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SAMEN 
DOELGERICHT VOORUIT! 
De bestuursverkiezingen zijn voorbij. Van 
afdeling over arrondissement tot partijraad 
en partijbestuur werden de taken en ver
antwoordelijkheden opnieuw toegewezen. 
Nu breekt dan ook de tijd aan voor ver
nieuwde aktie. 

Iedereen beseft dat voor de VOLKSUNIE 
een beslissende periode aanbreekt. Met 
gesloten gelederen treden wij in het offen
sief. Wat twintig jaar geleden onder de 
leiding van Frans Van der Eist en Wim Jo-
rissen werd aangevat moet nu naar een 
beslissende doorbraak en bekroning geleid 
worden. 

De kortstondige illuzies van de periode 
Eyskens trekken in Vlaanderen langzaam 
maar zeker op. Het gevoel in het defen
sief te zijn gedrongen neemt toe. De beto
ging van Halle is een jaar voorbij en niets 
werd bereikt van het eisenprogramma dat 
daar als dringend werd geproklameerd. 

Vlaanderen heeft van de huidige regering 
niets te verwachten. Zij wordt immers be
heerst door Waalse chantage. Alleen een 
grondige wijziging van deze regering kan 
de vastgelopen Vlaamse Beweging weer 
kansen op verwezenlijking bieden. 

Maar daarvoor moet de macht van de 
VOLKSUNIE groeien. Daarvoor moet de 

VOLKSUNIE onmisbaar worden in de poli
tieke besluitvorming. 

Dat is dan ook de eerste en dringende op
dracht. De VOLKSUNIE onmisbaar maken 
om door te breken naar het werkelijk fe
deralisme, naar de Vlaamse Staat ! 

Bij deze opdracht moet de partij haar eigen 
weg gaan en haar eigen verantwoordelijk
heid nemen. Zij mag zich niet de wet laten 
voorschrijven door pressiegroepen aller
hande of vrijblijvende scherpslijpers. Par
tijraad, partijbestuur en frakties zijn er om 
hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Geen vlucht in verre, onrealistische toe
komstdromen, maar radikale aktie voor het 
gekozen doel : federalisme, een Vlaamse 
Staat. Dit moet gebeuren in ondubbelzinni
ge trouw aan het wezen van de partij zo
als wij dat gewild hebben. 

Een radikale, sociaal vooruitstrevende, de-
mokratisch pluralistische, onafhankelijke 
partij van volksnationalisten, die de erf-
boodschap van de Daensisten en de Fron-
ters waar zal maken. 

HUGO SGHILTZ 

Algemeen Voorzitter van de Volksunie 

ACV-HOUTHUYS 
LEGDE 
DE DUIMEN 
VOOR DE WAAL 
CALIFICE 

Voor zover de ongelooflijke zwakheid 
van de regering-TIndemans nog moest 
worden aangetoond, dan Is het nu toch 
zeker gebeurd. Einde september kwam 
ze met haar « herstelplan » voor de 
proppen, veel te laat eigenlijk, maar 
er zou nu spoed worden achter gezet. 
Dat moest ook, aldus de regering, wil
de het plan enig effekt sorteren. De 
sociale partners, vooral de vakbonden, 
draaiden er echter omheen als een 
kat rond een hete brij en Tindemans 
dierf maar geen beslissing nemen. Uit
eindelijk, na twee maanden extra tijd
verlies, is het ACV dan aan de eerste-
minister komen zeggen wat hij mag 
doen en wat hij niet mag doen. Het is 
dit ACV-plan, niet het regeringsplan, 
dat straks aan het parlement zal wor
den voorgelegd. 

(̂u hebben wij alle begrip voor de 
zorg van de vakbonden dat de huidige 
krisis niet zou misbruikt worden ten 
koste van de arbeidende bevolking. 

i\̂ aar men zal met ons toch moeten 
toegeven dat er niet veel meer over
blijft van de oorspronkelijke bedoe
ling : een gezamenlijke inspanning tot 
matiging gelijkelijk te spreiden over 
de ganse natie. Nu ziet het er naar 
uit dat het de kaders en de midden
klasse in het algemeen zullen zijn 
die de zwaarste klappen gaan krijgen. 
En dat is niet eerlijk, want het prijzen-
beleid is een grote mislukking gewor
den. De Volksunie had zich méér dan 
een jaar geleden reeds bereid ver
klaard, zelfs vanuit de oppositie, haar 
steun te verlenen aan een moedig kri-
slsplan dat de inspanning gelijkmatig 
zou spreiden over de ganse bevolking. 
De inzet was immers té belangrijk. Na
dat ze veel te lang getreuzeld had, 
geeft de regering nu toe aan eenzij
dige sindikale druk. Het beeld van een 
gezamenlijke inspanning van de ganse 
natie wordt daarmee verbroken. 
Een volgende bedenking moet ons nog 

van het hart. Het blijkt nu dat het weer 
eens de Vlamingen zijn die in deze 
kwestie bakzeil hebben gehaald. Het 
Vlaamse ACV, dat positiever ingesteld 
leek, is door de knieën gegaan onder 
druk van zijn Waalse tegenhanger, 
Houthuys zwichtte voor Califice. De 
Walen dreigden anders de eenheid 
van de kristelijke vakbeweging te 
doorbreken. 

Ook op dit terrein blijkt weer eens in 
welke mate de Walen als lood wegen 
op alles wat de Vlamingen naar eigen 
inzicht menen te moeten doen. Nog 
eens blijken hieruit de fundamentele 
meningsverschillen tussen Vlaanderen 
en Wallonië over het te voeren beleid. 
De Vlamingen zouden het allemaal an
ders, evenwichtiger, beter hebben aan
gepakt. Wallonië is een blok aan het 
been van Vlaanderen op eik denkbaar 
gebied. 

Paul Martens 



OPIMI^9 

TRANSFERTMARKT EN GEMEENTEPOLITIEK 

NIEUWE REPRESSIE 

De recente aanhoudingen van 
TAK leider Piet De Pauw en de 
twee andere Taktivisten bewij
zen nogmaals dat een nieuwe re
pressie reeds een aanvang heeft 
genomen Zoals na WO I en II 
toen er een verschrikkelijke en 
moorddadige toestand heerste, 
IS nu ook een represaillegolf los
gebarsten 

Vlaamse betogingen worden te 
Brussel eenvoudigweg verboden, 
amnestieoptochten uit mekaar 
geklopt te Gent Er wordt mis 
bruik gemaakt van het voorar
rest Aan zulke toestanden moet 
een krachtdadig HALT geroepen 
worden Iedereen is het erover 
eens om vrijheid te eisen voor 
Chili of Rusland Doch ondertus
sen worden m ons o zo demo-
kratisch land betogingen verbo
den en massaal huiszoekingen 
verricht (ondanks art 42 Belg 

PLEIDOOI 

VOOR TEDERHEID 

DD uit BSD blijkt speciale opvat 
tingen te hebben over •< teder 
heid » Blijkbaar is ongebreidelde 
vrijheid synoniem met tederheid, 
o zolang het zijn evenaaste met 
effektief schaadt » 
Het trekken van een natuurlijke 
en noodzakelijke grens wordt 
voor DD « volstrekte autoritaire 
willekeur » Welnu in deze ge 
dachtengang kan de demokratie 
als « volstrekte autoritaire wille
keur van de meerderheid » wor 
den beschouwd (zie de fuziede 
batten in de Kamer) 
Bannen van zedeloosheid (DD 
blijkt dan toch te weten wat dit 
inhoudt) gebeurt enkel in linkse 
of rechtse regimes Welnu voor 
eenmaal wordt het pluralisme 
dan toch konkreet aangetoond 
Ik raad DD toch sterk aan gedu 
rende een tijd de assisendebat 
ten van dichtbij te volgen waar 
het gaat over verkrachtingen en/ 
of lustmoordenaars Indien de 
gerechtelijke onderzoeken volle 
dig zijn uitgevoerd zal heel dik 
wijls bewezen worden dat de 
door sommigen geroemde porno
grafie (waaruit sommige politie-
kers reeds geld willen slaan 
« voor de maatschappij » via 
belastingen ') zeker verband 
houdt met genoemde misdaden 
Dat DD mij eens bewijst dat de 
zedeloosheid de zedenmisdrijven 
NIET in de hand werkt ' 
Waarschijnlijk behoren « vrije 
sex groepssex vrijheid van bei 
de echtgenoten, pornografie 
drugs enzm» tot de reeks «maat 
schappijkritische middelen» om 
tot « inspraak ontvoogding en 
zelfbewustzijn » te komen Zeer 
mooie doch heel dikwijls hel
klinkende woorden die door her 
senspoelende groepen — waar 
van het licht blijkbaar uit een 
zeker Oosten komt — gehanteerd 

grondwet), hele betogingen wor
den door BOB gefilmd 
Nee, dit nemen wij met, geen 
derde repressie ' 

J V , Schaarbeek 

GOEDE KEUZE 

Ondanks de scherpe kritiek die 
hij tijdens de voorbije weken 
heeft moeten inkasseren, is Hugo 
Schiltz toch verkozen tot voor
zitter van de Volksunie Dat hij 
een briljant politikus is, daaraan 
zal wel niemand meer twijfelen 
Het lijkt me dan ook een goede 
keuze op voorwaarde nochtans 
dat Schiltz wat minder gemakke
lijk bereid is tot onderhandelen 
Ik hoop dat de VU onder zijn lei 
ding radikaal zal verder strijden 
voor de volledige ontvoogding 
van het Vlaamse volk Dit impli 

ceert dan ook een even radikale 
houding op sociaal-ekonomisch 
gebied Het heeft me trouwens 
steeds verwonderd dat de VU 
zich zo weinig heeft bekommerd 
om die problemen Dat is toch 
ook een aspekt van de ontvoog-
dmgsstrijd 
Tijdens een vraaggesprek ver
klaarde Schiltz dat hij voorstan
der IS van een zo groot mogelijke 
gelijkheid tussen de mensen Vol
ledig akkoord, maar hoe denkt 
hij die te realiseren ' Zal de VU 
het aandurven ons maatschappe
lijk systeem grondig te onderzoe
ken teneinde te achterhalen wel
ke de oorzaken zijn van de te 
grote ongelijkheid die we nu nog 
kennen ' 
Laten we hopen dat Hugo Schiltz 
een klare politiek gaat voeren op 
alle gebied En aangezien de 
Volksunie nu nog een oppositie
partij IS, verwachten we een kor-
rekte maar harde oppositie 

R D , Dworp 

worden Om de Westerse wereld 
te bevrijden dient men gewoon 
alle waarden en normen weg te 
vegen (AMADA-werkwoord) 
Om zonder geleuter aan seksuele 
voorlichting te doen sture men 
zijn kinderen liefst naar « volks 
bioskopen » waar zonder (Wes
ters) schijnvertoon » het ware 
leven » vertoond wordt laat men 
ze kijken naar het (rode) BRT-
scherm bezoekt men liefst maar 
eens Sluis (meer oprechten gaan 
naar Hamburg), stuurt men ze 
naar krantenkiosken langs de 
openbare weg en in stations 
Dat een mensengroep moet be 
schermd worden tegen elk ver 
val (ook het zedelijk verval — 
denk aan de oproep van onze 
VOS sen) ontgaat DD — Dat die 
bescherming via verantwoorde 
lijke bestuurders moet gaan (van 
leiders spreken we liefst met, 
dat klinkt zo fascistisch) schijnt 
met tot hem door te dringen Dan 

maar liefst vergelijken met de 
voetbalsport, bij gebrek aan be
ters IJ< stel alleen maar vast dat 
alwie zich verzet tegen hetgeen 
ondubbelzinnig als zedelijk ver
val kan en moet worden be
schouwd onmiddellijk autoritair 
of fascist wordt althans in de 
ogen van sommigen die graag 
overal « baas » (in eigen ' ) 
zijn Dit doet talrijke vragen rij
zen waarvan die ene « Hoe diep 
is de mens in 1975 op het zede 
lijk vlak reeds gevallen ' » Ten
ware de « bevrijdende maat
schappij » (dat zijn o m ook de 
genen die echtgenote en kinde 
ren in de steek laten om «vrij»(') 
te zijn) roept naar •• die goeie 
oude tijd « van « brood en spe
len » Dat zal voor DD uit BSD 
dan wel geen verruwing maar een 
verfijning zijn van de mens Voor 
U ook Vlaamse militaire natio
nalist ' 

Em Vansteenkiste 

Het IS zo ver ' Ons vermoeden over ophefmakende transferts in de 
gemeentepolitiek van de Brusselse agglomeratie wordt bevestigd door 
het laatste nummer van « WOLU-2000 », het dure bulletin van het FDF-
PLP-gemeentebestüur van Sint-Pieters-Woluwe 
We hadden uit goedingelichte bron vernomen dat er zo wat overal in 
Brussel « bekende » Vlamingen langs de elektorale transfertmarkt 
zouden opgekocht worden door franstalige lijsttrekkers Immers, zo 
begon men te redeneren m de frankofone milieus, uit de mislukking 
met de derderangs Vlamingen op de FDF lijsten van '71 moet men de 
les trekken dat een antivlaamse opstelling de vooruitgang zou afrem
men De taktiek van versoepeling en aanwerving van « betere » Vla
mingen zou meer kans op elektoraal sukses kunnen opleveren Aan de 
franstalige twijfelaars werd in het oor gefluisterd dat het doel het
zelfde blijft Brussel beschermen en verdedigen tegen het enige 
gevaar der Vlamingen 
En nu gebeurt het Er wordt hard gewerkt aan franstalige lijsten met 
Vlamingen op goede plaatsen Stilaan moeten deze Vlamingen zich 
gaan bewegen op een terrein waar ze zelden werden gezien nl in de 
nederlandstalige manifestaties en bijeenkomsten Immers het Vlaamse 
kiezerspubliek wordt nog steeds als de meest meelopende massa 
« gewaardeerd » ( ') Er worden eigenlijk atidere termen gebruikt om 
datzelfde publiek te beschrijven (« dom », « vlug tevreden », 
« bang », enz) De belofte, na een elektoraal sukses, komt neer op de 
bezetting van een slordige schepenzetel of een andere kontroleerbare 
funktie in de gemeente De bijna wiskundige zekerheid wordt gebruikt 
om te beweren dat 1 of 2 Vlamingen op die tweetalige lijsten toch niet 
gevaarlijk zijn voor de stevige frankonisatieband tussen de lijstgeno-
ten Anders zouden hun fanatieke dromen vlug moeten gemilderd 
worden 
Ongelooflijk en toch waar, dat Vlaamse « mensen » met een greintje 
zelfrespekt zich zo te koop aanbieden op tweetalige lijsten i 
Het rode of gele of blauwe zoethoudertje dat in de Vlaamse bek wordt 
geduwd is « Het gaat om Brusselse gemeentebelangen » Alsof het 
kleinste kind nu nog met zou weten dat dit vanzelfsprekend wil zeg
gen « franstalige gemeentebelangen » waarin ook Vlamingen en vreem
delingen meetellen 
En dit is een precendent dat vele Vlamingen tot nadenken zal stem
men In Sint-Pieters-Woluwe — de Persoonsburcht i — zou een 
zekere Pros Verbruggen van de « Vlaamse » ( ') TV reeds binnenge-
kocht zijn door een nieuwe franstalige baas en blauwe lijsttrekker 
Zijn glimlachende foto vindt men op de PLP lijstonderhandelaars m 
« WOLU-2000 » (mensuei novembre '75) Meer nog het bericht dat 
een andere glimlachende dame, die naar de naam Regine Clauwaert 
luistert, zou meegesleurd worden in de voorbereiding van het franko 
foon elektoraal spel, werd nog met tegengesproken 
Van morele inflatie gesproken i 
Hoopgevend in zekere zin is de reaktie van de man langs de lijn van 
het politieke spel die het manoeuver doorziet en zegt « goed gespeeld 
verdeel en heers i » En deze ironie ziet veel scherper dan de unitaire 
spekulaties Hebben de laatste 20 jaar gemeentepolitiek in Brussel nog 
met voldoende aangetoond dat 1 of 2 Vlamingen, zelfs op verkiesbare 
plaatsen onvoldoende gewapend zijn tegen de fluwelen agressie en 
het charmante imperialisme van de frankofonen ' Waar zijn de Brus
selse Vlamingen van de gemeentepolitiek die zich m zgn tweetalig
heid aandient '' 
Anderzijds voltrekt zich nog maar eens de afbreuk van de onmisbare 
samenhorigheid van de Vlaamse minderheid in Brussel Die <• een
zame » Vlamingen gaan opnieuw met enkele Vlaamse stemmen over
lopen naar een franstalige lijst 
Na de genoemde en wellicht nog andere politieke transferts, moet er 
een SOS door Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen gaan een soort 
reddingsoperatie nl Vlaamse eenheidslijsten Helaas ' Het is blijkbaar 
nog met voldoende dat de genoemde mensen zelfs de PVV of Blauwe 
Leeuwen de rug toekeren en op de PLP lijsten vastgespijkerd worden 
met beloften maar de CVP beweert dat ze met mag of kan meewer
ken aan Vlaamse eenheidslijsten in Brussel omwille van de onderdanige 
vriendschap met de PSC terwijl ook de Rode Leeuwen zeuren over 
ideologische eigenheden die uitstijgen boven solidariteit met de kleine 
Vlaamse mens te Brussel En de versnippering wordt verder voltrok
ken door Vlaamse vrouwen die hun heil gaan zoeken bij de PF (parti 
feministe) om tenslotte onze Vlaamse werkmensen te zien verdwijnen 
in een PC (parti communiste) 
De Volksunie staat weer gans alleen Wij kunnen nog maar eens voor 
6 j de solidariteit van de Brusselse Vlamingen in de gemeentepolitiek 
vergeten en de verfransing — dank zij de uiteengejaagde Vlamingen ' 
— haar veroveringsstrategie zien uitbouwen 
En toch IS het laatste woord van de demokratische Vlaamse minder 
heid m Brussel nog met uitgesproken (spijts deze eerste transfert-
geruchten) V D Brussel 
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De voorbije week zou je op poli
tiek gebied kunnen betitelen als 
de aanloop naar de grote drukte 
vóór Kerstmis. Deze regering 
lijkt het erop aan te leggen tel
kens grote stapels werk aan de 
parlementsleden op te dringen 
net voor een vakantieperiode, 
Op de agenda staan nu de hele 
programmawet, de rijksmiddelen
begroting, het « herstelplan » en 
de afwerking van het fuzieont-
werp in de Senaat. Het zal weer 
een oeverloos geval worden. 

VERWARDE POST 

Het jaarverslag 1974 van de Re
gie der Posterijen is al (!) klaar. 
Het is een soepje van jewelste. 
Geen mens kan eruit opmaken 
hoeveel onroerende goederen de 
Post nu wel bezit en waar ze 
liggen, over hoeveel personeels
leden de Post eigenlijk beschikt 
en hoeveel tegoed de Regie heeft 
bij de Postchecks. Cijfers genoeg 
in het verslag ,dat wel, maar ze 
verschillen allemaal I « De Stan
daard » stelt bij de bespreking 
van dit slordige jaarverslag ter
loops de vraag of de dienst geen 
juiste rekeningen meer kan op
maken sinds er komputers in ge
bruik zijn... 

HA, EINDELIJK I 

Vanaf 1 januari 1976 zullen zwan
gere vrouwen, vanaf hun zesde 
maand, met hun treinkaartje van 
tweede klasse in eerste klasse
treinwagons mogen plaats ne
men. Op voorwaarde dat er in 
tweede klasse geen plaatsen 
meer vrij zijn, en ze een genees
kundig getuigschrift bijhebben. 
Prima natuurlijk, die maatregel. 
Hij komt wel wat laat : zwangere 
vrouwen worden een zeldzaam 
verschijnsel in ons vruchtbare 
landje. In 1974 waren er nog 
123.000 geboorten (tegen 160.000 
per jaar tien jaar geleden) tegen

over 116.000 sterfgevallen. Nog 
even wachten en er staan jaar
lijks meer lijkkisten dan wiegen 
in onze huizen. Om die nefaste 
nataliteitstrend te veranderen, 
zullen er omvangrijker maatrege
len nodig zijn. Een « gezinsge-
zind » klimaat scheppen in het 
land, dat is de opgave. 

DE VOORUITGANG 

Het Internationaal Arbeidsbureau 
in Geneve, Zwitserland, wil de 
nachtarbeid voor vrouwen weer 
gaan toelaten. Nachtarbeid werd 
verBoden door een internationale 
konventie die dateert van 1919. 
In België is nachtarbeid verbo
den voor mannen én voor vrou
wen, maar men houdt met dit 
verbod geen rekening voor wat 
de mannen betreft, zeker niet 
sinds de invoering van de pioe-
gensistemen. Voor de vrouwen 
houdt men er wel de hand aan, 
behalve voor enkele beroepen 
zoals verpleegsters. Maar de 
« vooruitgang » staat voor niets, 
en weldra zullen de dames dus 
bevrijd worden van die diskrimi-
nerende verbodsbepalingen. 

PRIJZENSTOP 

Voor wie het soms vergeten zou 
zijn : sinds geruime tijd houdt 
onze onvolprezen regering de 
prijzenstijging in toom door aller
lei « soepele » maatregelen. Die 
maatregeien zijn zo soepel dat 
de prijzen met een ongeremde 
vaart verder opwaarts huppelen. 
In november steeg de indeks met 
1,59 en de maand voordien met 
1,66. Sinds het begin van 1975 
bedraagt de stijging nu al 
-f 12,64. 

STANDAARD-LENING 

Nadat « Le Soir » aan het klok-
zeel hing, dat het bedrijf Perio
dica ,dat het dagblad « De Stan
daard » drukt, In het kader van 
de wetten op de ekonomische 
expansie om een goedkope le
ning van 200 miljoen vroeg, is Jos 
Van Eynde (hoofdredakteur van 
de socialistische « Volksgazet ») 
in de Kamer losgebarsten : de re
gering mag dit enkel toestaan als 

ook wij weer geld krijgen, zo 
betoogde hij. 
Tindemans deelde bij die gele
genheid mee dat twee kommis
sies op het departement van Kui
tuur verdeiingskriteria uitwerken 
voor de steun aan de opiniepers. 
Wordt daarbij ook aan de opinie
weekbladen gedacht ? 
" Knack » stipte nog aan dat het 
uitlekken van het « Standaard »-
verzoek om een lening een 
streek zou kunnen zijn van be
paalde blauwe excellenties die 
niet erg gediend schijnen te zijn 
bij wat zij de « onthullingsianie » 
i/an dit dagblad noemen... 

HET CVP-MOERAS 

Algemeen VU-voorzitter Hugo 
Schiltz trok te Dendermonde op 
een arrondissementele VU-mee-
ting van leer tegen minister Rika 
De Backer van Nederlandse Kui
tuur. Mevrouw De Backer, die 
ook het zgn. Vlaams ministerko-
mitee voorzit, was enkele dagen 
vroeger in hetzelfde Dendermon
de komen vertellen dat het met 
die drieledige gewestvorming en 
de afschaffing van de Vlaamse 
randfederaties rond Brussel alle
maal zo erg niet is. Wat zij be
weert is volkomen onjuist, mis
leidend en gevaarlijk voor de 
Vlaamse posities aldus de VU-
voorzitter die zijn gehoor meteen 
ook aantoonde waarom. Het is 
blijkbaar de CVP-opdracht van 
Rika De Backer om overal te 
gaan sussen en te gaan zalven 
in een verlate klerikale poging 
om de Vlamingen dom te houden. 

KLAAGLIED VAN GROOTJANS 

Te Maasmechelen ging de PVV-
voorzitter klagen dat « degenen 
die nog steeds menen dat men 
de ernstige ekonomische moei
lijkheden met halfslachtige maat
regelen kan oplossen niet alleen 
de werknemers misleiden maar 
ook rechtstreeks bijdragen tot 
de verdere aangroei van de werk
loosheid ». Wat vindt de heer 
Grootjans van de jongste versie 
van het « herstelplan » van de 
regering ? En zijn politieke vrien
den zitten nochtans in de minis
terraad. 

«^ maite 
idirin 

LOMPE VLEGELSTREEK 
Wij waren van de sterkste toejuichers toen NEKKA dit jaar verscheen 
onder het etiket « INTERNATIONAAL ». De fout van Diksmuide werd 
vermeden toen die, vooraleer op de volksbevrijdende toer te gaan, 
Sovjetrussische en USA-vlaggen over de weide deden aanrukken. 
Nu kregen we de Ierse « Dubliners », De Bretoen Stivell en de Bas-
ken Carere, Ospital en Maite Idirin. Deze laatste bij ons al bekend 
door haar overweldigend sukses op het VUJO-kongres te St. Niklaas, 
lente van dit jaar. Maar het rommelig vertoon in een atmosfeer van 
zangertje op, zangertje af, beantwoordde absoluut niet aan de mogelijk
heden die met dergelijke programmering te vinden zijn. « Als kuituur-
spreidende organisatie is het AN2 hopeloos door de mand gevallen » 
schreef « Het Volk ». 

Het is zo'n kommerciële boel geworden dat men blijkbaar zelfs 
schroomde om door korte pakkende inleidingen de nationale bevrij-
dingsstrijd van deze volkeren te situeren. Het slachtoffer daarvan zijn 
de Basken geworden. Hoewel voor de kenner mede van de beste zan
gers van het geheel werden zij afgeslacht door een inrichtersfout die 
zelfs bij patronaats bonte avonden van kleine dorpen nog amper wor
den gemaakt. Ongewilde oorzaak daarvan was de lobbes Urbanus Van 
Anus « Hoogstens goed voor klubs en jeugdhuizen » als die hem ten
minste nog kunnen betalen » vernietigde « De Standaard » het ANZ-
licht dat gemeend had deze grollemaker te laten optreden. Willem De 
Meyer schrijft geregeld over « muzikale afstomping » van de jeugd. 
Valeer Portier trekt elk jaar in steeds scherper termen zijn registers 
open tegen de volksverbastering op radio en TV. 
Wat de bijna over de grond-kruipende Urbanus daar aan braakgeluiden 
vertoonde, kan inspirerend zijn voor Portiers volgende speech. Had 
men dan toch toegegeven aan de laagste gemene deler, kon men Van 
Anus doen optreden met een minimum feeling voor de pauze, dan 
konden tijdens die pauze een aantal pubers zich verder gaan afreage
ren. « Chaque peuple a les idoles qu'il mérite » zegde een Bretoen 
naast het podium. 

« Vlaanderen staat blijkbaar nog niet zo ver als vele mensen schijnen 
te denken » merkte de Standaard-reporter op in zijn nabeschouwingen 
over de Basken als Anusslachtoffers. Het ANZ kan de lessen trekken. 
Diezelfde zondag zegde mgr. Dondeyne sterk bevreesd te zijn voor de 
aflossing van de wacht door de jongeren. Het ANZ kan in zijn sektor 
van het betere lied zich ook gaan bezinnen. Buiten Zangfeest en NEKKA 
gebeurt er echt al te weinig om het Vlaamse lied nog te verspreiden. 
Na twee of drie Vlaamse liederen zijn de jongeren tegenwoordig al 
uitgezongen op groepsbijeenkomsten of reizen. Zij kunnen in Basken
land veel leren waar zelfs in het Frans-Baskenland (200.000 inwoners) 
wekelijks zangstonden doorgaan met honderden, zelfs duizenden en-
toesiaste jongeren. Maar dat zal dan niet gaan zonder een minimum 
inleiding die totaal ontbrak, zelfs bij het slotlied van de drie Basken 
« Euzko gudariak », het oude strijdlied dat de jonge Bask Txiki Paredes 
zong toen hij vastgebonden tussen twee bomen werd gefusilleerd 
begin oktober. En zeker niet als de Basken werden voorgesteld in een 
atmosfeer « Allé laat ze ook eens een lieke zingen, die Basken ». 
Onze VUJO op haar groot volks-nationaal liedfestival einde februari 
kan deze kultuurschande van zondag goedmaken door rond deze 
zangers uit verdrukte volkeren de juiste tonaliteit te treffen. Maite 
Idirin zal er ook zijn. 

