.m. Stravins
ky, Malraux, Bracque en an
dere beroemde namen, die 
Montale persoonlijk heeft ge
kend. 

Door zijn kunst behoort Mon
tale tot wat men als de « her
metische school » kan om
schrijven. Zo heette men de 
moeilijk te duiden poëzie die 
al in de jaren twintig volgde 
op de patetische gedichten 
van Gabriele d'Annunzio. Ook 
zijn Italiaanse tijdgenoten 
Quasimodo (ook een Nobel
prijswinnaar voor letterkunde) 
en Ungaretti behoren tot die 
strekking. Alti jd weer heeft 
men geprobeerd de poëzie 
van Montale te vertalen. Maar 
de meeste vertalers zeggen 
zelf dat het gewoon onmoge
lijk is om de stugge bekoor
lijkheid en de met het woord 
vergroeide eigenheid van 
Montale's taaiinstrument in 
een andere taal volwaardig 
om te zetten. De Ietwat weer
barstige en wrange manier 
waarop de dichter zijn Inzich
ten vertolkt moge blijken uit 
volgend fragment : 

E andando nel sole che ob-
baglia (en bij het wandelen 
in de verblindende zon) 
sentire con triste mlravlglla 
(met treurige bewondering te 
verstaan) 

come' et tutte la vita e II suo 
traviglio (hoe alle leven en 
zijn lasten) 
in questo segultare una mu-
raglia (besloten is In de weg 
langs de muur) 
che ha en cima coccl aguzzi 
di bottiglia (bekroond met 
scherven van gebroken fles
sen). 
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LILY AIME-MOI 

De Franse kineast Maurice Du-
gowson, tot nog toe bekend als 
tv-realisator, levert met deze eer
ste langspeelfilm meteen een 
beloftevol debuut af. 
De tematiek is tweeërlei. Aller
eerst is er de tematiek man-
vrouw, Claude-Lily. Ze zijn vijf 
jaar gehuwd en hebben een kind
je. Als fabrieksarbeider zwoegt 
Claude voor de auto, de flat, de 
ijskast, enz., en 's avonds komt 
hij afgemat thuis. Ongemerkt 
laat hij de relatie met zijn vrouw 
tenonder gaan aan verveling en 
sleur. Tot Lily het niet langer 
neemt en naar haar moeder 
vlucht. Op dat moment doet de 
tweede tematiek zijn intrede : 
het ontstaan van een toevallige 
kameraadschap die in een krisis-
periode een hulp en een steun 
kan zijn. De « kameraden » zijn 
de joernalist Frangois en de bok
ser Johnny. Beide zijn ze mensen 
van de verliezende soort, twee 
kronisch eenzamen die wellicht 
daardoor voor de tijdelijk een
zame zo een steun kunnen zijn. 
De fi lm eindigt op een happy

end : Llly en Claude verzoenen 
zich. Toch Is dit een happy-end 
met een wat wrange nasmaak. 
Want je vraagt je af hoelang het 
zal duren eer Claude en Lily 
weer net even ver staan als bij 
het begin van de f i lm. Want ei
genlijk is er maar heel weinig 
veranderd. 
Evenmin is er iets veranderd 
voor de kameraden : beiden stap
pen opnieuw in de tredmolen 
van hun kleine, alledaagse mis
lukkingen. 
IVlet zijn prent, sluit Dugowson 
aan bij de nieuwe trend in de 
Franse kinema, nl. de observatie-
fi lm die een zo autentiek moge
lijke weergave wil zijn van anek
dotische, dagelijkse gebeurtenis
sen. Kenmerkend hiervoor zijn 
o.a. de films van Pascal Thomas. 
Dugowson f i lmt minder ironisch, 
minder karikaturaal, minder vau-
devillesk. Maar zijn f i lm bevat 
wel diezelfde mengeling van hu
mor en onderliggende tragiek, 
gevoed door een grotere mense
lijke warmte. Er komen enkele 

* echt plezierige scènes in voor 
en de toon is uiterlijk erg lucht
hartig. Maar er zijn ook een aan
tal scènes die in de grond te pijn
lijk zijn om mee te kunnen lachen. 
En uiteindelijk komt deze f i lm 

erg pessimistisch op ons over. 
Er is niet alleen het niet zó hap
py aangevoelde happy-end. Er is 
ook nog het feit dat bvb. via 
Lily's ouders een visie op de 
liefde naar voor komt die een 
erg bittere smaak heeft. 
Typisch voor de observatiekine-
ma is de indruk van improvisatie 
die Maurice Dugowson weet te 
bereiken. Er werd nochtans niet 
geïmproviseerd, maar de dialo
gen klinken zo spontaan-echt en 
vooral de vertolking lijkt tot In 
het kleinste detail zo ongedwon
gen dat de regisseur er een in
druk van sterke waarachtigheid 
door bekomt. 

Alhoewel beloftevol is deze de
buutfilm zeker ook niet vrij van 
zwakheden. Zo in zijn konstruk-
tie. Bepaalde scènes worden te 
lang uitgesponnen en er wordt 
nodeloos uitgesponnen over niet 
ter zake doende details terwij l 
de karakters zelf der personages 
en vooral de relatie tussen Clau
de en Lily te summier worden 
getekend. Hierdoor blijft Dugow
son steken in hèt euvel van de 
observatiekinema, nl. oppervlak
kigheid. 

Hilde Dekeyser 

LA COURSE A L'ECHALOTE 

(De miljoenenjacht) 

Pierre Richard, de 41-jarige Fran
se komiek, is bekend van zijn 
eigen films (« Le distrait », • Les 
malheurs d'Alfred », « Je sais 
rien mais je dirai tout ») en van 
deze die hij — met veel inspraak 
— verwezenlijkte onder regie van 
Yves Robert (« Le grand blond 
avec une chaussure noire », « Le 
retour du grand blond ») en van 

Claude Zidi (« La moutarde me 
monte au nez »). « La course a 
l'échalote » werd opnieuw een 
samenwerking Claude Zidi - Pierre 
Richard. Deze laatste vertolkt 
eens te meer het personage van 
naïeve pechvogel, dit keer in de 
rol van een verliefde bankbe
diende die door het verdwijnen 
van blanco getekende verkoops
aandelen uit de bankkluis ver
strikt geraakt in een net van ver
gissingen. Deze fi lm staat op 
hetzelfde niveau als Pierre Ri

chards vorige prestaties : uit
stijgend boven het gemiddelde 
van de huidige Franse lachfilm, 
met enkele hilarant-geestlge se-
kwensen als uitschieters naast 
een aantal afgezaagde of totaal 
ongeloofwaardige gags en te 
goedkope lachertjes. Toch is het 
geheel opnieuw een innemende 
fi lm die ondanks zijn zwakheden 
goed is voor anderhalf uur leuke 
ontspanning. Jane Birkin zorgt 
voor wat vrouwelijk schoon. 

H.D. 

