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POUCI 

DE 
WAALSE 
WATERSJEIKS 
WORDEN 
STEEDS 
DRIESTER 

Vorige week vertelde RW-voorzitter 
Gendebien doodgemoedereerd in de 
Kamer dat de Vlamingen er niet moe
ten op rekenen dat het kiesarrondisse
ment Brussel ooit gesplitst wordt of 
de provincie Vlaams-Brabant verwe
zenlijkt, tenzij in ruil voor een uit
breiding van de grenzen van Brussel. 
Dat is duidelijke taal. Het betekent 
dat wij op dat punt van de regering-
Tindemans niets moeten verwachten, 
want het Rassemblement Wallon heeft 
haar lot in handen. 
Op een ander vlak is de Waalse chan
tage nog ergerlijker. Toen Hugo Schiltz 
met aandrang pleitte voor een spoe
dige bekrachtiging van de verdragen 
met Nederland over het Baalhoekka-
naal en de bocht van Bath sprak RW-
man Bila over een « oorlogsverkla
ring » aan de Waalse natie. 
Zes jaar lang werd over deze verdra
gen met Nederland onderhandeld. Een 
akkoord kon enige tijd geleden worden 
afgesloten op voorwaarde dat er ook 

een overeenkomst aan toegevoegd 
werd over de levermg van Maaswater 
aan Nederland. Bevoegde ambtenaren 
parafeerden deze akkoorden, die nog 
enkel moesten bekrachtigd worden 
door het parlement. 
IVIaar dan gingen plots weer de Walen 
aan het schreeuwen. Aangezien de 
Maas voor een gedeelte van zijn loop 
over Waals grondgebied stroomt noe
men zij het Maaswater « Waals » 
water. Als de Vlamingen of de Neder
landers van dat water willen, zo rede
neren de Waalse watersjeiks, dan 
moeten ze daarvoor aan Wallonië be
talen I 
Tmdemans, die de Walen niets kan 
weigeren, voelde drek aan de knik
ker en gaf het dossier aan een minis-
terkomitee door voor nader onder
zoek .En daar berust het nog steeds. 
Het is overduidelijk dat het de Walen 
weer te doen is om miljarden ter kom-
pensatie, zoals ze die ook kregen voor 
de werken aan de Zeebrugse haven. 

Stelselmatig zijn ze op dergelijke, 
voor hen lonende, chantage uit. En ze 
zullen daarvoor desnoods de Vlaamse 
ekonomische navelstreng toeknijpen ! 
Als echte parasieten teren de Walen 
steeds meer op de Vlaamse werk
kracht en ondernemingswil. Sinds het 
ontstaan van België hebben zij altijd 
veel meer gekregen uit de geldbeugel 
van het Belgische staatshuishouden 
dan zij ertoe bijdroegen. Dit is ook 
vandaag nog steeds het geval. De 
cijfers in het lljviger wordend « dos
sier Vlaanderen » van de Volksunie 
spreken boekdelen over de Waalse 
bevoordeligmg in dit land. 
De Vlamingen hebben dat Waalse pa
rasitisme altijd lijdzaam verdragen, 
maar nu ze onze vitale belangen gaan 
bedreigen, wordt het toch al te gor
tig. Wij moeten als Vlamingen ernstig 
gaan overwegen of het niet beter zou 
zijn ons voorgoed te ontdoen van deze 
parasiterende natie aan onze zuider
grens. , Paul Martens 
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RECHTERS... 

Terecht schrijft U in « Twee ma
ten en twee gewichten »... er 
zijn geen rechters meer voor de 
Vlamingen ! 
Maar : is het ooit anders ge
weest ? 
Onze magistratuur — vooral de 
topj, — is volledig « gepoliti

seerd ». De PVV bv. met een 
20 % van de stemmen heeft een 
40 % — in Vlaanderen — van de 
magistraten. De VU met even
veel stemmen... O t.h. ik zeg en 
schrijf : nul. 
Dat is het fameus « ideologisch 
evenwicht » waarover de Vlaam
se, vrijheidslievende... liberaal, 
de heer Herman Vander Poorten, 
zo graag... praat ! 
Vele eminente juristen, w.o. een 
prokureur-generaal, hebben het 
Belgisch sisteem van benoemen 
bestempeld als... niet aanneme
lijk. 
In België geschiedt de benoe-

MANIFEST V A N HET VLAAMSE KRUIS V .Z .W. 
EEN KOMPROMISLOZE, OP DE TOEKOMST GERICHTE STELLINGNAME 

Vanat zi jn stichting in 1927 werd een belangriil< stul< sociale Vlaamse Beweging 
gekonkretiseerd in het Vlaamse Kruis. Het VK heeft steeds t rouw zi jn eigen op
dracht vervuld naast de andere ta l r i jke Vlaamse verenigingen waarvan het bestaan 
in Vlaanderen niet is weg te denken. 
Door zi jn bijna 50 jaar str i jdend engagement is het Vlaamse Kruis uitgegroeid to t 
kultureel sociaal erfgoed van heel de Vlaams-bewuste gemeenschap. A l kan het 
louter naar de letter wet te l i jk een private instell ing ( V Z W ) worden genoemd, als 
kul tuurgoed is het geen uitslui tend bezit meer, noch van een Beheerraad, noch van 
een Dagelijks Bestuur, noch van de ploegen van Eerste Helpers. Elk l id van de 
Vlaamse gemeenschap participeert in zekere zin rechtshalve, bewust of onbewust, in 
d i t kul tuurgoed. 

Daarnaast is in feite >iet Vlaamse Kruis doorheen de jaren voor Vlaanderen uitge
groeid to t representatieve vr i jw i l l ige Hulporganisatie en to t Helper van de Open
bare Macht, al is d i t in het unitair Belgisch staatsbestel tot nog toe door geen 
enkele off iciële instantie erkend noch onderkend. 
In onze Vlaamse staat in het toekomstige federale België of in het Europa der 
Volkeren zullen onze eigen instell ingen, gegroeid uit de weergaloze inzet van hen 
die str i jdend voorgingen en vaak zelfs hun leven gaven voor de Vlaamse Rechten, 
eerst to t vol le bloei en wasdom worden gebracht. 
Met het oog op de onmiddel l i jke nabije sprong naar de gewestvorming is dan ook 
het Vlaamse Kruis onverzettel i jk eisende par t i j . 
Het Vlaamse Kruis heeft bestaansrecht in Vlaanderen. 
De permanente druk van hogere, bl i jkbaar zelfs van ministeriële instanties, werd 
de laatste t i jd steeds meer voelbaar in het optreden van personen die niet to t de 
vereniging behoren en die, de weigerige houding van het Vlaamse Kruis ten spi j t , 
niet aflaten hun persoonli jke fuziedromen steeds maar opnieuw te projekteren voor 
het Vlaamse fo rum. 
Het Vlaamse Kruis verwerpt kordaat elke fuzie-idee. Het b l i j f t zichzelf. 
In d i t bestaansrecht en in de fe i te l i jkheid van zijn sociaal-kulturele inzet, sinds 
1927 tot heden ononderbroken volgehouden, wor te l t onweerlegbaar het recht op 
off iciële erkenning van zi jn werk ing. 
Dienvolgens zal de Hoge Raad voor de Volksopleid ing bi j hoogdringendheid reeds 
nu moeten gaan sleutelen aan het spl internieuwe dekreet houdende de ri jkssub
sidieregeling voor het Nederlandstalige sociaal-kultureel vormingswerk voor volwas
senen in verenigingsverband. Z i j zullen de aannemings- en toelatingsvoorwaarden 
moeten aanpassen aan deze fe i te l i jkheid. Het is immers onvoorstelbaar dat een 
vereniging zoals het Vlaamse Kruis, waar in ta l loze Eerste Helpers dag in dag uit 
belangeloos en zonder enige vergoeding paraat staan, zich persoonli jk inzetten voor 
de aankoop van ziekenwagens, allerlei materiaal geneesmiddelen, onderhoud van 
materiaal, administratie enz., door de overheid bl i jvend zou worden genegeerd, 
te rw i j l een analoge vereniging, omwi l le van enige internationale binding, mil joenen 
worden in de schoot geworpen. 

Het Vlaamse Kruis stelt eerst orde op zaken in eigen huis, in eigeji volk. Di t 
betekent niet dat in de Vlaamse gemeenschap zi jn aandacht voor het Universele, 
zoals d i t ook naar voor treedt in het Internat ionale Rode Kruis, zou teloor gaan. 
Het is integendeel juist vanuit de eigen zorg, het eigen l i jden, de eigen st r i jd dat 
een echte universele ingesteldheid mogel i jk word t . 
De kleinere groepen vooral, de verdrukte minderheden, zullen op onze aandacht 
beslag leggen en de brandende zorg om aan hun leed te verhelpen zal niet worden 
afgeleid door een schijn-universalisme dat ophoudt daar waar de verdragen eindi
gen. Di t laatste voert dan zo vaak naar defait isme ten overstaan van de verdrukten. 
Dergeli jk verschijnsel immers heeft in de Belgische Staat en in zi jn off icieel erkende 
organismen heel d ikwi j ls het indiv idu er toe gebracht zi jn humane plicht van stell ing 
te nemen te ont lopen. 
Vandaag de dag kan onze Vlaamse jeugd die niet geschiedenis-rijp is doordat haar 
veel van de ware geschiedenis werd onthouden, wel l icht onbevangen openstaan voor 
de schoonmenselijke idealen geproklameerd door vele internationale organisaties. 
W i j juichen di t oprecht toe. Maar to t hen die sti laan ri jper worden en inzicht 
verwerven in de prangende noden van ons volk, zeggen w i j dat ditzelfde « dienen » 
in het Vlaamse Kruis een hogere dimensie kr i jg t doordat het hier openbloeit to t een 
helderbewuste dienende liefde voor het eigen volk. 

In d i t perspektief beseffen w i j zeer hoe w i j ook in een Vlaanderen van morgen 
uiterst op onze hoede zullen moeten bl i jven voor de steeds maar weer, en zelfs in 
eigen rangen, opduikende pogingen to t verloochenen van eigen volksaard en volks
bestaan. 
Om dit alles staan vandaag de deuren w i jd open voor al len, onder welk vaandel 
zi j zich ook bekwaamden, om zich van heden af ten dienste te stellen onder de 
Vlaamse symbolen in de eigen vereniging opgebouwd met een hoogste offerbereid
heid en in stand gehouden, de hevigste tegenkantingen ten spi j t . 
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ming enkel op grond van de par
tijkaart... zoals achter het « ijze
ren gordijn ». 
In de andere landen van West-
Europa vindt men het Belgisch 
sisteem — het arrangeren — 
niet terug I 
Het Belgisch sisteem is in strijd 
met de Grondwet — alle Belgen 
zijn gelijk — en met de « Rech
ten van de Mens ». 
Er komt geen verbetering. Inte
gendeel I Op het einde van 1974 
werden aan het Hof van Beroep 
te Brussel, twee PVV-ers be
noemd, die een paar dagen later 
— op 1 jan. 1975 — overtollig 
werden... 

Een Franstalig blad heeft deze 
benoemingen beschreven als... 
détournement de j u s t i c e . . . 
machtsafwending. 
Een Vlaams magistraat heeft het 
inzicht klacht in te dienen tegen 
de benoemingspolitiek van de 
heer Vander Poorten, — vooral 
gesteund op de machtsafwending, 
dit bij Raad van State. 
Laat ons nu hopen dat de Raad 
van State ook niet « gepoliti
seerd » is. 

Wanneer het arrest de benoe
mingspolitiek van de heer Van
der Poorten zal veroordelen zal 
dit meteen een morele veroorde
ling van de minister van Justitie 
betekenen ! 

M.D.B.-, Noorderwijk. 

IN DE KAMER 

Tot mijn verbazing stel ik vast 
dat de parlementaire debatten en 
toespraken in de Kamer mogen 
verlopen, zonder enige vertaling 
van de Franse taal naar het Ne
derlands. 

Omgekeerd was de nederlands-
talige spreker nog niet bezig of 
de vertaling volgde in het Frans. 
Wanneer volksvert. Harmegnies 
zijn vertaaltoestel even uitvalt 
wordt de zitting opgehouden, tot 
aan dit spijtig voorval is verhol
pen. 

Op 17-11-75 werd één korte toe
spraak in het Nederlands omge
zet na een stille wenk aan de 
vertalers door Nelly Maes. 
Hierbij rijst dan ook de vraag of 

— alle nederlandstalige parle
mentsleden verstaan p e r f e k t 
Frans (betwijfelbaar) 
— of geen enkel parlementslid 

van de PVV, BSP, CVP of VU 
heeft interesse voor hun Waalse 
« medebroeders » pleidooi. 
Om het even wat het antwoord 
is, dit is m.i. een princiepskwes-
tie waar enige aandacht zou mo
gen aan geschonken worden. 

K.U., Denderbelle. 

LINKSE MONOPOLISERING 

N.a.v. het zoveelste incident bij 
de betogingen tegen het plan De 
Croo-Humblet, wil ik hier in naam 
van KVHV-Antw. protesteren te
gen de politieke manipulatie en 
orkestratie waarvan de protest-
aktie tegen het plan De Croo-
Humblet het slachtoffer dreigt te 
worden. 

Terwijl in de ordewoorden van 
het nationaal studentenfront 
steeds wordt verwezen naar de 
demokratische spelregels en het 
noodzakelijk overleg tussen per
soneel, professoren en studen
ten, weigeren politieke groepe
ringen als AMADA, MLB, RAL en 
SJW die de meerderheid van het 
o zo representatieve studenten
front uitmaken, telkens opnieuw, 
elke vorm van overleg tussen de 
studenten zelf, door het vestigen 
van een links monopolie op alles 
wat van onze universiteit uitgaat 
tegen het plan De Croo-Humblet. 
Terwijl onze leeuwevlaggen — 
voorwaar een ludiek zicht om 
een nationaal simbool als een 
eenzaam broertje achter de rode 
slogans te zien opstappen — ti j
dens de regionale betoging te 
Antwerpen, door een gehelmde 
politie uit de betoging werden 
gesleurd, (wat door de pers 
reeds naar voren is gebracht) 
werd onze vereniging tijdens de 
nationale betoging op 21 novem
ber te Brussel, door een 200-tal 
Amadezen, aangevuld met frans
tal ige fanatici die alsmaar skan-
deerden : « la peste brune va se 
relever », uit de betoging ontzet 
terwijl deze linkse heren ons met 
hun helmen, stokken en katapult 
duidelijk maakten dat het me
nens was ! Rijkswachthulp kon 
niet baten daar deze onmogelijk 
de guerilliastrategie van de rode 
anarchisten de baas konden. 
Hoe dan ook : elke student kon 
en kan oordelen wat juist ge
beurde en aan het gebeuren is : 
een neutrale studentenaktie werd 
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opnieuw het zoveelste mikpunt 
van marginale nieuwlichters die 
daarmee slechts één ding berei
ken : het ontkrachten en onge
loofwaardig maken van een stu-
dentenoffensief tegen het plan 
dat onze universiteit (UFSIA) op 
de helling zet. 

Bart Vandermoere 
(Vice-preses KVHV-Antwerpen) 

WEER EENS SCHAARBEEK 

Inderdaad, we zouden moeten 
doofstom en blind zijn om de 
toestanden te Schaarbeek niet te 
kennen. Wie echter rechtstreeks 
in kontakt komt met degenen die 
instaan voor de naleving der wet 
en de orde en rust moeten ver
zekeren, kan alleen overdonderd 
staan door de haat tegen alles 
wat « Vlaams » Is. 
Op 3 november 's morgens par
keerde Ik mijn wagen te Schaar
beek op een plaats die dagelijks 
benomen wordt. Wanneer ik in 
de namiddag op deze plek terug
kwam prijkte tot mijn verwonde
ring een papiertje achter mijn 
ruitenwisser. Nog groter was 
mijn verbazing wanneer ik ont
dekte dat het formulier van on
middellijke inning was opgesteld 
in de Franse taal en op een een
talig Frans formulier. De nabij-
staande voertuigen vertoonden 
echter geen enkel spoor van een 
gelijkvormige versiering. 
Zonder de ganse politie van 
Schaarbeek over eenzelfde kam 
te. moeten scheren, blijkt dat er 
nog leden zijn die omwille van 
hun kennis van het Nederlands, 
best onmiddellijk Inschrijven op 
een kursus « Nederlands voor 
beginnelingen ». Indien allen 
tweetalig zijn, moeten we beslui
ten dat alles opzettelijk en met 
voorbedachte rade gebeurt. 
Van alle kentekens aangebracht 
op mijn voertuig is er geen enkel 
die zou kunnen laten vermoeden 
dat het om een Franstalige auto
bestuurder zou gaan. Kennelijk 
is een nederlandstallg fiskaal 
kenteken, een Vlaamse leeuw, 
een kenteken van de VAB en het 
IJzermonument, geen aanwijzing 
voor het taalstelsel. 
Wanneer worden de gedane be
loften inzake tweetalige formulie
ren te Brussel, reeds méér dan 
een jaar gedaan aan kamerlid 
Peeters ingelost ? 
Ik hoop dat deze aanklacht de 
aandacht op dit probleem ver
scherpt. Er Is werk op de winkel 
voor onze parlementairen. 

Y.C., Overijse. 

WILFRIEO MARTENS 

Op het TV-nleuws van heden 
avond, 19 november 1975, hoorde 
ik V. Anclaux en het wederwoord 
van W. Martens. 
Tot Wilfrled zal het wel niet door
dringen, maar voor de anderen 
dan volgende bedenkingen. Indien 
Ik om bv. milieuzorgen gekant 
ben tegen het aanleggen van een 
autosnelweg en wanneer die er 
later toch komt, mag ik die dan 
niet gebruiken ? Dat zei Wilfried 
toch over de oppositie van de 
VU tegen de alarmprocedure in 
de Grondwet en het later ervan 
gebruik maken. 
Over ommekeer gesproken 
Wilfried zou beter aan de Wem-
melperiode denken I 

J.N. Boechout. 

WIJ t 11 DECEMBER 1975 
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Vorige week woensdag hief me
vrouw De Backer, CVP-rainister 
van Nederlandse Kuituur en van 
Vlaamse Aangelegenheden, het 
glas ter gelegenheid van de eer
ste verjaardag van het « Minis
terieel Komitee voor Vlaamse 
Aangelegenheden ». Dit komitee 
werd op 19 november 1974 geïn
stalleerd in toepassing van de 
wet Perin-Vandekerckhove (1.8.74) 
op de voorlopige gewestvorming. 
Aan het slot van de persnota die 
ze bij die gelegenheid aan de 
journalisten overhandigde schrijft 

vertellen hebben in de Brusselse 
Agglomeratieraad, het Brussels 
Agglomeratiekollege, de Brussel
se Gewestraad, de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor 
Brussel ,de Brusselse Interkom-
munale. En dat hun belangen in 
het Brussels ministerkomitee en
kel verdedigd (!) worden door de 
liberaal Gust De Winter, wiens 
Vlaamse ruggegraat op een pijp
je gekookte makaroni lijkt, die 
daar trouwens ook NIETS te ver
tellen heeft tegenover een Van
den Boeynants en een Van Aal. 

het begin van de zestiger jaren, 
was er vorig jaar te Halle echter 
niet meer bij. Wel liet hij nog 
toe dat tientallen van zijn partij
genoten-parlementsleden mee op
stapten. Maar hij verbood hen 
nadien ook maar iets te doen 
voor het Vlaamse urgentiepro
gramma dat daar geproklameerd 
werd. 
Op 24 november j . l . was de be
toging een jaar oud en Wilfried 
Martens looft nu een regering 
die obstinaat weigert ook maar 
iets van het Vlaamse eisenpro-

VOOR DE CVP ZIJN 
DE BRUSSELSE VLAMINGEN 
AL AFGESCHREVEN! 
ze letterlijk : « Uit wat vooraf
gaat blijkt dat op één jaar ti jd 
een belangrijke stap werd gezet 
in de richting van een gewestvor
ming die we bezwaarlijk nog 
• voorlopig » of « voorberei
dend » kunnen noemen. ». En wat 
verder : « Een dergelijk beleid, 
uitgaande van de optiek van de 
wet van 1 augustus 1974, is nu 
onomkeerbaar geworden ». 