HET KONTRAST 

Te Gent werd zondagmiddag nogmaals betoogd, 
ditmaal op initiatief van de Vlaams-nationale ver
enigingen uit de Arteveldestad. Het was een eisen
en protestbetoging. Protest tegen de wetsovertre
dingen en gewelddaden van sommige Gentse poll-
tiemannen en tegen het misbruik dat het gerecht 
maakt van de voorhechtenis. Als eisen werden naar 

voor gebracht : amnestie en een vrijspraak voor 
TAK-leider Piet De Pauw en zijn twee vrienden,. 
Op de foto : de betogers op het pleintje vóór het 
Vlaams Huis Roeland, tijdens de toespraken van 
Piet De Pauw en VU-senator Oswald Van Oote-
ghem. Zie ook biz. 5. 

Dat het heel anders kan, werd de avond daarvoor bewezen in de reuze 
Aula^Major van de Antwerpse universiteitskampus UIA te Wilrijk. Bijna 
600 Vlamingen en een 70-tal Basken vulden deze aula tot de nok. In 
een meeslepend spektakel van melodie en tekstbezinning hebben Maite 
Idirin, Pantxoa Carrere en Peio Ospital gedurende bijna drie uur dit tal
rijke publiek in de ban van hun lied en hun boodschap gehouden. De 
inrichters « Het Vlaams iKomitee voor Baskische scholen » (Flandriatik 
Ikastolentzat) hebben eer van hun werk gehaald. Want deze avond 
diende inderdaad om in een grootse verbroedering Vlamingen-Basken 
die nieuwe komitee-werkgroep aan een breder publiek voor te stellen. 
De inleidingen door onze medewerker Walter Luyten situeerden de 
Baskische taalstrijd en vrijheidsbeweging. Voorzitter e.h. lic. Ludo Dox 
schetste het opzet van dit leraarskomitee dat zich met een aantal 
Vlaamse scholen als peter het lot van deze Ikastolas wil aantrekken, in 
de duidelijke, maar tegengewerkte wil van de Basken om hun taal, 
oudste taal van Europa, te behoeden en doen op te bloeien. Een vijftal 
parlementairen van Volksunie en CVP woonden deze avond bij zodat 
misschien hier een konkrete aanpak kan gebeuren van wat mevrouw 
De Backer in haar 11 juli-rede van dit jaar voor de radio verklaarde : 
« Vlaanderen moet voorbeeld en lichtbaken zijn voor alle kleine vol
keren en gemeenschappen die hun eigenheid en autonomie willen 
bewaren of verwerven in een groter geheel ». Daar kwam deze op-
draöhtgevende boodschap over bij de meer dan 350 jongeren, die 
waren opgekomen voor deze prachtige Baskische zangavond. 
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GESLAAGDE 
ONTMOETINGSDAG 
TE AALST 

De eerste « nationale ontmoetingsdag » van de nagelnieuwe Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroepen (FW) vorige zondag te Aalst is een 
mooi sukses geworden. Een kleine tweehonderd Vlaamsgezinde vrou
wen namen in « De Borse van Amsterdam » aktief aan de werkzaam
heden deel in een uitstekende sfeer. De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen, waarvan het Gentse VU-provincieraadslid Huguette De 
Bleecker-Ingelaere de eerste voorzitster is, beoogt alle Vlaams-nationale 
vrouwen — aktief in allerhande vrouwengroepen in en buiten de 
Volksunie — te groeperen. Samen met Huguette De Bleecker zijn haar 
Mechelse kollega Hilda Uytterhoeven en ook volksvertegenwoordiger 
Nelly Maes de promotoren van de vrouwenaktie in Vlaams-nationale 
middens. Deze aktie blijkt momenteel snel aan volume te winnen. 

Het thema van deze geslaagde Aalsterse ontmoetingsdag was : de 
vrouw vandaag in Vlaanderen, haar taak in het gezin, op het werk, in 
de politiek. 

In de voormiddag werden de drie deelonderwerpen uitvoerig bediskus-
sieerd in drie verschillende gespreksgroepen. Inleidster in de groep 
« de vrouw in het gezin » was het Roeselaarse VU-provincieraadslid 
Annie Pottie-'t Kindt, ; als verslaggeefster fungeerde in die groep Lieve 
Jolie, voorzitster van de « Pluralistische Aktiegroep voor Echtschei
dingsproblemen » uit St-Amandsberg. In de sektie « de vrouw op het 
werk » gaf Lieve Baert, echtgenote van VU-volksvertegenwoordiger 
Frans Baert uit Gent en sekretaresse van de FVV de inleiding ; als 
verslaggeefster trad hier op Nele Mollet-Soenen, VU-provincieraadslid 
uit Brugge. Lutgart De Beul uit Dendermonde, de nieuwe direktrice 
van de VU-studiedienst, gaf de inleiding in de werkgroep « de vrouw 
in de politiek ». Volksvertegenwoordiger Georgette De Kegel was hier 
de verslaggeefster. 

Na het gezamenlijk middagmaal begon even na 14u de plenaire zitting. 
De vrouwen hadden inmiddels het bezoek gekregen van enkele VU-
prominenten waaronder arr. voorzitter Bert De Cremer, algemeen voor
zitter Hugo Schiltz, algemeen sekretaris Paul Peeters en de parle
mentsleden Willy Kuijpers, Frans Baert en Paul Van Grembergen. 

Tijdens die plenaire zitting werd beknopt verslag uitgebracht over de 
besprekingen in de drie werkgroepen. In de volgende afleveringen van 
« Wij » zullen de diverse tema's een voor een nader onder de loep 
worden genomen op deze bladzijde. 

De gekende voordrachtkunstenares Kris Yserbyt bracht een beeld van 
de literatuur en de poëzie over en voor de vrouw. Voordien werd nog 
een korte hulde gebracht aan enkele Vlaams-nationale vrouwenfiguren 
die voorgingen : mevrouw Gravez, Nora Vrome, mevrouw Maes, me
vrouw Goossenaerts. 

De dag werd besloten met twee toespraken, die van volksvertegen
woordiger mevrouw Nelly Maes die de specifieke taak van de vrouw 
in het politieke leven belichtte, en die van voorzitster Huguette De 
Bleecker die het belang onderstreepte van de vrouw in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd. 

Al bij al een goed geslaagde en hartverwarmende ontmoetingsdag. De 
inzet wellicht van een omvangrijke Vlaams-nationale vrouwenaktie over 
heel Vlaanderen. Stippen wij nog aan dat het organisatorisch sukses 
mede te danken is aan de toegewijde inzet van de mensen van het 
Dosfelinstituut o.l.v. Johan Beke en van de groep van Aalst o.l.v. 
Aleidis Dierick. 

Menig Aalstenaar zal er zondag wel even van op
gekeken hebben de leeuwevlag en een VU-span-
doek te zien hangen aan de gevel van de statige 
« Borse van Amsterdam » Nog in de voormiddag 
zouden enkele « bezeten burgers » van CVP-signa-
tuur proberen om de uitbater van dit café-restau-
rant onder druk te zetten om deze attributen te 

verwijderen De man bleef echter op zijn stuk 
staan, en vlag en spandoek bleven de hele dag 
hangen Viaams-nationalisten die rond de middag 
even halt maken op de Aalsterse grote markt kun
nen hun waardering voor deze moedige waard 
betonen door er even binnen te lopen Het is er 
prima. (foto's : Studio Dann) 
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SOUS 
LE PATRONAGE 
DU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 
NEERLANDAISE 
Nee, zo stond het inderdaad niet 
op het gele foldertje dat een re
cital met Gerard Adam en Jan 
Valach aankondigde op 25 no
vember te 20u30 in het Brussel
se Muziekkonservatorium. Er 
stond in het Nederlands « on
der de auspiciën van... » maar 
voor het overige was het onge
veer al Frans wat op het vier-
bladige foldertje te lezen stond. 
Een van onze lezers was aanwe
zig op dit kultureel festijn. Hij 
heeft er één persoon ontdekt 
die « probeerde » Nederlands te 
spreken : de dame die hem zijn 
plaats aanwees. Voor het overi
ge was alles Frans, ook de in
leider kende blijkbaar alleen 
maar die taal. Onze lezer vraagt 
zich terecht af : « Wat doet het 
ministerie van Nederlandse Kui
tuur daar in godsnaam met onze 
lieve centen ? ». Eh bien, mada
me de Backère ? 

BLIND 
En nu wij het toch over Brus
selse toestanden hebben, nog 
dit. Te Jette richtte het « CEuvre 
Nationale des Aveugles » zich 
met een foldertje tot alle « ha
bitants de Jette». Dat er te Jet
te ook Cveel] Nederlandstaligen 
wonen, daar had, daar hebben 
de leiders van dit « CEuvre Na
tionale » kennelijk niet aan ge
dacht. Wellicht omdat hun hoofd
zetel zich te... Schaarbeek be
vindt. Wij zullen eraan denken 
als dit « Nationaal werk voor 
blinden » in het Vlaamse binnen, 
land nog eens op bezoek zal 
komen. Of is het bestuur van 
die vereniging zo blind dat zij 
niet merken dat ze te Jette een 
bok van formaat hebben ge
schoten ? 

POLITICI SMEREN 
Dat doen blijkbaar heel wat fir
ma's in onkreukbaar Belgenland. 
De heer Pepermans van Bell-
ITT, een van die verworpenen 
der aarde waar de BSP goed van 
voorzien is, deed het bij voor
keur met kleuren-TV's en ande
re « geschenken ». In dit ver
band werd o.a. ook de naam ver
noemd van de h. Van Elslande, 
momenteel minister van Buiten
landse Zaken (CVP). De h. Van 
Elslande wordt wel eens meer 
door firma's bedacht met waar
devolle giften. In verkiezingstijd 
bijvoorbeeld. Die firma's doen 
dit natuurlijk enkel en alleen uit 
bewondering voor zijn persoon, 
zonder enige bijbedoeling. Niet
temin vinden wij het wat slordig 
van de h. Van Elslande dat hij 
hen zeer oprecht dankt op brief
papier met als hoofding « De 
Minister van Buitenlandse Za
ken ». Wantrouwige lieden kun
nen daar van alles bij denken, 
nietwaar ? 

PROTEST UIT EEN 
ONVERDACHTE 
HOEK 
De regering en haar volgzame 
meerderheid hebben dus het fu-
zieplan-Michel in de Kamer goed. 
gekeurd. Meteen werden ook de 
Vlaamse randfederaties rond 
Brussel afgeschaft ondanks het 
heftige protest van de Volks
unie. Ook verscheidene Vlaamse 
strijdverenigingen spraken hun 
afkeuring uit voor deze zoveel
ste eenzijdige toegeving van de 
CVP aan de veeleisende PSC-
ers. 
Vorige week kwam er nu ook 
protest uit eeti politiek onver

dachte hoek : van de Bond Be
ter Leefmilieu-Vlaanderen. Deze 
vereniging noemt de afschaf
fing van de randfederaties zoals 
dit nu gebeurt een « zware be
leidsfout » omdat de konse-' 
kwenties op milieuvlak zeer ver 
kunnen leiden. 
De Bond is van oordeel dat de 
federaties na ruim 2 jaar wer
king « het bewijs hebben gele
verd dat ze garanties bieden 
voor het milieubeleid in de ge
meenten die ze overkoepelen ». 
De randfederaties zijn ook « een 
rem geweest op de verkavelings-
aktiviteiten van bepaalde manda
tarissen die sinds tientallen ja
ren hun gemeente al te graag 
volbouwen om de uitwijkelingen 
uit het onleefbare Brussel op te 
vangen ». Tot daar de Bond Be
ter Leefmilieu. 

VERDIENSTELIJKE 
FLAMINGANTEN 
Vorige zaterdag werd te Etter
beek hulde gebracht aan de zeer 
verdienstelijke Hongaarse Vla
ming Sandor Szondi. Hij sticht

te reeds in 1960 de eerste 
Vlaamse kultuurraad in deze 
Brusselse gemeente, het zgn. 
Centraal Sekretariaat der Vlaam
se Verenigingen, waarbij alle 
plaatselijke Vlaamse verenigin
gen aansloten. Vijftien jaar lang 
leidde hij dit Sekretariaat met 
vaste en bekwame hand. Wij 
wensen deze Hongaarse flamin
gant op de Etterbeekse barrika-
den van harte nog vele jaren. 
Diezelfde dag werd te Brugge 
hulde gebracht aan een ander 
verdienstelijk flamingant, de pas 
zeventig geworden Mare Boey, 
ondervoorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging. Ook hem wen
sen wij het allerbeste toe en 
hopen, met VVB-voorzitter Paul 
Daeis, dat hij het nog beleven 
mag hoe de mei geplant wordt 
op het Huis van Vlaanderen ! 

TOEVALLIG 
Mensen van het Taalaktiekomi-
tee toonden ons een briefom
slag, nochtans gefrankeerd met 
6,50 fr., die hen opgengescheurd 
bereikte via de Post. Toevallig 
gebeurde dit al verscheidene ke
ren met brieven die hen vanuit 
het TAK-hoofdkw^rtier te Gent 
werden toegestuurd. Er is dan 
steeds een beleefd briefje bij 
van ene inspekteur uit het Gent
se sorteercentrum die tot zijn 
spijt vaststelde dat de brief « bij 
behandeling » in zijn kantoor 
beschadigd werd. Het toeval kan 
een mens toch wreed parten 
spelen, hé ? 

NIEUW BESTUUR 
BIJ HET 
VLAAMSE KRUIS 
Onlangs had er in het Vlaamse 
Kruis een bestuurswisseling 
plaats. Op verzoek van de se-

kretaris-generaal delen wij aan 
onze lezers hierbij dit nieuwe 
bestuur mee. 
In het bestuurskomitee zetelen 
nu dr J. Daels (Gent) als alge
meen voorzitter, de dokters J. 
Speybrouck (Brugge) en K. Lam-
bert (Oostende) als ondervoor
zitters. Algemeen sekretaris is 
de h. G. Van Bel (St-Niklaas) en 
de h. P. Talloen (Aalst) alge
meen penningmeester. Mevrouw 
Vandenbergh (Antwerpen) is 
hoofd van de sociale dienst, ter
wijl de h. J. Verhaeghe (Tor
hout) instaat voor de algemene 
propaganda en de h. P. Van de 
Velde (St-Amandsberg) als kom-
missaris fungeert. 
In het technisch komitee zete
len de hh. Radelet (Leuven), W. 
De Kee (Oostakker), F. Verstre-
pen (Wilrijk) en J. Verstraete 
(Brugge). Volgende provinciale 
afgevaardigden maken het ad-
vieskomitee uit : de hh. P. 
Schrauwen (Antwerpen), Instael 
(Brabant), R. Dewit (Limburg), 
F. De Kee (Oost-Vlaanderen) en 
J. Verstraete (West-Vlaanderen). 

VERVALDATUM 

Op 24 november j l . was het pre
cies een jaar geleden dat tien
duizenden Vlamingen te Halle 
betoogden voor een minimaal 
Vlaams eisenprogramma. De re
gering kon het onmiddellijk uit
voeren, zo meenden de leiders 
van het Overlegcentrum, zo re
delijk was het en bovendien 
stapten er te Halle parlements
leden mee uit alle partijen van 
Vlaanderen. De eisen zonken 
echter weg in het CVP-moeras, 
er werd tot nu toe niets van ge
realiseerd door de regering-Tin-
demans. 
Onlangs dreigde Davidsfonds-
voorzitter Heyman met een nieu
we Vlaamse mars door Brussel 
als er tegen 24 november door 
de regering geen begin zou zijn 
gemaakt met de uitvoering van 
dit minimumprogramma. De re
gering verkoos echter een stap 
achteruit te zetten : ze schafte 
de Vlaamse randfederaties af... 
Het woord is nu aan de leiders 
van het Overlegcentrum. Zullen 
zij de moed hebben om aan de 
Vlaamse bevolking te zeggen 
dat er met Tindemans niets ten 
goede zal veranderen voor 
Vlaanderen ? Dat de struktuur 
van zijn regering schadelijk is 
voor Vlaanderen, en dat ze dus 
zo spoedig mogelijk moet ver
dwijnen ? 

DIE 
SPANJAARDEN... 

Elders in dit nummer hekelen wij 
de lompheid van een deel van 
het Nekka-publiek vorige zondag 
in het Antwerpse Sportpaleis 
ten overstaan van de Baskische 
zangers die er waren uitgeno
digd. 
Twee dagen later bracht ook 
« Volksgazet » (ja, ja) een vrij 
uitgebreid verslag over Nekka. 
De redakteur van « Volksgazet » 
was ook getuige van de tien 
minuten durende hysterie van 
de Anus-aanbidders. En walg nu 
met mij, waarde lezer(es), van 
volgende passage uit zijn pro
za : « Na tien minuten gejuich, 
gebrul en gejoel van het pu
bliek kwam dan Anus op het po
dium om de mensen te kalme
ren en het volgende optreden 
aan te kondigen : de Basken 
Maite Idirin en Carrere & Ospi-
tal als aktueel onderdeel van de 
show, om het zo maar te zeg
gen. Alleen jammer dat niemand 
een woord Spaans verstond en 
dat de muziek verre van opwin
dend was. Tijdens het optreden 
pruttelde het publiek verder 
over het uitblijven van de heer 
Anus, waardoor ook een gedeel
te niet beluisterd kon worden. 
Het zit die Spanjaarden niet 
mee... ». Die « Spanjaarden » ! 

PROTEST TEGEN 
BRUTALE POLITIE 
Vorige week woensdag hielden TAK-leider Piet De Pauw en 
VU-senator Oswald Van Ooteghem te Gent een persi<onferen-
tie. Voor de talriji< opgekomen journalisten laakten zij, aan de 
hand van een indrukwekkend feitendossier, het zinloos ge
bruik van geweld en het brutale optreden van sommige leden 
van het Gentse politiekorps. Feiten die een vereniging als 
de Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens 
wel eens nader onder de loep zou mogen nemen en die elke 
minister van Justitie zwaar de wenkbrauwen zouden moeten 
doen fronsen. Partijdige aanwervingen en bevorderingen van 
soms totaal onbekwamen en een volledig gebrek aan psy
chologische scholing van de agenten schijnen goeddeels aan 
de basis te liggen van het onaanvaardbare optreden van een 
aantal politiemannen. 
Tevens werd de ongrondwettelijke beknotting van het beto-
gingsrecht te Gent aan 'de kaak gesteld. Inrichters van 
toegelaten betogingen moeten met al hun goederen borg 
staan voor eventuele stoffelijke schade. Deze vorm van 
intimidatie lokt vanzelfsprekend niet-toegelaten betogingen 
uit, die dan weer met brutaal geweld worden tekeer gegaan. 
Piet De Pauw wees erop dat TAK reeds sinds vier jaar be
toogd in Brussel-stad zonder een enkel incident. Het kan 
dus, als de politie opgewassen is tegen haar taak. 
Ook het gerecht werd nogmaals op de korrel genomen we
gens het misbruik dat gemaakt wordt van de voorhechtenis. 
De Pauw en zijn vrienden konden het zopas nog aan den 
lijve ondervinden. Het is een reeds oude kwaal, maar tegen 
dit flagrant misbruik wordt van hogerhand blijkbaar niet opge
treden. 

OPNIEUW BETOGING 
Vorige zondag betoogden dan opnieuw een duizendtal mili
tante Vlamingen te Gent om het op de perskonferentie naar 
voor gebrachte protest kracht bij te zetten. Achter de slo-
gans « geen politiestaat », « amnestie », « geen anti-Vlaamse 
repressie » en « vrijspraak voor Piet De Pauw en zijn vrien
den » trokken de betogers gedurende anderhalf uur door de 
Gentse straten. De betoging verliep ditmaal zonder enig 
incident. Bij het einde, voor het Vlaams Huis Roeland, spra
ken senator Van Ooteghem (foto boven) en Piet De Pauw de 
betogers toe. 
De betoging werd georganiseerd door de Vlaams-nationale 
verenigingen uit Gent. 

HALLO, 
JONGE VOLKSZANGERS ! 
In het kader van haar groots kleinkunstfestival in het teken 
van het Europa der Volkeren in het Gentse Sportpaleis op 
zondag 29 februari 1976, waar de stem der verdrukte en mar
ginale volkeren weerklinken zal en waar getracht wordt ook 
wat aan het oog te bieden, organiseert VUJO een liedjes
wedstrijd, waaraan ieder beneden de 35 jaar kan deelnemen. 
Een eigen tekst, die volksnationaal en/of politiek geënga
geerd dient te zijn, is noodzakelijk. Er dient tevens voor eigen 
muzikale begeleiding gezorgd. 

Vóór 20 december moet je VUJO-Nationaal (Voldersstraat 71, 
1000 Brussel) schriftelijk op de hoogte stellen van je deelna
me, vóór 30 Januari moet de tekst binnengestuurd. 
Begini februari heeft een preselektie plaats, waarvoor je per
soonlijk wordt uitgenodigd. De finalisten treden tijdens het 
massafeest te Gent op. Een bevoegde jury zal de liedjes naar 
waarde schatten op tekstueel en muzikaal gebied. Van het 
winnend liedje wordt een plaat (single) geperst. Daarnaast 
nog een boel waardevolle prijzen voor de finalisten. 

4 DECEMBER 1975 
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PORTUGAL, 
BRANDPUNT IN EUROPA! 
Kamerlid Willy Kuijpers ontmoette Herman en Annie Willems uit 
Westerlo.. Sedert 1966 verkennen zij nu elk jaar Portugal ! 
Het zijn persoonlijke vrienden van Mario Soares en diens vrouw iVlaria 
Barroso geworden. Reeds in 1973 brachten zij een werkgroep in de 
gastvrije abdij van Tongerio op de been om de Portugese problemen 
in Europees verband door te liciiten. 

W.K. : Je was vóór 3 weken nog in 
Lissabon bij Mario Soares. Ken je 
hem al lang ? 

Herman : Sinds 1973, toen hij als po
litiek balling in Parijs woonde. 

W.K. : Portugal heeft nu de fel-toe-
gejuichte staatsgreep 18 maanden ach
ter de rug. De rust en de zekerheid 
die er heersten tijdens het Salazar-
Caetano-regime zijn volkomen ver
dwenen. 

Annie : Een mooie rust was dat I Wie 
politiek sprak of handelde, werd door 
de PIDE, de politieke politie, opgepakt. 
Wie zich sindikaal roerde, ging achter 
de tralies ! Dan was er weer rust. 
Wanneer je ais student of jonge ar
beider niet mooi aan het lijntje liep, 
kon je geen job krijgen en mocht je 
dadelijk 4 jaar soldaatje gaan spelen, 
niet zoals bij ons, maar in de Afri
kaanse guerilla ! 

W.K. : In elk geval is het tijdens deze 
18 maanden erg woelig geweest. 

Herman : Het is normaal dat na 50 
jaar politieke onmondigheid, het land 
politiek moet leren praten. Dat gaat 
niet zonder horten of stoten. Wanneer 
je daarbij rekent dat zowel Spinola 
als de kommunisten de jonge demo-
kratie de nek wilden omdraaien, dan 
is het te begrijpen dat het erg woelig 
is, en dat de Portugezen daar niet 
mee opgezet zijn. 

W.K. : De toestand is niet enkel poli
tiek erg verward, maar ook ekono-
misch, financieel en sociaal zit het 
land in het slop. Er wordt beweerd 
dat ook dit een gevolg van de revo
lutie is. 

Annie : Kijk eens, een regime als dat 
van Salazar-Caetano valt niet over po
litiek, want dan was er al veel vroe
ger een einde aan gekomen. De kolo
niale oorlogen hadden het land vol
komen uitgeput : 40 % tot 50 % van 
je begroting aan Landsverdediging be
steden, 10 jaar lang, doe je niet onge
straft. Caetano had begin 1974 het 
bankroet van zijn beleid in zicht. De 
erfenis die hij op 25 april 1974 naliet 
was bijzonder zwaar. Bovenop kwam 

de ekonomische wereldkrisis. Op en
kele maanden tijds keerden 300.000 
« kolonialen » terug. Op sociaal vlak 
zette de kommunistlsche partij voort
durend de boel op stelten. 

W.K. : Over die kolonialen gesproken : 
de dekolonisatie kreeg veel kritiek. 

Herman : Een andere uitweg was er 
niet. De belangrijkste oorzaak van de 
staatsgreep was juist de feitelijke ne
derlaag in de koloniale oorlogen. Er 
moest na 25 april gedekoloniseerd 
worden. Deze kritiek heeft mij steeds 
ontgoocheld, vooral van Volksunie-
mensen. 

W.K. : Waarom ? 

Herman : Zijn zij geen voiksnationa-
llsten ? Stellen zij de zelfstandigheid 
en de grootst-mogelijke onafhanke
lijkheid van ons volk ook niet voorop ? 
Toch verklaren sommigen zich tegen
stander van de Portugese dekoloni
satie. Wat een tegenspraak : een 
volksnationalist die tegen dekolonisa
tie is I Alle argumenten die ons, Vla
mingen, zo vertrouwd in de oren klin
ken, zijn er bij gehaald : ze hebben 
geen bekwame leiders, geen univer
siteiten, er is geen industrie-kapitaal); 
en ze hebben zelfs geen kuituur ! 
Kortom, ze zijn niet bekwaam zelf
standig te zijn ! Hoe goed kennen we 
dit. Hoeveel verder zouden wij van
daag staan als we reeds lang een 
eigen Vlaamse staat, zij het dan een 
federale binnen België, bekomen had
den ? 

W.K. : Maar de veelbelovende vrij
heid, die voor de Portugezen wegge
legd scheen, is in weikelijkheid op 
een chaos uitgelopen. 

Annie • Ja, maar de aanslagen op de 
jonge, nog onvolwassen demokratie, 
zijn bijzonder zwaar geweest, zowel 
van links als van rechts. Het begin 
was nochtans goed, met als eerste 
regeringsleider onder Spinola de bur
ger Palma Carlos. 

W.K. : Is het niet zo dat Spinola door 
de kommunisten uitgeschakeld werd 
en gelijk heeft gekregen met zijn uit
spraak dat Portugal na hem recht op 

Herman en Annie Willems 

een marxistische struktuur afste

vende ? 

Herman : Ten eerste heeft hij zich
zelf uitgeschakeld en ten tweede heeft 
hij de marxisten alle troeven In han
den gespeeld. 
In juni 1974 poogt hij zich tot een 
soort Portugese De Gaulle op te wer
ken. In september wil hij op eigen 
houtje, in overleg met de VSA en 
Mobutu, de kwestie Angola naar zijn 
hand zetten. Op 11 maart loopt hij als 
een politieke blinde in de valstrik van 
de door de kommunisten opgezette 
operette-staatsgreep. Toen vloog hij 
buiten, maar liet een volledig open 
weg na voor de kommunisten, die bij 
elke van de 3 Spinola-krisissen ster
ker geworden waren. 

W.K. : Na het verdwijnen van Spinola 
ging het snel bergaf. 