RUM 3 

Net op het ogenblik dat in Vlaan
deren de hele volksmuziekbewe-
ging duidelijk aan een verzadi
ging en een uideining toe is (en 
het genre bij onze noorderburen 
furore maakt — en dan denk ik 
in de eerste plaats aan Fungus) 
gaat de groep die bij ons toren
hoog boven de rest uitstak, nl. 
Rum uiteen. Ze nemen afscheid 
tijdens hun bloeiperiode, niet 
omdat ze het niet langer zien zit
ten maar wel omdat ieder van 
hen — voorlopig ? — nu een 
eigen weg wil opgaan. Dirk Van 
Esbroeck is van plan om in Ar
gentinië volksmuziek te gaan 
spelen. Wiet van de Leest wil 
zijn vioolstudies afmaken en zich 
toeleggen op jazzmuziek. En Pol 
Rans wil zich specialiseren in 
middeleeuwse muziek. 
Die drie individuele richtingen 
zijn reeds terug te vinden op 
• Rum 3 », hun voorlopig ook 

laatste langspeler (misschien zit 
er nog een live-elpee in). De a-
kant bevat vooral Renaissance-
stukjes terwijl de b-kant wordt 
gesierd door twee Zuidameri-
kaanse liedjes. 
En de jazzy virtuositeiten « Flic-
Flac » en « Melancolie •> zijn na
tuurlijk van Wiet. 
Juist hierom vind ik deze elpee 
nog beter dan de vorige (alhoe
wel dit bijna niet meer kon) : 
omwille van de nog bredere keu-

int:emat»onaEÜ 
z o n d a g S O n o v . 1 5 u . 
BparKpstem antnMsrpan 

ze van materiaal. Opnieuw zijn er 
prachtige instrumentaaltjes, naast 
de gezongen nummers, in alleen-
of samenzang. Er werd dit keer 
ook niet alleen beroep gedaan 
op Nederlandstalig materiaal. We 
vermeldden reeds de twee Ar
gentijnse songs die door Dirk met 
entoesiasme gebracht worden. 
Verder zijn er echter ook het 
Franse volksliedje « Maschero » 
en het Duitse anti-fascistische 
« De Moorsoldaten » (in verta
ling), in de gekende, schitteren
de Rum-samenzang worden de 
twee kerstliederen gebracht. Een 
verrassende innovatie is de stem 
van Vera Devos, die solo « Ge
kwetst ben ik van binnen » tot 
een prachtig-ontroerend nummer 
maakt. 

Na het beluisteren van deze el
pee vind ik het dubbel jammer 
dat Rum verdwijnt. Want alhoe
wel ik echt niet zo'n fervente 
folkfan ben, krijgt deze Rum-
elpee toch een heel apart plaats
je in mijn diskoteek. 

Hilde Dekeyser 

WIM DE CRAENE : 

« ALLES IS NOG BIJ HET OUDE » 

Hij is geen gemakkelijke knaap. Samen met Johan (Verminnen) durft 
hij sommige mensen serieus tegen de schenen stampen. Traag maar 
zeker verwerft hij een •« naam » in de Vlaamse kleinkunst en chanson. 
Na een eerste en gewaardeerde elpee « Boudewijn de eerste straat » 
werkte hij aan « Brussel », waaruit vooral het mooie « Rosanne » dat 
zowel op de planken als op de radio veel sukses kende. Met deze derde 
« Alles is nog bij het oude » lijkt hij op elk vlak meer volwassen. De 
teksten zijn meer dan ooit betekenisvol, en zijn ergens een terugblik 
zoals in het trieste « 5 uur » en de titelsong die bijna als een vervolg 
erop klinkt. Het inleidende « Tim» is een weemoedige en eerlijke terug
blik naar het noeste plattelandsleven dat in eenvoud een zeer eigen 
charme had. 

Muzikaal klopt het met de teksten, maar hij volgt wat te veel de ak
koorden zodat hij zoals Verminnen en Boudewijn de Groot aan spranke
lende melodieën tekort heeft. De arrangementen van pianist Jean 
Blaute zijn zondermeer goed vakmanschap, wat hij samen met Vermin
nen, gitarist Nick Roland, bassist Yvan de Souter en drummer Firmin 

Timmermans, plus Luc De Clus aan de gitaar tot een zeer degelijk 
resultaat in de studio heeft uitgewerkt. Een scherpe gelegenheidstekst 
omtrent de inflatie en de gevolgen op tekst van Jaap van der Merwe is 
in het traditionele kleedje als meezinger « T' leven is shön » goed ge
slaagd. Zijn vroegere ode aan Rosanne heeft hij in het zeer melodieuse 
« Rosie » herdacht, maar klinkt wat als Zjef Van Uytsels « Lucie ». Het 
volgende « de gokkers » klinkt wat te gewild jazzy, maar Wim herpakt 
zich knap in het gekke « Drie heren » met sublieme tekst, en het vol
gende gevoelige « Portret van gisteren » dat helemaal in de lijn van 
de titelsong ligt. De noodkreet dat — het morgen beter wordt — in het 
afsluitende « Pipoe » de clown is wat té algemeen verwoord en klinkt 
niet overtuigend. Behalve voor Wim zélf die met deze derde elpee 
wellicht aan het begin van een suksesvolle chanson-loopbaan staat. In
dien hij gunstig blijft evolueren als mens en muzikant. ( Omega-Fonior 

163.013 X). 
Sergius 

27 NOVEMBER 1975 
WU 19 



V|RIJ€ TIJD 

BEGINT HET WEER ? 

De voetbalwedstrijd Anderlecht -
Lokeren mocht er zijn. Er werd 
degelijl< gespeeld. Er werd aan
gevallen. Er werd op doei ge
schoten. Kortom, er was spekta
kel. Over het feit dat Anderlecht 
verdiende te winnen, willen wij 
ons niet uitlaten. De meningen 
zullen hier wel verdeeld zijn. Wat 
ons echter ergerde, was het feit 
dat de scheidsrechter primo een 
penalty kadoo deed aan de Brus
selaars (hier kon hoogstens van 
pbstruktie sprake zijn, en dan 
nog .), en secundo een doelpunt 
goedkeurde, eveneens van de 
Brusselaars, dat heel erg naar 
buitenspel rook. Scheidsrechters 
kunnen zich vergissen. Maar men 
zou toch een beetje zijn best 
moeten doen om zich niet altijd 
te vergissen in het voordeel van 
de « groten ». 

WERK OP DE PLANK 

Onze voetbalkapitallsten — Mon-
ne Goethals en zijn witte duivels 
— hebben nog een zwaar pro
gramma voor de boeg. Eerst ko
men de kwartfinales voor de be
ker van Europa voor landselftal-
len aan de beurt. Zes van de 
zeven tegenstrevers zijn al ge
kend : Spanje, Wales, Joegosla
vië, Rusland, Nederland en Tsje-
choslovaklje. Verwacht wordt dat 

de zevende West-Duitsland zal 
zijn. Nadien komen dan de schif
tingswedstrijden voor de eind
ronde van de wereldbeker — in 
1978 in Argentinië —, en daarin 
zit België toevallig in praktisch 
dezelfde reeks als voor de we
reldbeker 1974. dus met Neder
land en IJsland. Het ziet er dus 
naar uit dat Monne nog veel 
bierviltjes zal moeten volkrab-
belen, dat de gazetten nog veel 
petrol zullen moeten geven, dat 
de sjotters nog veel geld zullen 
moeten opstrijken, en dat wij nog 
veel TV-voetbal zullen te slikken 
krijgen. 

NOGAL EENZIJDIG 

In « Het Laatste Nieuws » een 
stuk gelezen waarin erop gewe
zen wordt dat de gemeenten 
plots allemaal een sport- of kul-
tuurcentrum willen bouwen. Na
tuurlijk met het oog op de fuzies. 
De minister van fuzies, Michel, 
is daarmee helemaal niet geluk
kig. Het kost namelijk allemaal 
teveel. En hier kunnen wij hele
maal niet meer volgen. Jèren is 
men in dit land al aan het krijsen 
dat wij sportcentra nodig heb
ben, voetbalvelden, zwembaden. 
En nu men ze overal gaat bou
wen, in de veronderstelling dat 
ze — na de fuzies — toch gro
tendeels door anderen zullen 

moeten betaald worden, nu hoeft 
het ineens niet meer. Nogal ti-
plsch Belgisch vinden wij ook dat 
men zes maal meer wil gaan be
steden aan sportcentra dan aan 
kultuurcentra. Zou het dan toch 
waar zijn dat met de sport alles 
wordt opgelost ? 

VOORBEELD 

subsidies voor de sport voor min-
subsidies voor d esport voor min
der validen van een slordige 100 
miljoen op zowat 150 miljoen 
Belgische franken gebracht wor
den. Hier bij ons hebben wij de 
indruk dat het vooral de komraer-
ciële sport — in betrokken krin
gen gebruikt men liever de uit
drukking : elite-sport — is die 
op staatssteun kan rekenen. Het 
is duidelijk dat een staat, als ze 
dan toch de sport financieel wil 
helpen, in de eerste plaats dié 
sport moet steunen die méér is 
dan kommercieel spektakel, f n 
dat is beslist het geval voor de 
sport voor minder validen. Sport
beoefening kan hier immers be
schouwd worden als een heil
zame terapie. Hopen dus maar 
dat in België — in meerdere op
zichten mee aan de spits In de 
sportbeoefening voor minder va
liden — het Duitse voorbeeld 
gevolgd wordt. 