Jawel, een « onomkeerbare » 
stap in de verkeerde richting van 
een gewestvorming met DRIE. 
De ex-flamingante Rika De Ba
cker-Van Ocken mag er fier op 
zijn I Haar hele Vlaams minis
terkomitee heeft NIETS te ver
tellen in Brussel, en daar wonen 
nog altijd honderdduizenden 
Vlaamse mensen... 

Die moeten het zelf maar zien te 
'rooien. Het zal mevrouw De 
Backer een zorg wezen dat de 
Brusselse Vlamingen NIETS te 

Toch is mevrouw De Backer ken-
nelrjk verheugd. Zij is gelukkig : 
is zij immers niet de voorzitster 
van het Vlaams ministerkomitee? 
En is dit niet belangrijk ? 
Rika De Backer blijkt al erg diep 
te zijn weggezonken in het CVP-
moeras, waarin al zoveel « fla
minganten » terecht kwamen, ge
fascineerd door het dwaallicht 
van de macht en het aanzien. 
Wilfried Martens, de CVP-voorzit-
ter, zakte zo mogelijk nog dieper. 
Een dozijn jaren geleden stond 
hij nog met ons op de barrikaden 
te Brussel en in de randgemeen
ten. Toen de partij, waarvan hij 
nu de voorzitter is, in 1963 op 
Hertoginnedal de noodlottige fa
ciliteiten voor zes Vlaamse rand
gemeenten aanvaardde, sprak hij 
vol misprijzen van een eerloos 
vergelijk. 

De gewezen mede-organisator 
van de grote Vlaamse betogingen 
te Brussel en te Antwerpen in 

i i OORLOGSVERKLARING ÊÊ 

Het Partijbestuur van de Volksunie onderzocht het verloop 
van de versohlllende besprekingen gewijd aan het zogenaamde 
herstelplan van de regering. 

Het langdurig palaveren over het Inkomensbeleid heeft onge
twijfeld een van de belangrijkste onderdelen van dit herstel
plan uitgehold. Terzake is zeer dufdeli}k de zwakheid gebleken 
van de regering. 

Tevens hebben de diskussHes ondermeer In de schoot van het 
Algemeen Krlsteli|k Vakverbond eens te meer aangetoond 
dat ook op het gebied van de sociaal-ekonomisohe politiek de 
Vlamingen een andere houding aannemen dan de Walen maar 
op het beslissende moment helaas steeds toegeven. 

Het gevolg van dit alles Is dat de zgn. tierstelpolitiek hoofd
zakelijk afgewenteld wordt op de kaders, de middengroepen 
en de kleine spaarders, wat even onrechtvaardig Is als een 
eenzijdige afwenteling op de art)efders4<lasse. 

Tenslotte uit het Partijbestuur van de Volksunie zijn verbijste
ring over de stellingen die door Waalse meerderheidspartijen 
in de Kamer werden ingenomen en die de havenverdragen 
met Nederland als een « oorlogsverklar<ing » aan Wallonië 
bestempelden" zonder meteen door de eerste-minister terecht 
gewezen te worden. Hieruit bli}kt eens te meer dat de rege
ring In haar huidige samenstelling weerloos Is overgeleverd 
aan de steeds toenemende kompensatie«isen van de Walen. 

gramma uit te voeren. Een rege
ring die de klok eerder terug
draait en vitale Vlaamse belan
gen op het spel zet door het iso
leren van Brusselse Vlamingen. 
Zaterdag houdt deze gewezen 
voorman in de Vlaamse strijd met 
zijn partij een aktualiteitskongres 
te 'DendermofKle. Er zal veel ge
sproken worden over de benarde 
tijden die we beleven en het ge
luk dat wij hebben door zo'n 
flinke regering en zo'n schitte
rend eerste-minister te worden 
geleid. Maar over Brussel zal 
worden gezwegen... 
De CVP wil zich nu met de échte 
problemen inlaten, zo zegt voor
zitter Wilfried Martens, en niet 
met de « faux probièmes » waar
over wijlen Theo Lefèvre het des
tijds al had. 

De CVP heeft de Brusselse Vla
mingen blijkbaar al afgeschreven. 

Paul Martens 

ZO GAAT DAT 
IN BRUSSEL 
Jette is een van de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie. Er 
wonen nog altijd zeer veel Vlamingen. Het schepenkollege bestaat uit 
PLP-PVV-«rs en PSC-CVP-ers onder de leiding van burgemeester Doyen, 
een PLP-er. 
In september j i . vroegen « De Vlaamse Vrienden » van Jette, een kultu-
rele vereniging, aan het gemeentebestuur de toelating om een film te 
draalen in de zaai Excelsior, teneinde vrijstelling van gemeentelijke 
taks te verkrijgen als kultureie vereniging. Die toelating kregen ze, en 
hun toegangskaartjes werden ook afgestempeld. Voor dergelijke toege
laten aktiviteiten mogen de verenigingen ook affiches bij het gemeente
bestuur afleveren, die worden dan door de gemeentediensten aange
plakt. Affiches werden dus afgeleverd. 

Maar dan gebeurde het. Burgemeester Doyen was te weten gekomen 
dat het om de TAK-film « Oe Slag om Schaarbeek » ging en dat Piet 
De Pauw zelf een 'inleiding zou geven. Ziedend van woede belde hij de 
h. Van Mieghem, VU-voorzitter en mede-inrichter, om hem te zeggen 
dat die filmvoorstelling niet zou doorgaan en dat Piet De Pauw geen 
voet in Jette zou zetten. 
Het spel zat op de wagen. De kwestie kwam in de gemeenteraad, waar 
VU-raadsIid Jan De Berlangeer de ondemokratische en ongrondwettelij
ke willekeur van de burgemeester brandmerkte. De « Vlaamse Vrien
den » protesteerden op een perskonferentie. Inmiddels was de zaal
uitbater onder druk gezet en per aangetekende brief liet hij de h. Van 
Mieghem weten dat hij het kontrakt verbrak. 
De Socio-Kulturele Raad van Jette, waarbij alle Vlaamse verenigingen 
zijn aangesloten, staat in deze aangelegenheid volledig achter de 
« Vlaamse Vrienden ». 
Zaterdag a.s. zou de filmvoorstelling te 20u30 moeten doorgaan in de 
zaal « Excelsior » aan het Kardinaal Mercierplein. Het ziet ernaar uit 
dat het een spannende avond wordt. De burgemeester zou al 600 rijks
wachters hebben opgevorderd... 
Deze bedenking nog. Het is geweten dat de CVP-ers in het Brusselse 
niet te vinden zijn voor Vlaamse Eenheidslijsten bij de komende ge
meenteraadsverkiezingen. Zeker niet waar zij « machtsposities » bezet
ten in de gemeentehuizen van de Brusselse agglomeratie. Te Jette bij
voorbeeld. De vraag blijft alleen maar waarom zij die « machtsposities » 
nooit gebruiken om de rechten, zelfs grondwettelijke zoals hier, van de 
Vlaamse mensen te verdedigen ? 

DOSSIER 
VLAANDEREN 
WORDT ELKE DAG 
DIKKER 

In de Senaat handelde VU-senator 
Maurits Coppleters over het rei
zigers- en goederenvervoer over 
de spoorweg bij de bespraking 
van de begroting van Verkeer 
(ministerie van Chabert). 
Zelfs op dit ogenschijnlijk « neu
trale > terrein wat de gemeen
schapsverhoudingen betreft kon 
hij duidelijk de stelselmatige be
nadeling van Vlaanderen aanto
nen. « Wij » brengt u daarover 
volgende week een ontstellend 
verhaal. 

LIMBURGS 
UNIVERSITAIR 
CENTRUM 

Volgende vacatures worden opengesteld 

Bibliotheek 

Universitair afgestudeerden, of eventueel houders van ten 
minste een diploma van hoger secundair onderwijs met ten 
minste 9 jaar nuttige* ervaring inzake de werking van een we
tenschappelijke bibliotheek, kunnen voor deze functie solli
citeren. Uiteraard dient uit opleiding, diploma, en/of loop
baan, belangstelling, kennis en ervaring te blijken op gebied 
van bibliotheek- en documentatiewezen. Aanstelling voor 
universitairen in de graad van bestuurssecretaris of adjunct
adviseur, voor anderen in de graad van hoofdcorrespondent of 
eerste hoofdcorrespondent, al naar gelang de nuttige ervaring 
en overeenkomstig de regels van het Statuut van het Admini
stratief en Technisch Personeel van het L.U.C. 

Fijn-mechanicus 

Houders van een diploma van hoger secundair technisch on
derwijs met ten minste 12 jaar nuttige ervaring in fijn-meka-
niek, en zo mogelijk met enige ervaring in glasblazen, kunnen 
hiervoor solliciteren. 
Aanstelling in de graad van hoofdtechnicus of eerste hoofd
technicus, at naar gelang de nuttige ervaring en overeen
komstig de regels van het Statuut van het Administratief en 
Technisch Personeel van het L.U.C. 

Dieren- en plantenverzorger 

Houders van een diploma hoger of lager secundair technisch 
onderwijs, met belangstelling voor, opleiding tot en/of erva
ring in dieren- of plantenverzorging kunnen hiervoor sollicite
ren. 
Aanstelling in de gfaad van technicus of adjunct-technicus, 
naar gelang het diploma. 
Algemene voorwaarden : 

— Belg zijn ; 
— voldaan hebben aan de militieverplichtingen ; 
— houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag ; 
— de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 

Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiter
lijk op 29 december 1975 op de post afgegeven, en geadres
seerd worden aan de Vaste Secretaris van het Limburgs Uni
versitair Centrum, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek, 
en dienen aan de hand van een op dit adres aan te vragen 
sollicitatieformulier en met toevoeging van een gelegaliseerd 
afschrift van diploma en van een bewijs van goed zedelijk 
gedrag voorgedragen te worden. De kandidaten die aan de 
gestelde voorwaarden voldoen zullen worden opgeroepen voor 
selectie, onder voorbehoud van later voorleggen van stukken 
die de vereiste ervaring bewijzen. Voor de graden van be
stuurssecretaris, technicus en adjunct-technicus zal desge
vallend een wervingsreserve worden aangelegd. 

(advertentie) 
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BELANGRIJKE 
YU-TUSSENKOMSTEN IN DE KAMER 
1 SNELLE EN ZUIVERE STAATSHERVORMING NODIG 
2 HAVENPROBLEEM TEST-CASE VOOR FEDERALISME 
3 DEFICIENT SUBSIDIEBELEID KOST MILJARDEN 
4 VLAANDEREN BETALENDE PARTIJ 
5 LEEFMILIEU ALS VIJFDE WIEL 

1 
Partijvoorzitter Hugo Schiltz nam na
mens zijn fraktie de inleidende rede 
voor zijn rel<ening in het debat over 
de riji<smiddelenbegroting 1976. Hij 
vroeg inleidend naar de zin van deze 
debatten, waar toch kan nagegaan 
worden dat de opeenvolgende regerin
gen een opgepoetste begroting voor
stellen, met valse of minstens fiktie-
ve cijfers. « Bijna woordelijk zouden 
we onze tussenkomst m de bespreking 
van de vorige begroting kunnen her
halen, want ook toen werd met een 
kunstmatig spaarsaldo gegoocheld ». 
De meerderheid trok toen de voor
spellingen van mr. Schiltz in twij fel, 
vandaag krijgt hij gelijk, zoals blijkt 
uit het rapport De Vidts over de aan
passing van de ramingen voor 1975. 
Dat dergelijke politiek het vertrouwen 
van de bevolking schokt en het civis
me ondermijnt ligt voor de hand. 
Thans herhaalt zich het zelfde spel. 
In plaats van een (logische) nulgroei 
te vertrekken, raamt men de groei 
op 1,9 procent en steunt men op de 
indeks van november (148) voor de 
berekening van de begroting. Dat is 
eerlijk noch ernstig. Andere anomalie: 
de regering vertrekt van 190.000 werk
lozen, terwijl er reeds meer dan 
200.000 zijn I Mr. Schiltz vroeg dan 
of het waar was, dat het planburo 
heeft bewezen, dat de ontvangsten 
sterk overschat zijn. De bevindingen 
van dit buro zouden aan alle parle
mentsleden moeten worden bezorgd. 
Onze woordvoerder toonde dan aan, 
hoe in verschillende sektoren de cij
fers sterk onderschat worden. Wan
neer de regering niet meer weet, wat 
ze moet antwoorden, pakt ze uit met 
de dooddoener, dat sommige uitga
ven niet kunnen samengedrukt wor
den Nochtans heeft VU-kameriid Luk 
Van Steenkiste een week geleden be
wezen, op welke wijze miljarden ver
kwist worden o.m. voor de aankoop 
van komputers. Dat geldt dan nog 
maar 1 sektor. Waarom trouwens past 
premier Tindemans zijn eigen bezuini
gingsplan van 1973 thans niet toe, nu 
hij er alle macht toe heeft ? Voor
spelde trouwens PSC-voorzitter No-
thomb niet, dat het tekort tweemaal 
hoger dan de raming zou liggen ? 
Mr. Schiltz achtte het ongehoord dat 
bij stagnatie van het Brutto Nationaal 
Produkt de staatsuitgaven zo sterk 
stijgen Tot vóór vijf jaar waren er 
overschotten, thans zijn er tekorten 

ondanks aanzienlijke fiskale meerop
brengsten, ondanks versnelde inning. 
Bovendien werden geen spaarsaldo's 
aangelegd. De regering pleegde ver
der opnieuw woordbreuk want ander
maal wordt de BTW op de voorraden 
niet terugbetaald. 

MIUARDENDANS 

We zijn royaal geweest, aldus mr. 
Schiitz, o.a. met een bestendig aan
groeiende leningslast (105 miljard in 
1973, of 6 pet van het BNP, 100 mil
jard in 1974 en 165 miljard in 1975 
of 7,2 pet van het BNP. Voor 1976 
wordt het tekort op 177 miljard ge
raamd (in werkelijkheid meer). In 
dergelijke omstandigheden aan « de-
ficitspending » doen is zelfmoord. 
De regering werkt aldus zelf de infla
tie m de hand, waarvan de gevolgen 
tot nog toe werden opgevangen door 
de sociale partners. 
De huidige krisis is erger dan die van 
1930, want het is een maatschappelij
ke krisis. De rijksmiddelenbegroting 
weerspiegelt geen nieuwe politiek, de 
kollektieve investeringen stijgen niet, 
en nochtans moet het Westen tot een 
nieuw maatschappijbeeld komen wil 
het een fundamentele krisis vermij
den. De investeringen van de infra^ 
struktuur stijgen weliswaar maar men 
beperkt zich nog hoofdzakelijk tot het 
volgieten van Vlaanderen en Wallo
nië met beton, dikwijls zelfs om taai-
of politieke redenen. 
Daarna nam mr. Schiltz het algemeen 
beleid even onder de loupe. Welnu 
de prijzenpolitiek werd een misluk
king, het inkomensbeleid is evenmin 
een sukses, in plaats van te dalen 
stegen de overheidsuitgaven en wat 
het vierde element van een goed so-
ciaal-ekonomisch beleid betreft, nl. 
een selektieve herstelpolitiek met 
eventueel een « deficit spending », 
komt al evenmin aan bod. 
Op het einde van zijn tussenkomst 
kwam debater Schiltz in zijn element 
toen hij herhaaldelijk door de hh. Van 
Eynde en Willy Claes onderbroken 
werd. Beide heren werden telkens 
flink op hun nummer gezet. De h. 
Schiltz zei nog enkele harde waarhe

den aan het adres van sommige on
dernemingsleiders en van sommige 
vakbondleiders, die menen dat hun 
vakcentrale het einde van de wereld 
is. 
Mr. Schiltz besloot als volgt : 
« Nationale solidariteit is in ons land 
nog mogelijk, op voorwaarde dat de 
twee grote gemeenschappen hun ge
differentieerd gemeenschapsbewust-
zijn kunnen beleven. Enkel dan kan 
men een beroep doen op nationale 
solidariteit. Wat in het ACV gebeurde 
is een bewijs voor mijn tesis. De 
staatshervorming moet snel en zui
ver worden doorgezet. Negen miljoen 
Belgen weten wat ze wensen. De op
lossing wordt geblokkeerd door en
kele honderdduizenden franstalige 
Brusselaars. Vlaanderen heeft niets 
te verwachten van deze regering. 
Daarom weigeren we haar ons ver
trouwen ! ». 

2 
Samen met zijn kollega's Geldolf en 
Tijl Declercq interpelleerde VU-kamer-
lid Schiltz de eerste-minister over het 
uitblijven van een bekrachtiging der 
met Nederland aangegane akkoorden 
inzake de Bocht van Bath, het Baal-
hoekkanaal en het Maaswater. Zoals 
men weet rees ter elfder ure van 
Waalse zijde verzet tegen deze ver
dragen. De h. Schiltz wees op het le
vensbelang voor Antwerpen van deze 
akkoorden. Aritwerpen is het enige 
havenkompleks in België dat op we
reldschaal kan wedijveren met gelijk
aardige kompleksen in het buitenland. 
De verbetering van de infrastruktuur 
in haven (ruggegraat van België en 
Vlaanderen) en stroom is belangrijk 
voor het hele land, dus ook voor Wal
lonië, dat op korte afstand over een 
goedkope uitvoerhaven beschikt. Daar
om moeten de werken te Bath, aan 
het Baalhoekprojekt en voor het Maas
water, zo snel mogelijk starten. 

Men kan Nederland niet vragen, deze 
projekten mede te financieren, want 
het is geen vragende partij. Hij vroeg 
dan ook de medewerking van Wal
lonië, na nogmaals uiteengezet te 
hebben, dat de verdragen niet strijdig 
zijn met de Waalse belangen. Weigert 
men deze medewerking dan zal het 
tot een harde konfrontatie komen tus
sen een souverein Vlaanderen en een 
souverein Wallonië. Dan zal meteen 
blijken waar de werkelijke rijkdom ligt, 
en dat Vlaanderen desnoods zelfs het 
water zal betalen aan de « water-
sjeiks ». 

Premier Tindemans minimaliseerde de 
moeilijkheden, doch erkende dat men 
deze problematiek niet meer unitair 
kan benaderen. Hij stelde in uitzicht 
dat het parlement grondig zal ingelicht 
worden. 