Annie : Inderdaad. Zoals gezegd, had 
Spinola dit mogelijk gemaakt : onder 
de slogan van een altijd-dreigende 
rechtse staatsgreep, werd de demo
kratie haast ongedaan gemaakt door 
een ondemokratische linkse over
macht. 
Gewonnen verloren werd er genatio
naliseerd. De Intersindical, beheerst 
door de kommunisten van Cunhal, 
hadden alle sindikaten in hun greep. 
De vrije-ondernemingsstrukturen wer
den zoveel mogelijk afgebroken door 
gedirigeerde stakingen en bezettingen 
van bedrijven. De produktie viel als 
een steen. De nieuwsmedia kwamen 
in handen van de kommunisten : ra
dio, TV en de grootste kranten. Het 
leger werd verpolitiseerd. Met 14 % 
van de kiezers achter zich, hadden 
zij meer dan 75 % van de macht in 
handen. Zij wilden deze toestand on
omkeerbaar maken door de politieke 
partijen te dwingen de (linkse) mili
tairen voor een periode van 3 tot 5 
jaar alle macht in handen te geven. 

W.K. : Wat heeft deze evolutie kun
nen tegenhouden ? 

Herman : Gesteund door de akties 
van een deel van de bevolking tegen 
de kommunistlsche partijlokalen in 
het Noorden van het land, durfden 
enkele mensen de krachtproef aan. 
Mario Soares beet van zich af naar 
aanleiding van de zaak « Republica », 
de socialistische krant die door de 
kommunisten werd bezet. Sa Carneiro, 
terug na zijn ziekte, ging heftig en 
zonder rem in de tegenaanval. Einde
lijk durfden toen ook de gematigde 
militairen boven water komen. Het 
dokument Antunes, gelanceerd door 
•• de groep van de 9 », ging scherp in 
tegen de gang van zaken en hield 
alternatieve voorstellen in. 9 % van 
de militairen ondertekenden dit doku
ment. Dat was het begin van het ein
de voor de zetbaas van Cunhal, Vasco 
Gonpalves, en zijn medestanders. De 
nieuwe regering Azevedo werd samen
gesteld aan de hand van de verkie
zingsuitslagen. 

Door de feitelijke machtspositie van 
de kommunisten in het openbaar leven 
werd haar het regeren onmogelijk ge
maakt. 

De staking van deze regering leidde 
tot de poging tot staatsgreep van de 
linkse militairen tijdens de voorbije 
week. Zij begingen nu dezelfde fout 
als Spinola : liever dan andere ideeën 
mee te laten aan bod komen, wilden 
zij de volledige diktatoriale macht 
grijpen. Ze mislukten en schakelden 
zichzelf uit. 

W.K. : Kan Portugal nu beginnen aan 
zijn opbouw in demokratische zin ? 

Annie : Eindelijk, ja. De posities van 
de kommunisten zijn echter nog sterk: 
in de sindikaten, de genationaliseerde 
bank-, krediet-, en spaarinstellingen, in 
de industrie en in vele ministeries be
zetten zij nog steeds sleutelposities. 
In het leger moet de politisering be
ëindigd worden. De ekonomie van het 
land — met een lege staatskas ! — in 
de huidige ekonomische wereldkrisis, 
terug op gang helpen is een hele op
gave. De tijd die Portugal heeft om 
uit het diepste van dat moeras weg te 
komen is kort, want in deze omstan-
dighegden gedijen radikale partijen 
het best. Noch links noch rechts is 
definitief uitgeschakeld. 
Hopelijk ziet Europa eindelijk het be
lang van de Portugese kwestie in en 
komt met massale hulp. 

W.K. : Heeft Europa daar dan zo'n be
lang bij dat het met massale hulp zou 
moeten komen ? 

Herman : Ongetwijfeld ! Wanneer Por
tugal terug naar het fascisme zou af
glijden, ziet het er voor Spanje en zijn 
demokratisering zeker niet beter uit. 
Wanneer een volksdemokratie naar 
Oosteuropees model in Portugal zou 
gevestigd worden, dan is dit een 
rechtstreekse bedreiging voor het 
vrijere Westen. 

Europa kan met zijn hulp het Portu
gese volk na 50 jaar diktatuur op de 
juiste weg naar een parlementaire 
demokratie helpen en het « Europa der 
vrije volkeren » een beetje meer waër 
helpen maken. Een vrij Portugal zal 
ook wel demokratiserende invloed op 
de Spaanse binnenlandse politiek heb
ben. Een snelle en forse hulpverle
ning aan Portugal is m.i. een noodza
kelijke beveiliging voor Europa's vrij
heid — alleszins meer zinvol en effi
ciënter dan voor 100 miljard oorlogs
materiaal aan te kopen. 
Ik vrees echter de kortzichtigheid en 
de zwakheid van de traditionele Euro
pese politiekers. 

W.K. : Wat kan Portugals toekomst 
worden ? 

Annie : Wij pronostikeren niet inzake 
politiek I Stellen we echter dat de 
huidige tendens zich doorzet en dat 
het land zich ontwikkelt in de rich
ting van de programma's van de PS, 
de PPD en de « groep van de 9 », dan 
zullen 3 punten vooraanstaan : 

1. Het uitbouwen van een parlemen
taire demokratie, nochtans met een 
grote en direkte deelname van het 
volk aan het beleid. 

2. de echte onafhankelijkheid van 
Portugal nastreven : 

— politiek onafhankelijk van de 2 
machtsblokken met nadruk op ver
bondenheid met Europa én met de 
Derde Wereld 

— ekonomisch onafhankelijk van bui
tenlandse kapitaalsgroepen. 

3. zeer grote sociale gelijkwaardigheid 
tussen alle Portugezen. 
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GELD PONPEM 
VAN VLAANDEREN NAAR WALLONIË 

SOCIALE ZEKERHEID : 
8 MILJARD ? 

Op haar Kongres van 1971 heeft de Volks
unie de resultaten bekend gemaakt van 
een onderzoek, dat haar Studiedienst ge
wijd had aan de achterstelling van Vlaan
deren in de sektor van de sociale zeker
heid. 

Uit de berekeningen bleek dat de Vlaam
se gemeenschap voor het jaar 1969 uit de 
sektoren ziekteverzekering, kinderbijsla
gen en pensioenen 6,5 miljard minder haal
de dan het ertoe bijdroeg. 
Hoe heeft zich de toestand sindsdien ont
wikkeld ? 

FINANCIËLE MIDDELEN 

De sociale zekerheid wordt gefinancierd 
door persoonlijke bijdragen enerzijds en 
door ovenheidssubsiidies anderzijds, zij 
het dan ook voor ongelijke delen. Na we
ging van de bronnen kunnen we stellen 
dat in 1973 de sociale zekerheid gefinan
cierd werd als volgt : 

UITBETALINGEN 

Kinderbijslagen 

In 1973 werd voor de werknemers in de 
privé-sektor volgende bedragen als kin
derbijslagen uitbetaald : 

Vlaanderen : 
Wallonië : 
Brussel-Hoofdstad 

17.472 miljoen 
10.152 miljoen 
2.760 miljoen 

Deze cijfers zijn benaderend : ze werden 
verkregen door de uifbetalingen van de 
maand september te vermenigvuldigen 
met 12. 
De uitbetalingen voor werklozen werden 
er niet in opgenomen. 
De vergelijking van deze uitbetalingen 
met de teoretische verdeelsleutel volgens 
de financiële inbreng geeft volgend resul
taat : 

Vlaanderen : 55,0% v/d middelen 
Wallonië : 30,5% v/d middelen 
Brussel-Hoofdstad: 14,5% v/d middelen 

Vlaanderen : 
761 miljoen positief 

Wallonië : 
885 miljoen positief 

Brussel-Hoofdstad : 
1646 miljoen negatief 

saldo 

saldo 

saldo 

(De zgn. werkgeversbijdrage werd be
schouwd als een bijdrage van de werkne
mer', wat ze in feite ook i«). 

Het negatief saldo van Srussel is te wij
ten aan de hoge wedden en lonen en aan 
het laag kindertal per gezin. Het hoger 

winstsaldo voor Wallonië t.o.v. Vlaanderen 
is te wijten aan twee oorzaken : het ho
ger absoluut aandeel van Wallonië inzake 
invaliede rechthebbenden en het hoger 
relatief aandeel van Wallonië inzake min-
dervaliede rechtgevenden en inzake we
zen. 

ZIEKTEVERZEKERING 

Er wordt van uitgegaan, dat het medisch 
konsumptiepatroon Vlaanderen - Wallo
nië — uitgewerkt door de parlementaire 
werkgroep van 1957 — nog steeds gel
dig is, dat Wallonië derhalve per hoofd 
hogere bedragen ontvangt. Deze toestand 
is hoofdzakelijk het gevolg van het hoger 
aantal minder^valieden en gepensioneer
den in Wallonië. De bestendigheid van dit 
konsumptiepatroon wordt zijdelings be
vestigd door de hogere gemiddelde kost
prijs in 1972 per rechthebbende (sektie 
verstrekkingen) van de Soc. Landsbond 
IVlut. t.o.v. de Kristelijke Landsbond Mut. 
(5.767 fr. t.ojv. 4.735 fr.). 
De berekeningen van 1971 toonden voor 
Vlaanderen een negatief saldo aan tussen 
2,5 en 3 miljard. Gelet op de stijging van 
de totale uitgaven voor ziekte- en invalidi
teitsverzekering (74 miljard, bijdragen en 
staatssubsidies inbegrepen), mogen we 
vooropstellen dat de splitsing van de uni
taire ZIV thans voor de (Vlaamse gemeen

schap een jaarlijkse besparing zou beteke. 
nen tussen 3 en 4 miljard frank. 
De sektor « zelfstandigen », die een even
wichtiger beeid geeft, werd in deze bere
keningen niet betrokken. 

PENSIOENEN 

De pensioenen (werknemers, zelfstandi
gen, gewaarborgd inkomen voor bejaar
den) waren in januari 1972 als volgt ver
spreid ': 

Nederlands taalgebied 
Frans taalgebied 
Brussel+loofdstad en 

49,8% 
37,5% 

randgemeenten 
12,9% 

Op een totale pensioennmassa van 58,8 
miljard (bedrag van 1/'72 x 12) en reke
ning houdend met een inbreng van 55% 
uit Vlaanderen, levert dit voor de Vlaam
se gemeenschap in 1972 een netto-verl'ies 
op van 3,2 miljard. Gelet op de stijging 
van de pensioenen (meer dan 70 miljard 
in 1973) blijft een voorlopige schatting 
van 3,5 miljard fr. verlies voor Vlaanderen 
stellig beneden de werkelijkheid. 

Werkloosheid 

De sektor werkloosheid, tien jaar geleden 
nog « voordelig » voor Wallonlië, vertoont 
op dit ogenblik geen belartgrijk oneven
wicht meer. 

BESLUIT 

Het nadelig saldo bedraagt voor het jaar 
1973 — ons beperkend tot de sektoren 
die in de berekeningen werden opgeno
m e n — tussen 7,5 en 8 miljard fr. 

Kom eens praten over girale loonbetaling. 

Wij nemen graag tijd voor u. 
Neem een zichtrekening bij 
de Kredietbank en laat er 
uw loon rechtstreeks op 
storten. Het biedt u tal van 
voordelen: 
u kunt al uw aankopen beta
len met Eurocheques; de dagaf
schriften vermelden hoeveel er nog 
overblijft en hoeveel u nog kunt 
sparen; al de regelmatig terugke
rende rekeningen worden automa
tisch betaald. 

U voelt zich dadelijk thuis 
bij de Kredietbank. De KB-
mensen nemen graag de 
tijd om u al de voordelen 
van zo'n zichtrekening uit 
te leggen. 

Vraag alvast de brochure «Haal 
meer uit uw loon». U vindt overal 
een Kredietbankkantoor waar u 
woont, waar u werkt, waar u win
kelt. Kom eens langs. 
Wij nemen graag tijd voor u. 

KREDIETBANK 
4 DECEMBER 1975 
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IN Di KAMiR 

KERNCENTRALES EN KOMPUTERS 

In de kamerzitting van vorige week 
donderdag vroeg VU-kamerlid De Beul 
de minister van Ekonomische Zaken, 
hoe het gesteld was met de voorge
nomen Inplanting van kerncentrales, 
mzicht dat onder de bevolking onrust 
verwekt wegens de weerslag op het 
milieu. Minister Herman deelde mede 
dat een zgn. Kommissie der Wijzen in 
januari a.s een verslag zal indienen. 
VU-kamerlid Luk Van Steenkiste inter-
pelleerde dan over het vraagstuk van 
de komputers In openbare diensten, 
de verspillingen in de PTT en over be
paalde nefaste gevolgen door niet-
naleving van de vooruitgangskontrak-
ten Deze Interpellatie was een ge
volg en een herhaling van de zeer 
recente perskonferentie van de VU 
over dit onderwerp en waarover we 
reeds uitvoerig handelden 
Staatssekretarls Knoops (Ekon. Za
ken), Staatssekretarls D'Haeseleer 
(Openbaar Ambt) en minister Chabert 
(Verkeer) antwoordden zeer uitvoerig. 

Alle drie stelden een bijzondere in
spanning In het vooruitzicht, om « een 
maximum aan doeltreffendheid te be
reiken met behulp van de informa
tica ». De interpellatie was net een 
schot in de roos I 

KUMULS IN HET REKENHOF 

VÜ-kamerlid Luk Vansteenkiste zet on
vermoeid zijn kampagne voor gezond
making van administratie en openbare 
instellingen voort. Zo deelde hij t i j 
dens de bespreking van de begroting 
van de eerste-minister de indiening 
mede van een wetsvoorstel tot beëin
diging van de ongezonde kumulaties 
in het Rekenhof, waarover t.a. het 
Hoog Komitee van Toezicht een streng 
oordeel velde. « Wij moeten zorgen 
voor het behoud van het prestige van 
het Rekenhof ». 

VIJF VOOR TWAALF 
VOOR ONZE VISSERIJ 

De minister van Landbouw is in ons 
land ook bevoegd voor Visserij, een 
echte kombinatie van het unltaris-
tische België. Zo zal het niemand ver
wonderen dat tijdens het debat over 
de landbouwbudgetten 1975 en 1976 
VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste de 

tolk was van de Vlaamse zeevisserij, 
die een zeer zware krisis doormaakt, 
doch waarvoor zeer weinig wordt ge
daan (het verslag van de kommissie 
vermeldde de visserij slechts ter
loops...). Indien de overheid boven
dien de verdere zandwinning toelaat 
en de haringvangst in 1976 verbiedt, 
dan wordt de toestand voor onze vis
sers hopeloos. De regering moet hel
pen, ze geeft Wallonië wel zgn. « kom-
pensatles » die In de honderden mil
joenen lopen, doch totaal onverant
woord zijn. Het minste dat de rege
ring kan dcten Is een gunstmaatregel 
m de prijs van de brandstoffen. « Dat 
IS niet veel, zo besloot het Oostendse 
kamerlid zijn tussenkomst, maar het 
zou toch al iets betekenen. Voor de 
visserij Is het meer dan vijf vóór 
twaalf ' ». 

in het zelfde debat handelde VU-ka-
merlid De Beul vooral over de milieu
bescherming of het gemis eraan. Het 
Antwerpse kamerlid verwees naar het 
verschil van opvatting tussen de mi
nister van Landbouw en de staatsse
kretarls voor bossen, jacht en vis
vangst, waardoor tal van beschermen
de en voorkomende koninklijke beslui
ten uitblijven. Terecht noemde spre
ker, die de zienswijze van staatsse
kretarls Poma steunt, dergelijke prak

tijken niet ernstig. Overigens was de 
h. De Beul van mening dat de reeds 
druk bezette minister best een aantal 
bevoegdheden aan de h. Poma zou 
afstaan. Hij pleitte ook voor het be
trekken van werkloze pas afgestudeer
den bij het onderhoud van de bossen 
en bij het instandhouden van het bos-
bestand. 

STEEN DES AANSTOOTS : 
KERNCENTRALE MOL 

In het debat over de begroting van de 
diensten van de eerste-minister 1975 
en 1976 vestigde VU-kamerlid Bel-
mans de aandacht op de toestand in 
het SCK te Mol : aftakeling van het 
centrum ten behoeve van een Waals 
SCK te Fleurus, drastische kredietbe
perkingen en afdankingen, aanmati
gend gedrag van de franstaiigen, blij
vende taalmoeilijkheden (ondanks het 
vertrek van een sekretaris-generaal 
en de benoeming van een nederlands-
talige direkteur-generaal) en het niet 
naleven van het taaidekreet Vande-
zande. Om van de geruchten te zwij
gen over het storten in de omgeving 
van radio- aktieve afval I 

# Tijdens het wekelijks vragenuurtje 
oefende VU-kamerlid Emiel Van Steen
kiste kritiek uit op het BRT-middag- en 
avondprogramma « Strip », meer be
paald n.a.v. de uitzending over de 
eerste seksuele ervaringen van jonge
ren Minister De Backer zei dat een 
sanktle tegen de produktieleider werd 
getroffen en een losse medewerker 
werd afgedankt. 

Terwijl het plan Michel inzake samen
voeging van gemeenten in de senaats
kommissie Binnenlandse Zaken zijn 
tweede ronde is begonnen, besprak 
de Senaat verscheidene (reeds gro
tendeels opgebruikte) begrotingen. Zo 
kwam de aanpassing van de begroting 
van sommige ministeries voor 1975 
aan de beurt met het oog op de be
stemming van kredieten voor de ge
westelijke zaken. VU-senator Van In 
betreurde bij de aanvang van zijn tus
senkomst de laattijdige bespreking 
van deze begrotingen 1975, des te 
meer daar het de eerste Vlaamse ge
westelijke begroting betreft Senator 
Van In weet de impasse met de voor
lopige gewestvorming aan het gemis 
aan een grondwettelijke meerderheid 
en aan de machinaties van de rege
ring, die de Indruk wil wekken dat 
Vlaanderen en Wallonië over een ei
gen beleid beschikken Bestaat er er
gens wel een nieuwe konceptie over 
de regio's dan zijn de ministeriële 
komitees voor gewestelijke zaken ze
ker met bevoegd, daar ze enkel advi
serende lichamen zijn. 

I r E «nb̂  

De bestaande uitvoeringsmiddelen zijn 
allen unitair. Integendeel, sinds de 
wet van 1 augustus 1974 is de lijdens
weg der dossiers nog langer gewor
den Na de stand van zaken in diverse 
materies te hebben nagegaan en ook 
de Belgische d.i. de Waals-Brusselse 
kompensatieziekte te hebben gegispt 
deelde spreker mede, dat zijn fraktie 
een begroting « waarin geen midde
len steken, om Vlaanderen een eigen 
gelaat te geven » niet kan goedkeu
ren. 

In het zelfde debat ging VU-senator 
Lode Claes de grondige verschillen 
tussen eensdeels de Vlaamse en 
Waalse gewesten en anderdeels het 
Brussels gewest na. De senator acht 
het centrale probleem van Brussel 
met een van expansie dan wel van 
evenwicht Een Brussels regionaal be
leid moet gezien worden in de be
strijding van de kriminaliteit, van een 
slechter wordend leefmilieu, tegen 
verkeersopstoppingen en alle andere, 
vaak ontzaglijke vraagstukken 

« BEGROTING VAN EEN 
KERKFABRIEK »... 

Senator Lode Claes maakte van het 
debat over de begrotingen 1976 en 
1975 Posterijen, Telefonie en Telegra
fie gebruik om een zeer knappe sln-

tese over taak en struktuur van het 
parlement ten beste te geven. 
De Brusselse senator stelde dan vast 
dat de twee regies jaarlijks sluiten 
met een batig saldo, hoe klein het 
dan ook moge zijn, wat zijn kollega 
Vernimmen deed zeggen « het lijkt 
wel op de begroting van een kerkfa
briek » Die « kerkfabriek » Is dan 
toch een belangrijke « dienstenfa-
briek » wat senatoi Claes deed vra
gen naar een grondig debat over de 
problemen van de teledistributie. Ook 
hij achtte geen enkele prijs te hoog 
voor het handhaven van de vrijheid 
van opinie, welke prijs tot nog toe 
onder de vorm van steun aan de dag
bladen nauwelijks een tiende is van 
de werkelijke kostprijs van de bladen 
VU-senator Vandezande handelde over 
de uitblijvende herklassering van de 
postkantoren, de exploitatieverliezen 
(van 3,2 miljard tot 5,3 miljard in 
1974), de gebrekkige aanwerving van 
minder validen (hier deed de minister 
een belofte, prioriteit aan dfe oplossing 
van deze kwestie te verlenen), het 
advies van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht i.z. een afgenomen taal-
eksamen, het personeelsstatuut enz 
Senator Vandezande verwees naar het 
KB dd 25 april 1965, dat de vergoe
ding regelt van tweetalige beambten 
en vroeg de praktische toepassing 

ervan. Tot besluit vroeg hij dat abon
nees, woonachtig in taalgrensgemeen
ten en die talrijke kontakten hebben 
met abonnees van een ander net, in 
de telefoongids van dit ander net 
zouden vermeld worden. 

BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN 

De bespreking van de begroting van 
Volksgezondheid verschafte VU-sena
tor Van de Kerckhove andermaal de 
gelegenheid de toestand in de Brus
selse ziekenhuizen onder de loupe te 
nemen, zowel wat de kredieten be
treft als wat de taaiverhoudingen be
treft, die voor de Vlaamse patiënten 
ten zeerste diskriminerend zijn. 
in het debat over de begrotingen van 
Volksgezondheid kwamen namens de 
VU nog volgende senatoren aan de 
beurt. 

Vandezande, die het o.a. over de do-
ping-bestrijding had, de geringe voor
uitgang in de arbeidsgeneeskunde in 
de openbare sektor, de vertegenwoor
diging der Vlaamse Oudstrijders in de 
ooilogswerken, enz. Senator De Facq 
betreurde het uitblijven van konkrete 
maatregelen in verband met de toe
gankelijkheid van openbare gebouwen 
voor gehandlkapten en drong bij de 
minister op spoed aan om een einde 
te stellen aan de medisch-farmakeu-
tische kumulatie. 

Senator Coppieters ten slotte handel
de over het bevolkingsvraagstuk, dat 
o.a. nooit uit zijn menselijke kontekst 
mag gelicht worden Niet alleen maat
schappelijk en politieke aspekten, 
maar ook etische zijn aan dit vraag
stuk verbonden, (r.c.) 
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ANTWERPEN 

Zonder de VU zou de Antwerpse 
provincieraad een zeer l<aim en 
rustig verloop ikennen. Gelul<kig 
brengt onze fraktie bijtijds leven 
in de brouwerij en wordt het dik
wijls een spervuur van interpella
ties. 
Fraktieleider Paul Doevenspeck 
hield ettelijke tussenkomsten, 
waarvan de meest opgemerkte 
handelde over de vergoeding van 
het provinciaal personeel. Dit per
soneel bestaat voor 'n groot deel 
uit staatsambtenaren en voor het 
overige uit provinciale beambten. 
De rijksambtenaren hebben een 
lagere weddeschaal en geen bij
komende schalen, zodat zij na en
kele jaren beduidend minder gaan 
verdienen dan hun koliega's, die 
grotendeels hetzelfde werk doen. 
Paul Doevensipeck stelde voor een 
krediet te voorzien voor een bij
komende vergoeding, ten einde 
de ergste diskriminaties uit te 
schakelen. 
Tijdens de laatste buitengewone 
zitting trachtte hij een incident 
uit te lokken over de aanhouding 
van TAK-leider Piet Oe Pauw. 
Gedurende deze buitengewone zit
tingen van de provincieraad is het 
namelijk streng verboden een zaak 
ter sprake te brengen, die niet 
strikt op de dagorde staat. De 
voorzitter liet in ieder geval toe 
dat Paul Doevenspeck protesteer
de tegen de aanhouding, zeggen
de dat de CVP in elk geval een 
unaniem protest van de raad on-
mogeliijk zou maken, gezien de 
houding van de partij in andere 
Vlaamse aangelegenheden. 
Oktaaf Meyntjens hield zijn « tra
ditionele » tussenkomst — stond 
er in een bepaalde krant te lezen 
— over milieuzorg en vroeg voor
al aandacht voor de waterzuive
ringsstations, waarvoor hij een 
standardisering voorstelde. Tevens 
drukte hij de wens uit dat de pro
vincie zou zorg dragen voor de 
opleiding van voldoende bevoegd 
bedieningspersoneel. 
Oktaaf Meyntjens trok eveneens 
van leer tegen het projökt Provia. 
Hij gaf degenen die tegen het 
projekt gekant zijn groot gelijk. 
Een andere oplossing moet moge
lijk zijn, gewoon door de afval te 
laten waar hij geproduceerd 
wordt. De vervuilers moeten er 
dan zelf maar voor zorgen hun af

val kwijt te geraken. Meteen 
wordt dan de stelling « de ver
vuiler betaalt » toegepast. 
Ook stelde Oktaaf Meyntjens voor 
het inkomen van de provincie te 
verruimen met het invoeren van 
een belasting van 500 fr. op ieder 
uithangbord, dat in een andere 
taal gesteld is dan het Neder
lands. Een dergelijke belasting 
zou de kulturele verontreiniging 
tegen gaan, dacht hij. 
Mia Monseur brak een lans voor 
het oprichten van een krematori-
um in de provincie Antwerpen. 
Op dit ogenblik bezit ons land 
maar één krematorium, nl. in Uk-
kel. In een degelijk gestoffeerde 
uiteenzetting wist Mia Monseur 
te bewijzen dat dit ver van vol
doende is en heel wat problemen 
veroorzaakt, aangezien de veras
singen opvallend toenemen en 
heel waarschijnlijk schering en 
inslag zullen zijn in een nabije 
toekomst. 
Hugo Draulans kwam tussen ti j
dens bet voorbrengen van de mo
tie op de werkloosheid in de Kem
pen. Hij schoot terecht giftige pij
len af op het beleid van de CVP 
die haar kiesibeloftes niet nageko
men 'is. Als men 3.000 werkplaat
sen per jaar belooft in de Kem
pen, moet men weten wat men 
belooft. 
Paul Van der Gucht zei zeer zin
nige dingen over zwembaden, ter
wijl Roger Van Dijck een verho
ging van subsidies vroeg voor 
amateuristische muziekverenigin
gen bij gelegenheid van hun 50, 
70, 100 en meerjarig bestaan. 
Hugo Andries vroeg meer uitleg 
over het recente verfcod van de 
Spelewei-namiddag, georganiseerd 
door de Bond Beter Leefmilieu. 
Hij kloeg het feit aan dat de Be
stendige Deputatie daags voor
dien — wanneer alle voorbereidin
gen en schikkingen getroffen wa
ren voor het houden van deze na
middag — het nodig geoordeeld 
had de toelating te weigeren. 
Hilda Uytterhoeven trok heftig van 
leer tegen de geplande stort
plaats van industriële afval in Hef
fen. Zij bezwoer de Bestendige 
Deputatie de toelating voor deze 
stortplaats te weigeren gezien het 
unaniem protest van de bevolking, 
het ongunstig advies van de stad 
Mechelen en de gemeente Hef

fen zelf, het ontbreken van nood
zakelijke waarborgen op alle vlak
ken, het Gewestplan — waar het 
betwiste gebied als landelijk 
staat aangegeven — en de ver
antwoorde vrees van de Heffe
naars voor hun leefmilieu. Heffen 
heeft daarin reeds genoeg aan de 
stank van de Zenne, verklaarde 
zij terecht. 
In een andere tussenkomst stel
de Hilda Uytterhoeven vast dat 
de Bestendige Deputatie veel te 
weinig doet voor de uitstraling 
van onze Nederlandse kuituur in 
het buitenland. Terwijl Nederland 
700.000 fr. subsidie verleent aan 
de Franstalige uitgave van het 
zeer degelijk tijdschrift « Ons 
Erfdeel », moet ditzelfde ti jd-
söhrift het stellen met 15.000 fr. 
subsidie van de provincie Antwer
pen. 
Jan Van Rooy maakte enkele op
merkingen in verband met het 
provinciaal geschenk van 1,6 mil
joen aan de koninklijike stichting 
ter gelegenheid van het zilveren 
ambtsjubileum van de koning. Hij 
vond het niet demokratisch 1 fr. 
per inwoner af te nemen voor 
die « nationale » stichting na al 
de ervaringen die men in Vlaan
deren met dergelijke stichtingen 
heeft gehad. 
Jef Brentjens vroeg een ernstige 
inspanning voor de aanleg van 
fietspaden vooraleer de « laatste 
fiets-Mohikanen » van de straat 
gereden zijn. 
Geeraard Schonkeren stelde de 
BesterKÜge Deputatie voor een 
provinciale isolatiepremie te ver
lenen, aansluitend bij de staats-
premie. Dit met het oog op het 
verbeteren van het energiever
bruik in de woning, zonder dat 
men daarom een stukje komfort 
moet missen. 
Staf De Lie hield een geestige 
tussenkomst over de laatste vis
sersschuit uit de provincie, haar 
drie bemanningsleden en haar 
thuishaven. De Lie stelde voor 
een' toelage te geven in afwach
ting dat de visserij op de Schelde 
van toeristische attraktie weer 
ekonomisch rendabel wordt. 
Hij tokkelde eveneens de toeris
tische snaar om meer inspannin
gen te vragen voor het aantrek
ken van buitenlandse toeristen. 
In een andere tussenkomst vroeg 
Staf De Lie initiatieven van de 
provincie inzake voedselkontrole, 
meer bepaald bij de slagers. 
Dit was dan de Antwerpse pro
vincieraad in een notedop I 

Hilda Uytterhoeven 

REKEN MAAR VAN JES \ 
Het verleden week aangekondigde duel 
Aalst-Cent gaat onverbiddelli jk door ! 
S t o r m r a m Kris Versyck (Cent) rukt 
o-n-w-e-e-r-s-t-a-a-n-b-a-a-r verder, moedig 
achternagezet door Georgette De Kegel. 
Of mogen wi j het zo niet stellen ? Zeker 
niet, want w i j zouden Oost-Vlaanderen on
eer aandoen. Drie Oostvlamingen sieren 
nog steeds het ereschavot. Ze worden ge
volgd door sterke doorzetters uit alle Vlaam
se provincies. Niet waar, onze vrienden uit 
Limburg, die vorige week nog met één top
per in race waren, zi jn er nu niet meer bi j . 
En toch doen zij inspanningen, maar zi t ten 
voorlopig nog onder het waterpeil waarbo
ven onze top uitsteekt. 
Goede vrienden, gij die wekeli jks deze abon-
nementenberg ziet groeien maar nog niet de 
moed en de durf vonden om een avond, 
een voormiddag, op pad te gaan, trek de 
stoute schoenen aan ! 