STALEN BH 

Wij stellen met genoegen vast 
dat de bokssport voor dames in 
de Verenigde Staten wind in de 

Indien ik zestigplusser was, 
stuurde ik iedere dag een vlam
mende protestbrief naar de BRT-
radio om ze goed diets te maken 
dat ik me dooderger aan de ma
nier waarop in sommige radio
programma's de mensen van de 
derde leeftijd als onnozele kin
deren worden behandeld. 
Die gedachte kwam bij mij op 
toen ik vrijdagvoormiddag, even 
na tien uur, op BRT-1 de dage
lijkse turnles hoorde voor niet 
meer zo jonge luisteraars. 
De lieve dame die aan mensen 
op leeftijd praktische wenken 
geeft om f i t en gezond te blij
ven, gedraagt zich achter de mi-
kro als een kleuterleidster voor 
een papschool. 

Vrijdag moesten de bejaarden 
turnoefeningen uitvoeren en als 
werkinstrument was daarbij een 
kussen nodig. 

In plaats van klaar en duidelijk 
bij het begin van de uitzending 
te formuleren dat er eerst een 
kussen moet genomen worden, 
wordt die mededeling zo plots 
tussen twee andere uitspraken 
door bekend gemaakt. 

Dan hoor je nog wat raadgevin
gen in de bekende gezellige toon 
en ondertussen krijg je inderdaad 
leuke muziekjes die ook wel 
voor niet zo jeugdige luisteraars 
prettig kunnen zijn. 
Maar ergerlijk vond ik de slot
zin waarin zonder blikken of blo
zen gezegd werd : « en nu het 
kussen weer behoorlijk op zijn 
plaats leggen ». 
Als ik zo iets hoor denk ik altijd 

aan zuster Idonea (god hebbe 
hare ziel, want zij was mijn eer
ste vrouwelijke liefde) die tel
kens als wij met de blokjes had
den gespeeld in het kleuterklasje 
in haar verweerde nonnenhanden 
klapte en zei : « en nu, beste 
kindertjes, bergen wij alles net
jes weg ». 

Dat er bejaarden zijn die aan de
mentia precox lijden of aan ader-
verkalking weet iedereen. Dat die 
ziekte ook bij jonge mensen 
voorkomt is evenzeer waar. Dat 
de overgrote meerderheid van 
de bejaarden verdomme bij hun 
volle verstand zijn is ook waar. 
En daarom vind ik het betutte
lend en dom om die mensen op 
zo'n infantiel toontje toe te spre
ken. Een uitzending voor niet 
meer zo jeugdige luisteraars is 
nog iets anders dan een kleuter-
kwartiertje. 

zeilen heeft. In de staat New 
York werd het spektakel verbo
den, en de dames hebben de 
voorzitter van de verbiedende 
kommissie een proces aan het 
been gelapt, wegens schending 
van de rechten van de mens. Die, 
zoals men weet, inderdaad ver
klaren dat dames mogen boksen. 
Geweldige publiciteit dus. In 
Arizona mogen de dames erop 
los timmeren, maar hun kledij 
werd streng gereglementeerd. Zo 
moeten de dames een soort beha 
dragen in rubber, versterkt met 
stalen banden. Deze bezorgdheid 
Is ontroerend, maar wij hebben 
de indruk dat de liefhebbers van 
het genre liever zouden zien dat 
men niet zoveel komplimenten 
maakte, en dat men de dames 
liet boksen zoals de heren. Men 
is sportliefhebber of men is het 
niet. 

VAN DAG 

# MAANDAG : de inrichters 
van een zeilwedstrijd hebben ge
vraagd eens uit te kijken naar 
een deelnemer die sedert 51 
dagen vermist is. Waarom zo rap 
panikeren ? # DINSDAG : in 1977 
worden de eersi'e olimpische spe
len voor niet-olimpische sporten 
georganizeerd. Op het program
ma : body-building. En profs niet 
toegelaten • WOENSDAG : gro
te fanfare in « Les Sports » : « En 
avant... Marsh ». AJIes in de sac-
coche voor Anderlecht. En wij 
maar « betterd » met ons dagske 
van vrijdag # DONDERDAG : en 
vandaag krijst « Les Sports » 
« Marsh... arrière ! ». Moeten wij 
gaan geloven dat onze spion bij 
Anderlecht beter werkt dan de 
hunne ? • VRIJDAG : Piot krijgt 
maar half-timewerk op Standard. 
Reden : zijn vrouw verwacht een 
baby. Moet onze baas eens goed 
overwegen I 9 ZATERDAG : in 
Gent laat de opvoeding van het 
publiek alles te wensen over, 
schrijft een Brussels gazetteken. 
Wellicht omdat het gazetteken er 
niet genoeg ge>ezen wordt ? 

# ZONDAG : weer een « kor-
vee » voor onze nationale stoksla-
gers. Deze keer moeten zij de 
eer van het vaderland gaan red
den in Madras. Slaven zijn het ! 
En helden ! # 

TOT DAG 

DE TWEEJAARLIJKSE PHIJS 
VOOR DE VLAAMSE HUMOR 

Bij de opening van het zeer geslaagde elfde Salon van de 
Vlaamse Humor, te Antwerpen, herinnerde de voorzitter van de 
Vlaamse Toeristenbond er aan, dat zijn vereniging een twee
jaarlijkse prijs voor de Vlaamse Humor heeft ingesteld, ter aan
moediging van een volwaardige kunst. 
De wedstrijd zal steeds plaats hebben in het jaar dat volgt op 
een der eveneens tweejaarlijkse Salons, dus In 1975, 1977 enz. 
Alle Vlamingen, waar ze ook wonen, kunnen aan de wedstrijd 
deelnemen, met een onbeperkt aantal inzendingen. Gevraagd 
worden • kartoens », humoristische tekeningen, spotprenten, 
zonder verklarende tekst. 
ONDERWERP : DE MENS (als lid van het mensdom). 
De goed verzorgde inzendingen moeten tenminste 30/40 cm. 
groot zijn en klaar om op te hangen. Zij mogen ondertekend zijn. 

Op de rugzijde dient te worden vermeld : naam, schuilnaam en 
adres. 
PRIJZEN : 1) 10.000 fr. + een gouden penning ; 

2) 7.500 fr. + een zilveren penning ; 
3-10) 4.000 fr. 

De tekeningen moeten vóór 15 december, behoorlijk verpakt, 
niet opgerold, gezonden worden naar het bondsgebouw van de 
VTB, St.-Jakobsmarkt 45, 2000 - ANTWERPEN, of mogen vóór 10 
december afgegeven worden in een van de 16 VTB-kantoren In 
Vlaanderen en Brussel. 
Een bevoegde jury doet uitspraak voor zaterdag, 10 januari 1976, 
dag, waarop de tentoonstelling van de bekroonde en de geselek-
teerde kartoens wordt geopend in de Hendrik de Braekeleer-
galerij, St.-Jakpbsmarkt 45, te Antwerpen. 