In zijn repliek betreurde de h. Schiltz 
dat de Vlaamse leden van de meer
derheid zich niet langer scharen ach
ter de algemeen-Vlaamse motie die 
het debat had moeten afsluiten. Hij 
wees de premier op een tegenstrij
digheid nopens de bevoegdheid van 
de gewestraad : de premier beweert 
dat deze alleen adviezen mag uitbren
gen, een ander lid van de regering 
verkondigde zopas een heel andere 
opvatting. Hoe dan ook, voor de VLI 
is het havenvraagstuk een testcase, 
nl. of liet nog de moeite loont te 
Ijveren voor een federale staat. 
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3 
In zijn tussenkomst in het debat over 
de Riji<smiddeienbegroting had VU-
l<amerlid Olaerts vooral krltiei< op de 
verminking van de dotaties van het 
provincie- en gemeentefonds : een 
aderlating van 5 miljard. De staat wen
telt zijn slecht beleid af op de onder
geschikte besturen, waarvan de finan
ciële toestand zo al katastrofaal mag 
genoemd worden. Verder is er de ver
traging in de subsidiëring, waardoor 
deze stijgt en elke verbeelding tart. 
Zo kost een sportkompleks, geraamd 
op 70 miljoen in 1965 tien jaar later 
242 miljoen, o.m. omdat de betrokken 
gemeente jaren lang moest wachten 
op de subsidies. Een andere gemeen
te moest 5 miljoen aan verwij linteres
ten betalen omdat de staat de toege
zegde subsidies te laat uitkeerde. 
Spreker hekelde diverse maatregelen, 
omdat deze o.m. geen rekening hou
den met de inflatie. 
Wat het investeringsbeleid der ge
meente betreft, is er niet de minste 
koördinatie tussen de bevoegde de
partementen. Heel wat gemeenten 
kunnen geplande, toegestane en in 
teorie gesubsidieerde werken niet 
doen uitvoeren of doen voortzetten, 
omdat eens te meer de overheid haar 
subsidieverbintenissen niet naleeft. 
Dergelijk gebrekkig beleid kost de ge
meenschap jaarlijks miljarden. 

Ook over de regionalisering van het 
gemeentefonds was de h. Olaerts niet 
te spreken, o.m. omdat de verdelings-
kriteria erg betwistbaar zijn. Waarom 
wordt de bewoonde en onbewoonde 
oppervlakte gebruikt om de kredieten 
te berekenen. De regionalisering mag 
ook niet uitgaan van drie gelijkwaar
dige gewesten. Vlaanderen is trou
wens met 51,14 procent van de dotatie 
bij het gemeentefonds zo al benadeeld. 
Kamerlid Olaerts besloot als volgt : 
« Ik herhaal dat de regering haar be
grotingsproblemen op de gemeenten 
afwentelt. Ze voert een ruïnerend sub
sidiebeleid. Bovendien schakelt ze de 
wetgever uit en ondergraaft daardoor 
de demokratie ». 

Het is niet omdat de RW-er Biila de 
Waalse eer aangetast acht, wanneer 
gewezen wordt op het feit, dat Wal
lonië gedeeltelijk op kosten van 
Vlaanderen leeft, dat deze in het oog 
springende waarheid niet meer hoeft 
herhaald te worden. Dat deed dan ook 

VU-fraktievoorzitter Anciaux in het 
debat over de rijksmiddelenbegroting. 
De Vlaamse gemeenschap gaat van 
koncessie naar koncessie voor Wallo
nië, zonder daarvoor wisselgoed te 
krijgen. Wat de drieledige gewestvor
ming betreft is deze niet alleen voor 
Vlaanderen maar ook voor de Brus
selse Vlamingen nadelig. De frans-
tallge onwil is als het ware ingebouwd 
in deze regering. Indien dit misplaat
ste radikalisme voortduurt dan is elk 

gesprek van gemeenschap tot ge
meenschap onmogelijk. Dat is vooral 
zo wanneer men opnieuw de begren
zing van het B r u s s e l s gewest 
in beding wil brengen. Alleen een 
tweedelig federalisme — zoals ge
wenst door de meerderheid van de 
Vlamingen — kan een i^echtvaardige 
oplossing zijn. Zich speciaal tot het 
FDF richtend, zei onze fraktievoorzit-
ter nog dat wanneer ze een drieledig 
federalisme wensen, ze logisch moe
ten blijven en dus de sleutel voor de 
verdeling in het Gemeentefonds, zo
als bepaald door de regering, moeten 
aanvaarden 

5 
Tijdens de bespreking van de begro
ting van de diensten van de eerste-
mlnister 1975 en 1976 zei VU-kamer-
lid De Beul zwaar geërgerd te zijn 
door het rapport over het leefmilieu. 
Hij betwistte de bewering, dat staats-
sekretaris Poma steeds geraadpleegd 
wordt i.z. leefmilieuproblemen en il
lustreerde dat met verscheidene voor

beelden. Spreker hekelde het onder
zoek naar de keuze of leefmilieu al
leen de oprichting van een dienst wet
tigt dan wel of het een volwaardig 
ministerie moet zijn ! 

Hij haalde ook voorbeelden van ter
gende traagheid aan en vroeg zich af, 
waar hier het zogenaamde stimule
rend en koèrdinerend karakter van het 
staatssekretariaat te bespeuren is. 
Hij vroeg zich ook af of Leefmilieu 
werd geraadpleegd in verband met de 

plannen tot de bouw van een kunst
matig eiland voor de kust te Zee-
brugge voor de oprichting van een 
kerncentrale. Ook tijdens het antwoord 
van de staatssekretaris vocht de h. 
De Beul sommige al te optimistische 
verklaringen van de h. Poma aan . 

PARLEMENTAIRE VRAGEN 

Onze parlementsleden stellen doorlo
pend vragen aan de ministers. Het 
aantal vragen is zo groot, dat we zelfs 
bij benadering slechts op een klein 
gedeelte de aandacht zouden kunnen 
vestigen, moesten we daarvoor een 
geëigende rubriek openen. We kunnen 
jammer genoeg slechts onregelmatig 
en sporadisch op dit aspekt van de 
parlementaire aktiviteit van onze ge
kozenen ingaan. 
VU-kamerlid £miel Van Steenkiste 
vroeg de minister van Justitie nauw
keurige inlichtmgen over de bevoegd
heden van de gerechtelijke overheid 
en politie inzake inbeslagneming van 
bepaalde voorwerpen (bv. fototoestel
len) tijdens betogingen Het blijkt im
mers dat deze instanties soms hun 
boekje te buiten gaan. In zijn ant
woord verwijst de minister naar art. 
35 van het Wetboek van Strafvorde
ring, waarbij het toegelaten is « alles 
in beslag te nemen wat de waarheid 
aan de dag kan brengen », een tekst 
die zeer ruime interpretaties toelaat 
en de feitelijke (en ondemokratische) 
almacht van gerecht en politie ver
klaart, in een land dat stilaan maar 
zeker naar een politiestaat evolueert. 
Meer bepaald over de zeevisserij 
stelde hetzelfde kamerlid vragen over 
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de voor de visstapel soms schadelijke 
zandwinning in zee en over de toe
kenning van slooppremies aan visse
rijreders Door het uitvoerig ministe
rieel antwoord weten de belangstel
lenden thans waar ze aan toe zijn. 

INTELLEKTUELE 
ONDERDRUKKING IN DE SU 

Via een parlementaire vraag aan de 
minister van Buitenlandse Zaken ves
tigde VU-kamerlid Willy Kuijpers de 
aandacht op het lot van verdrukte in-
tellektuelen in de Sovjet Unie (Sacha-
rov, Valentin Moroz, Vladimir Boe-
govski, deze beide laatsten door her
haalde hongerstakingen ten zeerste 
verzwakt). Het kamerlid acht de hou
ding van de Sovjets flagrant in over
treding met het verdrag van Helsinki 
over de vrije meningsuiting en uit
wisseling, mede ondertekend door het 
Kremlin. Hij vraagt minister Van Els-
lande tussenbeide te willen komen, 
ten einde de vrijlating van de geleer
den te bekomen. 
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SLECHTE WET 
TEGEN SLUIKWERK 

Bij de bespreking van het wetsont
werp tot beteugeling van het sluik-
werk noemde VU-senator Van In dit 
ontwerp een slechte wet, alleen reeds 
omdat het ontwerp geen unifikatie 
van vroegere strafbepalingen bevat. 
Er wordt gewoon een nieuwe tekst 
toegevoegd aan de reeds bestaande 
en er ontstaan nieuwe tegenstrijdig
heden. Bovendien wordt alleen een 
regeling i.z. handenarbeid getroffen, 
waarop minister Olivier de spreker 
suggereerde, een amendement in te 
dienen. Hij vroeg de terugzending naar 
de kommissie, niet na gewezen te 
hebben op bepalingen in de nieuwe 
wet, die strijdig zijn met de bestaan
de rechtspraktijk (geen gelijke behan
deling van dader en mededader, in 
beslagneming van werktuigen, enz.). 
« In het belang van de rechtszeker
heid moet men komen tot een ge-
koördineerde tekst, zowel op het vlak 
van de strafbaarstelling als op dit van 
de vervolging en van de penalisatie. 
Als men daar niet toe komt, zal dit 
ontwerp andermaal een slag in het 
water zijn ». 

De minister bleek onder de indruk te 
zijn van deze argumentatie « komende 
van een uitstekend jurist » en aan
vaardde o.m. het amendement Van 
Rompaey dat de steun van de VU-
fraktie genoot. 

VU-SENAATSFRAKTIE 
PROTESTEERT 

De Volksunie-Senaatsfraktie klaagt an
dermaal de maneuvers aan van de re
gering die telkens opnieuw het werk 
opstapelt vlak vóór het reces met de 
bedoeling belangrijke ontwerpen half 
besproken door de Senaat te jagen, 
daar waar anderzijds na het aanstaan
de reces voldoende t i jd beschikbaar 
zal zijn om alles rustig te bespreken. 
De Volksunie-Senaatsfraktie betreurt 
de laksheid van de senatoren van de 
meerderheidsfrakties die zich zonder 
protest zulke werkwijze door de re
gering laten opdringen. 

TWEE SOORTEN GENEESKUNDE 

Bij de bespreking van de begroting van 
Sociale Voorzorg drukte VU-senator 
Van In de vrees uit dat we naar twee 
soorten geneeskunde gaan, als de 
nieuwe tarieven gehandhaafd blijven. 
Voor het overige zijn diverse cijfers 
schromelijk onderschat. Men schat 
het provisioneel krediet op 1,9 miljard, 
wat 3 miljard te laag is. 
Tot slot waarschuwde hij voor over-
verbruik van geneesmiddelen en han
delde hij nog over de farmakeutische 
specialiteiten. 
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Dat Nixon zich klaar maakte om 
terug te keren naar de wereld 
die hem heeft uitgesloten was al 
gebleken toen hij een paar dagen 
vóór zijn optreden te San Kle-
nnente in een vriendenkransje te 
Palm Springs opdook en met an
dere prominente leden van de 
golfclub La Costa uit dineren 
ging. In een toast verklaarde hij 
toen al dat de wereld Richard 
Nixon voortaan vaker zou te zien 
krijgen. Om die voorspelling te 
verwezenlijken werd inmiddels al 
begin gemaakt met een reeks 
interviews voor de Amerikaanse 
televizie in een produktie van 
David Frost. Maar Nixon heeft 
het niet alleen op de grote mas
samedia begrepen. Onverpoosd 
en geestdriftig werkt hij zeven 
dagen per week aan zijn Memoirs 
— een boek waarin hij zijn eigen 
bewogen bestaan wil projekteren 
op de achtergrond van het clair-
obscur dat zijn karrière afwisse
lend heeft begeleid. Met dit boek 
wil hij tegelijk zijn geschotk f i 
nancieel evenwicht herstellen om 
een eind te maken aan de « on
houdbare » toestand die hierin 
bestaat dat zijn schulden uit zes... 
en zijn pensioen uit 5 cijfers is 
samengesteld ! Volgens ramingen 
van ingewijden zou het boek hem 
een slordige twee miljoen dollar 
kunnen opbrengen. Mensen uit 
zijn omgeving zeggen dat Nixon 
zich in zijn Gedenkschriften voor
namelijk tot beschouwingen over 
buitenlandse politiek zal beper
ken, ofschoon hij ook de Water
gate-affaire zal aansnijden. Hij 
zal dus ook de kritiek op zijn 
binnenlands beleid proberen te 
weerleggen. Dit laatste lijkt wel 
een « surrealistisch » opzet als 
men weet hoe diep de onzalige 
Watergate-affaire de openbare 
mening van zijn land heeft ge
schokt en trauma's veroorzaakt 
heeft, die de tijd nog lang niet 
heeft geheeld. 

niet veranderd 

Voor een aanzienlijk deel is 
Nixon de gevangene gebleven van 
de geesten, die hij zelf heeft op
geroepen maar anderzijds kan 
men aannemen dat de zon van 
Kaliforniè hem deugd heeft ge
daan. Op zijn buitengoed te San 
Klemente loopt hij rond in short. 
Boven het hagelwitte hemd met 
de ietwat schreeuwerig gekleur
de das is zijn gezicht weer ver
wrongen door allerlei onkontro-
leerbare inspiraties. Daar in San 
Klemente organizeert hij zijn 
wekelijkse briefings, telefoneert 
hij met Gerald Ford en Henry 
Kissinger. Hem een bezoek bren
gen betekent dat men een bruus
ke stap achteruit doet in de ge
schiedenis van de VSA, dat men 
terugkeert naar de dagen toen 
Tricky Dick van achter zijn tele
foon in het Witte Huis de hele 
wereld bestuurde. Dit is alvast 
de manier waarop Nixon de din
gen vandaag aanvoelt, zodat veel 
lieden in het zonnige Kalifornië, 
wie het gegeven is hem van dich
terbij in zijn ceremoniële imi
taties te volgen, vastelijk gaan 
geloven dat Nixons politieke ver
banning slechts tijdelijk is. Be
paalde feiten zijn inderdaad van 
aard om sterke herinneringen op 

(RSA) In oktober jl. waagde Ri
chard Nixon zich weer eens in 
de Amerikaanse openbaarheid. 
Met politieke vrienden, -bankiers 
en een paar namen uit de high 
society hanteerde hij in een se-
lekt tornooi de harde golfstick op 
de vlakke links even buiten San 
Klemente, Kalifornië. De rezul-
taten die hij hierbij haalde reiken 
niet eens tot de gemiddelde pres
tatie van de Amerikaanse ama
teur. De hele opzet was trouwens 
niet eens als sportmanifestatie, 
maar als publicitaire stunt be
doeld. Hoe dan ook het publieke 

optreden van de voormalige pre-
zident kon niet onopgemerkt 
voorbijgaan en hiermee waren 
zijn eerste oogmerken ook uit
geput. Meteen bracht het golf-
spel wat afwisseling in het gelzo-
leerd bestaan dat Nixon noodge
dwongen moest ondergaan sinds 
hij meer dan 17 maanden gele
den aan de top van de VSA werd 
gewipt. Het lijkt alsof Nixon uit 
de doden is opgestaan. Zijn fi-
zieke konditie wordt met de dag 
beter, van onder borstelige wenk
brauwen blikt hij de toekomst 
optimistisch, veroverend tege

moet en zijn hele mentaliteit 
stelt zich krachtig te weer tegen 
de forse klappen, die hij tijdens 
zijn berucht geworden ambtspe
riode moest inkasseren. Nog al
tijd laat hij zich heel wat voor
staan op de eer die men hem, 
naar zijn gevoel, onveranderlijk 
verschuldigd is. Hij ziet zichzelf 
graag als een voormalig prezi-
dent, minder als een staatshoofd 
dat door « een ongelukkige sa
menloop van omstandigheden -
tot ontslag werd gedwongen... 

Foto : persagentschap Belga 

te roepen aan de good old days. 
Dit gebeurt als de Sjah van Per-
ziè hem weer eens zijn duur
zame simpatie heeft betuigd met 
verse kaviaar, of als Hoeang 
Tsjen, ambassadeur van de Chi
nese volksrepubliek te Washing
ton, komt aanbellen met een 
boodschap van Mao waarin Nixon 
omschreven wordt als de «merk
waardigste» leider van het Wes
telijk Halfrond. Ook het bezoek 
van miljonair Clement Stone is 
voor Nixon altijd weer een op
windende gebeurtenis. De rijke 
bankier is een soort magiër, die 
zijn patiënt a.h.w. volspuit met 
Positive Mental Attitude (PMA !) 
waardoor Nixon naar eigen zeg
gen met de dag meer zelfverze
kerd gaat reageren op de vele 
narigheden die onontkoombaar 
aan zijn beperkte mogelijkheden 
vastzitten. Af en toe komt ook 
Mitchell, een lid van het bekende 

team even overgewaaid. Eigenlijk 
is de hele Watergateploeg al 
over de Kalifornische vloer ge
weest, op Bob Haldeman na, die 
nog altijd niet over zijn wrevel 
heen is. 

Alle bezoekers menen dat Nixon 
in topkonditie verkeert en be
schrijven hem als lenig, beweeg
lijk, wakker van geest, kompleet 
opgaand in zijn Memoirs en voor
treffelijk geïnformeerd over de 
recente ontwikkeling in binnel^ 
en buitenland. Soms denken ze 
een ietwat brute terughoudend
heid in zijn karakter te ontwaren. 
Zo zou Nixon opvallend woord-
karig zijn als Gerald Ford of Kis
singer ter sprake komen, alsof 
hij vreest dat zijn kommentaar 
als nauwelijks verholen afgunst 
zou overkomen. Wel laat hij 
doorschemeren, dat hij wat graag 
zou bijdragen aan de buitenland
se politiek en aan de trend van 

internationale ontspanning, die 
hij niet verdiensteloos heeft op 
gang gebracht. Anderen beweren 
dat hrj nog dagen van neerslach
tigheid kent en graag toegeeft 
aan medelijden met zichzelf. Ook 
bij een voormalige prezident 
gaan moreel en gezondheid hand 
in hand. Zo zou de (gedeeltelijke) 
afzondering waarin hij leeft, 
Nixon verouderd hebben : ver
grijsd haar, schaduwen rond de 
ogen, een ietwat meer doorge
bogen rug. Bij vochtig weer zou 
hij nog last ondervinden van zijn 
flibitis en hij blijft biezonder ge
voelig voor storingen in de 
bloedsomloop. 