Loop even tot bij die man met wie j i j reeds 
zo vaak over de Volksunie hebt gesproken. 
Die man is ons niet slecht gezind, die man 
wi l een abonnement ! 
Mevrouw, die dame die op 11 jul i ook haar 
leeuwenvlag aan de mast hing en die zo uit
bundig groette toen de VÜ-autokaravaan 
voorbijreed, die mevrouw neemt beslist een 
abonnement. 
Probeer het even. Reken maar van jes ! 

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

Liliane Stevens, Zwijndrecht 
10. Jan Caudron, Aalst 

Ferre De Beuckelaer, Kontich 
Daniel Denayer, Aalst 

13. Koenraad Dirckx, Schoten 
14. Theo Beenders, Zaventem 

Joris Depré, Tervuren 
Jozef Labaere, Kortrijk 

17. Robert Coghe, Koolskamp 
Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas 
Herman Deprijck, Melle 
Eugeen Franco, Oostende 

864 
516 
333 
312 
264 
252 
246 
96 
96 
84 
84 
84 
72 
60 
60 
60 
48 
48 
48 
48 
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Aan alle medewerkers 
van de rubriek bewegingsleven 
Gezien de voortdurende aangroei van de inzendin
gen ziet de redaktie zichi ertoe verplicht voortaan 
enkele stelregels strikt te gaan toepassen. 
1. IVIededelingen i.v.m. aktiviteiten in de afdelingen 
worden voortaan niet méér dan twee weken afge
drukt, buiten de « kalender ». Slechts ten uitzon
derlijke titel en in werkelijk verantwoorde geval
len zal op die regel een uitzondering worden ge
maakt. 

ANTWERPEN 

2. Reeds geruime ti jd worden de zitdagen voor 
sociaal dienstbetoon van de VU-parlementsleden 
éénmaal per maand gepubliceerd in de twee cen
trale bladzijden, nl. in het laatste « Wij «-nummer 
van de maand. 
Voortaan zullen de mededelingen i.v.m. zitdagen 
van provinciale en gemeentelijke mandatarissen 
ook nog éénmaal per maand worden afgedrukt, n.l. 
in de eerste « Wij » van de maand en wel onder 
de hoofding van de betrokken afdeling. 

De redaktie rekent er vast op dat alle medewer
kers zich stipt aan deze regeling zullen houden. 

ANTWERPEN (Arr.) 
ROUW 

VU-arr. bestuur en raad betui
gen langs deze weg, hun diep 
medevoelen, bij het overlijden van 
mevr. Van Eyok-Steenackers M., 
aan de h. Herman Van Eyok, haar 
echtgenoot, en onze geachte arr. 
raadskollega (afd.-voorz. Bras-
schaat) en mevr. Paul Van Eyck-
Sterck. 
KADERVORMINGSKURSUS 
VOORBEREIDING GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 

Dinsdag 9 december : « Propa
ganda- en aktievoering ». Spre
ker : Kris Van Esbroeck (gemeen, 
teraadalid). 

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

Kursusleiding : Johan Beke 
(agogisch stafmedewerker Dl). 

Inschr. : schriftelijk of telefo
nisch bij Bob Loete, St-Laureisstr. 
89, Antwerpen (031/37.61.08) of 
Rik Decleir, De Borrekenslaan 74, 
Brasschaat (031/51.72.51) of Hu
go Andries, Turnhoutsebaan 116, 
Borgerhout (031/36.59.67). 

ANTWERPEN (Stad) 
KOO 
Dr De Boel en Fr. De Laet, onze 
afgev. bij de KOO van Antwerpen, 
willen u graag helpen met proble
men betreffende de KOO van 
Antw, Stad. U kan hen tel. berei
ken : tel. 38.66.92 of 33.97.90. 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

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

wmaei 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGBN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel . 39 .25 .82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huweliil< - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

BOECHOUT-VREIVIDE 
KOOP HIER I 

Wegens het overgrote sukses 
van vorig jaar hebben wij ook dit 
jaar de aktie •> Koop in eigen ge
meente - Koop te Boechout » 
doorgevoerd. Wij willen hierdoor 
bewijzen dat « wij » onze bedreig
de middenstanders niet loslaten. 
DIENSTBETOON 

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

ledere Ie en 3e donderdag van 
de maand. 

BORGERHOUT 
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. 

BORNEM 
DIENSTBETOON 

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

BRASSCHAAT 
IN MEMORIAM 

VU-afd., bestuur en mandataris
sen Brasschaat betuigen hierbij 
hun innige deelneming bij het 
overlijden van mevr M. Van Eyck-

Steenackers, de geliefde moeder 
van onze afd.-voorz. en mevr. Paul 
Van Eyok-Sterck. 
DIENSTBETOON 

Elke 1ste donderdag van 20 tot 
21u30 op volgende adressen: Cen
trum : café Vogelzang, Miksebaan 
25 (Rik Decleir) ; Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monica Verlj-
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). 

EDEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl, 7 (64.49.43) ; Maurits Van 
Tongerlo, gemeenteraadslid, Leli-
enl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerle Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

HERENTALS 
STADSRAAD 

Op zondag 14 december om 14u 
30 in Hotel De Zalm te Herentals 
gaat de stadsraad door. Alle le
den van de VU en VUJO worden 
hierop dringend uitgenodigd. Ook 
simpatisanten zijn welkom. 

HOVE 
LIDMAATSCHAP 1976 

Onze bestuurs- en kaderleden 
zijn volop bezig met het hernieu
wen van de ledenkaarten 1976. Er 
zijn ook reeds een heel deel rtieu-
we leden aangeworven, maar wij 
zijn nog niet aan ons streefgetal. 
Als je overtuigd bent dat de VU 
nodig is, help ons dan, maak zelf 
een lid, geef adressen van kandi-
daatleden door aan één onzer be
stuursleden of telefoneer 55.65.46. 
Hoofdlid : 120 fr. Bijlid ; 60 fr. 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARAGON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN 
VUJO-KADERDAG 

Op zaterdag 13 december 
van 10 tot 17u in J.I-A.C, Kan. 
De Deckerstr. te Mechelen. 

MERKSEM 
VK ATLANTAiKliMBA 
Deze wedstrijd (23^11) was nog 
maar 1 min. oud, toen Leo Dries-
sen reeds een strafschop mocht 
nemen die hij onfeilbaar omzette 
en de stand opende. Twee minu
ten later echter sloeg Kimiba hard 
terug en bracht de cijfers in 
evenwicht. Deze vroege doelpun
ten beloofden 'n spannende wed
strijd en dat werd het dan ook, 
met vlugge wederzijdse aanval
len. Op de 25e min. was het Kim-
ba die onze « Groene Michel » 
nogmals het nakijken gaf en weer 
op voorsprong kon komen. De 2de 
speelhelft bood zowat hetzelfde 
spelbeeld, maar nu werden alle 
aanvallen door beide verdedigin
gen knap opgevangen en daar
door werd de 1-2-ruststand uitein
delijk ook de einduitslag. De vol
gende uitwedstrijd spelen we te
gen Brajos op de Schranshoeve 
te Boechout, op zondag 7-12 om 
14u30. Gezien de tamelijk verre 
verplaatsing komen we samen in 
VI. Huis Tijl om 13u. 

DIENSTBETOON 
Voor telefonische afspraken 

met onze mandatarissen, bel één 
der volgende nummers : schepen 
Toon Dewachter (45.65.59 of 
45.24.38), KOO-voorz. Leo Michiel-
sen (45.55.90), gemeenteraadsle
den Luk Droogmans (45.51.81) en 
Jan Poels (45.51.71), KOO-raadslid 
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op 
de volgende nummers : voorz. Ur
baan Dubois (45.70.27), soc. 
dienstbetoon Mare Hendrickx 
(45.88.27), sekr. Alfons Brat 
(46.02.79). 

MORTSEL 
KIEZERSLIJSTEN 

De herziene kiezerslijsten die 
van kracht zullen zijn bij de e.k. 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 1976, liggen ter inzage 
bij onze gemeenteraadsleden Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 
(55.39.09) en Jan Vandewalle, Die. 
seghemlei 52 (49 51.10) en het afd. 
sekr., Steenakker 90. Bij twi j fel. . . 
vraag even na, wij helpen u 
graag ! 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeilijkheden waarbij 

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

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-

TURNHOUT (Arr.) 
VUJO 

Wie de uitbouw van de VUJO 
in het arr. financieeil wil steunen, 
kan zijn bijdrage overmaken aan 
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5. Antwerpen : VUJO-instuif om 20u in de Bierkelder, 

Hoogstr. 69. Inl. : Erika De Motte, te l . 42.24.86. 
5. Heist-op-den-Berg : Arr. meeting Mechelen. In zaal 

Eden, Bergstr. 144. Met de parlementsleden Nelly Maes 
en Ludo Sels en met Jan Moons en Danny De Cuyper. 

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

Zaal Pronkenborg (Kontich-Kazernen). 
7. Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 
7. Herentals : St-Niklaasfeest om 1'5u in het Cafetaria van 

het Scheppers-Instituut aan de St-Janstr. (nieuwbouw). 
9. Merksem : Spaarkas Tijl : algemene vergadering in 

Vlaams Huis Tijl om 20u30. 
9. Herenthout : St-Niklaasfeest om 16u in zaal Lux. Voor-

stelHng St-Niklaasfilm, gemonteerd door Herman Van 
Hoey. 

9. Brasschaat : Dosfelinstituut + vVVM : 2de kadervor-
mingskursus als voorbereiding gemeenteraadsverkie
zing '76 in de Gemeentelijke Feestzaal, Door Verstraete
lei 84 {van 20 tot 22u30). Spreker : Kris Van Esbroeck 
(gemeenteraadslid). 

10. Merksem : VI. Kring Groeninghe organiseert voordracht 
« Grasduinend in de geschiedenis van Antwerpen », door 
A. Willekens in De Kring, J. De 'Boeckstr., om 20u. 

10. St-Katelijne-Waver : VUVA-ontmoetingsavond te 20u in 
de Parochiezaal van het Centrum. Inschr. bij Godelieve 
De Keyser, Albertstr. 27 of Hilda De Wit-De Broeck, 
IJzererrveld 130, tel. 015/21.31.26. Bijdrage : 25 fr. 

11. Edegem : Kulturele Kring : wijnavond in Drie Eiken. 
11. Tongerlo : Arr. raad in Torenhof om 20u30. 
12. Kontich : VUJO-dia-montage « Federalisme en Nationa

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

12. Zarren-Werken : Jaarlijkse hutsepotavond. 
15. Nieuwpoort : Arr. bestuur. 
16. Antwerpen : Arr. VU-meeting (Dossier Vlaanderen), om 

20u in Billiard-Palace, Kon. Astridplein 40. Sprekers : 
volksvert. Hugo Schiltz en sen. Hektor De Bruyne. Gra
tis toegang. 

19. Herenthout : Première van de kleurenfilm « Senator 
Van Dieren-herdenking » en daarna de film « Bij de 
beesten af » van Bert Haanstra. Te 20u in zaal Efa. 
Daarna gezellig samenzijn met Wim Jorissen in De Nieu. 
we Kroon, Markt. 

20. Merksem : KREA-VUJO nodigt iedereen uit op de voor
stelling van Jan Zonder Vrees om 14u In Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298. Inkom : 30 fr. 

21. Antwerpen-Stad : Kerstfeest voor onze gepensioneerde 
VU-leden. Lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan te 14u30. Inl 
mevr. Monseur, tel. 27.91.14. 

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

de KB nr 413-2087021-26 van VUJO 
arr. Turnhout. 

WECHELDERZANDE 

NIEUWE AFDELING 
Op een vergadering in Gasthof 

« De Keyzer » te Wechelderzande 
werd in aanwezigheid van sen. 
Van Eisen, de arr. voorz. en sekr., 
een nieuwe afdeling opgericht die 
de bestaande VU-werking zal bun
delen in de gemeenten Wechel
derzande, Lille, Gierle en Poeder-
lee. Een voorlopig bestuur werd 
samengesteld : voorz. : Jo Van 
der Mueren ; ondenvoorz. : Gust 
Diels ; sekr. : Roger Proost ; le

den : Bert Hermans en Emiel Hel-
sen. 

GEMEENTE EKEREN 
Bij de gemeentelijke muziek
school van Ekeren zijn tijdelijke 
betrekkingen van part-time be
diende en part-time toezichters 
te begeven. 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesekre-
tarie Veltwycklaan 27. 
Aanvragen met de nodige bewijs
stukken te richten aan de heer 
Burgemeester uiterlijk op 5 de
cember 1975. 

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

MECHELEN : vrijdag 5 december om 20u in zaal Eden, Berg-
straat 144 te Heist-op-den-Berg. Sprekers : Nelly Maes, 
volksvert., Ludo Sels, volksvert., dr Jan Moons, prov. raadslid, 
dr jur. Oanny De Cuyper, arr. bestuurslid. 

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 Baert. 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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WILRIJK 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 

Het is weer zover : de lidkaar-
ten 1976 liggen klaar voor de her
nieuwing. Hoofdieden betalen nu 
120 en bijleden 60 fr. Leg het geld 
gereed zodat onze miliitanten en 
bestuursleden geen 2 x moeten 
terugkomen. Maak van de gele
genheid ook gebruik om ons uw 
wensen en verzuchtingen ken
baar te maken. 

GESLAAGDE WIJKVERGADERING 
Onze eerste wijkvergadering 

mag tereoht een sukses genoemd 
iworden. Een levendige belangstel
ling, interessante vragen, kortom 
de « dialoog met de wijk » waar
op we gerekerrd hadden. De Neer-
landers mogen ervan verzekerd 
zijn dat wij hun eisen tot de onze 
zuilen maken. Het Neerland moet 
vrerder uitgebouwd worden tot 

aen gezellige leefeenheid, met 
eigen dienst- en nutsvoorzienin
gen, waar het aangenaam is om 
wonen. Het feit dat volksvert. A. 
De Beul speciaal uit het parle
ment was overgekomen werd door 
de wijkbewoners ten zeerste op 
prijsgesteld. 

WOMMELGEM 

AAN ONS LOKAAL 
zijn de « opbouw «^werken nu 

wekelijks aan de gang. De stiel-
mannen zijn nu aan de slag, ge
holpen door een « werkgroep », 
die men « ongeschoolde » arbei
ders zou kunnen noemen. Met de
ze mensen gaat het nu voort, tot 
de voleinding van het initiatief, 
dat wij in de eerste jaarhelft '76 
verhopen. Nu al, aan al deze be-
langloze helpers, hartelijk dank. 

10 JAAR DE iKAAK 
wordt (als u dit leest werd) in 

alle Wommelgemse bussen ge-
bust. Maar er komen er nog en 
zeker volgend « verkiezings »-jaar 
1976. Nieuwe bussers zijn altijd 
welkom, u mag kiezen : steeds 
uw vaste straten, of samen met 
een paar anderen inspringen waar 
het nodig is. Een sejntje aan de 
Welkomstr. 116 en ook u hebt 
dan de gelegenheid het enorme 
assortiment Wommelgemse brie
venbussen te leren kennen ! 

ALLERLEI 
De vlaaienslag 1975 is zoals 

steeds met sukses verlopen, dank 
aan de kopers, verkopers en 
tbuisbezorgers. Tot volgend jaar! 

Oe lidkaarterthernieuwing staat 
nu voor de deur. Wij verhopen 'n 
vlotte hernieuwing, ondanks de 
lichte prijsverhoging. Zij is het 

paspoort van uw overtuiging, en 
dus zeer goedkoop . 

En wie nog steeds zijn leesgeld 
voor het weeikblad • Wij •> niet 
vereffende, op pnk 000-0171139-31 
van « Wij », Voldersstr. 71, 1000 
Brussel kunt u uw jaarabonne
ment (500 fr.) storten. 

WESTERLO 

DIENSTBETOON 
Het dienstbetoon, verzekerd 

door sen. Van Eisen wordt voor 
wat betreft Westerlo 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 dorvderdag In 
café Week-end, Olenseweg 272, 
Oosterwijk, 20u30-21u. 

MEDEGEDEELD 
TAK 

Op zaterdag 20 december orga
niseert het Taal Aktie Komitee, 
gewest Neteland, een amnestie
mars van Herentals naar Lier. 

Verzamelen te Herentals op de 
Markt om 10u30. Aankomst te Lier 
voorzien rond 16u. De deelnemers 
brengen hun eigen knapzak mede; 
TAK zorgt voor warme drank en 
voetverzorging. 

AHe simpatisanten worden uit
genodigd. Inlichtingen nopens 
door TAK ingelegde autobussen 
op het adres : TAK, De Pintelaan 
311, Gent (091/21.32.06). 

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. 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

AMe zaterdagen van 10 tot 12u, 
Jetsestwg 548. 

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 oijfers 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 

LEUVEN (Arr.) - MOTIE 
De arr. raad van de VU in het arr. Leuven heeft de toestand inzake de 
werkloosheid onderzocht. 
Hierbij stelt de raad vast, dat volgens de jongste cijfers, bijna 11.000 
volledig werklozen 'in het arr. Leuven zijn ingeschreven, waarvan 43% 
jonger dan 25 jaar. 
De raad stelt ook vast dat de regering, ondanks een aantal sussende 
beloften en loze verklaringen, haar politiek ten voordele van de traditi
onele geldmachten en ten nadele van middenstand en werknemers 
verderzet. 
De arr. raad van de VU in het arr. Leuven doet een dringende oproep 
tot al diegenen, die in het arr. enige verantwoordelijkheid dragen, om 
zich eensgezind, boven alle partij-politieke grenzen heen, in te zetten 
om een einde te maken aan het werkloosheidsprobleem. 
In dat verband herinnert de VU van het arr. Leuven aan het anti-krisis-
plan van de VU, waarin konkrete voorstellen terzake worden gedaan. 
Tenslotte beslist de arr. raad van de VU in het arr. Leuven haar aan 
gang zijnde voorlichtingskampagne inzake werkloosheid onverminderd 
verder te zetten. De raad beslist bovendien in het raam van deze kam-
pagne een meeting te organiseren op donderdag 18 december, bij 
welke gelegenheid het alternatief plan van de VU zal toegelicht worden 
door de algemene VU-voorzitter Hugo Schiltz. 

LIMBURG 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
ARR. VERGADERING 
HASSELT . ST-TRUIDEN - TON-
GEREN - MAASEIK 

Op woensdag 10 december 
om 20u spreekt prof. J. Mat
ton over « Nationalisme en 
ekonomie in Vlaanderen » in 
zaal Renr>brandt, Weg naar As 
1, Genk. 

BILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

Deze had plaats op maandag 
24 novenfïber. Besproken o.m. le

den en abonnementen, overzicht 
van de plaatselijke politieke toe
stand, voorbereiding gemeente-
raadsvenkiezingen. 

'In akkoord met de andere afde
lingen werd beslist een kant. ver
gadering uit te schrijven op vrij
dag 19 december in de lokalen 
Pabilo. 

EIGENBIL2EN 
GRAMMENS KOMT 

Op vrijdag 12 december zal « de 
man van de daad » zijn bekende 
rede « 50 jaar Vlaamse Uilenspie-
gelenkamp » houden in de Ge-
meentezaai o n 20u. 

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. 

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-
sHst een muzikaal festijn, waarbij 
nog een kleine maar opvallende 
verrassing komt, maar die vertel
len we nu eens echt niet. 

OUD-HEVERLEE 
GEHANDIKAPTEN 

De VU-afd. verleent haar steun 
aan de aktie voor een « Beter 
leven » voor de gehandikapten. 
Iedereen die op 20 december ak-
tief wil meehelpen aan de aktie 
« Boemerang » neemt kontakt 
met de verantwoordelijke voor 
Oud-Heverlee : Elsie De Raedt, 
M. Noëstr. 21 (016/47.77.73). 

TERNAT-LOMBEEK-WAMBEEK 
ZIEKENFONDS BRABANTIA 

in lok. Uilenspiegel. Woensdag 
17 december van 19u30 tot 20u30 
en vrijdagen 5 en 19 december 
van 11 tot 12u. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. RAAD 

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

HOORZITTING 
Op uitnodiging van het arr. be

stuur had een hoorzitting plaats 
op woensdag 26 november. De 
opkomst van de diverse afdelin
gen was werkelijk fornoidabel. In 
afspraak met de betreffende afde-
Hngen zullen nieuwe Initiatieven 
volgen in het voorjaar '76. 
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6. Nieuwenrode (in samenwerking met Kapelle-op-den-Bos 
en Ramsdonk) : VU-bal om 21 u in feestzaal Flandria, Mo-
lenstr. 95 te Nieuwenrode. Voorverkoop : 60 fr. 

6. Hofstede : Sinterklaasbal in het parochiecentrum zaal 
Vrede. Orkest : Franky Wills. Begin 21u. Stereo-instal
latie als eerste prijs. 

6. Steenokkerzeel-Perk : 2de lustrum dansfeest om 20u30 
in zaal De Molekens, Wambeekstr. te Steenokkerzeel. 
Muzikale omlijsting : Boogy Band. Inkom : 60 fr. 

13. Buizingen : VU-pensenkernris vanaf 13u in de Don Bosco-
kelder, Stwg naar Alsemberg (ook op 14 vanaf 12u). 

13. Diest : Afdelingsbal in de Hallezaal. Orkest : The Teddy 
Boys met Hildeke. Kaarten aan 50 fr. bij Gust Cells, 
013/33.33.16. Tombola-prijzen worden ingewacht. 

13. 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. 

13. Wolvertem : Afdelingsbal om 21u in zaal St-Cecilla, Op-
pemstr. 4c. Orkest : The Sunbeats. 

18. Leuven : Meeting « Werkloosheid in arr. Leuven » en 
« Dossier Vlaanderen » met H. Schiltz in zaal Thierbrau-
Hof om 20u. 

20. Brussel : Filmavond in zaal « Waltra », naast KVS, om 
19u. « De Vlaamse strijd in Schaarbeek ». Inkom : 50 fr. 

Ruisbroek - Sint-Pieters-Leeuw - Vlezenbeek 
Waarde Zelfstandige, 

De bewuste zelfstandige heeft de demokratie helpen uitdragen. Van 
het gemeentetijdperk tot op heden. Het waren de handelslui die hun 
Vorst terecht wezen en met hem op voet van gelijkheid onderhandel
den. De Vlaamse gemeentenaren beten de spits af van deze demokra-
tische beweging en wonnen deze strijd. Ze wekten navolging bij alle 
buurlanden. 

Heden ten dage wordt de zelfstandige door alle oude politieke partijen 
opgevrijd, met schuine glimlachjes en spleetoogjes om daarna te 
worden gewurgd. 

Deze ontvoogdinsstrijd putte zijn kracht in het volle besef voor eigen 
huis en aard te vechten. Zij wensten hun aard NIET te verloochenen. 

Zo is ook de Vlaamse ontvoogdingsstrijd een strijd van de bewuste 
zelfstandige, van de onafhankelijke werker. 

Waarom zoudt gij ook nu, heden ten dage, uw eigen aard niet tonen 
en verdedigen ? 

Talrijke zelfstandige handelaars aarzelen niet meer om in het Vlaams 
naar buiten te treden. Klinkt het woord beenhouwerij of keurslagerij, 
niet even goed, zoniet beter dan Boucherie-Charcuterie-Triperie ? Of 
Zuivelhandel tegenover Produits laitiers ? Of Bolbaan tegenover Bow
ling ? Of Café de Drie Sleutels in plaats van Ie Ponderosa en dege
lijke importtribuut ? 

We zijn uiteraard bereid U, op uw verzoek, een handje toe te steken 
bij het uitzoeken van een welluidende Vlaamse benaming voor uw 
onderneming. 

Het overgrote WELKOM aan de ingang van de GB heeft nog geen 
enkele Franskiljon tegengehouden. En wekelijks overspoelt een vloed 
van Frans taterende Belgen de Nederlandse grensstadjes. 

Doe niet kruiperig, vraag aan uw leveranciers Vlaamse publiciteit, ze 
hebben ze. 
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5. Genk : Algemene ledenvergadering in café De Slagmo

len om 20u30. Volksvert. J. Olaerts en sen. Rik Vande-
kerckhove zullen de bespreking leiden i.v.m. de voorbe
reiding van de gemeenteverkiezingen 1976. 
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HIROPA'S BOIE MINDERHEDEN 
Het laatste oktobernummer van 
« Time », het bekende Ameri
kaanse nieuwsmagazine, had als 
titeireportage een uitgebreide 
enquête over de Europese min
derheden, die thans verbetener 
dan ooit hun strikt eigen identi
teit willen affirmeren en die hun 
natie ook een eigen (deeljstaat 
willen geven. Het nationalisme 
is « in ». in eigen land heeft men 
lange tijd gepoogd, dit te ont
kennen, tegen beter weten in, 
maar nu ook de zgn. grote inter
nationale pers het volksnationa-
lisme na Azië en Afrika ook in 
het « oude » Europa heeft ont
dekt, wordt het negeren ervan 
steeds moeilijker. Integendeel, 
steeds meer Europese kleurpoli-
tiekers, internationalisten door 
dik en dun, moeten het ver
schijnsel van een springlevend 
en oprukkend volksnationalisme 
erkennen. Ze zullen straks ook 
nog gedwongen zijn, deze ren-
naissance te erkennen als een 
der markantste verschijnselen 
van de 20ste eeuw. 