V.T.B.-SINT-J AKOBSMARKT 45-47 — 2000 ANTWERPEN 
VERGUNNNG nr 1185 • Kat. A — TEL. (031)31.76.80 

37 
URANUS EN NEPTUNUS 

Na de — toch wel gerechtvaar
digde ? — uitweiding over het 
belangrijke werk dat een Vlaams 
astronoom zopas leverde, keren 
we nog snel even terug naar de 
planeten. 
Meer bepaald naar de verste 
planeten : Uranus, Neptunus, 
Pluto. 
Uranus werd ontdekt door de 
beroemde astronoom Herschel, 
echter op het ogenblik dat deze 
nog een totaal onbekend ama
teur-astronoom was. Met een 
zelfgemaakte teleskoop merkte 
hij — eigenlijk bij toeval — in 
1781 een « ster » op die in de 
teleskoop een schijfvormig 
beeld veroorzaakte, dat zich, bij 
nadere beschouwing, tussen de 
sterren bleek te verplaatsen : 
Uranus. 
Ook op onze dagen is er nog 
weinig te vertellen over Uranus, 
tenzij enkele numerieke gege
vens : afstand tot de zon zowat 
2,8 miljard km. Omlooptijd onge. 
veer 84 jaar. Grotte : 50 maal 
die van de aarde. Temperatuur 
maximum 200° onder 0. Aantal 
satellieten : vijf. De as waarom 
de planeet In 10 uur wentelt ligt 
bijna in het ekllptikavlak. Dat 
maakt dat het ene halfrond meer 
dan 20 jaar dag heeft, terwijl 
het andere 20 jaar nacht heeft. 
Neptunus werd op een nog 
eigenaardiger manier ontdekt. 
Nadat Herschel Uranus had ge
vonden, werd van deze planeet 
natuurlijk de baan berekend. Al 
vlug bleek dat de waarnemingen 
niet klopten met de berekening. 
Een amateur-astronoom (weer I) 
opperde de mening dat de af
wijkingen veroorzaakt werden 
door een nog onbekende pla
neet, meer bepaald door de aan
trekkingskracht ervan. De En
gelse astronoom Adams en de 
Franse Le Verrier zagen daar 
wat in, en, zich bezerend op de 
afwijkingen in de baan van Ura
nus, berekenden zij de baan van 
de hipotetische planeet. Adams 
zond zijn berekeningen naar 
Airy (Engeland) die er niets mee 
deed. Le Verrier naar Berlijn, 
waar men even ging kijken op 
de door Verrier aangeduide 
plaats, en prompt de planeet — 
later Neptunus genoemd — ont
dekte. Later zocht een Brits 
hoogleraar volgens de bereke
ningen van Adams, en ook hij 
ontdekte Neptunus. 
Over Neptunus, nauwelijks 
waarneembaar met de kijker, 
weet men uiteraard niet veel. 
Afstand tot de zon 4,5 miljard 
km. Omlooptijd 164 jaar. Groot
te ongeveer dezelfde als die van 
Uranus, maar met een veel gro
tere massa (dus grotere dicht
heid). Twee satellieten : Triton 
en Nereïde. De tweede draait In 
omgekeerde richting, en volgt 
een eigenaardige baan, die wat 
aan een kometenbaan doet den
ken. 

InkoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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TI/-PROGMMMK9 

27 NOVEMBER 
BRT 

14.00 
17 00 
18.00 
18.05 
18.30 
19.10 
19.15 
19.45 
20.15 
20.45 
21.35 
21.45 

22 05 
22.50 

Schooltelevisie. 
Schooltelevisie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Wickie de Viking. 
Jonger dan je denkt. 
Verkeersveiligheid. 
Uit de dierenwereld. 
Nieuws. 
Tafel zeven. 
Pane '75. 
Monumentenjaar 1975. 
Standpunten. Vanavond 
horen wij een standpunt 
van het Dosfelinstituut. 
Première. 
Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Laurel en Hardy. 
19.25 Landgenoten ! 
19.40 All in the family. 
20.05 Simplisties verbond. 
20.20 Het bankroet van New 

York Oity. 
21.00 Monty Python. 
!1 35 Nieuws. 
21.50 Van mond tot mond. 
22.10 Van u wil ik zingen. 
22.30 Kerk en teologie. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Ni«uws. 
19.05 Guyana, waterland. 
19.30 Oorlogswinter. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20.40 De Pallisers. 
21.35 De ombudsman. 
22.00 Man over de vloer. 
22.25 Achter het nieuws. 
23.00 Gedicht. 
23 01 Den Haag vandaag. 
23 15 Nieuws. 

RTB 

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

fique. 
19 25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 A vous de choisir. 
20 35 La dame dans l'auto avec 

des lunettes et un fusil. 
22.15 De filmmolen. 
23.00 Nieuws. 

28 NOVEMBER 
IBRT 

14 00 Schooltelevisie. 
17 00 Schooltelevisie. 
18.05 Open school. 
18 35 Viva Verdi. Reportage. 
19.10 KTRC. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Filmkwis. 
20 45 Superstars 1975. 
20 00 Nieuws 
22.10 John en Mary. VS-film 

(1969). 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie 
18.15 Teleac. 
18 45 Kortweg. 
18 55 Nieuws. 
19.05 De man van 6 miljoen. 
19,55 Alles of niets. Kwis. 
21 35 Nieuws. 
20 40 Pepper. 
21.50 Wordt u al geholpen ? 
22 20 Pablo festival. 
23.20 Nieuws. 

NED 2 

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

mond. 
21.15 Voor de vuist weg. 

22.35 Televizler. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 
21.15 

22.45 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3... j 'ai vu. 
Sept sur sept. 
La communauté frangal-
se de Wallonië et de 
Bruxelles. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Ce pays est a vous. 
Comme dans un mirolr. 
Film (1961). 
Nieuws. 

29 NOVEMBER 
BRT 

14 15 De grote Caruso. VS-
speelfilm (1951). 

16 00 Open school. 
18 00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Star Trek. 
18.55 Woody Woodpecker. 
19.00 Boeket. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Mie Katoen. 
21.05 Mezza Musica. 
21.55 In vaders huls. VS-speel-

f i lm. 
23.25 Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
14.30 Schooltelevisie. 
15.30 Nieuws. 
15 32 O, gaat dat zo. 
16.15 Jong geleerd, oud ge

daan. 
17.10 De film van ome Willem. 
18 15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19 05 't Spant erom. 
19.55 Man over de vloer. 
21 35 Nieuws. 
21.50 Een fraai stuk burenge

rucht. 
22.25 Boy's Big Band. 
23 10 Simon Carmiggelt. 
23.20 Nieuws. 
23 25 Lied van de week. 
24 00 Nacht van de witte bed

jes. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Wickie de Viking. 
19.30 Mensen zonder grenzen. 
19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Bij ons in Noord-Holland. 
21.30 The lady from Shanghai. 

VS-film (1948). 
23.00 Brandpunt. 
23.40 De fanfare St-Lambertus 

uit Gemonde. 
23 45 Nieuws, 

RTB 

10.30 Donner a voir 
12 35 Regionaal debat 
13 35 Entree libre, 
14,05 Tuinieren, 
14,20 Valentin, Waals toneel, 
16,30 Loisirs actifs. 
17 00 Follies, 
17,45 A vos marques, 
18,55 Les Pilis. 
19,00 Spectacles, 
19 30 Antenne-soir, 
19 45 Nieuws, 
20,15 Le jardin extraordinaire, 
20,45 Demain il fera froid. To

neel, 
21,55 De mémoire d'homme 
22,30 Nieuws, 

30 NOVEMBER 
BRT 

9,00 Doe mee, 
9,30 Flandria extra muros, 

10,15 Ontmoeting met Hubert 
Beuve-Mery, 

11,00 Konfrontatie, 
12,00 Zeven op zondag, 
14,30 Open school. 
15,00 Zes en een halve gare, 
15 15 Binnen en buiten. 

17,15 Tenuto. 
18,20 Ti-Ta-Tovenaar. 
18,25 Het meisje van de TV. 
18,50 Van Pool tot Evenaar. 
19,45 Nieuws. 
20,00 Spontweekend, 
20,40 LI kunt me niet, maar,,. 

Nieuw feuilleton. 
21.40 Première-magazine. 
22,30 Nieuws. 

NED 1 

11,00 Eucharistieviering. 
14,00 Teleac. 
16,00 Nieuws. 
16 02 Programma met de muis. 
16,27 Paradijs der dieren. 
16,55 Voetbaluitslagen. 
17 00 Vesper. 
17 30 De wilde ganzen. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19.05 Het wonder der natuur. 
19.30 Jonge mensen op het 

koncertpodium. 
20.30 Hier Parijs, hier Jan 

Brusse. 
20.40 Van oude mensen, de 

dingen die voorbijgaan. 
TV-serie in 7 afleverin
gen. 