Zijn grootste bekommernis blijft 
echter uitgaan naar zijn boek. In 
de eerste maanden na zijn his
torisch ontslag kon hij die taak 
niet aan omdat zijn aandacht af
geleid werd door zijn ziekte. Ook 
was hij ontgoocheld door zijn uit

gever, die van hem verlangde dat 
hij de kopij geregeld voor kon-
trole zou voorleggen — een maat
regel die op zichzelf al een indi-
katie is voor Nixon's verminder
de kredietwaardigheid. Inmiddels 
is Nixon op die pijnlijke voor^ 
waarde ingegaan. Hij legde Wil
liam Sarnoff, proeflezer van War
ner Bros al 30.000 woorden voor 
— ongeveer een tiende van wat 
nog uit zijn ex-prezidentiële pen 
moet vloeien. Verder zorgt een 
staf medewerkers onder leiding 
van Frank Gannon (een jonge 
dokter in de filozofie) voor het 
opzoeken en rangschikken van 
informatie. 

geen berouw 

In weerwil van gunstiger vooruit
zichten is Nixon nog lang niet 
uit de financiële slop. Nog altijd 
moet hij 50.000 dollar voor dok
terskosten neertellen, 226.000 
dollar terugbetalen aan de « goe
de engel » die vorige winter door 
borgtocht ontslag van voorarrest 
verkreeg (door een hipoteek op 
La Casa Pacifica I) en ten slotte 
is hij ook nog 148.000 dollar 
schuldig (door eigen belofte, niet 
bij wet) voor belastingen op zijn 
inkomsten van 1969. Maar veel 
erger is het feit dat hij nooit be
rouw heeft betoond. Zijn leedwe
zen blijft beperkt tot de omstan
digheid dat hij zich politiek heeft 
misrekend. Nergens laat hij spijt 
doorschemeren over de korrup-
tie die onder zijn beleid werd ge
pleegd. Voor Nixon blijft Water
gate een dwaasheid door ande
ren begaan, die anderen, die hij 
al te voorbarig, dwaas en naïe-
velijk heeft vertrouwd. 
Zo leeft Nixon vandaag in een 
geestelijk niemandsland. Het on
zalig verleden wil hij van zich af
schudden maar hij blijkt niet be
reid om zijn vergissingen eerlijk 
op te biechten. Per slot is hij 
maar vrij bij de genade van Ge
rald Ford, terwij l zijn naaste me
dewerkers (Haldeman, Ehrlich-
man, John Mitchell e.a.) in de 
gevangenis hebben gezeten of in 
de onheimelijke nabijheid van 
rechtsvervolging leven. Het zal 
voor Nixon bijgevolg erg moei
lijk zijn om de erkenning te vin
den die hij zo verbeten blijft na
streven. Voor de meeste Ameri
kanen is het immers nog te 
vroeg, om het nabije verleden 
voorgoed te vergeten. Allicht kan 
de zon van Kalifornië hem fiziek 
opknappen maar nooit zal ze er 
in slagen het geschonden gelaat 
te verdoezelen van de « merk
waardigste » leider van het Wes
telijk Halfrond... 
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DE WANHOOP DER ZUID-MOLUKKERS 

De dramatische gijzelingen in Nederland kunnen nie. 
mand onversciiiilig laten. Het doden van onschuldige 
mensen ten einde politieke druk uit te oefenen op re
geringen is totaal verwerpelijk, hoe rechtvaardig de 
zaak waarover men militeert ook moge zijn. 
De uitzichtloze wanhoopsdaad van de Zuid-^Molukkers 
moet de Nederlanders echter te denken geven. Zij 
die zo graag de hele wereld kapittelen en voor
schrijven hoe het wel en niet hoort, worden nu bru
taal gekonfronteerd met bepaalde gevolgen van hun 
eigen beleid. Zij hebben de Zuid-Molukkers, die hen 
trouw dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger, koudweg in de steek gelaten. Ook toen Indo
nesië zich niet aan de afspraken hield en de be
loofde federatie van Indonesische Staten in een 
strakke eenheidsstaat hervormde. Oe Zuid-Moluk

kers werden dan, na een gerechtelijke uitspraak, 
naar het kille Nederland overgebracht op tiendui
zenden kilometers van hun vaderland. En in Neder
land is hun integratie kennelijk volkomen mislukt. 
Men kan de brute middelen waarmee Zuid-Molukse 
jongeren hun onrealiseerbare politieke eisen kracht 
bijzetten niet goedkeuren maar men kan begrip op-
opbrengen voor de wanhopige, uitzichtloze positie 
waarin deze mensen zijn terecht gekomen. 
En voor de vele Surinamers die onlangs nog naar 
Nederland overkwamen dreigt het in Nederland ai 
even uitzichtloos te worden... 
Mensen horen thuis in hun natuurlijke omgeving en 
leven het gelukkigst binnen strukturen die hen toe
laten zichzelf te blijven. Unitaire staatsstrukturen 
hebben al zoveel volkeren ongelukkig gemaakt. 

BELGIË HEEFT 
EEN MOORDEND REGIME 
Als er ergens in de wereld men
sen worden gevangen gezet, ge
brutaliseerd of gedood omwille 
van hun politieke opvattingen 
wordt er ook in ons land gepro
testeerd. En terecht. Geweld zou 
nooit en nergens een politiek 
« argument » mogen zijn. De wer
kelijkheid is echter niet zo fraai 
en de schifn-heiiigheid wijd ver
breid... 

Het valt daarbij op dat sommige 
linksen, de kommunisten op kop, 
daarbij het luidst schreeuwen. 
Maar dan enkel wanneer het in 
hun politieke kraam past. Wij heb
ben ze bijvoorbeeld niet weten 
protesteren toen Biafra verplet
terd werd. 

Het ergerlijke daarbij is dat dit 
soort mensen amper dertig jaar 
geleden in dit o zo keurige demo-
kratische België, om steeds méér 
bloed stond te schreeuwen. Van 
hun politieke vijanden, de « zwar
ten », konden er toen niet genoeg 
tegen de muur worden gesteld... 
Uit een antwoord dat minister van 
Justitie Vanderpoorten zopas gaf 
op een parlementaire vraag van 
VU-senator Van Ooteghem leren 
wij in welke mate het gerecht 
toen is ingegaan op de wensen 
van de bloedhonden. 

Tussen 1944 en 1950 werden er in 
België niet minder dan 242 men
sen doodgeschoten ingevolge von
nissen die geveld werden door 

militaire rechtbanken. Vier in 
1944, zevenenzestig in 1945, acht
enveertig in 1946, zesenzestig in 
1947, vijfenveertig in 1948, nog 11 
in 1949 en nog één in 1950. . 
Onder de gefusiljeerden waren er 
niet minder dan 38 die 25 jaar of 
jonger waren. Drie waren amper 
21 jaar. De oudste gefusiljeerde 
was 67 jaar oud : August Borms. 
En onder de 242 terechtgestelden 
waren er ook vier vrouwen. 
Het regime dat al deze gerechte
lijke moorden op zijn geweten 
heeft is er nog altijd. De « rech
ters » die de doodstraffen uit
spraken zijn jiog niet allemaal ge
storven, sommigen werden tot de 
hoogste staatsambten verheven. 
Een moordend regime, jawel. 

We willen in een aantal artikels de voornaamste ideeën en 
besluiten uit onze ontmoetingsdag van Aalst voor jullie open-
vouwen. Als eerste punt kozen we de sociaal-pedagogische 
toelage (SPT) en hetgeen ons standpunt daaromtrent kan 
heten, omdat je hier een « heet hangijzer » hebt, een bran
dend aktueel diskussiepunt in de vrouwenorganisaties en 
ook daarbuiten. 

Na een doordachte vergadering, waar voor de leden van de 
groep zowel pro als contra werd gehoord (heel wat méér 
contra dan pro weliswaar), na kontakten met allerlei perso
nen en na een grondige bespreking met senator Vandezande, 
die omtrent SPT jaren geleden reeds een wetsontwerp in
diende, formuleerden we tenslotte een mening, die kan gel
den als de uitdrukking van de bij ons werkelijk bestaande 
gedachten. 

« Kinderen-opvoeden is een plicht, even goed voor manffen 
als voor vrouwen, een taak van mannen en vrouwen samen, 
dit ten dienste van de samenleving. Daarom moet de staat, 
politieke uitdrukking van de volksgemeenschap, dit opvoe
dingswerk waarderen en vergoeden. 

SPT 
In haar kinderen vindt de hedendaagse maatschappij een 
probleem, vermits zij alleen maar rekening houdt met wie 
momenteel ekonomisch renderen. Zieken, bejaarden, gehan-
dikapten, vallen tussen de plooien van onze zogeheten wel
vaartstaat en de kinderen staan volledig tussen haakjes... 
Vrouwen mèt kinderen worden als minderwaardigen bekeken. 
De materiaHstische en de op het funktionele-gerichte geestes-
gesteldheid van de omwereld schept bij heel wat vrouwen 
gedragsproblemen : enerzijds moeten zij een buitenshuis
opdracht aanvaarden om een zekere materiële welstand te 
verwerven, anderzijds rust de opvoedingsplicht en de verant
woordelijkheid voor de kinderen nog te veel op hun schou
ders alleen. 

Zij zitten gevangen in een tang van tegenstrijdige gedachten 
en gevoelens : blijven ze thuis, dan gelden ze als « lui » en 
« parasitair » ; gaan zij buitenshuiswerken, dan heten zij het 
« voor de luxe » te dÖen, en zijn ze •• slechte moeders en 
huishoudsters »... T^enover haar kinderen staat ze met 
schuldgevoelens, wat, ze ook doet. 

In de schaduw van bovenstaande situatie ontstond enkele 
jaren geleden, ook in eigen kringen, de idee van een sociaal-
pedagogische toelage, als maatregel om vrouwen met kleine 
kinderen de financiële hulpmiddelen te geven thuis te kun
nen blijven om de kroost zelf op te voeden. 

We zijn vandaag van oordeel dat de SPT, zoals de regering 
ze ziet, als onvoldoende en onbevredigend mag worden 
beschouwd. Het lijkt ons dat de SPT nu slechts op de prop
pen komt, wanneer de vrouw niet langer op de arbeidsmarkt 
is gewenst. Ook komt geen oplossing voor het probleem 
van de kinderopvang. Van het oorspronkelijke idee : de 
jonge opvoedster te helpen, blijft weinig over. 

De vergoeding is zo gering dat de thuis-opvoedsters er zich 
door beledigd kunnen-voelen. We zeggen : beter niets dan 
dat 'I Bovendien is de n\aatregel alleen voor de vrouw ibedoeld, 
terwijl wij de thuis-opvöeding ook door een ander familielid 
of zelfs door de thuisblijvende vader zien gebeuren. Ten
slotte is de maatregelfte beperkt in ti jd : kinderen « kosten » 
niet alleen tot de kleuter-leeftijd van drie, maar de hele duur 
van de opvoeding door ; ook na drie jaar heeft het kind een 
voortdurende morele en affektieve begeleiding nodig. 

Ook stellen we vast dat geen enkele mogelijkheid voorzien is 
om de reïntegratie van de vrouw in het arbeidsproces te 
waarborgen. 

Laten we duidelijk stgllen dat wij het werk van de thuisblij
vende opvoeder of opvoedster heel belangrijk vinden, en dat 
wij het werk gewaardeerd en betaald willen, maar dan mag 
dat niet met een aalmoesje gebeuren, zoals nu voorzien 
wordt ». 

Tot zover het standpunt dat we te Aalst vertolkten. 

Hoeï.v^e het werk van de thuisblijvende willen gewaardeerd 
zien, vertellen we in een volgende aflevering. 

Huguette De Bleecker 
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" Een weduwe 
die hertrouwt, 
verliest 
haar pensioen ## 

WAT IS 
LOGISCH ? 
Mijn verhaal begint zeer prozaïsch. Arti
kel 19 van Hoofdstruk lil van het Konin
klijk Besluit nr 50 betreffende het rust
en overlevingspensioen voor werknemers, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 
27 oktober 1967, bepaalt : « Het genot van 
het overlevingspensioen wordt geschorst 
wanneer de weduwe hertrouwt ». Artikel 
7 van Hoofdstuk II van het Koninklijk Be
sluit nr 72 betreffende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen, ver
schenen in het Belgisch Staatsblad van 
14 november 1967 en verbeterd in het 
nummer van 25 januari 1968, bepaalt : 
<c De weduwe verliest haar recht op over
levingspensioen wanneer zij hertrouwt •>. 
Dat is duidelijke taal. De weduwe die her
trouwt, verliest haar pensioen. Dat lijkt 
zelfs logisch. Een weduwe die hertrouwt 
is vanaf die dag een volwaardige echtge
note en dus niet langer weduwe. Maar 
is dat wel zo logisch ? Toen de wetgever 
de bepalingen van de pensioenwetgeving 
TOor staatsambtenaren kracht van wet 
gaf, bleek het omgekeerde logisch. Staats, 
pensioenen zijn onvoorwaardelijke pen
sioenen en de weduwe van een overleden 
staatsbediende verliest haar pensioen niet 
wanneer ze hertrouwt. In bepaalde geval
len verliest de weduwe van een staats
bediende zelfs niet helemaal haar eerste 
pensioen wanneer ze voor een tweede 
maal weduwe wordt en dus recht krijgt 
op een tweede weduwenpensioen. We 

herhalen dus onze vraag : Is het wel zo 
logisch dat een weduwe die hertrouwt 
haar pensioen verliest ? 
We gaan wat nader op het probleem in 
en vertalen de wetteksten van onze eer
ste paragraaf in de taal van de centen. De 
weduwe van een werknemer met een 
overlevingspensioen van bv. 115.548 fr. 
per jaar, verliest dit bedrag volledig wan
neer ze hertrouvrt. Indien ze bedoeld 
overlevingspensioen minstens 10 maand 
genoten heeft, krijgt ze een eenmalige 
aanpassingsvergoeding gelijk aan twee
maal het weggevallen Jaarpensioen. In
dien haar nieuwe echtgenoot reeds een 
rustpensioen ontvangt, zal dit een ge
zinspensioen worden en met ongeveer 
30.000 fr. per Jaar verhogen. Een kleine be
rekening toont aan dat dit mechanisme 
na tien jaar reeds een netto^verlies heeft 
opgeleverd van minstens 630.000 fr. Voor 
zelfstandigen kan dit verlies nog altijd 
iets minder dan een half miljoen fr. be-
c|r<agen I 

De pensioenwetgeving Is voor velen een 
ontoegankelijk terrein. Maar de art. 19 en 
7 van de hogervermelde Koninklijke Be
sluiten zijn aan iedereen bekend. Van de 
wetgeving, over de financiële weerslag 
ervan, naar de dagelijkse praktijk Is er 

voor velen dan ook maar één uitweg : men 
gaat samenwonen als man en vrouw, 
maar niet weinigen zullen de weg naar 
burgemeester en/of pastoor nooit in
slaan ! 

Voor zeer velen onder hen Is dit samen
wonen een gewetensdrama ! Men plaatst 
zich inderdaad niet met een lioht gemoed 
in een toestand die men een heel leven 
lang heeft veroordeeld en die trouwens 
niet met redelijke argumenten te verdedi
gen is. Maar een half miljoen fr. op tien 
Jaar is veel geld en voor vélen zelfs héél 
veel geld ! 

Wij oordelen niet. Wij veroordelen niet. 
Het is niet aan ons een oordeel te vellen 
over beslissir^en die niet zelden na lan
ge gewetensstrijd zijn gevallen. Wi j vra
gen alleen dit : dat de wetgever zo snel 
mogelijk in de pensioenwetgeving voor 
werknemers en voor zelfstandigen die
zelfde loglka zou inbouwen die reeds te 
vinden is in de pensioenregeling voor 
staatsbedlenden : dat een weduwe die 
hertrouwt niet langer haar pensioen zou 
verliezen. Op die wijze zal de trouw aan 
levenslang gehuldigde beginselen van de 
enen niet langer de heldenmoed vergen 
die van de anderen niet gevergd wordt ! 

Willy Cobbaut 
v • n • 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN IX/12 
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VRIJSTELLING VAN KIJK- EN LUISTERGELD 

Reeds in rubriek nr IX/01 hebben we opgenomen 
wie gerechtigd is op vrijstelling van kijk- en luister
geld. We sommen de kategorie gerechtigden nog 
even op, maar gaan vooral nader in op aspekten 
van het reglement waarover misverstanden bestaan. 

Gerechtigden 

Gebrekkigen of zieken die zwaar gebrekkig zijn — 
Blinden - Doofstommen - Lijders aan laryngecto-
mie gepaard met stomheid - Slachtoffers van ar
beidsongevallen (60 % - 80 % werkonbekwaam) -
Slachtoffers ongevallen gemeen recht (80 %] -
Slachtoffers beroepsziekten (80 %} - Invaliede 
mijnwerkers (80 %) - Militaire invaliden vredes
tijd (80 %) - Gehandikapten (80 %) - Mentaal ge-
handikapten (80 % of afzondering ten huize] - Ge
brekkigen erkend door de Dienst vr Minder-Valie-
den (80 %] - Oorlogsinvalieden (50 %) . 

Belangrijke opmericingen 

1. Percentages van invaliditeit of werkonbekwaam
heid, vermeld door geneesheren en verklaringen 
van gemeente-overheid of ziekenfondsen kunnen 
niet in aanmerking genomen worden voor het 
verlenen van deze vrijstelling. 

2. Hoge ouderdom, weduwstaat, het genot van een 
ouderdomspensioen of de staat van behoeftig
heid kunnen op zichzelf niet als geldige reden 
in aanmerking komen . 

3. De vrijstelling wordt toegekend zonder terug
werkende kracht. Hieruit volgt dat taksen voor 
het lopend jaar moeten gekweten worden, be

halve als het houden van het/de toestel(len) 
slechts aanving na het vervullen van de formali
teiten die voor het verkrijgen van de vrijstelling 
vereist zijn. 

4. Het toestel moet de eigendom zijn van de be
trokkene. Maar het feit dat het in de gemeen
schappelijke huiskamer is opgesteld, ontneemt 
niet het recht op de vrijstelling. 

5 Het inkomen van de aanvrager speelt geen rol. 

6. Er kan vrijstelling verleend worden zowel voor 
huistoestellen als voor draagbare toestellen en 
voor auto-radio's, mits uitdrukkelijke bevesti
ging dat deze toestellen uitsluitend door of in 
aanwezigheid van de aanvrager gebruikt worden. 

7. De aanvraag moet niet elk jaar opnieuw worden 
ingediend. De adres-veranderingen moeten wor
den aangegeven. 

Aanvraag 

De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 januari 
van het jaar vanaf hetwelk men de vrijstelling wil 
genieten. Het adres : Dienst Kijk- en Luistergeld, 

A. Bertulotstraat 2, 1000 Brussel. 

PS : Aanvraagformulieren zijn eveneens ter be
schikking op het prov. sekretariaat van het Oost-
Vlaams Centrum voor Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming ,p/a Bosstraat 2, 9391 Baardegem. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

REGIONAAL 
GEIINSBELEID 

Het gezin is een der hoekstenen van onze 
maatschappij. Het is, letterlijk en figuur
lijk, het « tehuis » waarin wij geboren 
worden, als kind naar de volwassenheid 
groeien, tot wi j uitvliegen om zelf een 
eigen gezin te gaan vormen, waarin wi j 
dan onze eigen kinderen groot zien wor
den. Het gezin is de vertrouwde kring 
waarnaar wi j altijd kunnen terugkeren, 
waar wij geen nummer zijn, maar leven
de, voelende, beminnende mensen. Het 
gezin is de eerste maatschappelijke 
kring rondom ons. Vanuit deze kleine 
kring leven wij het maatschappelijk leven 
mee. 
Ir) het kader van de sociale politiek van 
een land neemt het gezin dan ook een 
belangrijke plaats in, evenals in het kader 
van andere beleids-aspekten : ruimtelijke 
ordening, ekonomische politiek, volksge
zondheid, burgerlijk recht, enzovoort. Al 
te ' veel wordt over al deze dingen even
wel nog teveel gedacht als in feite beho
rend tot het uitsluitend domein van de 
nationale politiek. Ten onrechte. Ook 
voor gemeenten, agglomeraties, federa
ties, interkommunales, provincies en ge
westen ligt ten bate van de gezinnen een 
belangrijk werkterrein open. 
Meer nog dan de nationale politiek ten 
aanzien van de gezinnen, is deze gemeen
telijke en regionale gezins-politiek de 
zaak van iedereen. Niet alleen zijn wi j 
daar direkt bij betrokken — dat zijn we in 
feite bij de nationale politiek ook — maar 
vooral omdat wij op dit plaatselijk en 
gewestelijk beleid een direkte invloed 
kunnen uitoefenen : door persoonlijke 
kontakten met plaatselijke mandatarissen 
bv., langs gezinsraden bv., enz. 
Het volstaat evenwel niet voor gemeen
telijke en gewestelijke gezinspolitiek be
langstelling te hebben. Zoals dat met 
veel dingen het geval is, verdient het 
aanbeveling over de mogelijkheden van 
dit aspekt van de gemeentelijke en ge
westelijke politiek goed geïnformeerd te 
zijn. Dat is trouwens ook een aanbeve
ling die we aan de gezagsdragers — op 
alle vlakken — zouden willen meegeven. 
Maar : waar vinden we dokumentatie 
over de gemeentelijke en regionale ge
zinspolitiek ? Waar leren we hoe een ge
zinsraad met sukses het plaatselijk be
leid in de goede richting kan stuwen 7 
Wie zegt ons wat er zo allemaal tot het 
werkterrein van de gemeentelijke sociale 
en gezins-politiek kan behoren ? Hoe 
dient een speelplein opgevat te zijn ? 
Een open jeugd- en gezinsboerderij, wat 
is dat ? Wat kan een gemeente doen op 
gebied van gezinshulp ? Enzovoort, enzo
voort. 