In een « letter from the publisher » 
(brief van de uitgever) verantwoordt de 
uitgever Ralph P. Davidson de publika-
tie van dit volksnationaal Europa-dos
sier en plaatst het volksnationaal stre
ven in zijn juiste dimensie (o.a. de 
meeste regionalisten wensen geen 
eigen koninkrijk, ze vragen alleen meer 
lokale beslissingsmacht). Onder de 
lijst van medewerkers aan dit dossier 
treffen we Sarah Kemezis aan, die de 
Vlaams-Waalse tegenstellingen en 
spanningen erg beknopt situeert en 
ontleedt. Is onze Vlaamse Beweging 
dan zo tam geworden ? Adjunkt-hoofd-
redakteur voor Europa Frederick Pain-
ton stelt vast « dat de nood aan meer 
decentralisering van de macht steeds 
meer erkenning vindt, ongeacht het 
vigerende sisteem of de overheersen
de politiel<e ideologie. Regeringen moe
ten zoals zovele andere uitingen van 
het moderne leven, terug herleid wor
den tot menselijke dimensies ». 
De ondertitel van dit dossier luidt 
« Uitdaging aan de natie-staat ». Inlei
dend wordt er op gewezen dat het 
thans heersende centralisme in Groot-
Brittanië, Frankrijk en Spanje een Ro
meinse keizer van afgunst zou doen 
verbleken. Maar de tijden verande
ren en de eisen voor decentralisering, 
federalisering en zonodig separatisme 
klinken steeds luider. De aandrang 
waarmee dit gebeurt is zo sterk dat 
de eisen niet langer als een uiting van 
folkloristisch heimwee kunnen gemini
maliseerd worden. Volgt dan een op
somming van de Europese minderhe
den, die hun identiteit opeisen, de 
ene luider dan de andere, maar allen 
gelijk in hun eis : Baskenland, Bretan-
je, Occitanië, Katalonië, Andalousië, 
Korsika, Noord-lerland, Schotland, Wa
les, de Jura, Zuid-Tirol, zonder de mid
den- en Oosteuropese volkeren te ver
geten, die tijdelijk monddood gemaakt 
zijn, doch die eerder vroeg dan laat 
ook hun eigen staat zullen opeisen. 
Denken we slechts aan de Baltische 
staten, aan de wrijvingen in Zuid-Sla-
vië. 
De Europese staten van de 19e eeuw 

staan vandaag voor een dubbele uitda
ging : ze zijn zowel te groot als te 
klein om de tweede helft van deze 
eeuw de baas te zijn. Om zich zelf te 
kunnen handhaven in het begonnen 
nukleaire tijdperk zijn ze veel te klein 
en te zwak. Deze zwakheid trad op ont
stellende wijze aan het licht tijdens de 
oliekrisis. Terzelfdertijd zijn deze sta
ten te groot en te ver af van de basis, 
om aan de noden van de bevolking te
gemoet te komen. Deze verburokrati-
seerde en vervreemde staten kunnen 
niet langer fungeren als kulturele in
spiratiebron. 

De 19e-eeuw-staat is totaal voorbij
gestreefd. De Romeinse socioloog 
Franco Ferrarotti stelt het zo : «Eens-
deel is er nood aan een metanationale 
staat, in ons geval een verenigd Euro
pa. Anderdeels is er een groeiende be
hoefte aan de herontdekking van de 
zgn. « afgesneden talen », de dialek
ten (ziemaar de huidige rage van in 
dialekt gezongen liederen), de festi
vals, de folklore — maar dan niet in 
de zin van pittoreske lokale kleur maar 
wel degelijk als levensvorm ». Tegen
over deze snel groeiende behoefte, te
vens een verzet tegen de moderne 
vervreemding, de huidige ziel-loosheid, 
de grijsheid en het onbegrip, is het 
duidelijk dat de 19e-eeuwse staat het 
pleit zal verliezen, hij heeft aan zijn 
historische funktie voldaan en zal voor 
nieuwe, vooral menselijker strukturen 
moeten wijken. 

NOOD AAN EIGENHEID 

De kompetitieve wedloop door in
dustrialisering heeft West-Europa vrij 
brutaal in een vervlakkingsproces ge
worpen. Teveel verschillen in kultureel 
opzicht en in levensstijl gingen verlo
ren. Adrien Zeiler stelt : « Te veel 

dingen van Kalifornië tot Berlijn gelij
ken op mekaar, of het nu wasmachines 
of vliegvelden betreft I De mensen 
zoeken een merk van originaliteit. Ze 
maken vanzelfsprekend deel uit van 
een natie, maar op een kleinere schaal 
betekenen ze zelf meer». De in Austra
lië geboren socioloog Patricia Elton 
Mayo stelt vast « dat deze nood (aan 
eigen identiteit) voortspruit uit een 
reaktie tegen het dodend, burokratisch 
centralisme van de jakobijnse staat ». 

VERLIEZERS GESPAARD 

Ironisch genoeg worden de twee ver
liezers van de tweede wereldoorlog 
gespaard van het steeds grimmiger 
spook van de opstand der minderhe
den tegen unitaristisch despotisme. 
Vooral op aandringen van Frankrijk 
werd West-Duitsland in tien zgn. Lan
der opgedeeld. West-Duitsland is fei
telijk een federale republiek met tien 
deelstaten (w.o. enkele stad-staten zo
als bvb Hamburg). Er zijn uiteraard 
geen taalverschillen en dus geen taal-
moeilijkheden. Wat Parijs op het oog 
had, nl. door verregaande decentrali
sering West-Duitsland verzwakken, is 
precies het tegendeel geworden. Juist 
door de federalisering werd de Bonds
republiek sterk. Vandaag kijken de an
dere Europese federalisten met af
gunst naar het vlot lopend federale 
raderwerk over de Rijn, met tien par
lementen en tien deelstaatregeringen 
en daardoor met een voorbeeldige fe
derale ontwikkeling en ontplooiing. 
Ook Italië geniet van een steeds rui
mer regionalisering. Na Aosta en Zuid-
Tirol werden ook .andere gewesten met 
een vorm van autonomie bedacht. Dit 
proces (waarin ook Sardinië betrokken 
is) is nog in volle ontwikkeling. 

ffWEOEH 

VREES VOOR PARIJS DESPOTISME 

In de lange strijd tussen unitaristen 
en regionalisten (of federalisten) is 
steeds opnieuw sprake van Jakobijnen 
en Girondijnen. De Jakobijnen, voor
standers van een sterk centraal gezag 
tijdens de Franse Revolutie ontleen
den hun naam aan de plaats, waar ze 
bijeenkwamen nl. het dominikaner-
klooster van Sint Jakob in de Rue St-
Honoré. De Girondijnen ontleenden hun 
naam aan het departement van de Gi-
ronde, ZW-Frankrijk, vanwaar de mees
te federalisten afkomstig waren. 
Hoe hatelijk het Franse ultra-centralis-
me zich kon aanstellen blijkt uit de 
plagerijen( waarvan de Bretoenen het 
slachtoffer waren. Wie als schoolkind 
Bretoens sprak moest tot straf de 
vloer aflikken (nog erger dus dan onze 
beruchte signe) iOok werden op open
bare plaatsen opschriften aangebracht 
zoals « Verboden te spuwen of Bre
toens te spreken ». Parijs sneed Bre-
tanje van zijn natuurlijke handelspart
ners af (Engeland en Spanje) en 
verplichtte het vroegere koninkrijk tot 
'n verlieslatende handel met Parijs. Ook 
de ontvolking werd in de hand ge
werkt, door pendelarbeid, die onver
mijdelijk tot vervreemding en verhuis 
leidt (in anderhalve eeuw was er 
slechts een lichte stijging van de Bre
toense bevolking : van 2 miljoen tot 
2,5 miljoen). 

Op Korsika paste Parijs dezelfde poli
tiek toe : kulturele onderdrukking, eko-
nomische uitbuiting, gewilde onderont
wikkeling, ontvolking door het onthou
den van werkgelegenheid en/of immi
gratie van « echte Fransen ». 
Niet te verwonderen dat het verzet 
tegen Parijs groeit (tot in de showbizz, 
zie Alain Stivell en Glenmore, twee 
moderne Bretoense barden), en ge
welddadige vormen aanneemt in Bre-
tanje en op Korsika, terwijl de bewust
wording in de Elzas en in Occitanië 
weer groeit. 

Is het te verwonderen dat ook wij 
Vlamingen ons moeten schrap zetten 
tegen een kultureel-socio-ekonomisch 
centralisme en imperialisme, waarvan 
de taal eveneens het Frans is ? 
Volgens « Time » zullen de komende 
tachtiger jaren ook voor de Europese 
minderheden het ochtendgloren van de 
vrijheid betekenen. 
De Schotse nationalisten (30% der 
stemmen, 11 op de 71 Schotse zetels 
in het Lagerhuis) zijn nog geduldiger 
en verwachten de autonomie niet vóór 
1990. 

Wat er ook van zij we besluiten deze 
slechts gedeeltelijke vertaling en sa
menvatting van een bladzijden lange 
leader in een van 's werelds invloed
rijkste nieuwsmedia met een uitspraak 
van een bekend Europees federalist, 
Denis de Rougemont : « We pleiten 
niet voor de overrompeling van de sta
ten, want we zouden allen mee omko
men in hun puin. Op het vlak van de 
konkrete macht zie ik weinig om te 
bestormen en veel meer om op te bou
wen. Uit de aard der zaak zullen we 
aan opbouwwerk moeten doen binnen 
de strukturen van de zieltogende sta
ten. Er kan geen sprake van zijn, re
gio's op te richten, die elk voor zich 
mini-staten zouden zijn, we moeten 
integendeel een gemeenschap her
scheppen, waarin we onze burgerlijke 
dimensie ontdekken, zonder dewelke 
niemand tot een persoonlijkheid kan 
uitgroeien. De minderheden en de op
lossing die Europa er moet aan geven 
is het kernprobleem van deze ti jd ». 

(r.c.) 
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VUJO stapte met een opvallend grote groep op in de TAK-betoging van 26 oktober 11. te BrusseJ. 

VUJO TEGEN DE MOLTRAM 
In juni II. werd op initiatief van 
de Federatie voor Milieubesoher-
ming van het gewest Gent de 
Metro-Neen-Aktiegroep opgericht. 
Het is een tijdelijke vereniging die 
de aktie koöndineert en stimu
leert van alle groepen en indivi
duele burgers, welke maatschap-
peilijke of poWieke richting zij ook 
aankleven, die zich verzetten te
gen het semi-metro-plan. 
Als alternatief formuleert de Me-
tro^Neen-Aktiegroep een plan om 
het privé-verkeer in de binnen
stad te reglementeren, een sa
menwerking en koördinatie van 
de verschillende ondernemingen 
voor openbaar vervoer, wat een 
herstrukturering van het tram- en 
busnet op regionale basis impli
ceert, en een ernstige studie om
trent de rryogelijkheden van een 
gelijkgror»dse oplossing waarbij 
de tram gemodernizeerd wordt 
en in eigen bedding rijdt. Verder 
zou er een ur*lform en gemakkelijk 
betaalsysteem in voege moeten 
gebracht worden tussen alle 
maatschappijen voor openbaar 
vervoer. 

De aktiegroep, waarbij de VUJO 
is aangesloten, wil de Gentse be
volking sensibiliseren door het 
verspreiden van affiches, pamflet

ten, een metrokrant of door het 
houden van direkter manifestaties, 
ties. 
De Volksunie-jongeren van Gent 
stellen, dat aangezien een ver-
keers- en vervoerprobleem een 
onderdeel is van een globaal ste
debouwkundig plan, het zinloos is 
een oplossing te zoeken zonder 
dat er een degelijk en efficiënt 
struktuurplan voorhanden is. In 
een struktuurplan worden de toe
komstige en mogelijke ontwikke
lingen van de stad vastgelegd, 
waarbij rekening wordt gehouden 
met alle reële menselijke behoef
ten. 
Daarnaast bestaat geen enkele 
objektieve wetenschappelijke stu
die die een semi-metro in Gent 
kan verantwoorden. Dit weten-
schappel'ijk onderzoek mag niet 
uitsluitend technisch opgevat 
worden, zoals dit nu het geval is. 
Ook de sociale en ekonomisohe 
aspekten dienen erbij betrokken 
te worden. 
De VUJO meent ook dat het hui
dig beleid, gevoerd door een pres-
tige^iek stadsbestuur, indruist 
tegen de principes van een ge
meentelijk welzijnsbeleid. 
Eens te meer vragen zij objektie
ve voorhohting vanwege het 

stadsbestuur en de trammaat-
sohappij, in plaats van stilzwij
gende manipulatie. Herhaaldelijk 
werd de bevolking onjuist of on
voldoende geïnformeerd, zodat 
plannen het daglicht zagen zonder 
dat de bevolking er kennis kon 
van nemen. 
Aan de Gentse bevolking werden 
geen kansen geboden tot inspraak. 
Wel heeft de Stedebouwkundl'ge 
Kommissie dit gedeeltelijk onder
vangen, door hoorzittingen te or
ganiseren waar diverse verenigin
gen hun standpunt konden be
kend maken. 
Verder klagen de Volksunie-jonge
ren de onverenigbaarhe'id van 
mandaten aan, zoals dit bijvoor
beeld het geva'1 is met CVP-sche-
pen van Openbare Werken, De 
Decker, die tevens voorzitter is 
van de Raad van Beheer van de 
trammaatschappij. Daarbij komt 
nog dat de invloed van bepaalde 
politieke en kapitaalkrachtige 
kringen die uit eigenbelang han
delen erg groot kan genoemd 
worden. 
Door de aansluiting bij de Metro-
Neen-Aktiegroep willen de Volks-
urtejongeren positief meewerken 
aan een meer naar de mens ge
richt welzijnsbeleid door middel 
van een harmonische uitbouw van 
een leefbare stad. 

MARK SYMOENS, 
namens VUJO-Gent. 

Op zaterdag 15 november II. haalden de aktieve VUJO'ers van Meohelen een huzarenstukje uit : met zo'n 
40 mensen kraakten zij de leegstaande Dossain-kazerne en versierden zij in een mum van tijd de mooie 
gevel met een leeuwevlag en een heleboel spandoeken met hun eisen. VUJO-Meohelen vreest inderdaad dat 
de lokale BSP-CVP^potentaten deze kazerne uiteindelijk toch zouden laten afbreken om er « kerneis » van 
buildings te laten bouwen. VUJO eist dat het gebouw omgevormd wordt tot een open ontmoetingscen
trum. De aktie is volledig geslaagd te noemen : de bezetters kregen een onderhoud met burgemeester Van 
Daele. (Foto : « Gazet van Mechelen ») 

Artikels voor de VUJO-bladzlIde in « Wij » worden naar de 
koördinator van het redaktiekomitee gezonden : Johan Sau-
wens. Parklaan 3, 3740 Bilzen (tel. 011/41.16,26). 
Nieuws voor « VUJO op de barrikaden » gaat naar Karel Van 
Reeth, p.a. Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 

VUJO-NATIONAAL 

KADERDAGEN 

Reeds enkele arrondissementele kaderdagen zijn achter de rug. Allen 
werden ziij opvallend talrijk bijgewoond en overal werden heel wat 
solliede akties voor dit werkjaar opgezet. 
Ook aan de strukturen werd ijverig gedokterd, zodat tegen de jaar
wende in elk arrondissement een volwaardig arrondissementeel komi-
tee de regionale werking zal stinujleren en koördineren. 
VUJO is werkelijk in opmars I 

VUJO-NOTA'S 

De eerste twee VUJO-nota's (over jeugdwerkloosiheid en over akïies 
plannen en voeren) gaan als warme broodjes van de hand. Wie dit 
interessant dokumentatiemateriaal wenst, kan het bekomen op het 
VUJO^sekretariaat 71, 1000 Brussel {02/512.51.60) tegen 10 fr. per nota 
of door overschrijving van het bedrag op bankgiro 001-0196241-86 van 
VUJQJNationaal, p.a. Rita Haudenhuyse, Ringvaartstraat 4, 9220 l\^erel-
beke. 

PROPAGANDAMATERIAAL 

De VUJO-zelfklever is te verkrij
gen op het VUJO-sekretariaat te
gen 10 fr. per stuk. Vanaf 10 
exemplaren : 5 fr. per stuk. 
Bestellingen kunnen ook gebeu
ren door overschrPjving op onze 
bankg'iro met vermelding van het 
aantal zelfklevers. 
De oranje VUJO-T-shirt is verkrijg
baar op dezelfde wijze tegen 150 
fr. per stuk. 

VUJO-VADEMECUM 

Elke VU-aWeling en VUJO-kern moet in het bezit zijn van het VUJO-
vademecum ! Abonneren door overschrijving van 100 fr. op onze bank
giro. 

Act Hart van dat 
'aHdere*' êufopa zaê ^êoppch Of» •» 

\emANjeJ 

9 Trefpunt van Europese volkeren. 
# Getuigenis voor het Europa der volkeren. 
# Grandioos, muzikaal festijn. 

1976 - 14.30 uur ZONDAG 29 FEBRUARI 
SPORTPALEIS - CENT 
Een greep uit het programma : 

Alex Campbell (Schotland), The Chieftains (Ierland), Wim De 
Craene (Vlaanderen), Alfred den Ouden (Frans-Vlaanderen), 
De Spelemannen (Vlaanderen), Jef Eibers (Vlaanderen), Eister 
Silberflug (Duitsland), Fungus (Noord-Nederland), Glenmor 
(Bretagne), Gyala Folky Gruber (Hongarije), Maite Idirin 
(Baskenland), Dafydd Iwan (Wales), Claude Marti (Occitanië), 
Roel Slostra (Friesland), Viroux (Wallonië), Zigeunerorkest, 
en vele anderen... 
Toegangskaarten : 120 fr. 
Voorverkoop en houders CJP : 100 fr. 
Lokatie : Studio 12, Kouter, Gent, Algemeen sekretarlaat. 
Affiches en strooibiljetten (tegen 50 fr. per 100 ex.) te ver
krijgen op het algemeen sekretarlaat. 

opnieuw een vol kuipken te gent 
op 29 februari 1976 ! 

KALENDER 

Donderdag 4 december om 20u in Studentenhuis KULAK, Stijn Streu-
velsstraat, 8500 Kortrijk : Hugo Schiltz over « Vlaanderen voorbij het 
nulpunt » voor. VNSU. 
Vrijdag 5 december om 20u in Burgerkring, Hoogstraat te Antwerpen : 
« Klaasfuif van VUJO ». 
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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 I 

AALST (Stad) 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

AALTER-BELLEM. 
LOTENHULLEPOEKE 
ALGEIVIEEN 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. 

ASPELARE-NEDERHASSELT 
OVERLIJDEN 

Op 19 november werd Albert 
Limbourg ten grave gedragen. 
Wij bieden zijn echtgenote, ons 
bestuurslid Willy en de achtbare 
familie onze oprechte deelneming 
aan bij het heengaan van deze 
trouwe strijdmakker. 

ASPER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : 3e donderdag, 9-10u, 
Klonkelveldstr. 19, tel. 84.20.84. 

BEVEREN-WAAS 
VLAAMSE MUTUALITEIT 
WAASLAND 

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

DEINZE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

DENDERMONDE (Arr.) 
VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHEL-
DE-DEN DER-DU RME 

Sekr. : E. Van Winkellaan 5, 
Oendermonde, 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. 

DENDERMONDE 
. DE KNAPTAND » 

Op 16.000 eks. werd dit num-
meé speciaal verspreid orrKlat het 

over de fuzies ging. In de gemeen-
Oudegem, Mespelare, Baasrode 
ten Grembergen, Schoonaarde, 
en ook in Groot-Dendermonde. 

DENDER-WEST 
SOC. DIENSTBETOON VU-PROV. 
RAADSLID JULES HENOERICKX 

Ie zaterdag van de maand : lOu, 
Hof ten Dale, Mere ; Hu , Spar-
rerïhof, Gentsestwg, Erondegem. 

3e zaterdag van de maand : lOu, 
kafee Van de Velde, Dorp, Oorde-
gem ; 11u, kafee Désiré Troch, 
Dorp, Wanzele ; 11u30, Kafee La-
mot, Dorp, Impe. 

2e dinsdag van de maand ; 10 
tot 11u, Gulden Vlies, Esplanade
plein, Aalst. 
Ie en 3e donderdag : 20u30, Rei-
naert, Kasteeldreef, Lede. 

Thuis op afspraak : tel. 053/ 
70.07.30. 

GENTEEKLO (Arr.) 
IEDERE DINSDAG TE BEREIKEN 

Het arr. bestuur vergadert de 
dinsdag om de veertien dagen. 
Wij zijn nochtans ten dienste voor 
al onze bestuursleden uit alle af
delingen van ons arr. iedere dins-
dang van 20 tot 22u op het arr. 
sekr., Korte Kruisstr. 3 te Gent, 
tel. 23.70.98. Voor allerlei inl. en 
prop. wend u tot ons. 

LIDKAARTEN 
De afdelingen, die afwezig wa

ren tijdens de arr. raad van vrijdag 
28 november en die nog niet in 
het bezit zijn van de lidkaarten 
voor 1976, kunnen deze iedere 
dinsdag tussen 20 en 22u komen 
afhalen op het arr. sekr.. Korte 
Kruisstr. 3, Gent. 

SLOTMEETING VERDAAGD 
De derde arr. meeting, voorzien 

te Ledeberg op vrijdag 19 decem
ber gaat wegens onvoorziene om
standigheden niet door en wordt 
verdaagd tot in de loop van de 
maand maart. 

ARR. MEETING 
Vrijdag 5 december te Waar

schoot om 20u in de zaal Schut
tershof, Stationsstr. 50. Tema : 
Vlaanderen eisende partij. Spre
kers : sen. Maurits Coppieters, 
volksvert. Paul Van Grembergen 
en prov. raadslid F. Van Holder-

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

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Zw^ijnaardestwg 392, 
tel. 22.40.49, dinsdag, 17-18U. 

DIENSTBETOON 
Huguette De Bleecker, prov. 

raadslid, kan je bereiken ; 
Elke dag thuis, 18-19u, Tolhuis

laan 91, Gent, teL25.64.87. 
Elke vrijdag, 11-12u, in café 

. Jan Yoens », Borluutstr. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
ROGER EN ROOS 

Ons aktief VU-1id en gewezen 
bestuurslid Roger Van Brussel is 
van het bootje op de vijvers van 
Hertoginnedal, overgestapt naar 
het ihuwelijksbootje. Dit gebeurde 
op maandag 24 november te 17u 
in de dekenale kerk van Wette
ren, gemeente waar hij nu ook 
definitief zijn intrek zal nemen, 
samen met Roos Van Nieuwen-
huyse uit Wetteren. De enkele ja
ren dat 'hij bij ons in het bestuur 
zat, was hij een beetje de duivel 
doet al. Ook daarna reisde hij 
overal ten dienste van Vlaande
ren. Toeristisch gezien was zijn 
druk bezochtste streek : Sohaar-
beeik, het lieveHngsoord van zo-
velen uit Vlaanderen. Roos en Ro
ger hartelijk gefeliciteerd en 
Vlaanderen rekent nu op jullie 
twee ! 

nieuwe keuken in de gemeente
school te Heusden zouden alle 
elektriciteitswerken en leverin
gen verricht geworden zijn door 
de zoon van de schepen van open
bare wer'ken. De andere elektrie-
kers uit onze gemeente bleven in 
de kou staan. Raadslid Van Mee-
nen zal daarover Interpelleren in 
de e.k. gemeenteraadszitting van 
december. 

VERGEET NIET TE HERNIEUWEN 
Het afdelingsbestuur doet nog

maals een oproep aan al zijn abon. 
nenten op « Wij », om in het be
lang van de Vlaamse werking, niet 
alleen het abonnement op « Wij » 
te hernieuwen, maar het ook re
gelmatig in de brievenbussen van 
de buren of andere simpatisanten 
te deponeren. Lees het van don
derdag tot zaterdag-zondag, en 
steefkt het daarna in de bus van 
een vriend. Ook dat is aktie ten 
voordele van de Vlaamse bewust
wording. 

« HOREN, ZIEN, SPREKEN » 
Teksten of mededelingen voor 

ons ma-=indblad « Horen, Zien en . 
Spreken », 'moeten ten laatste op 
maandag 8 december in ons bezit 
zijn Redaktieadres : Nederbroek-
str. 1, Heusden, tel. 30.73.88. 

Ditmaal verschijnt ons tijd
schrift gestencild op 600 exem
plaren, bij gebrek aan geld. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
1ste dinsdag : Dorpslaan 7, 

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

LANDEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

LEDEBERG 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

MARIAKERKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

7. St-Antelinks : St-Niklaasfeest van de afdelingen Steen-
huize en St-Antelinks in de parofthiezaal te St-Antelinks 
om 14u. 

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. 
12 Sinaai : Spreekbeurt over « Het Vlaams Dossier Vlaan

deren » door Maurits Coppieters in zaal De Kroon, Dorp-
str. 17, om 20u. 

13. Oosterzele : Afdelingsbal in Landgoed Ten Berg, om 
20u30, met The Ricwill's. 

20. St-Antelinks : Dansfeest van de afdelingen Steen^huize 
en St-Antelinks om 20u in de Parochiale Kring te St-Ante
links. Zanger : P. Beeckmans. 

WAAROM WIJ H\Et ? 
Dit vragen enkele eleictriekers uit 
Heusden zich terecht af. Voor de 

MERELBEKE 
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 

Drie jaar geleden staken enke
le VU-bestuursleden van wal met 
een eigen gepensioneerden-bond. 
Dat dit zulk overdonderend suk-
ses zou worden, hadden wij toen 
niet durven dromen ! Op korte 
tijd steeg het ledenaantal tot 200 
dank zij de aktieve bestuursleden; 
de ontspanning die aan onze ge
pensioneerden werd aangeboden 
lag op zulk r^iveau dat de exodus 
uit de bonden van de traditionele 
partijen naar onze bond een feit 
was, tot spijt voor de velen die 
het ons benijden ! Een fwogte-
punt voor onze Vlaamse gepen
sioneerden wordt zaterdag 6 de
cember. Om 18u15 wordt in de de
kenale kerk de nieuwe prachtige 
vlag ingewijd, waarna om 18u30 
de jaarlijkse mis voor onze afge
storven leden. Het VU-bestuur feli
citeert het bestuur van de Vlaam
se Gepensioneerden en nodigt 
haar leden uit aanwezig te zijn 
bij de vlaginwijding. Op 9 decem
ber gaat dan in zaal Rola de laat
ste ontspanningsnamiddag van 
het jaar door, met koffietafel, mu
ziek, tombola en met de komst 

van de goede Sint. Inschr. ten 
laatste op 5 december bij mevr. 
Van Durme-De Vreese. 

BAL 
Ons paarl'ijks bal op 8 novem

ber was een topper. Reeds vroeg 
op de avond waren alle stoelen 
bezet. Zangeres Truus en een 
(luidruchtig) orkest zorgden voor 
de ambiance. De loten van de 
tonVbola waren op enkele minuten 
uitvetikocht en midden in de nacht 
moest nog om nieuwe voorraden 
drank worden gereden I Dank aan 
de bestuursleden diie er allen hard 
voor gewerkt hebben. De op
brengst gaat integraal naar de e.k. 
gemeenteraadsverkiezingen. 

NEVELE 
ST-NIKLAASBAL 

De afd. Nevele, Landegem en 
Hansbeke geven op zaterdag 6 
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. 

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. Mercieri. 1, elke dinsdag, 

20-22U ; Daniel Beernaerts, Dries-
str. 87, elke dinsdag, 19-22u ; 
KOO-zaken, Godelieve Van Loo, 
Driesstr. 61, alle dagen. 