21.30 Toon Hermans-show. 
22.30 Nieuws. 

NED 2 

18 25 Woord voor woord. 
18.30 Brigadier Dog. 
18.35 De zwarte pijl. 
19 00 Panoramiek. 
19 15 Studio sport. 
20 30 Dokter ja, dokter nee. 
21.00 WK Latijns-Amerikaanse 

dansen. 
21.25 Dokter ja, dokter nee. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Zienswijze. 
22.35 Beeldspraak. De vijfti

gers en de taal. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

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

10.15 Jardinage. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering. 
12 00 Faire le point, 
13,00 Nieuws 
13,05 Concertissimo, 
14,00 Arts-Hebdo, 
14,30 Film van Walt Disney. 
15,20 Visa pour le monde, 
17 05 Sportuitslagen, 
17,15 Carrefour 17, 
18,00 Entre nous, 
18,40 Gulp, 
18 45 Sportweekend, 
19,30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws, 
20,15 Suggestions. 
20,20 Michel Strogoff. 
21,10 Cinéscope, 
22.05 TV 7 Club, 
23,00 Nieuws, 

1 DECEMBER 
BRT 

14,00 Schooltelevisie, 
18 00 
18 05 
18,20 
18,45 
19 15 
19 45 
20,15 

22 05 

23 05 

NED 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Klein, klein kleutertje. 
Wij saampjes. 
Open school. 
Sporttribune, 
Nieuws, 
De Goeroe. VS-Indiase 
fi lm (1968), 
Inspraak '75 : Jeugd
werkloosheid. 
Nieuws, 

1 

11,10 Schooltelevisie, 
18 15 Teleac. 
18 45 
18 55 
19,05 
19 30 
20 20 
21,00 

21 35 
21.50 
22,45 
22,46 
22 50 

Suriname deze week 
Nieuws. 
Tommy en Charlie. 
FC Avondrood. 
2 voor 12. 
Wat dokter doet, is al 
ti jd goed. 
Nieuws. 
De Pallisers. 
Gedicht. 
Symbiose. 
Nieuws, 

NED 2 

18,45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en Wiske. 
19,30 Dr Who. 
20.00 Nieuws. 
20,25 Johnny Kraaykamp-show 
21.25 Baretta. 
22.15 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

18,10 1, 2, 3,,, j'ai vu, 
18,30 TV-Femmes, 
19.00 La pensee et les hom

mes. 
19.30 Lundi-sports, 
19.45 Nieuws. 
20.15 Guerre et paix. VS-film 

naar Tolstoi' (1956). 
22.55 Nieuws. 

2 DECEMBER 
BRT 

18.00 
18 05 
18.30 
19.00 
19.10 
19.45 
20.15 
21.10 
22.00 

22 35 
22 55 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Boy Dominic. 
Open school. 
Ikaros. Dok. over skiën. 
Het vrije woord. 
Nieuws. 
De wolvenman. 
Verover de aarde. 
Bilateraal, Met Joey Dy-
ser en Ann Christy, 
Nieuws, 
Open school. 

NED 1 

10,45 Schooltelevisie. 
18,15 Teleac, 
18,45 TV-Info voor Spanjaarden 
18 55 Nieuws, 
19,05 Donald Duck, Film van 

Walt Disney, 
19.55 The George Baker Selec

tion, 
20.25 Derrick. 
21.35 Nieuws. 
21.50 TV-Privé. 
22.30 Het heilig vuur. 
23.00 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Zij gingen de lucht in. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De koperen tuin. 
21.35 Herkent u deze tijd ? 
22.30 Hier en nu. 
23.10 Kristelijk meisjeskoor 

« Com nu met sangh ». 
23.30 Nieuws. 

RTB 

18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Les Robinsons du Paci-

fique. 

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

des Courtisanes. 
21.20 Antenne-soir. 
22.10 Absurde n'est-ll pas ? 
22.55 Nieuws. 

3 DECEMBER 

BRT 

16.30 Tip-top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Gans de gemeente. 
18.50 Coronation street. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Oh, mijn papa ! 
20.40 Op de puinhoop van de 

liiefde. VS-film. 
22.20 Resonanties. 
23.10 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.30 Doris Day. 
16.00 Kijkdoos. 
16.40 De trom van Pandora. 
17.00 De reizen van Kim. 
18.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Verkeersplicht. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Van gewest tot gewest. 
19 50 Politieke partijen. 
20.00 Een jonge man uit Pas-

sau. TV-spel. 
21 35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22 05 Studio sport. 
22.30 Panoramiek. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Heeft de regen een va

der ' 
19 30 Kenmerk. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20 30 Het geld van « geven 

voor leven ». 
20 55 Omzien naar morgen 
21.55 De Stranovsky-zangers. 
22.20 Open boek. 
22 55 Nieuws. 
23 00 Teleac. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Barbapapa. 
19 00 Les Robinsons du Paci-

fique. 
19.25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 De Sadi-show. 
21.15 Nobelprijs voor genees

kunde. 
22 20 Nieuws. 

Donderdag 27 november — RTB — LA DAME DANS L'AUTO AVEC 
DES LUNETTES ET UN FUSIL (1970) 
Voor de enen is dit een spannende, verzorgde, geraffineerde triller, 
technisch zeer handig in elkaar gestoken door een bekwame en ge-
inspireerde vakman. Voor de anderen is het een ongeïnspireerde 
fi lm, waarin talrijke triller- en rileffekten ongebruikt bleven, en 
waarvan de ontknoping te bruusk in de slotbeelden komt. 

Vrijdag 28 november — BRT — JOHN AND MARY (1969) 
Een toevallige ontmoeting, hoofdzakelijk ingegeven door leegte en 
het verlangen naar wat lichamelijk genot, gaat geleidelijk over in 
een nog broze, maar echt persoonlijke liefdesverhouding. 

Vrijdag 28 ovember — RTB — ALS IN EEN DUISTERE SPIEGEL (1962) 
Film van Ingmar Berman. De film toont het angstig zoeken naar het 
bovenatuurlijke bij een jonge vrouw die in krankzinnigherd ten on
der gaat vooraleer dit bovennatuurlijke gevornJen te hebben. 

Zaterdag 29 november — BRT — DE GROTE CARUSO (1951) 
Deze film van Richard Thorpe met Mario Lanza vormt een biografie 
van de zanger Enrico Caruso : zijn kinderjaren, zijn operadebuut, 
zijn sukses, zijn huwelijk. 

Maandag 1 december — BRT — DE GURU (1968) 
Bnts-lndische film van James Ivory. Onderwerp is een botsing tus
sen de Westerse en de Oosterse kuituur. De sitarmuzlek fungeert 
hierbij als exponent, als simbool van de Indische kuituur. 
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mmiuoLin 
Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde 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 Vloerhandei 
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 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

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 fot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

NATIONALE LOTERIJ 

Brouwerij 
MOORTGAT 

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

voor A L U w bieren 
en Limonades 

Bifhuizen : Cogel$ Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

TeL (091)22.45.62 

43ste tranche 

Sinterklaastranche 
H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

5 X één miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 3 december 

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

De loten worden uitbetaald zonder de 

minste fiscale of andere afhoudingen 

. ÉNIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

IJOlUTTIÏfcï' 
KOSTUUM 

Alles kan per stuk bekomen worden 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

Mevrouw, Mijnheer, iedere frank telt dubbel bij STANDING. 

de siootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

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

L*?»» 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gle«nhouw«r»y»»t, 52 Ant¥wrp«n T«l. 03.31.3S.83. 

VLL 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 
DONDERDAG GESLOTEN 

ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

ZO€K€eC]€S 

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 

De Erasmusschool zoekt voor 
Antwerpen, Aalst, Brugge, Has
selt, Kortrijk, Leuven, IVIechelen 
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. Allaert-De Vuyst, Oudstrijders-
str. 12, Schepdaal, tel. 569.21.51. 

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. 

Jonge dame, 23-24 ]. , binnenhuis-
architekte, zoekt gepast werk om
geving Leuven. 