Over deze en talrijke andere zaken kunt 
U zich een praktische dokumentatie aan
leggen. Daarvoor zorgt de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen. De BGJG geeft in
derdaad sinds 1972 het driemaandelijks 
tijdschrift •< Regionaal gezinsbeleid » uit. 
Het telt op dit ogenblik 64 bladzijden van 
een handig formaat (15,5 x 22 cm). Wij 
achten dit driemaandelijks blad dé ideale 
bazis-dokumentatie voor lokale mandata
rissen, voor sociale werkers en in het 
algemeen voor iedereen die een aktieve 
belangstelling heeft voor plaatselijke en 
gewestelijke gezinspolitiek. 
Wij vestigen er dan ook graag uw aan
dacht op. 

Cw. 

« Regionaal gezinsbeleid », driemaande-
lijks tijdschrift uitgegeven door de BGJG. 
Prijs : 125 fr. (leden) ; 200 fr. (niet-le-
den). Te storten of over te schrijven op 
prk. 000/0105595/59 BGJG, Troonstraat 
125, 1050 Brussel. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
EOHO 

Het Antwerps arr. dansfeest van 
29 november, was weerom een 
• voltreffer van formaat ». De 
massa aanwezige vrienden geno
ten er, tot in de vroege uurtjes, 
van een gezelligheid en sfeer, ge
bracht door het Antwerps Metro
orkest in een feestelijk Alpheus-
dal te Berchem. Voor de vriende
lijke attentie, m woorden gebracht 
door sen. Hector De Bruyne, en 
omgezet in een bloemenruiker, 
aan het adres van « onze vrou
wen » die zo menigmaal hun echt
genoot in de werking van het 
partijleven zien optrekken, danken 
mevr. Oktaaf Meyntjes en mevr. 
Wim Claessens het arondisse-
ment. 
ARR. SEKRETARIAAT 

In het raam van de arr. sekreta-
riaatswerking zal arr. sekr. Wim 
Claessens twee « tref-avonden » 
per maand houden, in het lok.-
sekr.-gebouw, Wetstr. 12 te Ant
werpen, en wel elke eerste en 
laatste maandag (dus niet zoals 
vroeger medegedeeld de 2de en 
4de dinsdag) dit ten behoeve 
van de afdelingsbesturen. 

ANTWERPEN (Stad) 
VUJO 

Alle informatie bij mej. De Mot
te Erika, Venezuelastr. 6/91, 2030 
Antwerpen, tel. 42.24.86. 
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. 

m^if 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGBN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

BORGERHOUT 
ABONNEMENTEN « WIJ » 

De postbode zal u de fiernieu-
wing voor ons weekblad « Wij » 
aanbieden. Indien u afwezig was 
wendt u tot één van onze manda
tarissen of bestuursleden of 
breng een bezoek aan ons sekr., 
Statielei 8. 
LIDMAATSCHAP 1976 

In de loop van de volgende we
ken zullen onze wijkverantwoor-
delijken u een bezoek brengen om 
u in de mogelijkheid te stellen 
uw lidmaatschap te hernieuwen. 
Wij rekenen op uw trouw. 

HERENTALS 
STADSRAAO 

Op zorrdag 14 december om t4u 
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 ziijn welkom. 
AMNESTIEMARS TAK 

Op zaterdag 20 december van 
Herentals naar Lier. Vertrek om 
10u30 op de Markt te Herentals. 
Halverwege spreken we onze 
knapzak aan. Eucharistieviering 
om 17u30 in de Jezuïetenkerk te 
Lier. Nadien krijgen we belegde 
boterhammen en warme drank. 
Deelnemers met personenwagens 
worden per bus naar Herentals 
teruggebracht. TAK heet iedereen 
van harte welkom. 

HEIST-OP-DEN-BERG 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Emiel Vanlangendonck heeft zijn 
maandelijkse zitdag op maandag 
15 december van 20 tot 20u30 in 
café Bij Amelie, Lostr. 

HOVE 
LIDMAATSCHAP 1976 

Onze bestU'Urs- en kaderleden 
zijn volop bezig met het hernieu
wen van de ledenkaarten 1976. Er 
zijn ook reeds een heel deel nieu
we leden aarigewopven, 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. 

ITEGEM 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Emiel Vanlangendonck heeft zijn 
maandelijkse zitdag op maandag 
15 december van 19 tot 19u30 ten 
huize van Fons Van Houdt, Kleine 
Hooiweg 4. 

KONTICH 
VUJO'S ALTERNATIEVE 
11.11.11-AKTIE 

Zoals u wellicht in een vorig 
nummer heeft gelezen, heeft 
VUJO-'Kontich zich in een stand
punt uitgesproken tegen de mede
werking aan de 11.11.11-aktie. Wij 
hebben daarna echter niet stilge
zeten en zijn gestart met ons al

ternatief plan « Mariette ». Mariet-
te is een 43-jarige MS-patiënte die 
afgezonderd leeft in een benepen 
donker kamertje van een bejaar
dentehuis. Zij kan zich niet ver
plaatsen en is volledig afhanke
lijk van familie of bezoekers ; 
aangezien ze bijna geen van beide 
heeft.... Wij dachten, in samen
werking met andere aktie-groepen, 
aan een rolwagentje. Van de kost-
p.rijs (75.000 fr.) wordt slechts 
12.000 fr. door de mutualiteit ge
financierd en de KOO zorgt reeds 
voor de kamer. Dat rolwagentje 
zou voor Mariette een horizon van 
bewegingsvrijheid betekenen. Ook 
u kan ons daarbij helpen. U be
zorgt ons een enveloppe met ver
melding « Mariette », op één der 
volgende adressen : Gerda Jae-
ken, Witvrouwenveldstr. 14 ; Ju-
lien Cibos, Mechelsestwg 188 ; 
Edward Lemmens, Kauwlei 11 ; 
Erik Faes, Reepkenslei 72. De ak-
tie wordt afgesloten op 20 decem
ber. 

MECHELEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Openingsuren bureel : maandag, 
dinsdag en donderdag van 14 tot 
16u. Woensdag van 16 tot 19u. El
ke maandag kunt u voor alle mo
gelijke problemen terecht bij on
ze sociaal assistente. Wil je meer 
weten'.pver de diensten van het 
onafhankelijk Vlaams ziekenfonds 
Tak Mechelen, Bleekstr. 6, Meche-
len, tel. 015/21.11.18 neem dan 
kontakt op met Emiel Vanlangen
donck, Clemenceaustr. 59, St-Ka-
telijne-Waver, tel. 015/21.66.12. 

COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND BORSBEEK 

* 
Betrekking van gezins- of bejaar
denhelpster is te begeven. Voor 
inlichtingen en voorwaarden zich 
wenden tot de Voorzitter van de 
Commissie, Lucien Hendrickxlei 
20, 2210 Borsbeek. 
Kandidaturen moeten aldaar met 
ter post aartgetekend schrijven 
toekomen ten laatste op 23 de
cember 1975. (advertentie) 

HERENTHOUT 
SENATOR VAN DIERENFILM 
Vrijdag 19 december vertoont het Van Dierenkomitee te He
renthout in zaal Efa om 20 uur de première van de film « Se
nator Van Dierenherdenking », 
De kineast is Rik Hellemans uit Antwerpen. 
De fi lm duurt ongeveer 30 minuten, werd opgenomen op 16 
mm en is een kleurfilm. 
Naast o.a. beelden van de koren van Mol en Herenthout en de 
fanfare van Nijlen, werd vooral aandacht besteed aan vraag
gesprekken met o.m. Cyriel Van Hove, Arthur Heylen, Ward 
Hermans en Wim Jorissen. 
Na de film Van Dieren wordt de Nederlandse en uitstekende 
fi lm « Bij de beesten af » vertoond. Bert Haanstra is de 
auteur van deze f i lm. 

NAAR EERSTE 
DUIZENDTAL 
Na een goede maand strijd ligt de kaap van de eer
ste duizend punten voor de boeg. De boeg van de 
snelle en geduchte « kruiser » Kris Versyck, die de 
leiding van de Top 20 stevig in de Gentse klauwen 
houdt. De top van de top 20 is intussen veranderd : 
Juul Moens schuift Antwerpen naar boven en met 
Jef Nagels deed West-Vlaanderen zijn intrede in de 
eerste vijf. Het Oostvlaams monopolium is dus ver
broken, bovenaan zijn thans alle Vlaamse provincies 
op Limburg na vertegenwoordigd. 
Daar is de naam Limburg gevallen. Onze Limburgse 
vrienden zijn inderdaad opnieuw niet vertegenwoor
digd in de algemene rangschikking van de abonne
mentenslag. Het ontbreekt hen nochtans niet aan 
goede wil en werfkracht, maar toch doen we deze 
week een speciaal beroep op het Limburgse VU-
kader om met man en macht de Limburgse wagen 
vooruit te duwen, zodat ook hij meehelpt om onze 
voorsprong te behouden en zelfs te vergroten. 
Inderdaad, het aantal abonnementen op dit ogen
blik overtreft het aantal van begin december vorig 
jaar. Een reden te meer om de inspanning op te 
voeren. Nietwaar dames ? Laten jullie al het werk 
aan Georgette De Kegel en Li liane Wouters ? Toch 
niet waar zeker 1 

1. Kris Versyck, Gent 

2. Georgette De Kegel, Ninove 

3. Juul Moens, Antwerpen 

4. Jef Nagels, Oostende 

5. Bert De Cremer, Denderhoutem 

6. Jef Vinex, Erps-Kwerps 

7. Geert Bourgeois, Izegem 

8. Jan Caudron, Aalst 

9. Joris Depré, Tervuren 

10. Ferre De Beuckelaer, Kontich 
11. Theo Boenders, Zaventem 

Willem Nollet, Hove 
Liliane Stevens, Zwijndrecht 

14. Daniel Denayer, Aalst 
Jozef Labaere, Kortrijk 

16. Koenraad Dirckx, Schoten 

17. Georges Bouchier, Wachtebeke 
Vic De Winne, Dilbeek 
Noël Lecompte, Wervik 
Robert Coghe, Koolskamp 
Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas 
Herman Deprijck, Melle 
Eugeen Franco, Oostende 

924 

552 

348 

342 

333 

300 

288 

168 

156 

108 

96 
96 
96 

84 
84 

72 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
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MECHELEN 
VUJO-KADERDAG 

Op zaterdag 13 december 
van 10 tot 17u in J . I JA .C , Kan. 
De Deckerstr. te Meohelen. 

MERKSEM 
VK ATLANTA 

Dat de wedstrijd tegen leider 
Porno een zware dobber ging zijn 
was wel te verwachten, doch dat 
het een ware afstraffing zou wor
den had niemand zich kunnen 
voorstellen. De eerste speelhelft 
was nochtans niet teleurstellend, 
met weliswaar 2 Pomo-doelpunten 
op de 15e en 43e min. maar ook 
een n^ooi tegendoelpunt van Leo 
Driessen, zodat de 2-1 ruststand 
zeker verantwoord was en alle 
hoop op een goede uitslag nog 
niet verzwonden was. Na de rust, 
die deze maal onze jongens blijk
baar geen goed had gedaan, be
gon dan een waar Pomo-doelpun-
tenfesfwal. inderdaad kon de 
thuisploeg in de 46e, de 64e en de 
69e min. hun voorsprong tot 5-1 
opdrijven. Eindelijk, in de 84e min. 
konden onze jongens zich dan 
toch even uit de verdrukking los
rukken en op een mooie voorzet 
van Stany Miobels kon Leo Van 
Leeuwen met het hoofd het 2de 
Atlanta-doelpunt aantekenen. Deze 
stand bleef echter net lang op 
het bord staan, want op de 88e en 
89e min. werden de eindcijfers 
nog tot 7-2 opgedreven. Een wed
strijd dus om zo vlug mogelijk te 
vergeten. De eerstvolgende kom
petitiewedstrijd spelen we tegen 
Voorspoed te Boechout op zondag 
4 januari 1976 om 14 u 30. Verza
meling in VI. Huis Tijl, Bredabaan 
298 om 13 u. 

MORTSEL 
WENSEN 

Onze trouwe ouderdomsdeken 
Jan Claesens, onderging zojuist 
een tweede heelkundig ingrijpen. 
Zijn VU-vrienden, en de grote 
buurtgemeenschap « Savelkoul-
Llersestwg » wensen hem van 
harte een algehele genezing en 
een spoedige terugkeer in zijn ge
achte familiekring. 

MOL 
VLAAMS 
ONTMOETIMGSCENTRUM 

Na vele diskussieavonden Is er 
in Mol een VZW « Vlaams Ont
moetingscentrum te Mol » opge
richt. 'De doelstellingen van deze 
VZW kunnen wi j als volgt samen
vatten : het verzorgen en bevor
deren van het Vlaams socio-kultu-
reel leven. Als eerste taak heeft 
de VZW op zich genomen het zoe
ken naar een geschikt lokaal waar 
alle verenigingen met Vlaams ka
rakter een onderkomen kunnen 
vinden. Met vreugde kunnen wij 
u zeggen : er is een Vlaams lo
kaal. Zoals overal staan ook wi j 
hier voor een zwaar financieel 
probleem. Wij verwachten u allen, 
die begaan zijn met de verdere 
uitbouw van ons lokaal, dat wij op 
uw milde steun kunnen rekenen. 
U kan ons helpen door een over
schrijving op bankrekening nr 
413-3052721-91 van de VZW 
Vlaams Ontmoetingscentrum bij 
de Kredietbank te Mol. 
LIDKAARTEN 

Het jaareinde nadert stilaan, de 
tijd waarin alle abonnementen en 
lidkaarten worden hernieuwd. On
ze mensen zullen u eerstdaags 
een bezoek brengen om de lid
kaarten voor 1976 te hernieuwen. 
Ook in 1976 blijft de Vlaamse 
strijd van zeer groot belang en 
rekenen wij op uw steun door 
het hernieuwen van uw lidkaart. 
NOORDERWIJK GROEI 

'Het zal dit jaar ongeveer twee 
jaar geleden zijn dat te Noorder-
wijk een VU-afdeling werd opge-^ 
richt. In deze Kempense gemeen
te was voorheen nooit enige akti-
viteit te bespeuren geweest. Ini
tiatiefnemer Marcel Mertens 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

heeft hier voorwaar zwaar labeur 
verricht. De resultaten worden 
reeds voelbaar : een flink aantal 
leden en een stijgende belangstel
ling bij de bevolking. De plaatse
lijke afdeling heeft zeker ook haar 
steentje bijgedragen tot het sla
gen van de « herdenking Edmond 
Van Dieren » te Herenthout. 

OLEN 
NIEUWE KERN 

In het onontgonnen gebied, de 
streek Olen-Noo.rderwijk-Morkho-
ven, kostte het heel veel moeite 
een kern te vormen. De pionier in 
deze streek is onbetwistbaar onze 
vriend. Marcel Mertens, uit Noor-
derwijk. In 't begin was de aktie 
vooral gekoncentreerd te Noor-
derwijk. Het blijft er echter niet 
bij. Olen staat nu volop in de be
langstelling. Het dienstbetoon 
kende een aanhef met heel wat 
sukses. Alles wijst erop dat Olen 
weldra, in de beste verstandhou
ding met Noorderwijk, een zelf
standige en bloeiende afdeling 
wordt. Eens te meer zullen de 
pessimisten die beweren dat In 
Olen niets mogelijk is ongelijk 
krijgen. Alle inlichtingen : L. 
Geens, De Heikens 37, Olen, tel. 
014/21.41.00. 

TURNHOUT (Arr.) 
VUJO 

Wie de uitbouw'van de VUJO 
in het arr. financieel wil steunen, 
kan zijn bijdrage overmaken aan 
de KB nr 413-2087021-26 van VUJO 
arr. Turnhout. 

GEMEENTE SCHILDE 

Eén betrekking van halfgeschool
de werkman A, in vast verband. 
Is te begeven bij het Gemeente
bestuur van Schilde. 
Voorwaarden en inlichtingen zijn 
te bekomen op het gemeentese
cretariaat. 
De eigenhandig geschreven aan
vragen met de nodige bewijsstuk
ken dienen ten laatste op 31 de
cember 1975 per aangetekende 
zending bij de heer burgemeester 
toe te komen. 

(advertentie) 

KflL€nD€R 
DECEMBER 

11. Edegem 

12. 

Kulturele Kring : wijnavond In Drie Eiken. 

Antwerpen (arr.) : Arr. raad om 20u30 In lok. Trefpunt, 
Turnhoutsebaan 289 te Deurne. 

12. . Kontich : VUJO-dia-montage « FederaHsme en Nationa
lisme » door volksvert. J. Vandemeulebroucke, om 20u 
in lok. Alcazar. 

13. Tisselt : 4de Vlaams dansfeest in zaal Molensteen met 
het orkest The Nichtingbiele om 20u. 

13. Herentals (Noorderwijk) : VUJO richt een kolportage in. 
Bijeenkomst om 13u30 aldaar. 

14. Merksem : St-Niklaasfeest ingericht door VK Atlanta 
voor de kinderen van de leden. Zaal TIjl, Bredabaan 298, 
om 16u30. 

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

17. Merksem : VU-kemledenvergadering om 20u30 in het 
VU^ntmoetir»gscentrum, Bredabaan 298. 

19. Duffel : Arr. raad Mechelen in Gildenbuls om 20u30. 
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, te l . 27.91.14. 

21. Herentals : Sociale aktie bejaardentehuis om 16u30. Bij
eenkomst om 16u in De Zalm. Vanaf 14ti30 VUJOverga-
dering. VUJO-initiatief. 

27. Broechem : Jaarlijks VU-kerstfeest in zaal Luyckx (Sta
tie Broechem). Aanvang'om 14u. 

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

28. Kontich : VUJO-Wintertooht naar Vlassenbroek. Inlich
tingen bij Gerda Jaeken, Witvrouwenveldstr. 14, tel . 
57.14.03. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98Jt6 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRABANT 
Asse (Fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

Volgende raad gaat door op 
dinsdag 16 december in zaal 
Uilenspiegel te St-Kat.-Lombeek 
Ingang zaal, kafee heeft sluitings
dag. Begin 20u. 

BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

Niettegenstaande de betrachti-
ging van de administratieve sekre 
tarrs om zich zoveel nrogelijk ten 
dienste te stellen van de afdelin
gen, is hem dit wegens het over
tollige werk totaal onmogelijk ge
worden. Het arr. bestuur heeft 
dan ook beslist dat het arr. sekre-
tariaat voortaan toegankelijk zal 
ziin van maandag tot en met don
derdag, telkens van 19 tot 20u. 
ARR. BESTUUR 

Met betrekking tot de kerst- en 
nieuwjaarsdagen zal het arr. be
stuur in de maand december 
slechts éénmaal vergaderen, nl. 
op 18 december om 20u stipt. 

DRUiVENSTREEK 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Welke overtuigde Vlaming uit 
Duisburg, Hoeilaart of Eizer be
zorgt ons een klein lokaaltje waar 
de maandelijkse zitdagen van de 
Vlaamse Ziekenkas zouden kunnen 
doorgaan. Om aan de wensen van 
vele menspn te voldoen willen 
we stilaan onze « café-periode » 
verlaten om de zitdagen te laten 
doorgaan in burgershuizen. Hier
voor hebben we echter uw mede
werking nodig : massa's huurgeld 
kunnen we niet betalen. Maar u 
zelf, een overtuigde buur of een 
familielid heeft wellicht ergens 
een plaatsje of een hoekje dat we 
kunnen inrichten om de zitdagen 
te laten doorgaan. Een kleine ver

goeding kan er steeds af I Kunt u 
ons helpen of hebt u suggesties, 
meld het ons, we zijn er u nu 
reeds oprecht dankbaar om. 

DUISBURG 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zitdagen : café Op de Grens, 
de laatste zaterdag, 20-21 u ; zaal 
Desmet, de 2de donderdag, 18u30. 
19u30. 

ERPS^WERPS 
ABBONNEMENTENSLAG 

Onze talrijke « Wij «-lezers vol
gen met ruime belangstelling de 
werking van onze topwerver Jef 
Vinex. Jef wijdt al vele jaren zijn 
beste krachten aan het werven 
voor ons blad. • Wij » heeft in
gang gevonden bij leden en sim-
patisanten. Zoals u ongetwijfeld 
weet krijgt ons blad niet de min
ste staatstoelage en kan slechts 
voortbestaan dank zij uwe inspan
ningen. Enkele trouwe « Wij »-
lezers waren afwezig bij het aan
bieden van de ontvangstkaart. Bel 
onmiddellijk naar Jef Vinex, tel. 
759.60.24 en de zaak komt klaar. 

Wie 500 fr. wi l overschrijven kan 
dit op PR 000-0522310-62 van Jef 
Vinex, Mechelsestwg 67. Gratis 
proefnummers liggen eveneens 
ter beschikking. 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zitdag : zaal Clemens, elke 3de 
3de donderdag, 19u30-20u30. 

LOONBEEK-NEERIJSE-
HULDENBERG 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zitdagen : Schoolstr. 2, elke 
laatste zaterdag, 18u30-19u30. 

Uitbouw : voor deze gemeenten 
zoeken wij een medewerker die 
de Vlaamse Ziekenkas verder kan 
uitbouwen. Geïnteresseerden kun-
nan reeds starten met de bestaan
de kern en leden. In de Druiven-
streek waren er trouwens vier jaar 
geleden sleohts vijf leden, op dit 
ogenblik zijn dat er reeds 650. 
Bent u de gezochte « wilier » ? 
Bel naar Dirk Hiers, Langeweg 34 
te Overijse en u krijgt aHe ge
wenste inlichtingen en steun. 

JETTE 

EN TOCH GAAT « DE SLAG » DOOR ! 

Ondanks alle mogelijke berichten gaat de film « De 
slag om Schaarbeek » door. 
« De Vlaamse Vrienden - Brussel » nodigt allen 
van harte uit de voorstelling bij te wonen in zaal 
Exelsior, Mercierplein te Jette. Spreker : TAK-voor-
zitter Piet De Pauw. Inkom 40 fr. Begin 20u30. 

ML€nD€R 
DECEMBER 
13. Buizingen : VU-pensenkermis 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 Celis, 
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 Exelsiior, 
Mercierplein, Jette. Spreker : Plet De Pauw. Inkom : 
40 fr. 

13. Wolvertem : Afdelingsbal om 21u in zaal St-Cecilia, 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. 

20. Haacht : De afd. Haacht-Wespelaar-Tildonk-Wakkerzeel-
Kelfs houden hun afdelingsbal in zaal « Onder de toren » 
te Haacht om 20u met zangeres Cindy. 

28. Leuven : Vlaams Verbond voor Gepensioneerden richt 
een kerstfeest in om 14u in de zaal van Egenhoven. Kos
ten : 100 fr. voor een warm eetmaal met koffie en bier 
naar believen, inschrijven bij A. Van Hoof, Overwinnings-
str. 24, Kessel-Lo (25.20.14). 

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

OOST-VLAAN DEREN 
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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>Jaarde Lezer (es) 

Reeds in I906 vestigde Lo-
dewi.jk de î aet de aandacht 
van de Vlamingen op het be
lang van de universitaire 
hervormingen."Het leven der 
hogescholen" .izo schreef hij 
"is innig verbonden aan het 
midden waari^., zij zich ont-

'*-ikk.ëlè'n.'Nevens hun leidende roï:: 'ondergaan zij 
'op'hun 'beurt de invloed van, de,.verariderinè der 
heersende begrippen, en zij moeten zich schik
ken naar de evolutie der staatkjigdljge inrich
tingen, ^^^m 
Vanuit de verfranste Belgische strukturen heb
ben de Vlamingen moeiaaaml aen,»-eS'gen Nederlands 
onderwijs veroverd.Pas in^Sië'les'tiger jaren 
kon een verdere stap worden"gezet,naar de do-
mokratisering toe,ook van het hoger onderwijs;. 
Het ontwerp üe Oroo-Goens-Humblet dreigt dit 
belangrijke werk nu weer te bemoeilijken,en <3e 
Vlaamse universitaire toekomst te ondergraven-
Ket is een typisch 'Belgisch' ontwerp,dat geen 
rekening houdt met de specifieke Vlaamse ,noden 
op dat vlak.(Iet komt nochtans enkel de Vlamin
gen toe hun eigen universitair beleid te bepa^ 
len ! ^' 'mi.^'.t-t*^%' 

Willy KUIJPERS . SïSji'J»! 
Lid van de Kamerkotnmlssie 
voor Nationale Opvoeding 

! ! 11 f 

?^'hmf ^M-i 

S 1 1 1 » L fc i h 

Dinsdag besprak de Kamer het hoofdstuk lil van de programmawet dat han
delt over de financiering van en de kontrole op de universitaire instellingen. 
Op hetzelfde ogenblik betoogden ruim tienduizend studenten, .personeelsleden 
en professoren van alle universitaire instellingen in de Brusselse binnenstad. 
Er heerst groot ongenoegen aan onze universiteiten over het ontwerp De Croo-
Geens^Humblet, dat eik ernstig universitair beleid dwarsboomt en de verdere 
utbouw van sommige instellingen vrijwel onmogelijk maafct. 
In het parlement hebben de parlementisleden van de 'Volksunie het protest 
van de Vlaamse universitaire wereld vertol'kt en door middel van amendemen
ten getracht de ontwerptekst te verbeteren. 
Enkele dagen vóór het parlementaire debat begon heeft onze redaktie op 
het Dosfelinstituut te Brussel vertegenwoordigers van de verschillende uni
versitaire instellingen samengebracht met enkele parlementaire onderwijs-
speoialisten van de Volksunie voor een gedaohtenwisseling over dit fel be
twiste 'hoofdstuk van de programmawet. « ^ •• 
Daarmee gaven wij meteen aan wat minister De Croo te doen s.taat ^ ^ I P ï ^ 
genwoordigers van al onze universitaire instellingen 'bijeenbrengen voor 
overleg met elkaar en met de poltieke bele'ldsinstanties. 
De weergave van dit gesprek vindt u op de beide volgende 'bladzijden. 
Aan dit ges'prek namen van universitaire zijde deel : professor De Schutter 
van de VUB, de professoren Claes en Van Neste van de UFSIA, de h. Van 
Nieuwenhove van het Studiebureau bij het Rektoraat van de KUL, de h. Engel-
bosch, adviseur begroting aan bet LUC en de b. Van Goethem, direkteur aka-
demische planning bij de UIA. ' 
Namens de Volksunie namen daaraan deel : kamerlid Willy Kuijpers, de sena
toren Maurits Coppieters, Rik Vandekerckhove en Maurits Van Haegendoren 
(als moderator) evenals onze hoofdredakteur. Kamerlid Jaak Vandemeule-
broucke woonde eveneens het gesprok bi j . ' * ; ' i ' :?* ,^«Ö^'^ ; ,̂ t 

"•••,'•?-r 

K. VAN GOETHEM 
Direkteur akademische 
planrfing Universitaire In
stelling Antwerpen. 

E EN.GEL60SCH F. VAN NIEUWENHOVE Prof. VAN NESTE Prof. CLAES 
Adviseur voor de begroting Studiebureau bij het Rekte- Universiitaire Fakultelten Universitaire Fakultelten 
Limburgs Universitair Cen- raat Katolieke Universiteit St-1gnatius Antwerpen. St-lgnatius Antwerpen, 
trum. Leuven. 

Prof. OE SCHUTTER 
Vrfje Universiteit Brussel. 

Verantwoordelijke uitgever : Hugo Schiltz, Te Couwelaerlei 135, 2100 Deurne 
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YLAANDERENS UNIVERSITAIRE TOI 
VAN HAEGENDOREN : In de program
mawet van de regering, hoofdstuk 3, 
wordt het universitair beleid op een 
negental punten gewijzigd. Wij kun
nen hier niet alle problemen behande
len, gezien de techniciteit ervan. Wij 
zullen ons dus beperken tot enkele 
grote krachtlijnen. Ik stel voor te be
spreken : de vreemde studenten, de 
studiebegeleiding, de kostprijs per 
student en de personeelssituatie, de 
biezondere noden van elke Vlaamse 
universitaire instelling en de doelma
tige uitbouw van het Vlaams universi
tair onderwijs. 

DE SCHUTTER (VUB) : En laten wij 
ook de terugvordering even bespre
ken van geldsommen uit het begro
tingsjaar 1975 op basis van dit nog 
goed te keuren ontwerp van wet ! 

DE VREEMDE STUDENTEN 

(Red.) België telt momenteel een klei
ne tienduizend buitenlandse studen
ten, waarvan er zon 80 % aan de 
Franstalige universitaire instellingen 
studeren. Dit groot aantal vreemde 
studenten, vooral uit de ontwikkelings
landen, liet de Franstalige instellingen 
toe hun personeelskader in stand te 
houden terwijl de demografische toe
stand van Wallonië en het Brusselse 
nochtans terugliep. Anderen kwamen 
naar hier via het ministerie van Bui
tenlandse Zaken als een soort pre
mie bij de handelsbetrekkingen... Uit 
de ontwikkehngslanden komen meest
al zonen van welgestelden. Anderzijds 
speelt in de ons omringende' landen 
de « numerus clausus • voor een aan
tal studierichtingen zoals bijvoorbeeld 
de geneeskunde. De niet-toegelaten 
studenten uit die landen komen dan 
bij ons studeren. 

Het ontwerp wil nu de kosten van al 
die studenten uit de ontwikkelingslan
den overhevelen op de begroting van 
Buitenlandse Zaken, Algemeen Be
stuur van de Ontwikkelingssamenwer
king. Dit is dus geen besparing. An
dere vreemde studenten worden over
geheveld naar de begrotingen van 
Kulturele Zaken, Nederlandse en 
Franse sektor, indien hun land met 
het onze een kultureel akkoord heeft. 
Dit geldt echter niet voor de EEG-
landen. Studenten die buiten deze ka-
tegorieën vallen moeten voortaan ten
minste de helft betalen van de kost
prijs per student bij hun inschrijving. 

VANDEKERCKHOVE : Het heeft geen 
zin hier zoveel buitenlandse studenten 
aan te trekken voor een universitaire 
basisopleiding (kandidaturen). Dit 
moet in hun thuislanden kunnen ge
beuren. Bovendien houden deze stu
denten in de Franstalige universitaire 
instellingen de personeelsomkadering 
In stand, wat in de praktijk tot een 
scheeftrekking leidt Inzake kredieten 
die aan de universitaire instellingen 
van onze beide volksgemeenschappen 
worden toegekend. 
Men stelt het nu voor alsof het wets
ontwerp hieraan een oplossing geeft, 
maar dit is siechts schijnbaar zo. 
Slechts een procent van de vreemde 
studenten wordt getroffen door de 
bezuinigingen in dit ontwerp, en dan 
zijn het nog voornamelijk buitenlandse 
studenten aan de Vlaamse universi
teiten. 
Ons inziens moet het onthaal van 
vreemde studenten het voorwerp uit
maken van een bewuste beleidsvoe
ring. De toestemming om in België te 
studeren in het kader van de ontwik
kelingssamenwerking zou niet louter 
en alleen gegrond mogen zijn op het 
ai of niet afkomstig zijn uit een ont
wikkelingsland. Men moet ook reke
ning houden met andere elementen 
opdat de ontwikkelingshulp niet van 
haar ware oogmerken zou worden af
geleid. Dit is alleen mogelijk op basis 
van een persoonlijk dossier. En aan
gezien veel studenten uit ontwikke

lingslanden na het behalen van een 
diploma niet meer terugkeren naar 
hun land van herkomst, maar in het 
geïndustrialiseerde Westen blijven, 
zou het wenselijk zijn de terugkeer 
naar een ontwikkelingsland als voor
waarde te stellen. 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : Ik vind 
het belangrijk dat men eens door 
het taboe van een bepaald soort 
ontwikkelingssamenwerking durft te 
prikken. Nochtans voel ik persoonlijk 
minder voor zo'n persoonlijk "dossier 
omdat de gegevens daarin zo moeilijk 
na te gaan zijn. ledere universiteit zou 
echter wel haar eigen « onthaalbe-
leid » moeten hebben en dat ook ver
antwoorden tegenover de overheid. 

VAN GOETHEM (UIA) : Als men een 
dergelijk hoofdstuk aansnijdt wordt 
men al vlug uitgekreten voor « ras-
sist ». De Nederlandstalige insteFlin-
gen hebben het inderdaad moeilijker 
om buitenlandse studenten aan te 
trekken. Toch moet de vraag worden 
gesteld of de Vlamingen niet moeten 
eisen dat hun universitaire instellin
gen een meer op het buitenland ge
richt beleid zouden moeten kunnen 
voeren. En dat ze daarvoor behoorlijk 
zouden gefinancierd worden. Ze zou
den bijvoorbeeld eerder assistenten 
en professoren uit het buitenland kun
nen aantrekken en naar het buiten
land sturen. Wij mogen niet verplicht 
worden de rekruteringspolltiek van de 
Franstalige universiteiten als model 
te nemen voor onze relaties met het 
buitenland. 

DE SCHUTTER (VUB)) : Onze univer
siteiten kunnen zich vooral via hun 
derde cyklus tot het buitenland rich
ten en langs die weg een internatio
nale uitstraling nastreven. Tegenover 
een zogenaamd persoonlijk dossier 
voor de vreemde studenten sta ik 
eerder sceptisch. De universiteiten 
moeten op dat terrein wel over een 
zone van bewegingsvrijheid beschik
ken binnen een welbepaald stramien. 

VAN GOETHEM (UIA) : Inderdaad, en 
daarop ook staatskontrole aanvaarden. 

VANDEKERCKHOVE : De internatio
nale uitstraling van onze universitei
ten is in elk geval niet gediend met 
die grote aantallen eerstejaars ge
neeskunde. 

VAN HAEGENDOREN : We kunnen 
het dus zo stellen dat de noodzaak 
van een buitenlands universitair be
leid door Iedereen wordt aangevoeld, 
maar dan dient het samen te gaan 
met een verantwoordingsplicht ten 
overstaan van onze volksgeraeenschap. 

CLAES (UFSIA) : Nu worden ons ge
woon een aantal zaken opgedrongen. 
En we krijgen ook een toevloed van 
studenten die, universitair gezien, 
vaak niet op het vereiste peil staan. 

ENGELBOSCH (LUC) : 
De sociale rol van de universitaire 
instellingen bestaat erin zoveel moge
lijk begaafde studenten uit minder 
gegoede klassen aan te trekken. Het 
huidig ontwerp voorziet dat er, bene
vens de « ultstralingskoëfficiënt » 
van 2 %, rijke buitenlandse studenten 
kunnen worden toegelaten. Voor zo
ver zij althans het aanvullend inschrij
vingsgeld betalen, waarvan het bedrag 
bepaald wordt op minstens de helft 
van de forfaitaire kostprijs. 
De vraag kan gesteld worden of daar
door geen soort kaste-studenten uit 
rijke landen zich zal aandienen. 

DE STUDIEBEGELEIDING 
EN DE KOSTPRIJS PER STUDENT 

(Red.) Het regeringsontwerp ver
scherpt de studiebegeleidingsnormen 
(minder omkaderingspersoneel) en het 
blijft de menswetenschappen op dat 
punt onderwaarderen. 
Wat de kostprijsberekening per stu
dent betreft, blijft men rekening hou

den met de gekende drie elementen : 
a. - wedden van het onderwijzend en 
wetenschappelijk personeel (AWP) 
b. - wedden van het administratief en 
technisch personeel (ATP) 
c. - werkingskosten, onderhoud, di-
daktisch materieel, enzomeer. 
Daar wordt nu echter globaal overal 
zo'n 5 % op bezuinigd. 

KUIJPERS : In het ontwerp wenst men 
er kennelijk geen rekening mee te 
houden dat de inflatie lelijk huis ge
houden heeft in het weddenpakket en 
in de vaste kostprijzen van brandstof
fen, onderhoud, drukken en dies meer. 
Tijdens een van de uiterst zeldzame 
antwoorden die hij in de kommissie 
op onze talrijke vragen gaf, zei minis
ter De Croo zelf dat het berekening
stelsel in het huidige ontwerp hooguit 
een drietal jaren zou standhouden. 
Vooral de technische en wetenschap
pelijke omkadering met mensen en 
apparatuur, nochtans van enorm be
lang, komt door dit ontwerp in de 
verdrukking. 
Hoe zien jullie deze beperkingsmaat-
regelen. Bestaat er anderzijds geen 
mogelijkheid tot besparingen door 
technische samenwerking tussen de 
acht Vlaamse universitaire instellin
gen voor sommige projekten ? 

CLAES (UFSIA) : Ik hoor de jongste 
tijd steeds vaker de vraag stellen 
waarom er zo'n groot verschil in om-
kaderingskoëfficiënt is tussen de po
sitieve wetenschappen (een begelei
dend personeelslid per 6 studenten, 
n.v.d.r.) en de menswetenschappen 
(een begeleidend personeelslid per 
14 studenten, n.v.d.r.). Dit is biezon-
der nadelig voor de sektor menswe
tenschappen, en strookt hoegenaamd 
niet met de eigentijdse opvatting dat 
de universiteit moet ingebouwd zijn 
in het veranderende maatschappelijk 
gebeuren. 