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

OUDENAARDE (Arr.) 
Wil E HELPT ONS ? 

De arr. werkgroep Oudenaarde, 
waarvan sen. De Facq vooriopig 
het voorzitterschap waarneemt, 
werkt aan een organisatieplan 
voor de partij in dit moeilijke arr. 
Een eerste verwezenlijking is de 
uitgave van een arr. twee-maan
delijkse krant die bij de bevolking 
zeer gunstig werd onthaald. Op 
het programma staan nog plak- en 
kolportagetochten en een inten
sieve leden- en abonnementenwer-
virvg. Arr. en afdelingen die mate
riële of financiële steun aan ons 
arm arr. willen bezorgen : pen
ningm. Valeer Ghijselinck, girorek. 
000-0164974-74, Volksunie vzw, Re-
kelbergstr. 14, 9630 Munkzwalm. 

EEN KERSTGESCHENK 

20 JAAR VOLKSUNIE 

450 fr. op postrekening 
000-0147697-63 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Boverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKEIEN : plooi- on wandolwageni . bedies en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommeU - kanierversle-

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiterultrustingen -
plng-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

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

kanleken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOOROELIGC PRIJZEN — 
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WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeente
raadslid Jef Fryns, de Smet de 
Naeyerlaan 78, tel . 050/41.22.39 
of tot H. Van Rijssel, K. Boude-
wijnlaan 25, tel . 050/41.12.01. 

MEETING 
Het arr. bestuur rioht op 12 de

cember om 20u een meeting in 
te 'Brugge in het Koncertgebouw, 
St-Jakobsmarkt. Spreker : Vic 
Anciaux. Onze afdeling zal gratis 
voor busven/oer zorgen. Vertrek 
aan het station om 19u. Iedereen 
is welkom. Al onze leden moeten 
als één man tegenwoordig zijn. 

BRUGGE (Arr.) 
BIJZONDERE 
WERKVERGADERING 

Tijdens een bijzondere werk
vergadering van de voorz., sekr. 
en penningm. van het arr. werden 
de lidkaarten 1976 aan de afde
lingsbesturen overgemaakt. Arr. 
sekr. R. Podevyn gaf toelichting 
bij een speciale map met onder
richtingen die een efficiënte re-
geiing zullen mogelijk maken. Arr. 
penningm. H. IVIonteyne verschaf
te uitleg over de afdelingsboek-
houding. Arr. propagandist H. Van 
Rijssel zorgde voor uitnodigin
gen en affichen voor de arr. mee
ting van 12 december. 

BRUGGE 
VUJO-AKTIVITEIT 

Bij gelegenheid van de jaarlijk
se week van de derde leeftijd, 
die dit jaar doorging onder het 
motto « Solidariteit tussen jong, 
volwassen en oud. Op zoek naar 
een evenwichtige maatschappij », 
brachten VU-jorïgeren een bezoek 
aan een aantal Brugse godsihui-
zen. De bewoners ervan werden 
in de bloemen gezet. De bezoek
jes gingen uiteraard gepaard met 
een gemoedelijk babbeltje. 

DEERLIJK-DESSELGEM-
BEVEREN-LEIE 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

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

Roger Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, elke donderdag, 18-
19u. 

ETTELGEM 
LEDENHERNIEUWING 

Onze afdeling kwam als eerste 
van heel het Vlaamse land gereed 
met de hernieuwing voor 1976. 
Slechts drie leden verloren, alle 
drie verhuisd. Er werden evenwel 
reeds meer dan drie leden bijge-
wonnen. In de arr. klassering 
staat Ettelgem op kop met 5,8% 
van de totale bevolking. Toege
past op OVD zou dit 11.000 leden 
betekenen ! 

GROOT-OOSTENDE 
VERKIEZINGEN OP KOMST 

Op 24 november vergaderde het 
dagelijks bestuur met een zwaar 
doch door Jef Tommelein goed 
voorbereid programma. Zo werd 
de begroting voor dit overkoepe
lend orgaan van de Vijf Oostend-
se afdelingen, voor het verkie
zingsjaar 1976 vastgelegd. Van nu 
af aan werden de volgende taken 
verdeeld. Plakploegen : G. Trou-
waen ; mikrowagens : D. Ver-
sieck en L. Samaey ; pers en pro
gramma : R. iDe Mey ; financies: 
J. Tommelein {en hij alleen). 

GEMEENTERAAD 
Ingevolge de kerst, en nieuw

jaarsdagen vergadert de gemeen
teraad één week vroeger, nl. op 
de derde vrijdag, d.i. op 19 de
cember a.s. De amnestie moet er 
ook weer besproken worden, 
waarbij we aansluiten op de sim-
patieke betoging van 11 novem
ber door onze VUJO. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : Ieder laatste zater
dag van 18 tot IS u. in café Da 
Zwaan te Stasegem en ledere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande
renlaan 46. 

HOUTHULST 
TERUG AAN HET WERK 

Op 5 december zorgt ons be
stuur voor 'n St-Niklaasgeschenk: 
voor de eerste keer vergadert 
het, en is zinnens opnieuw een 
taaie werking te beginnen in de

ze moeili}ke gemeente. Inzake de 
ledenslag moeten we 76 bereiken, 
wat zeer goed haalbaar is. Ook 
zal de aktie voor de ev. maanden 
vastgelegd worden. 

WEEKBLAD . WIJ . 
Vorig jaar bleef onze afdeling 

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

ICHTEGEM 
NA ONS BAL 

Op 22 november ging ons bal 
door : opkomst bijzonder ge
slaagd en doet weer denken aan 
de tijden van Maurits de Keyser 
zaliger : we werken in zijn geest 
verder. We danken langs deze 
weg om de vrienden van het om
liggende voor hun steun en on
dermeer kamerlid Vansteenkiste, 
arr. voorz. Huyghebaert, arr. sekr. 
Nagels en ons partijbestuurslid 
Vans'ijnghel : ze kwamen recht 
van érussel naar ons ba! ! Ook 
mevr. Lootens, iHemeryok en M. 
Meyns van het arr. bestuur waren 
aanwezig. Van de vier prov. raads
leden niemand I (iM. Zwaenepoel 
had huwelijk van zoon). 

IZEGEM 
. WIJ .-LEZERS 

U die het weekblad « Wij » 
leest, maar nog geen lid bent van 
de VU, hebt u er ai eens aan ge
dacht om ook VU-I id te worden ? 
U ihebt het ook al gehoord dat de 
VU te Izegem alsmaar blijft groei
en. Zorg dat u er ook bij bent 
Een lidkaart kost maar 120 fr. 
Sohrijf of ga naar een van de vol
gende bestuursleden of bel hen 
op : Geert Bourgeois, de Pélichy-
str. 25 (30.52.87), Wiifried Lagae, 
Neerhofstr. 11 (30.48.78), Erik Van. 
dewalle, H. Dunantstr. 11 (tel. 
30.26.70), Joris Verbeke, Krekel-
str. 33 (30.48.08) of Raymond Wul-
laert, Princessestr. 110 (30.53.80). 

LEDENHERNIEUWING 
De ledenhernieuwing loopt als 

een trein. Bestuursleden en VU-
vrouwen doen hard hun best om 

dat zo vlot mogelijk af te werken. 
Elke zaterdag komen zij de resul
taten inleveren bij penningm. Pier
re iDecoene. 01e mag tevreden 
zijn : op zaterdag 22 november, 
dat was na één week ledenher
nieuwing, was al één vierde van 
de Izegemse VU-leden hernieuwd. 
Overweeg ook eens of er geen 
huisgenoten bijl id kunnen worden 
(60 fr.). 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Het bureau van uw ziekenfonds 

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

VOORDRAOHT VU-VROUWEN 
Voor de Izegemse afdeling van 

de VU-Vrouwen spreekt Betty 
Hoste, advokate, over de vrouw 

CRAF VAN VERSCHAEVE GESCHONDEN 
Tijdens de nacht op 11 november werd het graf van Verschaeve met hakenkruisen beklad. De haat zege
vierde. Een groep VU-ers kwam op 11 november samen, om tegen het front van de haat dit van de liefde 
te plaatsen. Onder meer sprak kamerlid Vansteenkiste. De afdeling Diksmuide legde bloemen neer. 

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 I 

KACHTEM 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Ook te Kachtem is er een zit

dag ten huize van Jacques Buyse 
(Eikstr. 13, te l . 30.18.23), elke don
derdag van 16 tot 18u. Hij zorgt 
voor alle inlichtingen voor wie 
zich bij het ziekenfonds Wèstflan
dria wil aansluiten. En vergeet het 
niet : ziekenfonds Wèstflandria 
betekent : een eigen ziekenfonds 
met een perfekte service ! 

LICHTERVELDE 
OVERLIJDEN 

Vorige zaterdag werd hier be
graven mevr. Julienne-Marie De-
backe, weduwe van Maurits-Johan-
nes Vanderhaeghe. Wij bieden de 
achtbare familie" onze oprechte 
deelneming aan. 

DOSFELINSTITUUT 

Van links naar rechts : L̂ Jt Serpieters, Leo Devreese, schepen Tryhou, arr. sekr. Nagels, kamerlid Vap-
steenkiste, arr. prop. R. Hemeryck, prov. raadslid Host, kamerlid Vik Anciaux, arr. penningmeester G 
Laridon en voorzitter G. Bultinck. De anderen gingen niet meer « op de foto ». 

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 : 4, 8 en 11 december. Kasteel Van Ham, Steen-
okkerzeel. Telkens van 20 tot 22.30 uur. 
Inschrijvingen : B. Hollaender, Stwg op Brussel 51A, 1850 Grim
bergen. Tel. 02/269.27.68. 

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 - 13 februari 1976, van 
20 tot 22.30 uur. Nadere gegevens volgen. 

DOSFELNOTA 9 EN 10 VAN DE PERS 

NOTA 9 : 

Bevat heel veel nuttige en recente gegevens, cijfers en statis
tieken over de reële toestand van de Vlamingen t.a.v. de Brus
selse ziekenhuizen. 

NOTA 10 : 

« DE IMATERIELE BENADELING VAN DE VLAAiVISE GEiVIEEN-
SCHAP » 

Een feitendossier gebaseerd op officiële statische gegevens, 
waarin aangetoond wordt dat Vlaanderen meer betaalt en geeft 
aan het Belgische huishouden dan dat het er van terugkrijgt, ook 
met de « voorlopige » gewestvorming. 
De balans voor Vlaanderen ̂ vertoont een dubbel onevenwicht : 
met een sterk bevolkingsoverWicht krijgt Vlaanderen te weinig 
van de staatskoek en daarenboven wordt deze gemeenschap op 
een vernederende manier benadeeld in Brussel, waar ze vele 
toegevingen moest doen op het materiële vlak. 
Deze twee feitendossiers zijn samen met het « Dossier Vlaan
deren » van de Volksunie, een onmisbaar werk- en informatie
materiaal voor al wie met de openbare zaak is begaan. 
Deze dossiers zijn te bekomen tegen de prijs van 30 fr. te stor
ten op bankrek. nr 430-0835551-81 (Kredietbank) van het Dosfel
instituut, Tribunestraat 15 te 1000 BrusseL 

4 DECEMBER 1975 
WIJ IS 



WU in D€ lOLWUMfé 

KflUriDCR 
DECEMBER 

4. Kortrijk : Spreekbeurt door partijvoorzitter H. Schiltz 
over « Vlaanderen in een federaal Europa », KULAK, Klei
ne Aula, om 20u. 

5. Ettelgem : Sinterklaasfeest. 

6. Brugge : Dansavond van kern Brugge in de Saeyhalle, 
Teaterplaats, Grauwwerkersstr. 

7. Groot-Oostende : St-Niklaasfeest in Koninginnehof. 15u. 

10. Izegem : Betty Hoste, advokate, over « Rechten van de 
vrouw «. Org. : VU-Vrouwen. Plaats : Vlaams Huis om 
20u30. 

12. Ettelgem : Husepotavond met Em. Vansteenkiste als ta
felredenaar. 

13. 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. 

13. Oostende-Vuurtoren : Hutsepotavond in Vlaams Huis. 

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

om 14u30 in het Jeugdstadion. 
14. Middelkerke : Kinderfeest met poppenkast om 15u in 

zaal Were Di. 
15. Arr. bestuur. 
15. Kortrijk : Spreekbeurt over « Onderwijs in de maat

schappij » door M. Coppieters, KULAK, Kleine Aula, om 
20u. 

19. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u (één week vroe
ger). 

20. Izegem : Hutsepotsouper Wandelklub Vlaams Huis in 
zaal Oud Gemeentehuis te Kachtem. 

20. Koekelare : Afdelingsbal in Zuudhove. 
20. Kortrijk : Jaarlijks kerstfeest om 15u in lok. 1302, geor

ganiseerd door onze vrouwenafdeling. Vergeet niet vóór 
8-12 mevr. J. De Schaepmeester, Burg. Nolfstr. 25 van 
uw aanwezigheid te verwittigen. Deelname in de kos
ten : personen boven de 12 jaar : 50 fr. ; anderen : 30 fr. 

KORTRIJK (Afd.) 
ONS PROGRAMMA 

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

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

MENEN-REKKEIVI 
ABONNEMENTEN 

Wie zijn abonnement nog niet 
betaald heeft kan dit dringend 
regelen met penningm. Vanhaute 
H., Kard. Cardijnlaan 42, Menen, 
pr 000-0460849-02. Nieuwe abon
nementen worden er ook ver
wacht. 

KIESFONDS 
Met het oog op de gemeente

raadsverkiezingen van 1976 werd 
een kiesfonds aangelegd. Gelie
ve daarvoor te storten op per 
000-0460849-02 van Vanhaute Her
man te Menen. Uw bijdrage 
wordt ook verwacht. Dank aan 
deze die reeds gevolg hebben ge
geven aan de oproep. 

UITSLAG VAN DE TOMBOLA VAN 
DE WEST OP 16.11.1975 
TV-toestel 
Gouden ring 
Autoradio 
Fiets 
Wasmachien 

7101 
8557 - 6660 

11176 
01535 - 9104 

1137 
12793 - 22778 - 1072 - 3736 - 1616 
8268 - 6038 - 13548 - 2060 - 8510 
1312 - 11300 - 13800 - 2203 - 7222 
12893 - 12803 . 9174 - 7565 - 8665 
13551 - 5971 - 8274 - 8463 - 7705 
22905 - 8603 - 6943 - 7194 - 8504 
5965 - 8864 . 7080 - 6753 - 8770 
7900 - 7513 - 2610 - 1847 - 22717 
22875 - 1801. 

Nevenprijzen : loten die eindigen 
met 917 . 215 - 309 - 735 - 235 
597 - 601 - 897 - 697 - 117 . 888 
718 - 315 . 871 - 168 - 79. 
De prijzen dienen afgehaald vóór 
15 december 1975 om 20u. 

OOSTDUINKERKE 
AFDELING 

ijn het nieuwe bestuur van 
Nleuw^oort zijn thans reeds drie 
leden van onze gemeente : Gode
rts, Loones, Vandenberghe. 

Slechts twee ontbreken er om 
een eigen afdeling te stichten ! 
Wij roepen u op om deze stap te 
zetten, zodat we onmiddellijk op 
eigen vleugels zouden kunnen 
vliegen ! 

OOSTENDE-CENTRUM 
ARR. RAAD 

Op 23 november kreeg onze af
deling versterking in de raad : 
ons bestuurslid Bernadette Van-
Coillie werd gekoöpteerd. Profici
at. Niet alleen hebben wi j , doch 
ook onze vrouwen een lid méér 
in de raad. 

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. 

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

Vorige zondag vergaderde de 
raad met een rekordopkomst ! 
Straks gaat het Vlaams Huis te 
klein worden. Inzake de leden
slag werd door de afdelingen aan
genomen de stand voor 1976 te 
brengen op 4.542 leden, hetzij 2% 
van de totale bevolking. Verder 
werden in de raad gekoöpteerd 
mevr. Bernadette Van Coillie-Thy-
sen (Oostende) en Bert Hen-
dryckx ('De Panne). Dan werd uit
voerig een statutenwijziging be
sproken inzake de pol. verrich
tingen. Deze haalde geen meer
derheid, doch 'had het voordeel 
dat Oostende de kat de bel had 
aangebonden, zoals B. Ruys-
schaert sportief konkludeerde. 
Een duidelijke motie namens Ge
rard Vandamme gericht aan het 
partijbestuur, werd aangepast aan 
de huidige vernieuwing van dit be
stuur en 'kreeg een grote meer
derheid. Volgende week zenden 
wij de tekst door. Ten slotte keur
de de raad een fuziemotie met 
algemene stemmen goed. 

INTIEM AFSCHEID 
'De huidige AB zijn niet meer, 

hetzij al« lid, hetzij als kantonna
le, Leo van de Weghe, Louis Va

neessen, Leo Devreese en Juui 
Haezebaert. Al deze personen 
staan in verantw. posten van GVD 
sedert de stichting van de partij. 
Zij blijven natuurlijk hetzij in de 
raad hetzij in de afdelingen. Op 
23 november werd er dan ook een 
gezellig doch zeer demokratisch 
etentje (op eigen kosten) gehou
den met de leden van het AB, t i j
dens hetwelk J. Nagels de gele
genheid kreeg om via de aanwe
zige dames, voornoemde perso
nen hulde en dank te brengen. 
In zijn wederwoord riep Leo van 
de Weghe trouwens op tot verde
re strijdvaardigheid en besloot 
met de veelbetekende woorden 
« ge zijt nog niet van ons af ». 

PARTIJBESTUUfi 
Op 22 november werd ons AB 

lid en langjarige voorz. van OVD, 
herkozen in het partijbestuur van 
de VU. Proficiat Toon Van Sijn-
ghel. 

LEDENSLAG 
ABONNEMENENSLAG 

Ter informatie volgende cijfers: • 
op 100 inwoners wonen er 21 in 
Diksmuide, 22 in Veurne, 14 in 
Gistel en 43 in Oostende (steeds 
per kanton) ; op 100 VU-leden 
wonen er 26 in Oiksmuide, 18 in 
Veurne, 18 in Gistel en 38 in 
Oostende; op 100 lezers van -Wij» 
wonen er 18 in Diksmuide, 22 in 
Veurne, 14 in Gistel en 46 in 
Oostende. Tipiscti is dat de kust
gebieden lager staan in leden 
dan de landinwaartse gebieden 
(ten overstaan van de bevolking) 
terijl zij hoger staan voor wat het 
aantal abonnementen betreft. Voor 
1976 worden van Diksmuide 1160 
leden verwacht, van Veurne 810, 
van Gistel 797 en van Oostende 
1775. Aan de slag ! 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
DIENSTBETOON 

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

ROESELARE 
VLAAMSE VROUWEN - ZIEKEN
KAS - WEST-FLANDRIA 

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

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. 

WERVIK 
OP 21 DECEMBER A.S.... 

... gaat ons eerste kerstfeest 
door. Het sukses voor ogen van 
ons Sinterklaasfeest van vorig 
jaar, gaan de drie afd. Zonnebe-
ke, Beselare en Wervik, dit jaar 
een kerstfeest organiseren dat 
doorgaat in de zaal 't Kapittel, 
Ooievaarstr. te Wervik. Wij nodi
gen u allen zeer hartelijk uit. Voor 
de personen ouder dan 14 jaar, 
vragen wij een bescheiden deel
name in de onkosten van 50 fr. 
Daarvoor krijgt u een smakelijke 
koekentafel met verrassingen 
voor de kleinen. W îlt u reeds nu 
laten weten met hoevelen u af
komt ? 'Hartelijk dank ! 

SOC. DIENSTBETOON 
Elke 1ste dinsdag, 19-20u, bij 

Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108. 
Natuurlijk kunt u ook ten allen 
tijde onze mensen raadplegen ! 

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. 

Komt u maar gerust met uw pro
blemen : wij zullen ons volgaar
ne inzetten voor een bevredigen
de oplossing. 

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, 9-10u, bij Verbeke 
Wilfried, Zandvoordedorp 22. 

LEDENWERVING 
Hier kunnen wij onze stand 

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

VLAAMSE SOLDATENDIENST 
« IC DIEN » 

Wervikse jongens die « binnen 
moeten » gelieve hun militair 

adres door te geven aan Hervé 
Vandamme of een ander bestuurs
lid. Wij zorgen dan voor de re
gelmatige verzending van interes
sante lektuur. 

MEDEGEDEELD 
DAVIDSFONDS IZEGEM 
DAVIDSFONDS EMELGEM 

De Oavidsfondsafdelingen van 
Izegem en Emelgem organiseren, 
in samenwerking met de CMBV 
een uitzonderlijke avond. Niemand 
minder als de biezonder knappe 
Tine Ruysschaert geeft een voor
drachtavond met 'het tema « Po
ëtische variaties rond de vrouw », 
op maandag 15 december 1975. 
Wie o\)it een optreden van Tine 
Ruysschaert meemaakte, weet 
om wat voor uitzonderlijk talent 
het gaat. Oe avond gaat door in 
het Auditorium van de Stedelijke 
Muziekakademie in de Kruisstraat. 
Davidsfondsleden kunnen vooraf 
kaarten bestellen (50 fr.) bij Gil
bert Hoorne, Roeselaarsestr. 129 
(tel. 30.21.58). 

OOSTENDE VUJO-AMNESTIEAKTIE 

Tijdens de bloemenhulde aan het gedenkteken op het SS Petrus & 
Paulusplein stonden twee mensen van de VU-jongeren met een houten 
kruisteken waarop te lezen stond : AMNESTIE-VUJO. Zonder enig ver
zet werden ze de houten kruisen door twee politieagenten ontnomen. 

Uit protest gingen ze bij de toeschouwers staan en riepen enkele 
malen kort naéén : « amnestie ». Een paar omstaanders sprongen op 
de « rustverstoorders » toe en sloegen er op los. De demonstranten 
sloegen niet terug, doch weerden enkel de slagen af. Op een teken 
van burgemeester Piers, die in de richting van het tumult stapte, wer
den de twee betogers, door een politiepatrouille, die inmiddels ver
wittigd was, opgeleid. Zij die echter slagen toegebracht hadden werden 
door de politie niet opgeleid. 

Terwijl de 11 november-plechtigheid op het Wapenplein volop bezig 
was, werd door twee andere personen een spandoek ontvouwd waarop 
terug te lezen stond : AMNESTIE-VUJO. Weer werden de demonstran
ten aangevallen door de persoon, die ook bij de bloemenhulde als een 
razende de keer ging, Terug trad burgemeester Piers « uit het gelid » 
en maakte met beide handen een wegwuivend gebaar, dat zoveel 
inhield als : ruim die vuilnis maar op. Terug werden de twee VU-jonge
ren door de politie opgeleid. Weer werd de herrieschopper door de 
politie met rust gelaten. 
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DERTI 
DE GROEIENDE 

AMNESTIE-EIS 
De gevolgen van de repressie waren 
voor het Vlaams-nationalisme op het 
einde der vijftiger jaren zeker nog niet 
overwonnen, hoewel een nieuwe gene
ratie aantrad die de door de repressie 
weggeslagen jonge kaders der politie
ke beweging stilaan zou kunnen ver
vangen, echter zonder de traditie, zon
der de scholing van de in normale om
standigheden daartoe bestemden. Dit 
zou trouwens, ook later nog, blijken 
uit het krampachtig zoeken naar een 
ideologische en filosofische verant
woording en uit een onbekendheid 
met een hele literatuur (vaak moeilijk 
nog te vinden !) die deze verantwoor
ding verschafte. Er moest ook geeste
lijk van op de grond af weer opge
bouwd worden, en alle stenen deugden 
daarbij niet steeds I 
In verband met de repressie klonken 
nu meer en meer stemmen op tot mii-
dering, ja zelfs voor amnestie, tegen 
de onverzoenlijken van extreem-links 
en extreem-Belgisch (wat gelijkstond 
met anti-Vlaams) in. IVlinister Lilar 
diende in januari 1957 een wetsont
werp in, waarbij het beruchte artikel 
123-sexles gewijzigd werd. Door dit 
artikel werden de gestraften beroofd 
van een groot aantal mogelijkheden 
die elke burger in het land bezat : van 
het houden van duiven tot het bezitten 
van een postrekening of het mede
werken aan een blad. De Franstalige 
Journalist Raymond de iBeoker had op 
1 september 1956 een klacht ingediend 
tegen de Belgische staat bij de Kom
missie van de Plechten van de IVIens in 
Straatsburg, waarbij gesteld werd dat 
123-sexies in strijd was met de door 
België mede ondertekende Konventie 
van de Rechten van de Mens. De 
Becker kreeg gelijk, en 123-'sexies werd 
gewijzigd. 

Een land, dat twaalf jaar lang de ele
mentairste menselijke rechten met de 
voeten had getreden ging zich echter 
later als paladijn van de menselijkheid 
opwerpen bij monde van zijn minis
ters, o.m. tegenover Griekenland en 
tegenover Spanje I 

De amnestie-gedachte won trouwens 
ook veld in niet-nationalistische krin
gen. Van Acker zei dat de wonden van 
de oorlog zouden moeten geheeld wor
den, maar dat « teveel mensen uit het 
repressie-probleem munt wilden 
slaan ». Wellicht bedoelde hij daarmee 
zijn eigen partij die in konkurrentie 
met de kommunisten, nog het ergst 
van al huilde tegen de kollaborateurs 
— meer om ideologische dan om pa
triottische motieven. 

De VU-bijeenkomsten in de « IMajestic » op de voormiddag van het Zangfeest wa
ren de eerste grote VU-manifestaties. Tema's : zelfbestuur, industrialisatie, am
nestie. Ze zouden in het twintigjarig bestaan van de VU steeds voorkomen.... 

in tegenstelling tot wat er na de eer
ste wereldoorlog gebeurd was, toen 
de socialisten niet alleen mee op de 
bres stonden voor amnestie, maar ook 
voor een aantal aktivistische intellek-
tuelen hun rangen openstelden en na
dien zelfs een karrière van burgemees
ter, minister, teaterdirekteur, gouver
neur enz. voor hen openstelden, waren 
de socialisten die na WO II blijk ga
ven van politieke breeddenkendheid en 
van humanisme zeldzaam. Alleen een 
prof. Blockmans verdedigde in BSP-
rangen de amnestiegedachte maar hij 
werd er, omwille van de elektorale be
rekeningen van het partijbestuur, niet 
gevolgd. Dat belette nochtans niet dat 
ook na WO il de BSP kollaborateurs tn 
haar rangen zou opnemen, op voor
waarde dat ze « links » werden. Zwarte, 
brigadeofficieren en SS-mannen kon
den op die wijze ongestoord in de so
cialistische gemeentepolitiek en in de 
socialistische pers aktief worden. 
Op een amnestie-vergadering van het 
« Verbond van het Vlaams Verzet » op 
24 januari 1957 hield prof. Blookmans 
naast L. Kiebooms, prof. F. Peeters 
(auteur van het vooroorlogse boek 
« Het bruine bolsjewisme ») en prof. 
Walter Opsomer een pleidooi voor am
nestie. Ook in de VVB zou de amnestie-
gedachte openlijk gepropageerd wor
den, althans voorlopig. Mét het expe
riment van de « opening naar links » 
werd er echter een domper gezet op 

de amnestie-eis In de WB-gelederen 
omdat men, naar een woord van Mau-
rits Coppieters, de « linkse vrienden » 
wenste te ontzien. 
Het mocht echter niet baten : het 
experiment mislukte, ook al omdat 
men zich links stootte aan de (zeer 
voorzichtig geuite) « federaliserende 
maatregelen » die door de VVB-leiding 
werden gevraagd. Maar dat Is reeds 
een vooruitlopen in de toekomst, nè de 
verkiezingen van 1958. 
Bekijken wi j even de toestand op het 
ogenblik dat de verkiezingen gingen 
plaatsgrijpen, in het Expositie-jaar 
1958 zelf. 