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 

— Jonge licentiaat in de rechten, 
23 jaar, zoekt betrekking als ju
ridisch adviseur of gelijkaardig 
werk in een verzekering, een bank 
of een private firma - Ref. WZ 1. 
— Jonge kok (Ceria Anderlecht), 
23 jaar, zoekt passende kulinaire 
job - WZ 2. 
— Jong meisje als hulp gevraagd 
in banketbakkerij te St-Katherina-
Lombeek, kost en inwoon moge
lijk, 2 dagen per week vrijaf. 
Ref. WZ 3. 
Voor verdere inl. kontakteer volks
vert. dr Jef Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11, Schepdaal, tel. 02/ 
569.16.04. R 153 

Jongeman zoekt werk als karros-
seriehersteller. In bezit diploma 
behaald met leerkontrakt (11.947). 
Arbeider in bezit van rijbewijs C 
zoekt werk (11.945). 
Dame in bezit van diploma moder
ne humaniora zoekt werk als be
diende (11.944). 
Man in het bezit van diploma la
ger middelbaar onderwijs, zoekt 
plaats als bediende of magazij
nier (11.938). 
Regentes in snit en naad zoekt 
passende betrekking, niet noodza
kelijk in het onderwijs (11.934). 
Wie voor deze personen een pas
sende betrekking zou kunnen aan
duiden, gelieve onverwijld kontakt 
op te nemen met kamerlid Paul 
Peeters, Mechelseweg 62 te Ka-
pelle op den Bos, tel. 015/711.422, 
met vermelding van refertenum-
mer. R 154 

Vertrouw uw schilderwerken toe 
aan een zelfstandig huisschilder, 
een man met stielkennis en erva
ring, bovendien Vlaams-Nationa
list van het eerste uur : Etienne 
Duyck, Stuivenbergstraat 93, 8700 
Izegem (tel. 051/30.28.95). R 155 

Wie helpt een gehandikapt meis
je van 13 jaar aan een speciaal 
bedje ? Neem hiervoor kontakt op 
met Dubois Alfons, Tongershuls-
str. 28, 3700 Tongeren. Tel. 012/ 
23.04.32. R 156 

MEDEGEDEELD 
KONTAKT 

Verzamelaars, maatschappijen, 
hobbyklubs, vedettenfans en zij 
die graag korresponderen kunnen 
zich gratis doen opnemen in de 
« Adressenvademecum » welke 
begin 1976 zal verschijnen. Opna
meformulier kan schriftelijk beko
men worden op het adres Vade
mecum, Selderstr. 61, 2000 Ant
werpen. Tel. na 19u. : 031/57.20.97. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerverste-

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

ijsschaatsen - kamplngartikelen - turngereL 
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren 
- 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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HU WERD DERTIG JAAR GELEDEN VERMOORD 

DOM MODESTUS VAN ASSCHE 
Dertig jaar geleden, in de nacht 
van 29 op 30 oktober overleed 
te Brugge Dom Modestus Van 
Assche, abt van Steenbrugge en 
vooraanstaand Vlaamsgezinde. 
Zijn overlijden was het eindpunt 
van een geraffineerde moord, 
met toestemming van de poli
tieke partijen, de Kerk en de Re
gering gepleegd tussen 20 sep
tember 1944 en 30 oktober 1945. 
Een moord op een onschuldige 
daarenboven, één van de helaas 
talrijken die zelfs niet hadden 
mogen aangehouden worden. 
Die feiten liggen thans dertig 
jaar achter ons. Vergeten kan 
men ze nooit. Vergeven wel, in 
de geest van Dom Modestus 
Van Assche zelf, Vlaamsgezinde 
prelaat, persoonlijkheid met uni
versele betekenis, grote vrede
stichter, die het slachtoffer 
werd van de redeloze haat. 
« Ik heb nooit iemand kwaad ge
daan, ik vergeef alles en allen». 
Die woorden sprak Van Assche 
enkele ogenblikken vóór zijn 
dood. Het klinkt vandaag onge
loofwaardig dat de Belgische 
Staat, bedrijver en beschermer 
van een rechteloze repressie, na 
dertig jaar, die repressie-peri
ode nog steeds niet wil opber
gen en vergeven en vergeten, 
zodat Vlaanderen dan meteen 
ook zou kunnen heenstappen 
over de schuld van die staat. 

WIE WAS 
DOM MODESTUS VAN ASSCHE ? 

Alfons Van Assche — later als monnik 
Modestus — werd in Erembodegem 
geboren op 17 mei 1891 in het erf 
waar de VTB vijftien jaar geleden een 
herdenkingsplaat üet aanbrengen. 
Na de lagere school van zijn geboor
tedorp, liep Van Assche middelbare 
school in de Abdij van Steenbrugge, 
waar hij later monnik en abt zou wor
den. Jeugdvriend en vriend voor het 
leven werd zijn dorpsgenoot Jozef 
Van Opdenbosch, die als jezuïet een 
bekend geestelijk raadgever en een 
vooraanstaand vlaamsgezinde zou wor
den. Van Opdenbosch vond de dood in 
het bombardement op Antwerpen — 
13 oktober 1944 —. De repressie zou 
zeer waarschijnlijk evenmin hem « ge
spaard » hebben. 

Van Assche wordt priester in 1913. 
In 1914 wil hij als vrijwilliger naar het 
front, doch zijn overheid beslist dat 
hij samen met de kloostergemeen
schap naar Engeland zal uitwijken. In 
1915 kan hij tenslotte toch naar het 
oorlogsfront. Langs de opleidingskam
pen in Frankrijk belandt hij als bran-
cardier in een Waals regiment. In 1917 
wordt hij legeralmoezenier. Hij zorgt 
voor zijn Walen zo goed als hij het 
voor de Vlamingen zou gedaan heb
ben. In zijn notaboekje tekent hij re

gelmatig op : ' N.N... tué... Ie... è... », 
NN... gedood op... te... Hij schrijft ein
deloos veel brieven voor ongeletterde 
soldaten, leest de brieven voor die 
zij ontvangen, zorgt voor rookgerief 
en lekkernij, voor dagbladen en boe
ken. Hij geeft enige lessen en houdt 
een aantal voordrachten, zoekt goede 
adressen op voor verlofgangers die 
naar Frankrijk gaan, en leent geld, 
richt feestjes in, toneelavonden en 
wat nog meer. Hij leeft voor anderen, 
ook door het opknappen van ontel
bare onmogelijke kleine karweitjes. 
Zelf wordt hij geen enkele maal ge
kwetst, al leeft hij drie jaar lang in 
het grootste gevaar. Maar hij heeft 
gewonden zien wegvoeren en helpen 
verzorgen ; hij heeft veel mannen 
zien sterven ; hij heeft de laatste ze
gen gegeven aan onherkenbaar-ver-
hakkelde lijken. 

De grote, fikse, fiere, energieke en 
dinamische man, met zijn tipisch mi
litair uitzicht, zijn heldere, volle stem 
en zijn doordringende, soms harde 
blik, heeft aan het front geleerd zacht 
te zijn als een vrouw, teder als een 
moeder, en zijn groot hart open te 
zetten voor allen. Walen en Vlamin
gen, armen en rijken, gelovigen en 
ongelovigen. « Monsieur l'aumönier, 
vous étiez notre joie... », Mijnheer de 
almoezenier, U waart onze vreugde... 
schrijft later één van zijn soldaten. 
Kan het schoner ? 

(A. De Bruyne in « Petits Vicaires ») 
Tot 1932 blijft Modestus Van Assche 
te Steenbrugge monnik onder de mon
niken. In 1932 wordt hij er abt, nadat 
hij voordien reeds tweemaal die waar
digheid heeft geweigerd. 