ENGELBOSCH (LUC) : 
De inflatoire tendenzen hebben voor 
gevolg dat er een onevenwicht ont
staat tussen de forfaitaire kostprijs 
per student (basis voor betoelaging 
van de werkelijke kosten) vooral wat 
betreft de andere werkingskosten en 
in het biezonder de bestedingen voor 
didaktische en wetenschappelijke uit
rusting. Voor de jaren 1972-76 bedroeg 
de verhoging van de andere werkings
kosten respektievelijk slechts 9,84 %, 
5,60 %, 6,50 % , 8 % en 8 %. 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : Ik ben 
het eens met wat professor Claes 
zegt. De sfechte omkadering voor de 
menswetenschappen, die uit het ver
leden dateert, wordt tot norm ge
maakt. De toelage voor het adminlstra-
tief-technisch personeel is zeker te 
laag, vooral in de menswetenschap
pen. 

VAN GOETHEM (UIA) : Dit zijn in 
feite geen studiebegeleidingsnormen. 
Het gaat hier alleen om een klicheren 
van begrotingssituaties. De omkade
ring is véél te krap. In de Universi
taire Instelling Antwerpen (UIA) wordt 
dit biezonder pijnlijk aangevoeld om
dat men daar enkel met een tweede 
cyklus te maken heeft. Andere uni
versiteiten besparen in de praktijk op 
hun kandidaturen. 

VAN HAEGENDOREN : Inderdaad, in 
de wetgeving moet men een onder
scheid maken tussen beleidswetten 
en financiële wetten. En dat doet De 
Croo niet. 

DE SCHUHER (VUB) : De heer Van 
Goethem heeft overschot van gelijk. 
Hoe trekken de universiteiten zich 
uit de slag ? Ze beginnen te bespa
ren op hetgeen ze ontvangen voor het 
onderwijzend en wetenschappelijk 
personeel. Ze doen dan ook beroep 
op de overdrachtmogelijkheid, maar 
boven de 10 % krijgt men daarvoor 
slechts moeilijk de toelating. 
En dan is er nog die fameuze 20 en 

10-regel in het ontwerp (het minimaal 
nodig aantal studenten per kursus, 
n.v.d.r.) die erg nadelig werkt voor 
jonge universiteiten als de Vrije Uni
versiteit Brussel (VUB). Die stelregel 
heeft voor gevolg dat bepaalde afde
lingen als 't ware tot sluiten worden 
gedwongen. En de afbouw van die af
delingen betekent te Brussel meteen 
ook de afbouw van de Vlaamse aan
wezigheid op universitair niveau in de 
hoofdstad. 

COPPIETERS : Wij stelden een lagere 
studiebegeleidingsnorm voor in de 
groep A (menswetenschappen), na
melijk 1 op 10 in plaats van 1 op 14 
studenten. Ook in de groep B (kandi
daturen o.a. in de toegepaste weten
schappen ) n.l. 1 op 8 in plaats van 
1 op 9 studenten. Minister De Croo 
noemde dit echter demagogie... 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : U moet 
toegeven dat de prijs daarvan ook 
enorm is. Sommige universitaire in
stellingen hebben ook wel wat boter 
op het hoofd. Ze voerden nieuwe kur-
sussen ,in maar verzuimden onderbe
zette kursussen af te schaffen. Op dit 
punt is wel degelijk een rationalise
ring gewenst. Men zou kunnen stellen 
dat de universiteiten deze afbouw 
moeten verwezenlijken, waar het nodig 
is, binnen een welbepaalde tijdspanne. 
Elke universiteit moet, na overleg, we
ten wat ze wèl en niet meer program
meert. 

VAN GOETHEM (UIA) : In het rege
ringsontwerp' worden de zaken toch 
wel erg schifrozeen aangepakt. Als er 
over sommige aspkten van het uni
versitair beleid vragen ontstaan moet 
men daarom toch niet dadelijk de 
hele universitaire expansie op de hel
ling gaan zetten. Ons akademisch ka
der ligt toch vast, wat komt men daar 
nu nog aan sleutelen via een 20-10-
regel ? 

DE SCHUTTER (VUB) : Afspraken zijn 
er alleszins nodig, ja. Men moet ech
ter een onderscheid ma1<en tussen het 
voortgezet hoger onderwijs, de derde 
cyklus en het basis hoger onderwijs 
van de eerste en tweede cyklus. Het 
is logisch dat men in een derde cy
klus minderbezette kursussen in over
leg organiseert. 
De nieuwe maatregel komt echter 
hard aan voor het basis hoger onder
wijs in de jonge instellingen zoals de 
VUB en heeft ook konsekwenties voor 
het pluralistisch evenwicht in het 
land. Denk aan de opleiding van de 
leerkrachten, die later in het sekun-
dair onderwijs moeten les geven. Men 
kan stellen dat het pluralisme op die 
manier geschaad wordt. 
De universiteiten zouden zelf het ini
tiatief tot onderling overleg moeten 
nemen. 

KUIJPERS : Tussen de Katolieke Uni
versiteit Leuven en de Gentse Rijks
universiteit worden er toch al ge
mengde projekten uitgewerkt, wat de 
verzekeringsgeneeskunde betreft bij
voorbeeld ? 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : Deze ge
zamenlijke projekten blijven toch erg 
beperkt. Er is enige inertie op dat 
vlak. 

DE SCHUTTER (VUB) : Het is inder
daad nog ongewoon om zo te wer-
Ken. 

VAN GOETHEM (UIA) : Op welke ba
sis berust eigenlijk de studie-begelei
dingsnormen en de 20-10-regel ? 

COPPIETERS : Het was blijkbaar een 
poging tot rechttrekking van sommige 
scheefgegroeide situaties, zoals deze 
te Bergen. 
VAN NIEUWENHOVE (KUL) : Deze 
norm gaat terug op een onderdeel van 
een groot historisch kompromis. Er is 
een verschil tussen het Belgisch sys
teem van financieringsmechanismen 
en het vrijere betoelagingssysteem zo-
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OEKOMST WORDT ONDERGRAVEN 
als het in Nederland en in Engeland 
bestaat. 
Het behoud van een objektiverings-
systeem is in de Belgische politieke 
verhoudingen absoluut noodzakelijk. 
KUiJPERS : In de Parlementaire Han
delingen las ik dat deze norm uit een 
advies van de Nationale Raad voor 
Wetenschappelijk beleid zou voortko-

VAN GOETHEM (UIA) : Inderdaad, 
maar in een aangepaste versie. Ik stel 
ook vast dat in de universitaire instel
lingen de aggregaatsopleidingen niet 
betoelaagd worden en dat de docto
randi niet realistisch verrekend wor
den. 

VANDEKERCKHOVE : In hoeverre is 
het nog mogelijk om de zo belangrijke 
vernieuwing van de onderwijsvormen 
door te voeren met die rigoureuze be
geleidingsnormen ? 

VAN GOETHEM (UIA) : Men zegt nu : 
voor zó weinig studenten moeten wi j 
professoren betalen I Dat is toch wel 
het toppunt. Enkele jaren geleden nog 
werden de nieuwe instellingen opge
richt om de « groten » te ontlasten. 
Hierdoor zou meteen ook de didak-
tische en pedagogische vernieuwing 
mogelijk worden. Nu lijkt dat allemaal 
van geen belang meer te zijn I 

CLAES (UFSIA) : De demokratisering 
waar men in 1971 nog zo mee zwaaide 
is, althans volgens staatssekretarls 
Geens, mislukt. Ze is helemaal niet 
mislukt. Tevens gaf de schaalverklei
ning nieuwe mogelijkheden. Maar daar 
worden wij nu voor gestraft... 

VANDEKER'GKHOVE : De spreiding 
was niet enkel een geografische ont-
vettingsoperatie maar ook een poging 
om tot vernieuwende vormen van uni
versitair onderwijs te komen. 

DE SPECIFIEKE NODEN 
VAN ONZE INSTELLINGEN 
(Red.) Het /'s niet mogeliik een • Bel
gische » universitaire politiek te voe-
rn. Daarvoor verschillen de noden en 
behoeften van de Vlaamse universi
taire instellingen te zeer van de 
Franstalige. Waar bij de Franstaligen 
de stagnatie de jongste jaren een feit 
is, en de teruglooptrend alleen onder
vangen wordt door het groot aantel 
buitenlandse studenten, is de verant
woorde expansie van de Vlaamse uni
versitaire instellingen nog niet aan 
het verzadigingspunt toe. Het ontwerp 
De Croo-Geens-Humblet dreigt nu de 
normale uitbouw van onze Vlaamse 
universiteiten te ondergraven en 
brengt soms hun toekomst in gevaar. 
Elke Vlaamse universitaire instelling 
wordt op haar specifieke manier door 
dit ontwerp getroffen. 

COPPIETERS : In de Gentse Rijksuni
versiteit wordt de landbouwfakulteit 
zwaar getroffen door de inkrimping 
van de kredieten. Nu is het wel zo 
dat een kleine staat als België zich 
geen vier landbouwfakulteiten moet 
veroorloven, maar de manier waarop 
nu besnoeid wordt is toch al te gor
tig. Voor Gent betekent het in feite 
de valbijl. 
Belangrijk voor Gent is ook het per
personeelsprobleem. De minister, en 
ook de kranten, hebben hier toch sterk 
overdreven. Het ATW-personeel groei
de sinds 1971 slechts met ongeveer 
10 % . 

ENGELBOSCH (LUC) : 
In verband met het personeelspro
bleem bij de RUG stel ik mij de vraag 
of het personeelskader dat bestond 
op 1 juli 1971 al dan niet werd uitge
breid. Een eventuele uitbreiding zou 
alleszins in strijd zijn met artikel 40 
van de financieringswet. 

COPPIETERS : Voor de Universitaire 
Instelling Antwerpen (UIA) is het maar 
goed dat artikel 4, zoals het in het 

ontwerp stond dat bij de Senaat werd 
ingediend, nu weggevallen Is. Knel
punten blijven echter de verkrapping 
van de begeleidingsnormen en de ver
hoging van de minimum-basiscijfers. 

VAN GOETHEM (UIA) : We zitten in 
hetzelfde schuitje als de VUB, we 
moeten allebei die 5 % vermindering 
slikken. Voor bepaalde studierichtin
gen is dat katastrofaal. Ons nochtans 
ernstig beleid wordt daarmee bestraft. 
Voor de wetenschappen bijvoorbeeld 
zitten wij boven kader indien het ont
werp van toepassing wordt. Het kan 
ook niet anders. Men trekt nu de 
lijnen anders dan men ze voorheen 
trok... 

ENGELBOSCH (LUC) : 
Van bij de aanvang lag het aantal stu
denten bij het Limburgs Universitair 
Centrum (LUC) veel hoger dan de 
minimum-basiscijfers. Desondanks 
werden de jaarlijkse werkingstoela
gen berekend en uitgekeerd op basis 
van dit minimum-basiscijfer. De daar
uit volgende benadeling werd onlangs 
rechtgezet door de inschrijving in het 
« aanpassingsfeuilleton » van een bij
komende toelage, gesteund op het 
werkelijke aantal studenten. 
Anderzijds voorziet het huidig ont
werp de terugbetaling van een gedeel
te van de patronale personeelslasten 
en van de financiële lasten van de 
investeringen. Voor het LUC stelt zich 
evenwel nog een probleem met be
trekking tot de rentelast op over
bruggingskredieten. Daar moest nood
gedwongen een beroep .op gedaan wor
den bij de ASLK in afwachting van 
het tot stand komen van de nodige 
uitvoeringsbesluiten met betrekking 
tot wettelijk voorziene ontleningsmo-
gelijkheden. 

De vraag is op welke wijze de thans 
door het LUC gedragen interestlasten 
kunnen gerekupereerd worden. 

VAN HAEGENDOREN : Wat de Vrije 
Universiteit Brussel betreft moet men 
het volgende onder ogen houden. In 
1968 kwamen twee belangrijke ak
koorden tot stand ingevolge de be
roering rond Leuven : de overplaat
sing van de Université Catholique 
naar Wallonië en de oprichting van 
een zelfstandige Vlaamse Universiteit 
Brussel. Aan die ereplicht ten over
staan van de VUB mag niet getornd 
worden. De teoretische minimumbasis 
werd, na grondige vergelijkende stu 
die o.a. met buitenlandse instellingen, 
vastgsteld op 5000 studenten. Daaraan 
mag op geen enkele wijze afbreuk 
worden gedaan. 

DE SCHUTTER (VUB) : Inderdaad. Wij 
voerden in dit perspektief onze hele 
programmatie. En nu gaat men, amper 
vijf jaar later, dat basiscijfer van 5000 
studenten afbouwen I Een gevolg van 
het feit dat wij daardoor 41 miljoen 
verliezen, is dat wij nu moeten kiezen 
tussen ofwel de afdanking van perso
neel ofwel het afzien van onze vesti
ging in de nieuwbouw op het Etter-
beekse oefenplein en het Akademisch 
Ziekenhuis te Jette. Vergeet het im
mers niet, wij hebben helemaal NIETS 
meegekregen van de Université Libre 
de Bruxelles (ULB) bij de splitsing. 

KUIJPERS : Zelfs geen halve bib|io-
teek zoals bij de splitsing van Leu
ven... 

VAN NESTE (UFSIA) : De Universitai
re Instellingen St. Ignatius Antwerpen 
(UFSIA) worden op twee punten zwaar 
getroffen door het ontwerp. 
Vooreerst door de verandering van de 
omkaderingskoëfficiënt voor de fakul-
teit van toegepaste ekonomische we
tenschappen, nota bene de grootste 
van het land. Deze wijziging heeft 
zware gevolgen, als men weet dat 
deze fakulteit ongeveer de helft van 
ons studentenaantal uitmaakt. 
Ten tweede wordt de fakulteit poli
tieke en sociale wetenschappen sa
mengevoegd met die van de toege

paste ekonomische wetenschappen, 
met het gevolg dat de studenten van 
de eerstgenoemde fakulteit maar voor 
de helft meer betoelaagd worden. 
Het resultaat van dat alles is dat wij 
het nu met 18 % minder zullen moe
ten doen dan tot nogtoe, dat wij met
een boventallig personeel hebben en 
dat we heel ons beleid inzake nieuwe 
didaktische metodes — waar wi j een 
punt van eer van gemaakt hadden — 
nu gaan moeten afremmen. 
Ten slotte no^ dit, het pluralisme in 
ons universitair bestel werd hier ver
noemd. Mag ik er even op wijzen dat 
dit ontwerp een kleine universitaire 
inrichting van een bepaalde geestes
richting op de lange duur dreigt te 
wurgen ? 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : De kost
prijs voor toegepaste ekonomische 
wetenschappen was voor UFSIA en 
andere instellingen ook wel biezonder 
gunstig, maar ik geef U gelijk dat de 
situatie inderdaad biezonder moeilijk 
wordt voor instellingen die hun uit
bouw moeten plannen binnen een wel
bepaald kader. 

VANDEKERCKHOVE : Men remt door 
dit ontwerp een bepaalde onderwijs-
evolutie af die nochtans noodzakelijk 
is. 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : Het posi
tieve punt in dit ontwerp is het recht 
op terugbetaling van de patronale las
ten en de investeringslasten. Het zou 
biezonder erg zijn geworden als men 
daarmee nog langer had gewacht. De 
wet van 1971 dreigde inderdaad vol
komen uit zijn hengsels te geraken. 

RATIONALISEFIING EN 
UNIVERSITAIRE UITBOUW 

(Red.) In Vlaanderen blijft de deelne
mingsgraad van de 18-25-jarigen aan 
het universitair onderwijs verontrus
tend laag. In die leeftijdsgroep volgt 
in Vlaanderen slechts 5,95 % van de 
jonge mensen universitair onderwijs. 
In Wallonië is dit 8,39 % en in de 
Brusselse agglomeratie 11,85 %. Is 
het ogenblik dan al gekomen om in 
Vlaanderen de expansie en de demo
kratisering stop te zetten ? 

VANDEKERCKHOVE : Die lage deel
nemingsgraad in Vlaanderen bekom
mert mij ten zeerste. Voor onze volks
gemeenschap is het uitermate be
langrijk dat de Vlaamse Interuniversi
taire Raad (VLIR)) er zeer spoedig 
komt. Het demokratiseringsproces is 
in Vlaanderen nog lang niet voltooid. 
Hierbij is ht belangrijk nieuwe onder
wijsvormen uit te testen. De ervarin
gen in Limburg bevestigen dat het 
demokratiseringsproces gediend wordt 
door kleinere instellingen die de jonge 
mensen uit de volksklassen gemakke
lijker over hun drempelvrees heen hel
pen. 

CLAES (UFSIA) : Die financiële be
perkingen op universitair vlak staan 
in tegenstelling tot het gevoerde be
leid in het vernieuwd sekundair on
derwijs (VSO) dat in de Rijksinstellin
gen reeds globaal werd doorgevoerd. 
De VSO-leerlingen zijn afgstemd op 
een brede omkadering in het groeps
werk. Over enkele jaren zullen de uni
versitaire instellingen die VSO-ers 
met minder middelen moeten opvan
gen... 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : Een an
der levensgroot probleem is de hoge 
mislukkingsgraad in de eerste kandi
daturen. Méér dan 50 % zakt er. Dit 
is op zichzelf al een hele energie- en 
kostenverspilling. Wij moeten daar 
ernstig aan gaan dokteren. 

COPPIETERS : U stelt daarmee de ba
sisvraag naar de zin van de eerste 
kandidaturen. 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) . Drie
kwart van die 50 % gezakten gaan dan 
proberen in het niet-universitair ho
ger onderwijs (NUHO). Het is duide
lijk dat wij naar een vernieuwd uni
versitair onderwijs moeten streven, 
waarbij tussen de eigenlijke universi
teiten en het NUHO sluitende over-
gangsmogelijkheden bestaan. 

VAN GOETHEM (UIA) : Wij hebben 
nog nooit een grondige vergelijking 
van de uitgaven voor universitair on
derwijs met buitenlandse becijferingen 
voor ogen gekregen. De bewindvoer
ders beweren wel dat de cijfers niet 
vergelijkbaar zijn, maar ik durf dat te 
betwijfelen. 
En dan is er de inflatie : welk is het 
aandeel daarvan in de sterk gestegen 
kosten ? Indien men aanvoert dat 
men volgend jaar méér zal uitgeven 
aan het universitair onderwijs wi l dit 
nog niet zeggen « méér mogelijkhe
den geven ». 

VAN NESTE (UFSIA) : Ik wil in ver
band met de rationalisering vooral op 
een beginsel wijzen : de rationalise
ring mag de universitaire expansie 
niet tegenhouden noch de demokrati
sering en pluraliteit van ons hoger 
onderwijs in het gedrang brengen. 
Er moet een overlegkomitee komen, 
inderdaad, bijvoorbeeld een Vlaamse 
interuniversitaire Raad. Wat de kon-
krete toepassing betreft kan men be
ginnen rationaliseren op het stuk van 
de derde cyklus en bepaalde speciale 
richtingen. Het is zinloos dat er bij
voorbeeld binnen een straal van 50 
km drie instituten voor kriminologie 
bestaan. 