DE PARLEMENTS
VERKIEZINGEN 
VAN 1958 
In de CVP zelf — waar het politiek 
opportunisme met Lefèvre nu hoogtij 
vierde — werd nu de Vlaamse snaar 
bespeeld. Lefèvre eiste in het parle
ment de goedkeuring van het reeds in 
1954 neergelegde wetsvoorstel Van 
Elslande voor kulturele autonomie (kul-
tuurraden). Hij eiste de vastlegging 
van de taalgrens, zetelaanpassing en 
hervorming van art. 123-sexies. Hij 
brak zelfs een lans voor regionale eko-
nomie. 

Later zou hij, als minister, de Volks-
unie-ers « Werk in eigen streek » be
antwoorden, tijdens een vraaggesprek 
voor de televisie, met de schampere 
opmerking dat « iedereen een fabriek 
in zijn eigen dorp » wou hebben — een 
reminiscentie aan Van Ackers laatdun-
dunkend « zij kunnen gaan werken 
waar de industriële centra zijn », na
melijk in Wallonië. 

Maar met de verkiezingen van 1958 in 
het vooruitzicht deed Lefèvre zelfs in 
de « Nieuwe Gids » een oproep tot de 
flaminganten : « Elke redelijke kriste-
lijke Vlaamsgezinde zou de bezorgd
heid moeten hebben de Kristelijke 
Volkspartij sterker te maken ». 
« De Standaard » schreef begin 1958 
dat niemand de wenselijkheid van een 
« rechtse samenwerking » (met de 
Volksunie) betwijfelde. Maar in « Het 
Volk » dreigde men, dat men de Volks
unie uit het parlement zou wegvegen. 
Tegenover deze pogingen en afwijzi-
gingen naar rechts en van rechts, was 
aan de linkse kant eveneens beweging. 
De opstand in Hongarije had de toch 
al zeer dubieuze demokratische op
rechtheid van de kommunisten nog 
meer doen betwijfelen. Twee der grote 
woordvoerders van de Moskou-partij 
in betere dagen, tevens de twee grote 
woordvoerders van het (kommunis-
tisch) verzet en hevige repressionis-
ten, dr A. Gerlo en Bert van Hoorick, 
gingen naar de BSP over. 
in de Volksunie liep alles niet ge
smeerd. De organisatie liet nog te 
wensen over hoewel heel wat afde
lingen (die meestal slechts kleine ker
nen waren !) gesticht werden. De 
volksvergadering in 1958, op de voor
middag van het Zangfeest, werd een 
sukses omdat al wat nationalist was 
in het Antwerpse (en daarbuiten) met 
kind en kegel naar de « Majestic » 
was getrokken om toch maar de gro
te zaal vol te krijgen. En daarna te ma
nifesteren op straat : de eerste Volks
unie-manifestatie, waaraan een paar 
duizend mensen deelnamen. 
In het bestuur had prof. Walter Cou-
vreur ontslag genomen omwille van 
een intern meningverschil over het al 
dan niet uitgeven van een dagblad, iets 
wat daarenboven nog gekoppeld was 
aan een financieel experiment met 
zeer gevaarlijke risiko's. Mr. Frans Van 
der Eist verving hem als waarnemend 
voorzitter. Het partijsekretariaat was 
van de Kipdorpvest te Antwerpen — ^ 
waar Rudi Van der Paal heerste, bijge- Q 
staan door zijn vlijtige en aan alles 
denkende zuster, verhuisd naar de O 
Karthuizerstraat te Brussel. 

M a 
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Kort voor de opening van de jong
ste Boekenbeurs hield de Vereni
ging tot Bevordering van het Vlaam
se Boekwezen een perskonferentie 
in het Euro-Hotel te Antwerpen, 
waarop de resultaten werden be
kendgemaakt van een enquête on
der de jeugd omtrent het aandeel 
van de lektuur in hun vrijetijdsbe
steding. Volgens die enquête, ge
houden onder leerlingen van het 
hoger sekundair onderwijs, komt 
het boek op de vierde plaats (met 
13 % ) , in het vrijetijdsbestedings
schema dezer jongeren, na televisie 
(19 %) , muziek (15 %) , sport 
(14 % ) , terwijl schouwburgbezoek 
slechts 1 % kreeg. 
Het onderzoek werd gedaan onder 
6582 leerlingen. Van de 100 instel
lingen die aangezocht werden, nam 
slechts ongeveer de helft deel ; de 
anderen verontschuldigden zich 
met « teveel werk hebbend » enz... 
De verdeling werd gelijkelijk onder 
vrij en officieel onderwijs gedaan. 
Eén onderwijsnet leverde 2/3 der 
antwoorden : u mag raden hetwelk. 
Deze enquête zegt iets over de be
tekenis van het boek voor de jon
geren, maar niet zo erg veel. 
Toch blijkt uit de cijfers al, dat het 
boek in ieder geval onder onze jon
geren een — zij het nog te geringe 
— plaats inneemt in de vrijetijds
besteding. Wat tevens blijkt, is de 
ook door minister De Backer aange
klaagde houding van een deel van 
ons onderwijzend personeel, dat 
zich van zijn kulturele taak niet be
wust blijkt te zijn. Dat gold — en 
geldt nog — wanneer het gaat om 
het ABN-gebruik, waarover wij des
tijds reeds schreven. Dat geldt 
evenzeer voor de algemene ontwik
keling, via het boek, en het litera
tuuronderwijs in het bizonder. 
Waarom leest de jeugd, waarom 
leest de mens in het algemeen ? 
Vergelijken wij de percentages van 
de enquête, dan mogen wij zeggen 
dat zij praktisch overeenstemmen 
met dezelfde motieven, die bij de 
volwassenen aansporing tot lezen 
zijn. Want 23 % beweert te lezen 
omwille van de ontspanning en 
21 % omwille van het onderwerp. 

in het beknopte overzicht van en
kele recente boeken voor kinderen 
en jongeren zien wij beide elemen
ten trouwens aan bod komen, het 
ene soms meer dan het andere, 
naargelang de opvatting en het 
genre zelf. 
In een interview zei de jeugdauteur 
René Swartenbroekx dat wij in 
Vlaanderen nood hebben aan wer
kelijk « humoristische lektuur voor 
de jeugd. Met zijn boek « Faantje 
in het Cirikus » beweegt Gaston 
Durnez zich op een voor hem ver
trouwd terrein : dat van de humor. 
Zijn boek draagt als ondertitel «een 
vrolijke roman voor kinderen van 8 
tot 14 jaar » en wijst de weg voor 
een kinder- en jeugdlektuur waar
van Swartenbroekx het tekort aan
wees. Durnez is iemand, die dit 
genre aankan... 
Voor kleinere lezertjes (van 6 tot 
8 jaar) zijn Marianne Kesers «Prin
sesje Sabine en de geest van tante 
Pamela », « Prinsesje Sabine heeft 
de vertelziekte » en « Prinsesje 
Sabine en het kroezelkind » drie 
prettige, origineel door Lie geïllus
treerde en uiterst-geschikte kombi-
natie van verhaal én leesoefening. 

Voor deelfde leeftijd zijn ook de 
boekjes van dezelfde schrijfster 
« Babbeltjes met Berend, Boukje en 
Basje » o.m. « Om honderd uur naar 
bed » en « De Bibbers in de buik ». 
Voor grotere lezers — ook voor de 
leerlingen van het lager middelbaar 
— kunnen wij het boek van Karel 
Verleyen « Dag stad, ik ben Sanja » 
ten zeerste aanbevelen. Het werd 
bekroond op de boekenbeurs met 
de prijs voor het beste jeugdboek 
1975. Tema : de landvlucht bij de 
jongeren in Afrika, behandeld op 
een spannende wijze en in een 
vloeiend-geschreven verhaaltrant. 
In de « Jan Bart-Omnibus » werden 
een drietal spannende avonturen
romans van Wim Valkenaar en K. 
Verieyen over de Vlaamse kaper 
Jan Bart bijeengebracht. De auteurs 
schreven trouwens verscheidene 
delen in de reeks avonturenro
mans rond de figuur van deze Duin-
kerkse zeevaarder in dienst van de 
Franse koning. Het is historisch- en 
literair - verantwoorde, spannende 
jeugdlektuur, die naast ontspanning 
ook historische kennis bijbrengt, 
zij het in geromanceerde vorm. Een 
lektuur, waaraan ook ouderen heel 
wat plezier kunnen beleven. 
Science-fiction-verhalen schrijven 
vergt een eigen techniek, een zeer 
strakke logika in het konkluderen 
der wetenschappelijk-vooropgestel-
de premissen en een grote maar 
door deze logika beheerste fanta
sie. Bij SF-verhalen voor de jeugd 
komt er nog bij dat men zich aan de 
intellektuele bevattelijkheidsrgaad 
van zijn lezers moet kunnen aan
passen, wat niet steeds gemakke
lijk is. Wij hebben jaren geleden 
eens een universiteitsprofessor 
aan leerlingen MO een stelling uit 
de algebra, die zij al lang kenden, 
weten verklaren op zo'n wijze, dat 
zij er niets meer van snapten ! 

Mark Brandis heeft met « Robotten 
in opstand » een opmerkelijk SF-
verhaal voor de jeugd geschreven, 
dat zowel door de kategorie jonge
ren waarvoor hij het schreef (rond 
15 jaar) als door de volwassen le
zer kan gewaardeerd worden. Het 
verhaal speelt zich af in de hele 
kosmos. Centraal staat daarin een 
homo factus, een soort robot die 
echter alle menselijke trekken ver
toont... Wij hebben het boek zelf 
met plezier gelezen ! 

Van meer edukatieve aard, maar in 
hun genre uitermate interessante 
werken zijn : 
— « Wij verkennen de natuur » — 
een lijvig boek van Elie Proctor, 
waarin schrijfster een enorme hoe
veelheid aan wetenswaardigheden 
bijeenbrengt. Het boek bevat niet 
alleen een massa aangenaam aan
gebrachte kennisstof, maar laat 
deze kennis ook aktief verwerken 
in heel wat opdrachten, van expe
rimenteren tot kollektioneren. 
— <c De schijnwerper op de na
tuur », samengesteld door Angela 
Sheehan, is een mooi-geïllustreer-
de geschiedenis van leven en evo
lutie van plant, dier en mens, voor 
de jeugd bevattelijk en toch gron
dig verhaald. 
— €c Judo voor jongeren in woord 
en beeld » is een — in de vorm van 
een beeld-verhaal, met tekening en 
tekst gebrachte — introduktie voor 
jongeren in deze sport. Claude Fra-
det, die voor de tekeningen zorgde, 
is journalist en beoefende deze 
sport twintig jaar. Ludo Alaerts is 
leraar wiskunde in het Antwerpse 
en zelf instrukteur in een club voor 
jongeren. 
— « Safari voor de deur » van Kurt 
Wölfflin, vertaling door Julien Van 
Remoortere, neemt in twaalf « safa
ri's » in stad en land en in elk jaar

getij de lezer mee, onderricht hem 
in allerlei wetenswaardigheden 
over fauna en flora, en brengt hem 
heel wat praktische kennis bij. 
— Liva Willems, die o.m. » Samen 
een verkeersboek maken » samen
stelde, brengt in «< Zazapina en de 
Zoo », via de centrale figuur van 
Zazapina, de jonge lezer in kontakt 
met heel wat dieren en hun levens
wijze. De tocht, die ondernomen 
wordt in de Zoo op zoek naar een 
huisdier, levert heel wat achter
grond- en randinformatei, van de 
lengte van de broeitijd der vogels 
tot het aantal halswervels van een 
giraf I 
Na dit « wetenschappelijk » inter
mezzo opnieuw enkele leestips. 
Anneke Bloomen is wellicht een 
der meest-gelezen jeugdschrijf-
sters in het Nederlands taalgebied: 
haar vierendertigste boek ver
scheen zopas en haar oplagen be
reiken nu ca. 1 miljoen. Zij is de 
schrijfster van de bekende « Me-
del «-reeks, van de reeks over Polly 
Parker, van die over Loesje Mer-
tens en Annemieke van Oven : hel
dinnen uit de spannende en vlot 
geschreven verhalen voor jongeren 
(vooral meisjes I) vanaf 10 jaar. 
Haar jongste boek handelt over een 
Grieks meisje dat in Nederland 
wor.dt geadopteerd. 
Wij mogen ook de allerkleinsten 
niet vergeten : de beginnende le
zertjes vragen ook naar lektuur die 
voor hen geschikt is. Wij begonnen 
met enkele boekjes voor hen te 
vermelden. Besluiten wij dit over
zicht met nog enkele tips voor hen. 
De hierboven genoemde Anneke 
Bloemen schreef ook voor deze ka
tegorie een reeks van mooi-geïl-
lustreerde boekjes rond een cen
trale figuur : « Kooltje Roet ». 

— Ook Philip van Akooy schreef 
voor lezertjes vanaf 8 jaar 'n reeks 
moderne en prettige kinderboeken: 
« Een mand vol dwazen », « De 
stunt van Visveer », « Ver van 
huis », « Er sterft een vis teveel »... 
De komende feestdagen zijn een 
geschikte gelegenheid om de kin
deren — groten en kleinen — een 
boek kadeau te doen. Wat wij hier
boven vermeld hebben, is slechts 
een zeer beperkte keuze : zij toont 
echter reeds de grote verscheiden
heid en keuze aan, die er in de kin-
der- en jeugdlektuur bestaat en kan 
je helpen bij het zoeken naar een 
geschikt boek voor grote en kleine 
kinderen... 

Durnez Gaston : Faantje in het cirkus — gebon
den 188 fr. — Lannoo, Tielt. 

Wólfflin & Remoortere : « Safari voor je deur » 
— ing. 148 fr. — Lannoo, Tielt. 

Willems, Liva : « Zazapina in de Zoo n — ing. 
148 fr. — Lannoo, Tielt. 

Keser M. a Prinsesje Sabine heeft de vertel
ziekte » — ing. 50 fr. — DNB. 

Keser M. : « Prinsesje Sabine en de geest van 
Tante Pamela » — ing. 50 fr. — DNB. 

Keser M. ; « Prinsesje Sabine en het kroezel-
kruid D — ing. 50 fr. — DNB. 

Keser M. : Babbeltjes met Berend, Boukje en 
Basje 1 — ing. 50 fr. — DNB. 

Keser IVI. : c Babbeltjes met Berend, Boukje en 
Basje 2 — ing. 50 fr. — DNB. 

Verleyen K. : « Dag stad, ik ben Sanja — geb. 
125 fr. — DNB. 
Jan Bart-Omnibus I — ing. 199 fr. — DNB. 

Sheehan A. : « Schijnwerper op de natuur » — 
geb. 275 fr. — DNB. 

Proctor E. : « Wij verkennen de natuur » — 
geb. 450 fr. — DNB. 

Fradet & Alaerts : Judo voor jongeren — ing. 
225 fr. — DNB. 

(allen bij de Ned. Boekhandel te Kapellen). 
Anneke Bloemen : « Zo'n Grieks kind » — geb. 

150 fr. 
Philip van Akooy : Een mand vol dvirazen > — 

geb. 110 fr. 
Philip van Akooy 

— geb. 110 fr. 
Philip van Akooy 

— geb. 110 fr. 
Anneke Bloemen 

98 fr. 
« De wijde wereld van Kooltje Roet » 
geb. 98 fr. 

(allen bij Westland te Merksem). 

« De stunt van Visveer » 

Er sterft een vis te veel a 

Kooltje Roet geb. 
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i^ De Franse krant « i e Mon
de ' geniet overal ter wereld 
een onaantastbare faam. Met 
haar dagelijks gemiddelde van 
bijna 40 pagina's informatie, 
met haar honderden (of zijn het 
er meer als duizend ?) redak-
teurs en korrespondenten, met 
haar biezonder strenge normen 
(tot en met die inzake het op
nemen van publiciteit en het 
principieel afwijzen van foto's), 
heeft deze krant de hoogten 
bereikt van een informatie-in
stituut. Een citaat uit « Le 
Monde » is niet louter een sno
bistisch snufje, het staat gelijk 
met een getuigschrift van kwa-
liteitskontrole. Het lezen van 
« Le Monde » behoort dan ook 
tot de dagelijkse bezigheid van 
redakteurs buitenland van zo
wat alle kranten ter wereld. 
En er is niemand die deze hoge 
waardering in haar geheel zal 
weerleggen. Alleen de Vlamin
gen kijken verwonderd op naar 
wat deze krant over België 
brengt. Wat de « Le Monde »-
korrespondent, Pierre De Vos, 
doorseint is niets anders als 
de getrouwe weergave van al
les wat in België leeft... aan 
frankofone zijde. Dezelfde krant 
laat elke week één bladzijde 
open voor extra informatie over 
het aangrenzende koninkrijk 
« Courrier de Belgique » heet 
het ding, dat, gelukkig maar, 
en dat weten de meesten niet, 
alleen voorkomt in de eksem-
plaren verspreid in België. 
Deze courrier-bladzij is even 
uitdagend ziek als de informa
tie van Pierre De Vos. 

•)Hr Het nummer van 20 novem
ber laatstleden bracht daar nog 
eens een de ogen uitstekend 
voorbeeld van. Het stuk heette 
« L'étranglement linguistique 
sterilise toute autonomie cul-
turelle », wat een nogal opge
wonden formulering is, die we 
best kunnen vertalen als « Hoe 
de taalkwestie de hele kultu-
rele autonomie in haar wurg
greep houdt ». 

Het begint met de vaststelling 
dat er nogal wat tegenstrijdig
heden en tekorten zitten in de 
grondwetsherziening. De twee 
kuituurraden vallen niet samen 
met de vier wettelijk vastge
legde taalgebieden en evenmin 
met de drie gewesten. 
Tot daar kan iedereen de ano
nieme auteur volgen en de le
zer zit bijna klaar om vreugde

vol zijn Instemming te betui
gen, tot de Brusselse franko
fone aap uit de mouw komt. 
Plots begint de journalist ban
bliksems uit te spreken aan het 
adres van de Vlaamse opvatting 
over de kulturele autonomie. 
Het gebeurt zo handig dat het 
adjektief « Vlaams » niet eens 
wordt gebruikt. Halve waarhe
den en hele leugens zijn onont
warbaar in elkaar geknoopt. Het 
heet plots dat elke Inwoner van 
dit land verplicht Is zich te la
ten opsluiten binnen een wel
bepaalde kültuurgemeenschap. 
De eentaligheid In bestuursza
ken enz. verwart de auteur op
zettelijk met Individuele talen
kennis. Hij stelt het daarbij zo 
voor dat de Vlaming van heden 
ten dage alleen zijn eigen taal 
zou kennen en begrijpen. Het 
Europa met de 6 officieel er
kende talen wordt erbij ge
sleurd en onze schrijvelaar 
zwelgt spoedig in de dikke 
woorden. Want onze kulturele 
autonomie « ontneemt ons elke 
mogelijkheid om ons op een 
hoger peil te verheffen dank zij 
een betere kennis van de grote 
kulturele stromingen die onze 
planeet doorkruisen ». En als 
het nog niet duidelijk Is waar» 
om de lezer in die woorden-
blubber geduwd wordt, dan 
komt het spoedig : de auteur 
heft een jammerklacht aan op 
het splitsen van diensten te 
Brussel en het gevaar dat Brus
selse artiesten bedreigt, zich 
tot een van onze kultuurgemeen-
schappen te moeten bekennen. 
Het is duidelijk wat onze Cour-

rier-schrljver wil beschermen : 
de privileges van een bepaald 
soort Brusselse frankofonen. 
Maar de stij l en de argumenta
tie roept verre herinneringen 
op. Aan de ti jd van onze strijd 
voor de vernederlandsing van 
sekundair en hoger onderwijs 
in Vlaanderen. Toen gebruikte 
een zich frankofoon noemende 
superkaste in Vlaanderen — 
verenigd in de zorg om haar 
privileges en machtspozities, 
van kardinaal Mercler tot de 
oude liberale kaste — precies 
dezelfde argumentatie en de
zelfde st i j l . En zij kon toen, 
vóór, tijdens en na de eerste 
wereldoorlog rekenen op de 
efficiënte steun uit Frankrijk. 

•jfr We zegden het al dat de 
Courrler-schrijver van dit stuk 
anoniem Is. Maar in 1968 ver
scheen een studie van het 
CRISP (Centre de Recherche et 
d'lnformation Soclo-Polltlques) 
te Brussel over de Courrier van 
« Le Monde ». Die studie leert 
ons dat deze wekelijkse blad
zijde grotendeels volgeschreven 
wordt door journalisten van « La 
Libre Belgique », « Le Soir » 
en « Le Peuple » en dat voor 
de onderzochte periode (van 
'66 tot '68) de taaikwestie het 
grootste aantal artikelen ople
verde. 

De Courrier de Belgique van 
« Le Monde » als spreekbuis 
voor reaktlonaire, frankofone 
unitaristen, dat is de werkelijk
heid ! Zou de hoofdredaktle te 
Parijs zich dat voldoende reali
seren ? (ev) 

JOZEF VERSWIJVEL 

TE BORGERHOUT 

Kunstschilder Jozef Verswijvel 
stelt zijn werken voor In de ge
meentelijke feestzaal van Borger
hout van 6 december 1975 tot en 
met 16 december 1975. 

Jozef Verswijvel brengt In zijn 
huidige tentoonstelling recente 
landschappen - stillevens en Inte
rieurs. Hij Is de zuiver figuratie
ve schilder van de intieme dage
lijkse dingen welke ons omrin
gen. 

Zijn kollega kunstschilder Karel 
Rapier heeft, naar aanleiding van 
een vorige tentoonstelling, het 
volgende gezegd : « De bood
schap die Verswijvel brengt is 
eigenlijk een ode van dankbaar
heid aan de ganse schepping, 
gezien door de meest beschei
den onderwerpen van het dage
lijks leven. De natuur Is de In
spiratiebron van zijn werk ». 
De expositie van Jozef Verswij-
vet is vrij toegankelijk alle dagen 
van 10 u tot 18 u. 

VLAAMS-NEDERLANDSE 
AANWEZIGHEID TE RIJSEL 
Klopt in Rijsel nog een hart dat Vlaams is ? Voelen de bewo
ners van deze stad zich nog Frans-Vlamingen ? Of Is de 
erenaam « Lille-en-Flandre » een wensdroom van de Vlaamse 
liefde voor Frans-Vlaanderen ? We hoorden het onlangs in 
twee punten formuleren : 1° Er is geen of nauwelijks een 
Vlaamse of Nederlandse aanwezigheid te Rijsel ; 2° Wallonië 
en Franstalig Brussel zijn bezig Frans-Vlaanderen op te 
vrijen. En onze Informant verklaarde dit laatste met voor
beelden. Kijk maar, zo zei hij, naar de vele kolloquia over 
ekonomische en infrastruktuurproblemen waar de Franstalige 
Belgen altijd present zijn, kijk maar naar de vele kulturele 
manifestaties waar Vlaamse gezelschappen en instellingen 
nooit, maar Franstalige altijd aan mee werken. 
Men kan daar nog aan toevoegen dat de Informatie over 
België, waar het over Vlaanderen gaat, uiterst zwak is in de 
lokale media in Frans-Vlaanderen. Men kan eraan toevoegen 
dat de realiteit van « het kultureel tweeledige België sedert 
de grondwetswijziging » hier nog niet doorgedrongen is. 
Het is daarom verheugend dat een private Instelling, de 
Stichting Ons Erfdeel, iets ondernomen heeft waarvan men 
kan zeggen : zo doet men er toch wat aan. De Stichting Ons 
Erfdeel (van de tijdschriften « Ons Erfdeel » en « Septen-
trlon ») heeft in samenwerking met een Rijselse kuituur-
vereniging, namelijk La Maison Saint-Exupéry, een reeks 
voordrachten gepland. De bedoeling Is duidelijk : in Frans-
Vlaanderen de verscheidenheid van de Nederlandse kuituur 
tonen en duidelijk maken dat Nederland en Vlaanderen een 
taalkundig en kultureel geheel vormen. 
Op het programma staan de volgende voordrachten : S. de 
Gorter, over Amsterdam 700 jaar (4 dec. '75), prof. W. Thys, 
over het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk (16 dec), 
A. Samoy .over Benelux (15 jan. '76), H. Brugmans, over een
heid en verscheidenheid van de Nederlandse taalgemeen
schap (30 jan.), W. Vanbeselaer, over Constant Permeke 
(13 feb.), M. Ruys over de Vlamingen en de staatshervor
ming (27 feb.), J. Buffin, over het dagelijks leven in Neder
land in de Gouden Eeuw (6 maart), P.G. Ruysschaert over 
de omschakeling van de Nederlandse ekonomie sedert de 
tweede wereldoorlog (17 maart), prof. A. Verhulst over de 
politieke partijen in België (9 april), Eug. Van Itterbeek, ovet 
Charles Péguy en de Nederlandse literatuur (21 april), prof. 
Pierre Brachin, over het Katholicisme in Nederland (5 mei) 
en L Schepens, over Brugge als voorbeeld van restauratie 
van een oude stad (14 mei). 

Deze voordrachtreeks kreeg als naam « Les regions de lan-
gue néerlandaise. Flandre. Pays-Bas». Dit initiatief komt zeker 
op zijn t i jd. Het feit dat het mogelijk werd gemaakt bewijst 
dat Rijsel en Frans-Vlaanderen in het algemeen nog altijd een 
venster willen openhouden op Vlaanderen en Nederland (e.r.) 

De Franse 
Nederianden 
Les Pays-Bas 

Francais 

JAARBOEK 
Uitgegeven 

.oor De Stichting 

Ons Erfdeel vzw 

par La Stichting 

Ons Erfdeel vzw 

De Stichting heeft ook een Jaarboek uitgegeven informatie 
bevattende over verschillende aspekten van de Franse Neder
landen en hun betrekkingen met Vlaanderen en Nederland. 
Het boek verschijnt op 1 maart '76 en is nu reeds te b^^stel-
len bij Stichting Ons Erfdeel, 8530 Rekken, het kost 400 fr. 
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REMEDIES ALLERHANDE 

De doktoor van Anderlecht heeft 
een ersntige studie gewijd aan 'n 
verscinijnsel dat met de dag fre-
kwenter wordt : de hartaanvallen 
bij de voetbalsupporters. Hij is 

arts, weet waarover hij spreekt, 
en wij twijfelen niet aan de juist
heid van zijn bevindingen. Echter, 
met alle respekt, wèl aan de raad
gevingen aan supporters die bij 
wijze van besluit uit de studie ge
trokken worden. Zo o.m. koop een 

Sporting Ar^derlecht kreeg een flinke waarschuwing omdat haar spion-
kopfanfare voor verwarring zorgde tijdens de wedstrijd tegen Borac 
Banjaluka. 

HET PROCES 
De ware sportliefhebber herin
nert zich natuurlijk dè feiten : tij
dens de laatste ronde van Frank
rijk, meer bepaald tijdens de be
klimming van de Puy de Dome, 
kreeg onze nationale Eddy een zo
genaamde slag in de leverstreek 
van de tot dan toe nagenoeg on
bekende Nello Breton, van beroep 
naar het schijnt — de bronnen 
zijn niet erg duidelijk — werklo
ze of gepensioneerde. 
Merckx heeft klacht ingediend, 
en dat vinden wij begrijpelijk. 
Slaan en stompen, dat zijn géén 
manieren. Ook niet in het noch
tans niet kieskeurige velomilieu-
ke. Dit dan in de veronderstelling 
dat het werkelijk om vrijwillige 
slagen ging, en niet, zoals de « da
der » beweert, om een onvrijwil
lig gebaar, veroorzaakt door het 
opdringen van de gapers achter 
hem. 