VLAAMSGEZINDE EN MAN VAN HET 
VREDES-IDEAAL 

Twee jaar vóór hij tot abt gekozen 
wordt, is Modestus Van Assche als 
monnik aanwezig op de onthulling van 
de IJzertoren. Hij houdt er een toe
spraak, naast Frans Daels en Filip De 
Pillecijn. Die eerste belangrijke «open
bare daad van viaamsgezindheid » van 
de monnik ligt helemaal in de lijn van 
de verwachtingen van zijn omgeving 
en van de ontelbaren die hij aan het 
front heeft bijgestaan in hun geeste
lijke en fysieke ellende : het is de 
trou waan zijn persoonlijke levensre
gel « Langs de weg van de vrede » 
en aan het simbool van het IJzerkruis, 
« Nooit meer oorlog ». 
Dom Modestus Van Assche is nu een 
gezien figuur. De abt van Steenbrugge 
is iemand in Vlaanderen. Hij is de 
raadsman van tallozen in Vlaanderen, 
gelovigen en niet-gelovigen, vlaams
gezinden en Belgisch-gezinden. Zijn 
rusteloze arbeid onderstreept de 
waarachtige bedoeling achter zijn 
vrede-leuze Maar dan breekt zijn ge
zondheid, die aan het IJzerfront reeds 
zo fel was verzwakt. In 1939 is hij 
echter opnieuw hersteld. Dan is er 
de oorlog De Vlaming Van Assche 
blijft wie hij steeds was geweest : 
een onomkoopbare en een onafhan
kelijke Tot de Duitse bezetter zegt 
hij onomwonden : de Vlamingen zijn 
bereid na honderd jaar strijd tegen de 
verfransing opnieuw te vechten tegen 
de verduitsing ! En wint Duitsland de 
oorlog, en worden de plannen uitge
voerd die sommigen koesteren, dan 
dreigt de Anschluss ; Vlaanderen ge-
annekseerd bij het Duitse Rijk. Wel
nu, dan krijgt gij al de bewuste Vla
mingen op uw rug ! Weet gij wie er 
u dan zullen helpen ? De franskiljons, 
die moi'gen tegen dezelfde prijs, even
goed Duitsland, Engeland of Rusland 
zouden dienen als zij nu Frankrijk die
nen. 

Het zijn ongetwijfeld die gevaarlijk-
opportunistische franskiljons die de 
abt na de bevrijding in 1944 zullen 
laten vermoorden, dank zij de bewuste 
medewerking van de helaas tallozen 
die door hun spreken zijn leven en dat 
van zovele anderen hadden kunnen 
redden. Dit alles tot blijvende schan
de van wie zich toen katoliek noem
de, zoals een vooraanstaand Vlaams 
politikus het uitdrukte. 

DE REPRESSIE 

Het lichamelijk en geestelijk lijden dat 
Dom Modestus Van Assche tijdens 
de repressie onderging, wordt door 
geen enkel schrijver in de bijzonder
heden verhaald. Het soort marteling 
blijft in de dossiers. Uit piëteit tegen
over de figuur van de abt en zijn fami
lie. 
Dezelfde psychologische en fysische 
folteringen en ontberingen worden van
daag door zogenaamde Internationale 
Tribunalen veroordeeld en bestraft... 
als die in verre landen zijn gepleegd. 
Omdat zij m.b.t. Modestus Van Assche 
in onze staat zijn gepleegd en omdat 
gerechtelijke dwalingen als de zaak 
Van Assche de aanloop werden naar 
vooralsnog niet beëindigde loopbanen 
van magistraten, moet men wellicht 
nooit meer op rechtsherstel en eer
herstel rekenen ? 
Dom Modestus Van Assche wordt op 
20 september 1944 aangehouden. De 
reden van die aanhouding zal hij pas 
na weken gevangenisleven vernemen : 
propaganda ten dienste van de Duit
sers en verklikking van twee mede
broeders en een industrieel uit Brugge. 
Van Assche weet dat hij volkomen on
schuldig is en rekent daarom op het 
rechtvaardigheidsbeginsel en het ge
zond verstand. Dus put hij uit de ver
wachte goede ontknoping de moed 
om de beproeving met een licht ge
moed te ondergaan en zijn medege
vangenen op te beuren. 
Zij die zijn bundel in de handen hou
den denken er echter anders over. 
Onder hen is de Brugse advokaat Jan 
Rubbrecht, zoon van een van Van As-
sches vrienden. Rubbrecht wordt ge
vraagd de verdediging van Modestus 
Van Assche op zich te nemen. Hij 
kan echter niet aanvaarden : hij is 
inmiddels substituut-krijgsauditeur ge
worden en belast met. . het dossier 
Van Assche. Jan Rubbrecht zal later 
hoogleraar worden te Leuven. Modes
tus Van Assche zal posthuum « on
schuldig » gevonnist worden en dus 
buiten vervolging gesteld, echter zon
der eerherstel. 

Welke feiten — behalve de voor velen 
onaanvaardbare viaamsgezindheid en 
Grootnederlandse instelling van Van 
Assche — hebben geleid tot dit dra
matisch misverstand en nooit recht
gezette gerechtelijke vergissing ? 
Eerste feit : de zaak van Fallingbos-
tel. Fallingbostel is een dorp op de 
heide nabij Lüneburg. Het is vandaag 

Dom Modest Van Assche en Frans 
Daels op het 7e Vlaams-nationaal Zang
feest te Brugge (1939). 

bekend als bestendig in staat van 
paraatheid levend bolwerk van de 
Nato-strijdkrachten — het IJzeren Gor
dijn ligt vlakbij —. In Fallingbostel 
werden in januari 1944 in een trein
ongeval 94 naar huis terugkerende 
Vlaamse krijgsgevangenen gedood. De 
VOS zal de uitvaartplechtigheid bij
wonen en duidt op verzoek van de 
Duitsers een priester aan die ginds 
een rouwmis zal opdragen en een toe
spraak houden. De VOS denkt hier
voor aan Dom Modestus Van Assche, 
die na ruggespraak met de Gentse bis
schop Coppieters aanvaardt. Op 29 
januari heeft te Fallinbostel de uit
vaartplechtigheid plaats. Van Assche 
houdt een ontroerende toespraak bij 
het massagraf. Het is Siberisch koud 
te Fallingbostel. Aan de voet van de 
katafalk liggen 94 kransen met de 
Belgische kleuren en krans van de 
VOS met het Vlaams zwart-geel. Fal
lingbostel, op de eerste plaats een 
zaak van piëteit, is dus geen anti-
Belgische aangelegenheid. Tijdens de 
repressie zou daarover echter anders 
geoordeeld worden. De andere voor
aanstaande Vlaamse aanwezigen bij 
het massagraf waren Frans Daels, bij 
verstek ter dood veroordeeld en Karel 
De Feyter, als sekretaris van VOS ter 
dood veroordeeld en terechtgesteld. 
Tweede feit : de aanhouding en de 
dood van twee medebroeders van Van 
Assche en van een Brugs industrieel 
tijdens Wereldoorlog II. Die drie men
sen waren betrokken bij de aktivitei-
ten van de gewapende weerstand. 
Buiten het weten van de abt om ver
stopten zij wapens in de abdij van 
Steenbrugge. De Sicherheitsdiensten 
komen er achter, de twee broeders — 
die later hun abt om vergiffenis zullen 
vragen voor hun handelen buiten het 
weten van Van Assche om — gaan 
tijdens de ondervragingen door de 
knieën. Evenals de Brugse industrieel 
zullen zij de Duitse koncentratiekam-
pen nooit meer verlaten. Tijdens de 
repressie wordt het buitensporige lij
den van Modestus Van Assche gemo
tiveerd met de uitspraak « zijn slacht
offers hebben ook geleden ». Van 
Assche wordt immers verantwoorde
lijk gesteld voor de dood van de me
debroeders en de Brugse industrieel. 
Achteraf blijkt het echter alles onjuist 
te zijn, de geruchten over de verklik-
kling door de abt, de verantwoordelijk
heid van de abt. 

Van 7 februari tot 15 maart 1945 wordt 
Modestus om medische redenen in 
voorlopige vrijheid gesteld. Om te 
kunnen herstellen van zijn zware in
zinking, verblijft hij afwisselend bij 
zijn zuster te Erembodegem en in de 
Abdij van Affligem. Op 15 maart wordt 
hij opnieuw aangehouden. Het dossier 
van zijn verdediging is inmiddels door 
de Belgische overheid in beslag ge
nomen en de personen die zijn on
schuld kunnen staven onder arrest 
geplaatst. 