Waar wij echter niet meer zo goed 
kunnen volgen is waar de stinkend 
rijke Merckx een schadevergoe
ding zou willen gaan eisen van 
een waarschijnlijk ver van rijke 
zot geraasde wielerfan. 
Nog minder kunnen wij sommige 
sportjoernalisten volgen waar die 
gaan becijferen hoeveel die fa
meuze slag in zijn lever Eddy 
Merckx wel kan hebben gekost. 
Men komt dan tot de zotste kon-
klusies : een ritoverwinning, de 
eindoverwinning in de toer, een 
boel koersen achteraf misschien. 
Waarom niet ineens een levens
lange invaliditeit en definitief ge
brek aan inkomsten ? En dat zou 

— om billijk en rechtvaardig te 
zijn — de dwaze heer Breton alle
maal moeten betalen ! 
Mogen wij zo vrij zijn te veron
derstellen dat Merckx van die 
slag — nou ja... — helemaal geen 
schade heeft gehad ? Dat het 
idiote gebaar van Breton — in 
burger wellicht een brave mens 
— in feite moet toegeschreven 
worden aan het dolle geraas 
waarmee men de gejachte sport
liefhebber wil opvoeden tot ware 
historie ? Histerie die ook de 
basis vormt van het reusachtig 
fortuin van de heer Merckx. Mo
gen wij, in één woord, heel die 
bespottelijke affaire bestempelen 

als een mini-incidentje, eigen aan 
de stiel van idool. 
En getuigt het dan van gebrek aan 
piëteit of vaderlandsliefde de 
rechter te Clermont-Ferrand voor 
te stellen de genaamde Nello 
Breton eens aan de oren te trek
ken, maar hem niet te verplichten 
zijn waarschijnlijke niet al te gro
te spaarpot uit te storten in de 
onmetelijke brandkast van de su
perstar. Die trouwens met het 
proces alleen al een serieuze 
voldoening en beloning krijgt, on
der de vorm van de zo hardnek
kig nagestreefde publiciteit. 

VAN DAG 
# MAANDAG : heel sportief Bel
gië jubelt omdat Meckx-Sercu er 
na een bitsige strijd in slaagden 
tegen alle verwachtingen in de 
Gentse zesdaagse te winnen % 
DINSDAG : iedere atleet die wi j 
naar <Je olimpische spelen laten 
gaan, zal ons een kwart miljoen 
kosten. En hoeveel de « offici-
eien » ? • WOENSDAG : de voor
zitter van het kongres van de in
ternationale wielerunie vergat de 
Belgische natie te danken voor 
de organisatie van de wereldkam
pioenschappen velorijden '75. Dat 
men hem tiange I # DONDER
DAG : « Les Sports » protesteert 
terecht dat in de persoverzichten 
in radio en TV van haar geen ge
wag wordt gemaakt. Waarom deze 
bron van lol onaangeroerd laten ? 
9 VRIJDAG : nieuw kleuterpro-
gramma 'in de BRT : « Super
stars » ! Maar dan kinderazie 
waaraan de « stars » 200.000 knot
sen verdienen % ZATERDAG : 
trieste dag : Venezuela zal de 
« officiëlen » voor de wereldkam
pioenschappen velorijden maar 
gedeeltelijk betalen. Wie wil er 
nog gaan ? # ZONDAG : Jan Mul
der is afgeschreven als voetbal
ler. Hij zal nu een kunstzaak be
ginnen, gesipecialiseerd in na
ïeve schilderkunst. Js Jan niet na-
ief ? • 

zitplaats in plaats van een staan
plaats (de klub vaart er nog wel 
bij ook !), eet niet te veel voor
aleer uw werk als supporter aan 
te vatten, ga niet zitten in de 
buurt van al te luidruchtige sup
porters, ga niet naar de voetbal 
onmiddellijk na het eten of na het 
wenk, en veel vijven en zessen. 
Wij zijn noch doktoor noch specia
list terzake, maar wij dachten zo : 
wie zioh op de voetbal al te dik 
maakt, kan beter 'in zijn hof de 
droge blaren gaan opkuisen. Nut
tig, goedkoop, gezond en zonder 
gevaar voor hartaanvallen. 

WEINIG SUPER 

De BRT vond het goed ons te ver
gasten op een soort sportwed
strijd, waaraan een aantal « super
stars » {sportvedetten dus) deel
namen, maar waarin ze ook proe
ven moesten afleggen in voor hen 
vreemde disciplines. Zo moest de 
voetballer Van Himst o.m. roeien 
en de wielrenner Maertens ge
wichtheffen. Het had een prettig 
spelletje kunnen worden — zij 
het uiteraard nogal onnozel — wa. 
re het niet dat men weeral de 
aan de BRT eigen opgesdhroefde 
pompiersstijl had bovengehaald 
om de verdiensten van de «stars» 
dik in de verf te zetten. Twee klei
ne bemerkingen nog als het mag: 

200.000 fr. beloning voor de over
winnaar lijkt ons sterk overdre
ven in deze arme t i jd. En ten 
tweede : een doorsnee-school
knaap zou beter hebben gepres
teerd dan sommige van die super
stars. Vooral dan de koereurs. 

AKKOORD, MAAR... 

Sporta hield het jaarlijkse kon
gres, en zoals altijd zijn ter dier 
gelegenheid héél zinnige dingen 
gezegd over de sport. De hoofd
gedachte van dit jaar kan wellicht 
samengevat worden als volgt : in 
de sport, zowel de kompetitie-
sport, als de show-sport, als de 
rekreatieve sport, moet de mense
lijke waarde centraal staan. De 
idee is zeker niet nieuw. Zij wordt 
o.m. op deze bladzijde al bijna 
tien jaar wekelijks (verkondigd, en 
in andere onsportieve bladen al 
veel langer. En door jongere kolle
ga's meer en meer. Wat ons ech
ter een beetje ontgoochelt is dat 
telkens weer door een bepaalde 
pers, door de beroepssportjoerna-
listen op hun kongressen, door 
tientallen belangrijke en onbe
langrijke instanties, altijd maar 
hetzelfde wordt gezegd. En dat 
iedereen daarbij overtuigd ja 
knikt, maar dat voor de rest alles 
hetzelfde blijft. Als er één waarde 
in de sport achterna hinkt, is het 
precies de menselijke waarde. 

/# 

WAT ZIJN 
VAKANTIEWONINGEN ? /# 

Een succesformule om een zorgeloze vakantie door 
te brengen In de mooiste streken van Europa. 
En daarvoor hoeft U geen massa's geld u i t te geven. 
Onze vooraf gekontroleerde woningen bieden elk 
in hun kategorie, het best mogelijke. 
Duizenden families schenken ons jaarlijks hun ver
trouwen en wat meer is : het percentage trouwe 
klanten is een waarborg ! 

ONZE SELEKTIE OMVAT : 

België 
Nederland 

Luxemburg 
Duitsland 
Frankrijk 

Zwitserland 

Italië 
Oostenrijk 
Spanje 
Portugal 
Ierland 
Malta 
Griekenland 

Zend ons onderstaande bon terug en U ontvangt 
gratis onze kleurenbrosjure (144 blz.), met het vol
ledige programma. 

Naam : 

Adres : 

Postnummer : Gemeente 

i Wenst brosjure « Vakantiewoningen 1976 » te ont
vangen. 

TOT DAG 

Inlichtingen en inschrijvingen in onze kantoren te 
-Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kort
rijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-
Nikiaas, Turnhout en Vilvoorde. 

Lidmaatschap vereist 
V.T.B. • V.A.B. 

Sint-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen 
Verg. Kat. A nr 1185 
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PLUrO... EN VERDER 
Om de gegevens over de plane
ten te besluiten, nog enkele be
merkingen in verband met de 
verste planeet — van de zon af 
gerekend — : Pluto. 
Pluto is bij manier van spreken 
een kind van de moderne astro
nomische metodes. Waar Uranus 
a.h.w. in de oude, toevallige 
stijl optisch werd « ontdekt », 
en Neptunus wiskundig, werd 
Plüto in 1930 via de — toen mo
derne — fotografie gevonden. 
Uit vergelijking van twee foto
grafische opjnamen door Clyde 
Tombaugh bleek dat een puntje 
zich in de tijspanne tussen de 
twee opnamen had verplaatst : 
Pluto. 

Nu is het wel waar dat Clyde 
Tombaugh precies het stuk van 
de hemel had gefotografeerd 
waar volgens de berekeningen 
van eerst Lowell, nadien Picke
ring de « volgende » planeet 
zich moest bevinden. En ook dat 
Tombaugh niet de eerste was 
om daar te gaan zoeken. Vóór 
hem had M. Humason dat ge
daan, maar zonder sukses. On
der meer omdat Pluto precies 
voor een ster stond. 
Pluto vindt men op ongeveer 6 
miljard kilometer van de zon, en 
zij draait er omheen in zowat 
248 jaar. Waarschijnlijk is Pluto 
een heel stuk kleiner dan de 
aarde (diameter ongeveer de 
helft ?), en wentelt zij ook veel 
trager om haar as. 
Het merkwaardigste is echter 
dat Pluto, in tegenstelling tot de 
andere planeten, niet om de zon 
wentelt in (of nabij) het vlak 
van de akiiptika, maar dat haar 
baan met de ekliptika een hoek 
vormt van bijna 20°. 
Dit, en het feit dat de baan van 
Pluto excentrischer (ellipsvormi-
ger) is dan die van de andere 
planeten, zet er sommige astro
nomen toe aan te nemen dat 
Pluto eigenlijk geen echte, oor
spronkelijke planeet is van de 
zon, maar misschien een vroege
re satelliet van Neptunus, die op 
een bepaald ogenblik haar « on
afhankelijkheid » heeft verwor
ven. 

Pluto is praktisch niet waar
neembaar. Men weet er dus nog 
maar zeer weinig over. 
Sedert Lowell en Pickering hun 
berekeningen maakten, en se
dert de ontdekking van Pluto in 
1930, is er echter hier en daar 
enige twijfel gerezen. 
De berekeningen gebeurden op 
grond van de afwijkingen in de 
baan van Neptunus. De planeet 
die door haar aantrekkingskracht 
de afwijkingen veroorzaakte, 
werd gevonden : Pluto. Toen 
echter bleek dat het maar een 
mini-planeetje betrof, ging men 
zich afvragen of dit inderdaad 
in staat was de afwijkingen in 
de Neptunus-baan te veroorza
ken. Dit gezien de geringe afme
tingen (tenzij zo het zou gaan 
om een kleine planeet met en
orme dichtheid !) én de eigen
aardige baan. 

Vanzelfsprekend rees toen de 
vraag of er voorbij Pluto mis
schien nog een tiende planeet 
zou zijn, voldoende groot om de 
Neptunus-afwijkingen te veroor
zaken. 
Op deze vraag kan momenteel 
niets zinnigs geantwoord wor
den. Het werd primo nog niet 
onderzocht, en secundo kent 
men nog niet de juiste invloed 
van Pluto op Neptunus. Sedert 
de ontdekking van Pluto heeft 
de planeet immers nog niet één 
vijfde van haar baan afgelegd ! 
Het bestaan van een tiende pla
neet is dus niet a priori uitge
sloten. Maar het aanvaarden er
van steunt op niets. Dus zegt 
de astronoom terecht... niets.-

InkoKOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820 Strofflbeek-Bever 
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4 DECEMBER 
BRT 

14.00 
18.00 
18.05 
18.30 
19.10 

Schooltelevisie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
WIckie, de Viking. 
Rhoda Scott. Show. 
IsraëNtische godsdiens
tige uitzending. 

19.45 Nieuws. 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Pano '75. 
21.40 Monumentenzorg. 
21.50 Standpunten. 
22.20 Première. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Het kleine huis op de 

prairie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 EO^Kinderkrant. 
19.20 Wmdkracht 16. Dok. 
19.30 Waar water is... is le

ven... 
19.55 De Waltons. 
20.45 De Burning Candles in 

Israël. 
21.00 Nader bekeken. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Ford's America. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

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

RTB 

18.10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18.30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 Histoire étrange. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Les proies. VS-film 

(1971). 
22 10 De filmmolen. 
22.45 Nieuws. 

5 DECEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Open school. 
18 35 Latijnse neven in Oost-

Europa. Dok. 
19.00 Trajekt. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ik ben een zomernacht. 

Liesbeth List en Mort 
Shuman zingen Brei. 

21.00 Superstars 1975. 
22.05 Nieuws. 
22.15 Bidden volstaat niet 

meer. Chileense fi lm 
[1973). 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
16 15 Sinterklaas is jarig. 
18.15 Teleac. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Van nature. 
19.55 Luister van het orgel. 
20.15 Briggs. 
20.40 Caroline en Louis. 
21.15 Sail Amsterdam 700. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Farce majeure. 
22.20 Kojak. 
23.10 Bill Monroe and his 

Bluegrass-boys.. 
23.25 Nieuws. 

^1 LITIS 
Vrijdag 5 december — BRT — BIDDEN VOLSTAAT NIET MEER (1973) 
De Chileense kineast Aldo Francia beschrijft acht maanden uit het 
leven en de sociale bewustwording van een jong priester. Uiteinde
lijk vervoegt hij de rangen van het proletariaat en be'klemtoont de 
noodzaak van het revolutionair geweld. Zijn werk is een van de beste 
films uit het AllendeiChill. 

Maandag 8 december — BRT — BELAZERD (1967) 
Parodistische komedie van Stanley Donen, naar een verhaal van 
Peter Cook en Dudley Moore, die beide tevens te zien Zijn in de 
hoofdrollen. Het is een popversie van de Faustlegende met, in een 
dinamische showvorm, een aaneenschakeling van soms erg uiteen
lopende maar altijd op zichzelf staande grappen. 

Maandag 8 december — RTB — DE VIOLEN VAN HET BAL (1974) 
Aan eigen ervaringen van kineast Michel Orach ontleend, indringend 
beeld van de lotgevallen en gevoelens van een Joods gezin tijdens 
de tweede wereldoorlog in het bezette deel van Frankrijk. Marie-
José Nat, in het dagelijkse leven de echtgenote van Drach, vertolkt 
met een hartveroverende mengeling van tederheid, zorg en ernst de 
moederrol. En het zoontje van het echtpaar Drach vertolkt al even 
hartveroverend de rol van de kleine jongen. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Een mens wi l . . . 
22.00 Gebroeders Hammond. 
22.50 Televizier-magazine. 
23 25 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La pensee socialiste. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De prostitutie. Reporta

ge. 
21 10 L'lmpressionnisme. De-

gas en Toulouse-Lautrec. 
22.00 Histoire étranges. 
22.25 Nieuws. 

6 DECEMBER 
BRT 

14.00 Leef nu. 
14.30 Alles eindigt op zijn best 

VS-film (1952). 
16 00 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Hans Roeckle en de dui

vel. Duitse jeugdfilm. 
19,20 Mardi en rijn aapje. Kor

te Britse jeugdfilm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Misterieuze verhalen. 
20 40 Hallo met Henk. 
21 30 Terloops. 
22.15 Christie Love. 
23 05 Nieuws. 

NED 1 

10 00 Teleac. 
15 30 Nieuws. 
15 32 Weet je wel . 
15 45 De holle bolle boom. 
16.30 Stuif-es-in. 
18.15 Teleac. 
18 45 TV-Info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.35 Mash. 
20.00 Angelique en de koning. 

Speelfilm. 
21 35 Nieuws. 
21.50 Oemis Roussos. 
22 40 Avro's sportpanorama. 
23.20 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Liedjes uit Hameien 
20 00 Nieuws. 
20.25 Danny's roemrijke da. 

den. VS-komedie (1944). 
22.00 Brandpunt. 
22.40 Julie en Carol in « Lin

coln center ». Show. 
>3.30 't Zand 33. 
!3.40 De harmonie «Gaudete» 

uit Cuijk. 
23.45 Nieuws. 
23.50 Adventsgedaohte. 

RTB 

9.30 

10.30 
12.35 
13.30 
14.00 
14.45 
15.00 
16.30 
17.00 
17 45 
18.55 
19 00 
19.30 
19.45 
20.15 
20.45 

22.15 

23.25 

Des machines, des mat-
tres, des élèves. 
Comment allez-vous ? 
Regionaal debat. 
TV-Femmes. 
RTB en questions. 
Landbouwmagazine. 
Interwallonie. 
Loisirs actifs. 
Follies. 
A vos marques. 
Les Pills. 
Spectacles. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Le jardin extraordinaire. 
Le gendarme de Saint-
Tropez. Franse speel
fi lm (1964). 
iRouge-BlueA/ert. Rus
sisch ontspanningspro
gramma. 
Nieuws. 

7 DECEMBER 
BRT 

9 00 
9 30 

10.00 
11.00 
12 00 
14.30 
15.00 
15.15 
17.15 

18.20 
18.25 
18.50 

19.00 
19 45 
20.00 
20 40 

21 55 

22.35 

Doe mee. 
Open school. 
Eucharistieviering. 
Konfrontatie. 
Zeven op zondag. 
Open school. 
De woonschu'it. 
Binnen en buiten. 
Het Belgisch Bachen-
semble. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Het meisje van de TV. 
'Mensen en dieren op 
zondag. 
Monumentenzorg. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
Zeg het in mijn goede 
oor. TV-spel. 
Ook dit is leven. Over 
het leven van een bode 
bij een ministerie. 
Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16 00 Nieuws. 
16 02 Programma met de muis. 
16.27 Skiën te Val d'Isère. 
16 55 Voetbaluitslagen. 
17 00 Vesper. 
17.30 De wilde ganzen. 
17.32 Israël en de Palestijnen. 
18 15 Teleac. 
18.55 TV-Info voor Turken 
19.00 Nieuws. 
19.05 Twietie. 
19.15 Johannes Brahms. 
20.05 'n Rondje teater. 
20 55 Pleisterkade 17. 
21.45 Heel de mens. 
22.30 De muziekvereniging So-

merens Lust. 
22.35 Humanistisch Verbond, 
22 55 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 Ot... en hoe zit het dan 

met Sien ? 
21.00 Vedettes en direct : Guy 

Trépanier. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Informeel. 
22.35 Beeldspraak. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

9.30 Donner a voir. 
10.10 Indépendants, a votre 

service. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Schooltelevisie. 
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 Concert « Unions des 

Artistes ». 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Michel Strogoff. 
21.10 La mémoire singuliere. 
22.00 TV 7 Club. 
23.00 Nieuws. 

8 DECEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Wij saampjes. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Belazerd. Britse komedie 

(1967) 
21.55 De vijfde windstreek. 
22.35 Nieuws. 

NED 1 

11.10 
18 15 
18 45 
18.55 
19 05 
20.00 
21.35 
21.50 
22.15 
22.50 

22 55 
23 00 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
Suriname deze week. 
Nieuws. 
De Flintstones. 
TV van gisteren. 
Nieuws. 
Mensen zonder grenzen. 
In de keuken van Berend. 
De muziekvereniging 
iKunst na Arbeid te Uit
hoorn. 
Symbiose. 
Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The Lone Ranger. 
19.30 In Londen staat een huis. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Hé... mag ik mijn echt

genote terug ! TV-spel. 
22.30 Aktua TV. 
23.10 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3. . j 'ai vu. 
18 30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek - godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Les violons du bal. Fran

se speelfilm (1974). 
21.50 Pulsars. 
22.45 Nieuws. 

9 DECEMBER 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boy Dominic. 
18.30 Open school. 

19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De wolvenman. 
21.25 Neem nu bv. Marie en 

Antoinette... 
22.15 Festival van Vlaanderen. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Geheimen der zee. 
19.55 Doornroosje op schaat

sen. 
20.40 Alles veilig thuis ? 
21.35 Nieuws. 
21.50 Van oude mensen, de 

dingen die voorbijgaan. 
22.40 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. 
21.30 Mini-voetbalshow. 
22.20 Hier en nu, 
23,00 Tot besluit, 
23.05 Oen Haag vandaag. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

18 10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18 30 Seniorama. 
19.00 Histoires étranges. 
19.25 Antenne-soir. 
19.38 Tips voor konsumenten. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Splendeurs et misères 

des Courtisanes. 
21.15 Histoire de Wallonië. 
Aansluitend : Nieuws. 

10 DECEMBER 
BRT 

16.30 Tip-Top. 
17,45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17 50 Atelier. 
18 50 Coronation street. 
19.45 Nieuws, 
20 15 Nationale loterij. 
20 25 O, mijn papa. 
20 50 Blaffen tegen de maan. 

TV-spel. 
22 10 Nieuws. 

NED 1 

9 30 Schooltelevisie. 
15 30 Wat heet oud ? 
16 15 De rode autobus. 
17.15 Tweetie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Verkeersplicht. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19 50 Politieke partijen. 
20.00 Heb je je tong verloren? 

TV-spel. 
20.55 Zeilen. 
21.10 Werkwinkel. 
21,35 Nieuws. 
21 50 Den Haag vandaag. 
22.05 Panoramiek. 
22 35 Studio sport. 
23.00 Sprekershoek. 
23 15 Nieuws. 

NED 2 

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

der ? 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.30 Het kleine huis op de 

prairie. 
21.20 Holland ze zeggen... 
22.25 Connie Smith persoon

lijk. 
22.55 Tenslotte. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Histoire de lire. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Histoires étranges. 
19.25 Antenne-soir 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Chansons è la carte. 
21.35 Sports et vie. 
Aansluitend : Nieuws. 
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V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ztektevergoedtng voor 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden Inlichtingen bl] uw plaatsellike afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bl] overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 031/32.73.05 (21.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1 0 0 0 Brussel 

Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

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

Groepen en maatschappijen allerhande I ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

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

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

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

mooiste kelder van Europa. 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Asfridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stv/g Torhout-Llehterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENiCH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend . als medewerlcers = Ernstige fanil ies 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

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

flflnB€uoL6n 
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 

Taveerne - Restaurant 
« CHECK POST » 

De baas (echte Tunesische 
Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

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

Tel. (031)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

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

KARAVANS 
Verkoop • verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
V A N DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerlef. 

Scbilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 mS 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

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

OOK NAAR MAAT 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

Z KOSTUUMS 
kopen voor 

O.» DE PRIJS VAN 
* I KOSTUUM 
AJies kan per stuk bekomen worden 

REISKOSTEN VERGOED 

De grootste ééninans2:aak van België 
2.000 m2 oppervièkte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

(Mevrouw, Mijnheer, iederefrankteltdubbel bij STANDING. 

de smotste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

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

Will Tura geldeed 
bij het huis STANDING 

mli 

'^i. 

John Horton gel<leed 
bij het huis STANDING 

L 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

DONDERDAG GESLOTEN 
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN U al* Vlaming... «luit iek«r aan bl| hat 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STRHK 

Provincie Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 21, 2680 Bornem Tel. (031)89.16.19 
Provincie iBrabont : . . _.,__ 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT VAN BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43, 3300 Tienen Tel. (016)81.34.35 
Gewest Brussel + Arr, Leuven : Gewest Leuven. 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA : Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel. 
Tel. : (02)522.87.77. 

Provincie Ooct-Vlaonderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36, 9300 Aalst Tel. (053)70.45.53 
ARR. GENT : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80, 9000 Gent Tel. (091)23.52.27 
ARR. DENDERMONDE : VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - DURME 

Margote 105, 9298 Wichelen Tel. (052)42.34.03 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 EekIo Tel. (091)77.23.51 
ARR. OUDENAARDE : ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde Tel. (055)31.31.15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel. (031)75.66.66 
Provincie West-Vlaanderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Veldstraat, 170 8500 Kortrijk Tel. (056)22.56.98 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel. (058)23.37.15 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145, 8800 Roeselare Tel. (051)20.83.45 
V.V.Z-sekretarlaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 
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de mooiste plekjes 
voorn 

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

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

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

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

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJ 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

Informatiecentra in uw onmiddellijke omgeving 
antwerpen gent genk leuven 
meir 18 1 on^rbcrgcn 43 1 wlntersla*ftrnt 22 I frrMM«l»t»H —• 33 
Tel (031) 31 7B 20 Tel (091) 25 19 23 Tel (011) 35 44 42 1 Tel ( 0 1 6 ) 2 3 37 35 
(5 lijnen) | (091) 25 94 69 | I 

Postnr 

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

op mijn grond te 

of zoek een grond te 

datum 
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ZOCK€RC}€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 ledere 
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, Mechelen 
voor onmiddellijke indiensttre
ding : rijschoolinstrukteurs. Ook 
niet-gebrevetteerde om opgeleid 
te worden. Begijnenvest 99, 2000 
Antwerpen. R 124 

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 j . , binnenhuis-
architekte, zoekt gepast werk om-
gevir>g Leuven. 
Uitsluitend scfiriftelijk 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 voiksvert. 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 (Geria 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 voiks
vert. dr Jef Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11, Schepdaal, te l . 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 (11938). 
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, Tongershuis-
str. 28, 3700 Tongeren. Tel. 012/ 
23.04.32. R 156 

Zoeken passende betrekking : 
— Dame, gediplomeerde A6-A1 D 
handeil (30 j.) zoekt deeltijdse be
trekking. 
— Jonge dame (23 j . ) , 5 jaar er
varing als verkoopster, zoekt pas
sende betrekking. 
— Tipiste (19 j.) zoekt betrekking 
in kantoor. 
— Dame (24 j . ) , diploma public 
relations A l , zoekt passende be
trekking. 
— Licentiaat in de Rechten, in 
orde met legerdienst. 
— Technisch ingenieur, in orde 
met militaire dienst. 
— Ged'iplomeerde tolk. 
— 'Bediende (47 j .) . 
— 'Burgerlijk ingenieur, in orde 
met miilitaire dienst. 

— Jonge man, 22 j . , getuigschrift 
A3 elektriciteit en chauffeur r'ijbe-
wijs O. 
— Gediplomeerde A3 elektrici
teit, brevet van monitor (30 j .) , 
— Soht'ijnwerker (33 j . ) . 
— Ervaren hoofdboekhouder (50 
jaar). 
— Gediplomeerde handel A6-A2 
(32 j . ) . 

— Traiteur (40 j . ) . 

— Gediiplomeerde A6-A1 (26 j .) . 

— Handeilsreiziger (45 j .) , tweeta
lig. 

— Bediende (48 j .) , ook handels
reiziger geweest. 

— Teohrti'sch ingenieur scheikun
de (25 j .) . 

— Technisch Ingenieur elektroni
ka, in orde met militaire dienst 
(24 j . } . 
Wie kan helpen, kan schrijven of 
telefoneren naar W. Jorissen, 
Louisastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 
015/41.35.96. R 157 

Zoekt aangepaste betrekking, jon
ge man, diploma technisoh-inge-
nieur mechanika, bij voorkeur in 
het Limburgse. Z.w. voiksvert. E. 
Raskin, Ursulastr. 1 te 3745 Eigen
bilzen, tel. 011/41.24.54. R 158 

Juffrouw, 19 j . , zoekt werk. Diplo
ma humaniora, Nederlands, han
del. Liefst in de prov. Limburg. 
Neem kontakt met A. Dubois, Ton-
gershuisstr. 28, 3700 Tor>geren, 
tel. 012/230.432. R 159 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Biihuizen : Cogeis Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tol. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 

2'GRATIS TOMBOLA 

Uw spaargeld 
verdubbelt.. 

... als uw spaarboekje wint bij de trekking van spaarboeknummers 
op 4 februari 1976. 

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

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

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

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

Wilt u meer uitleg? 
stap dan even één van de ruim 3 000 contactpunten van 
de ASLK binnen : 

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

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

— in de Nationale Bank, haar bijbanken en agentschappen; 

— in alle postkantoren. . 

hoe meer u spaart, 
hoe meer 

ukunt winnen! 

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

S f WIJ M 4 DECEMBER 1978 