EERHERSTEL, OOIT OF NOOIT ? 

Het heeft geen zin het dossier Van 
Assche in de vergetelheid te willen 
houden. De piëteitsvolle hulde aan 
hem gebracht is er een die moet gel
den voor de vele door de Belgische 
staat gedode onschuldigen, van wie 
Dom Modestus Van Assche het sym
bool is : De Feyter, Borms, Liesen-
borgs, Brouns, Laplasse... En van de 
misdaad begaan op de eenvoudige 
Oostfrontstrijder en fabriekwachter 
die zonder vorm van proces werden 
neergeschoten, voor de tientallen die 
in Zwitserland, Ierland, Nederland, 
Argentinië eenzame ballingen zijn of 
waren omdat de staat hen in een 
schijnproces veroordeelde, hun eer en 
hun goederen stal, hun gezinnen voor 
het leven tekende en uiteenrukte. 
De Belgische staat zal haast zeker 
nooit eerherstel schenken aan Dom 
Van Assche en aan de tientallen van 
wie hij het tragisch symbool is. De 
bevolking van Vlaanderen heeft dat 
intussen wél gedaan. In Erembodegem 
getuigen hiervan een huidemonument, 
een herdenkingsplaat en een straat
naam. En zij die het daar vijftien jaar 
geleden nog overwogen die symbolen 
te bekladden — de nacht voor de hul
diging in 1960 moest het monument 
bewaakt worden — zouden dat van
daag niet meer straffeloos kunnen 
doen... 

Frans-Jos Verdoodt. 
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AKlUAUiei 

Laten we het « De Standaard » maar 
eens opsommen, de trouwe Tindemans-
vrienden moeten in een moment van 
Vlaamse bezinning vlalcaf toegeven. 
« Met Tindemans verliest de Vlaamse 
beweging volop ». 
Leo de twijfelaar wordt in het hem 
bevriende blad «Europa Eén» ook hard 
aangepakt over de machtsgreep tegen 
de parlementaire demokratie die hij 
liet gebeuren in het fusiedebat. 
De bekentenissen van de lauwen zijn 
soms het meest waard. Zo geeft ook 
« Het Belang van Limburg » vlakaf toe 
dat door de opdoeking van de zo be-
snoefde « gordel van smaragd » de 
Vlaamse randgemeenten meer dan ooit 
bedreigd zijn. 

In « Kerk en Leven », het paroch'eblad, 
lazen we een merkwaardig stuk over 
amnestie « Nee, ik ben niet fier over 
een land dat na 30 jaar nog steeds 
geen amnestie gaf ». 

WALTER LUYTEN 

DE STANDAARD 

. Tijdens een merkwaardige rede heeft 
Volksunie • fraktievoorzitter - kamerlid 
Vik Anciaux maandagnacht eraan 
herinnerd dat zij werden opgericht 
ter kompensatie van de invoering van 
de vrije taalkeuze van het gezinshoofd 
inzake onderwijs, de zg. liberie du 
père de familie. Thans verdwijnen de 
federaties en in hun plaats komen 
vergrote Vlaamse gemeenten. Maar 
dat doet nieuwe vragen rijzen. De zes 
randgemeenten-met-faciliteiten die re
latief veilig in een Vlaamse federatie 
zaten, worden niet samengevoegd 
met eentalige Vlaamse gemeenten en 
staan dus opnieuw blootgesteld aan 
annexatie bij Brussel. 
Voorts is er de ruimtelijke ordening 
in Vlaams-Brabant, die zo belangrijk 
is voor de indijking van de Brusselse 
expansie. De randfederaties waren 
daarvoor bevoegd, maar wat zal er nu 
gebeuren met die ordening die niet 
kan worden toevertrouwd aan de ver
grote gemeenten ? 

CV P-woordvoerder Menckens heeft ge
zegd dat de kwestie voor zijn partij 
nog niet opgelost is, maar dat kwam 
nogal zwak over. Anciaux had het niet 
moeilijk om de CVP gebrek aan kor
daatheid en duidelijk te verwijten : 
« O gij bende lammelingen en scha
pen die voor de PSC door de knieën 
gaat... ». 
Het Brusselse randgebied, het kies
arrondissement, de provincie Vlaams-
Brabant, de status van de Vlaamse 
bevolking van de hoofdstad : het 
vergt een algemene regeling. De af
schaffing van de randfederaties loopt 
daarop vooruit en verzwakt de Vlaam
se onderhandelaarspositie. Het wordt 
tijd dat men van Vlaamse zijde aan 
een nieuwe aanpak begint. Men staat 
niet meer in het defensief, maar ver
liest terrein. Het dossier van de 
Volksunie, ' Vlaanderen betalende 
partij », liegt er niet om. 
En er is de hervorming van de kies
wetgeving en het uitblijven van een 
stelsel dat verhindert dat de Vlaamse 
kiezers in Brussel opnieuw bedrogen 
worden », 

EUROPA EEN 

• Wat bezielt Leo Jindemans om on
der zijn beleid minder demokratische 
metodes te laten toepassen ? 
Hij beschikt over het nodige gezag 
om in elke krisistoestand van onze 
instellingen de wagen van de staat 
terug op het rechte spoor te zetten. 
Hij deed het niet. Dit is teleurstellend 
en vervult ons met vrees voor de toe
komst, 
In deze onverkwikkelijke gang tan za
ken ligt een krachtig argument voor 
één van de instellingen, voor dewelke 
échte federalisten steeds gepleit 

hebben : een konstitutioneel Hoog 
Gerechtshof. 
Alleen een dergelijk Hof kan de on
grondwettelijkheid van een wet als 
deze van 1971 vaststellen en ze on
geldig verklaren. 
In onze huidige zogenaamde rechts
staat is niemand tegen de ongrond
wettelijkheid van de wet beschermd! 
De openlijke revolte dreigt in onze 
gemeenten ». 

HET BELANG VAN LIMBURG 

« Een maneuver van VU-fraktieleider 
Anciaux om aan de alarmbel te trek
ken werd door de meerderheid kor
daat afgewezen. Overigens moest 

door alle Vlaamse frakties worden 
toegegeven dat de « gordel van sma
ragd ' zoals de randfederaties destijds 
door De Saeger werden aangekondigd, 
geen efficiënte afweerlinie tegen het 
Brusselse expansionisme is gebleken. 
Of de gefusioneerde gemeenten dat 
wel zullen worden is eveneens hoogst 
twijfelachtig. Zodat de vrees dat de 
Vlaamse flank langs de hoofdstad ook 
morgen nog uiterst kwetsbaar zal blij
ven, zeker niet ongegrond is ». 

KERK EN LEVEN 

« Ik ben niet fier over mijn land waar 
dertig jaar na de bevrijding nog steeds 
moet worden betoogd voor amnestie. 

Ik ben niet fier over de kristenen in 
dit land ,die er met al hun politieke 
macht en maatschappelijk invloed nog 
niet zijn in geslaagd een amnestie
wetsvoorstel door het parlement in 
overweging te doen nemen. 
Ik ben niet fier over mijn Kerk, die 
het jaar van de verzoening viert doch 
zich als gemeenschap zo weinig en
gageert voor amnestie, ondanks de 
recente oproepen van het episkopaat 
en ondanks de stimulerende werking 
van bepaalde aktiegroepen. 
Nee, ik ben helemaal niet fier. Ik ben 
beschaamd en ontgoocheld ». 

Aldus de aanhef van de striemende 
aanklacht van professor Mertens ». 

2'GRATIS TOMBOL 

Uw spaargeld 
verdubbelt 

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

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

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

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

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

Wiit u meer uitleg? 
stap dan even één van de ruim 3.000 contactpunten van 
de ASLK binnen : 

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

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

— in de Nationale Bank, haar bijbanken en agentschappen; 

— in alle postkantoren. 

hoe meer u spaart, 
hoe meer 

ukunt winnen! 
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