VAN NIEUWENHOVE (KUL) : Akkoord, 
de rationalisering mag de pluraliteit 
niet in het gedrang brengen ,maar het 
pluralisme mag ook de rationalisering 
niet verhinderen. Een Vlaams interuni
versitair overlegorgaan is er nodig, 
maar ook deskundigheid op het offi
ciële beleidsvlak. 

KUIJPERS : Op 24 u kommissiewerk 
over dat ontwerp noteerde ik geen 
enkele ernstige tussenkomst van de 
beide onderwijsministers, van de 
staatssekretarls of van een van hun 
medewerkers. 

COPPIETERS : Onze ministers van Na
tionale Opvoeding hebben een erg ge
brekkig wetenschappelijke staf. En 
minister De Croo tracht de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad te begraven 
onder de Hoge Raad voor het Univer
sitair Onderwijs. 

DE SCHUTTER (VUB) : Ik onderschrijf 
volkomen de idee van een Vlaamse 
Interuhiversitaire Raad. Ik verkies 
werk van bekwame technici boven po
litiek op (te) korte termijn, ik geloof 
dat men met die VLIR niet moet wach
ten tot alle onderwijsstrukturen op 
punt staan. 

DE TERUGVORDERINGEN 

(Red.) in november kregen de univer
sitaire instellingen een brief van Co
lenbunders, waarin hen meegedeeld 
wordt dat de werkingsuitkeringen voor 
1975 moeten herberekend worden op 
basis van het huidig wetsontwerp, dat 
nog door het parlement moet goedge
keurd worden. 

KUIJPERS : Een ergerlijke zaak, en 
bovendien onwettelijk volgens mij. Ik 
vraag mij af wat de Raad van State 
daarover zou zeggen als een of an
dere universitaire instelling om advies 
zou vragen. 

DE SCHUTTER (VUB) : Die retroaktivi-
teit is een onaanvaardbare techniek, 
die elk opbouwend parlementair werk 
onmogelijk maakt, vermits elke nü ge
maakte wet enkele jaren later zomaar 
van de tafel kan worden geveegd. 
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ACHTERSTELLING 
VAN 
DE VLAAMSE 
UNIVERSITEITEN 

GELEERDHEID 
EN VOLKSKRACHT 

De achterstand en achterstelling van 
een gemeenschap inzake wetenschap
pelijk onderwijs en wetenschapsbe
oefening gaat niet alleen de « intellek-
tuelen » aan Het is voor het gehele 
volk en vooral voor de man en vrouw 
die met werken hun dagelijks brood 
verdienen van belang, dat hun kinderen 
goede leraars hebben, dat de leidende 
ambtenaren van de staat en de rech
ters bekwame mensen zijn, dat de in
genieurs in de fabrieken en de land
bouwingenieurs voor de boer de men
sen helpen konkurrentiële produkten 
voort te brengen waar geW aan ver
diend wordt, dat bekwame deskundigen 
nagaan hoe ons maatschappelijk bestel 
rechtvaardiger kan funktioneren en hoe 
ons leefmilieu kan worden beveiligd 
tegen vervuiling en hinder, dat bekwa
me en toegewijde geneesheren ons bij 
ziekte bijstaan en ons goede raad ge
ven om niet ziek te worden, enz., enz. 
In de moderne samenleving is de we
tenschap één van de belangrijke^ 
bomen tot welvaart en welzijn. 

Senator Maurits Van Haegendoren 

KULTURELE 
AUTONOMIE 
EN UNIVERSITEITEN 
Als minister van Kommunautaire Be
trekkingen heeft de heer Tindemans in 
een officiële brochure « De kulturele 
autonomie » de irvhoud van de kulturele 
autonomie naar het inzicht van de 
grondwetgever toegelicht. 
« Wat men aan de nationale wetgever 
heeft willen voorbehouden heeft be
trekking op datgene wat bekend staat 
als het schoolpakt ». 

"-1 

DOSSIER 
VLAANDEREN 
Ondergetekende ontving graag de nota 
« Achterstelling van de Vlaamse uni
versiteiten » door senator Maurits Van 
Haegendoren. 

Naam 

Adres 

Adresseren aan : DOSFELINSTITUUT, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. 

Het schoolpakt heeft geen betrekking 
op de universiteiten. 
Dus is het wetenschappelijk onderwijs 
niet voorbehouden aan de nationale 
wetgever en de kultuurraden zijn er 
bevoegd voor. 

BEGROTING 

Voor 1976 bedraagt de begroting (uni
versiteiten en wetenschappelijk onder
zoek) : 33 miljard 713 miljoen. 
Universiteiten en wetenschappelijk on
derzoek kosten duur. Een student kost 
jaarlijks aan de gemeenschap (al naar 
gelang instelling en studierichting) tus
sen 90.000 en 350.000 fr. (Vlaamse in
stellingen). (Voor sommige instellingen 
loopt de kostprijs op tot 500.000 fr. per 
student). 
De arbeiders zijn er misschien gevoelig 
voor dat studenten zich kontestatair 
om hun lot en hun « macht » bekom
meren. In eerste orde willen zij weten 

jpf de heren hoogleraren en. studenten 
^^'waarvoor zij werken zich door hun on-

clerwijs en studie nuttifl ftiaken voor 
hen. "^^lif.^^/'f 
Wij hebben intellektuelèn nodig' In 
dienst van ons volk. 

1 

FINANCIERING 
UNIVERSITEITEN 

Voor 1976 zijn van deze 33 miljard voor 
de universiteiten voorzien : 15 miljard 
982 miljoen 213 duizend ; 
Franse sektor : 8 miljard 513 miljoen 
708 duizend ; 
Nederlandse sektor : 7 miljard 468 mil
joen 505 duizend ; 
hetzij 1 miljard 45 miljoen 203 duizend 
minder voor Vlaanderen. 
De verhouding Franstaligen-'Neder-
landstaligen in de leeftijdsklasse 18-25 
jaar (normale gemiddelde leeftijd van 
studenten) is 60 N - 40 F. 
Bij een globale verdeling van de begro
ting volgens deze demografische ver
houdingen zou de verdeling er uitzien 
als volgt (1975) : 

7 miljard 800 miljoen voor de Neder
landse sektor ; 
5 miljard 200 miljoen voor de Franse 
sektor. 
In feite ontvangt de Nederlandse sek
tor zeker meer dan 2 miljard te weinig. 
Mochten zij jaarlijks over twee miljard 
of zelfs maar over één miljard meer 
beschikken zouden de Vlaamse Univer
sitaire instellingen van hun financiële 
zorgen bevrijd zijn. 
Voor Vlaanderen komt de universitaire 
problematiek dus bij voorrang neer op 
een rechtvaardige globale verdeelsleu
tel in afwachting van fiskale autono
mie. 

BIJKOMENDE 
FINANCIERING VOOR 
HET 
WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK DOOR 
DE UNIVERSITEITEN 
Sedert het in werking treden van het 
« ophaalplan Lefèvre » beweren de op
eenvolgende regeringen aandacht te 
hebben voor het ophalen van de Vlaam
se achterstand in het wetenschappelijk 
onderzoek, wel te verstaan alleen in 
een klein onderdeel van het geheel van 
de uitgaven voor de universiteiten en 
de wetenschappen (2 miljard op de 33 
miljard). 
Zolang wij geen fiskale autonomie heb
ben, is de enige rechtvaardige verde
ling een verdeling volgens de totale 
bevolkingsverhoudingen. 
I.p.v. 261 miljoen meer (1975) ontving 
Vlaanderen 55 miljoen minder (1974) 
en wordt alzo voor meer dan 316 mil
joen te kort gedaan. 

90t. «5-if 

BESLUIT 
Uit de optelsom van de geciteerde ge
gevens is te besluiten dat de Vlaamse 
universitaire instellingen voor ver bo
ven de 2 1/2 miljard wordt te kort ge
daan. 
In deze optelsom ontbreekt de opgave 
van de participatie van resp. Franstali
ge en Vlaamse hoogleraren en onder
zoekers aan een aanzienlijk aantal ge
subsidieerde centra en projekten. 
Voor hetgeen de Franssprekenden alzo 
meer ontvangen, krijgt Vlaanderen 
geen «kompensaties». Of zijn het al
leen de Walen die de mond mogen vol 
hebben van « kompensaties » zodra 
Vlaanderen volgens objektieve maat
staven ergens wat meer ontvangt ? 
Wie werkelijk op de bres wil staan 
voor onze universitaire belangen moet 
inzien dat ze alleen gevrijwaard worden 
langs politieke weg, nl. door het fede
ralisme zoals de Volksunie het eist. 

Bovenstaande tekst is een gedeelte
lijke samenvatting van een nota van 
senator l\Aaurits Van Haegendoren. 
Wie zijn nota wil ontvangen sture ne-
venstaand inschrijvingsbonnetje naar 
het Dosfelinstituut. 
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nen verhoogde reeds het aantal 
voorziene exemplaren. Ook de ad
vertenties in de reklamebladen 
blijken heel wat reakties uit te 
lokken. Onze kampagne wordt een 
sukses over gans de lijn. De mee
ting op 18*december wordt beslist 
de kroon op het werk 1 
JNTRODUKTIEFOLDER 

Lezers van • Wij », die de VU 
nog niet zo heel goed kennen, kun-
nen een mooie introdukti,efolder 
aanvragen. Zij ontvangen die gra
tis. Bel of schrijf hiervoor naar de 
arr. verantw. voor prop. W. So-
mers, Klappijstr. 55, Molenstede. 
NOODKREET • WIJ • 

Het arr. Leuven telt al heel wat 
abonnementen op ons weekblad. 
Maar zeker nog niet genoeg, in 
vergelijking met het aantal kie
zers. Jaarli}ks komen enkele van 
onze mensen in de top 20 van de 
werfkampagne terecht. Dat is 
goed en wi j juichen dit toe. Maar 
toch is het noodzakelijk dat ook 
de anderen een bijzondere inspan
ning leveren om het lezersaantal 
te verhogen. Maak vlug een abon
nement i 

OUD-HEVERLEE 
GEHANOIKAPTEN 

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

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Centrum : Vlaams Sociaal Cen
trum, Heuvelstr. 40 : elke donder
dag, 9-11u30 en de 2de dinsdag, 
19u30-20u30 ; Eizer : bij Desees, 
elke laatste zaterdag, 20-21u ; Je-
zus-Eik : zaaltje van café Luxem
burg, elke 1ste donderdag, 19u30-
20u30 ; Maleizen : Langeweg 34, 
de 2de en laatste zaterdag, 10-12u; 
en verder kunt u steeds bellen 
naar 653.91.62. 

ROOSDAAL-BORCHTLOIMBEEK 
SUKSES I 

Hartelijk proficiat aan onze 
vrienden uit het West-Vlaamse Et-
telgem. Wie er echter de eerste 
was met zijn hernieuwing 1976 zal 
nog moeten uitgemaakt worden 
want reeds op de arr. raadsverga
dering B-H-V van 21-11 werden 
wi j door de arr. penningmeester 
vermeld als de eerste afdeling die 
op 19-11 volledig hernieuwde, 
zonder een enkel lid te verliezen 
en vergezeld van een lijst met 12 
nieuwe leden. Wie doet beter ? 

Arr. LEUVEN 
10.901 VOLLEDIG WERKLOZEN 
IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 

SINDS BEGIN NOVEMBER VOERT DE VU 
EEN GROOTSCHEEPSE KAMPAGNE 

Op het ogenblik dat dit artikel 
verschijnt Is de Volksunie in het 
arrondissement Leuven al sinds 
verscheidene weken bezig met 
een grote voorlichtingskampagne 
Inzake werkloosheid. Het ver
heugt ons dat nu ook de BSP, 
een maand na ons is begonnen 
met een aktie. 
Door middel van allerlei Initiatie
ven pogen wi j op een eerlijke 
wijze de publieke opinie te Infor
meren omtrent de toestand en 
het alternatief plan van de VU 
toe te lichten. Zo werden in to
taal reeds meer dan 30.000 pam
fletten verspreid, kwam een af-
ficheaktie op gang ; werd een 
perskonferentie georganiseerd op 
29 november, gevolgd door een 
bliksemaktie in Leuven-stad. Op 
13 december heeft een tweede 
aktie plaats in Leuven, terwijl in 
de verschillende kantons van het 
arrondissement op dit ogenblik 
plaatselijke pamfletaktles worden 
georganiseerd, dokteren anderen 
reeds aan de voorlichtingsverga
deringen in de verschillende ge
westen. Inmiddels verschenen 
reeds meerdere advertenties in 
een reklameblad dat op 153.000 
exemplaren in het arrondisse
ment Leuven verschijnt. Uiteraard 
zitten ook de parlementsleden 
niet stil ; zij bombarderen de be
voegde minister met talrijke vra
gen, zowel mondeling als schrif
telijk. Kortom de driehonderd ka
derleden van het arr. Leuven zijn 
volop in de aktie. 
De werkloosheid is op dit ogen
blik zeker één van de belangrijk
ste problemen waarmee het land 
wordt gekonfronteerd. Het arron

dissement Leuven krijgt hiervan 
een belangrijk deel te verwer
ken. In het arrondissement wer
den tijdens de jongste drie jaar 
een rekord aantal bedrijfssluitin
gen genoteerd en het ziet er naar 
uit dat nog een hele reeks be
langrijke bedrijven zullen volgen. 
Het gevaar is zeer groot dat een 
aantal bedrijven hun produktie 
zullen verplaatsen naar het bui
tenland, omwille van de goedkope 
arbeidskrachten aldaar. Inmiddels 
worden de arbeiders met alle 
mogelijke middelen afgedreigd. 
Zo maken wl] het vandaag mee 
dat sommige direkties hebben ge
dreigd met volledige sluiting, In
dien de arbeiders nog eisen zou
den stellen of eventueel zouden 
staken. Op verschillende plaatsen 
gaan de massale afdankingen on
verminderd hun gang. Gevolg is, 
dat de rijen werklozen aan de 
stempellokalen steeds maar lan
ger worden. 

Hoefde dit allemaal zover te ko
men ? Hoefden er op dit ogen
blik in het arrondissement Leu
ven bijna 11,000 volledig werklo
zen te zijn ingeschreven ? 
Vragen, waarop wij kordaat kun
nen ar»twoorden : « NEEN » I 
Drie jaar geleden heeft ons VU-
kamerlid Willy Kuijpers tot twee
maal toe geïnterpelleerd in de 
Kamer van volksvertegenwoordi
gers. Hij waarschuwde toen reeds 
voor de ernst van de toestand 
en voor de gevolgen, welke zou
den voortspruiten uit de laks
heid, die de overheid tentoon
spreidt inzake het werkloosheids
probleem. Telkens werd hij te
gengesproken door leden van de 

regeringspartijen, met de CVP-er 
Jaak Honckens vooraan. Vandaag 
de dag echter krijgt Kuijpers ge
lijk en komt staatssekretaris 
met dezelfde cijfers voor de dag. 
De regeringspartijen proberen 
zich wit te wassen door de oppo
sitie ervan te beschuldigen geen 
alternatief te kunnen bieden. Wel
nu, dat is volksbedrog ! 
De Volksunie heeft op nationaal 
vlak tot tweemaal toe konkrete 
plannen voorgesteld. Deze plan
nen werden door ervaren deskun
digen en door de traditioneel re
geringsgezinde dagbladpers als 
de best bestudeerde en de meest 
haalbare bestempeld. Toch wil de 
regering niet luisteren en zet zij 
haar politiek ten voordele van de 
traditionele geldmachten en ten 
nadele van middenstand en werk
nemers onverminderd verder. Zij 
houdt het bij een aantal sussende 
beloften en loze verklaringen, die 
geen oplossing bieden, maar In
tegendeel alleen maar tijdsverlies 
inhouden. 

Het ware goed dat de duizenden 
werklozen, ja dat ledereen het 
anti-krisispian van de Volksunie 
onder ogen kreeg. Zo zou men in 
Vlaanderen kunnen vaststellen 
dat de Volksunie het ernstig 
meent. Voor het arrondissement 
Leuven kan dit plan gratis wor
den aangevraagd op het adres : 
VU-arr. Leuven, Swertmolenstraat 
23 te 3020 Herent. 
Bovendien zal de Volksunie In 
het arrondissement Leuven op 18 
december tijdens een perskonfe
rentie haar belangrijk dossier 
« werkloosheid • aan de pers 
voorstellen. Deze perskonferentie 
wordt onmiddellijk gevolgd door 
een massameeting, waar naast do 
plaatselijke mandatarissen ooic 
voorzitter Hugo Schiltz het woord 
zal voeren. Uiteraard staat ook 
deze meeting in het teken van 
onze kampagne tegen de werk
loosheid. 

W. Bomers 
arr. verantw. per» 

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. 

VOSSEIM 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zrtdag : zaal Casino, elke 2de 
donderdag, 20-21u. 

BAR RESTAURANT 

JBt tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van MIeghem-Van Cappellen. 
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tKLOZEN 
lENT LEUVEN 

IER VOERT DE VU 
KAMPAGNE 
dlssement Leuven krijgt hiervan 
een belangrijk deel te verwer
ken. In het arrondissement wer
den tijdens de jongste drie jaar 
een rekord aantal bedrijfssluitin
gen genoteerd en het ziet er naar 
uit dat nog een hele reeks be
langrijke bedrijven zullen volgen. 
Het gevaar is zeer groot dat een 
aantal bedrijven hun produktie 
zullen verplaatsen naar het bui
tenland, omwille van de goedkope 
arbeidskrachten aldaar. Inmiddels 
worden de arbeiders met alle 
mogelijke middelen afgedreigd. 
Zo maken wi j het vandaag mee 
dat sommige direkties hebben ge
dreigd met volledige sluiting, in
dien de arbeiders nog eisen zou
den stellen of eventueel zouden 
staken. Op verschillende plaatsen 
gaan de massale afdankingen on
verminderd hun gang. Gevolg is, 
dat de rijen werklozen aan de 
stempellokalen steeds maar lan
ger worden. 

Hoefde dit allemaal zover te ko
men ? Hoefden er op dit ogen
blik in het arrondissement Leu
ven bijna 11,000 volledig werklo
zen te zijn ingeschreven ? 
Vragen, waarop wij kordaat kun
nen ar»twoorden : « NEEN » I 
Drie jaar geleden heeft ons VU-
kamerlld Willy Kuijpers tot twee
maal toe geïnterpelleerd in de 
Kamer van volksvertegenwoordi
gers. Hij waarschuwde toen reeds 
voor de ernst van de toestand 
en voor de gevolgen, welke zou
den voortspruiten uit de laks
heid, die de overheid tentoon
spreidt inzake het werkloosheids
probleem. Telkens werd hij te
gengesproken door leden van de 

regeringspartijen, met de CVP-er 
Jaak Honckens vooraan. Vandaag 
de dag echter krijgt Kuijpers ge
lijk en komt staatssekretaris 
met dezelfde cijfers voor de dag. 
De regeringspartijen proberen 
zich wit te wassen door de oppo
sitie ervan te beschuldigen geen 
alternatief te kunnen bieden. Wel
nu, dat is volksbedrog ! 
De Volksunie heeft op nationaal 
vlak tot tweemaal toe konkrete 
plannen voorgesteld. Deze plan
nen werden door ervaren deskun
digen en door de traditioneel re
geringsgezinde dagbladpers als 
de best bestudeerde en de meest 
haalbare bestempeld. Toch wil de 
regering niet luisteren en zet zij 
haar politiek ten voordele van de 
traditionele geldmachten en ten 
nadele van middenstand en werk
nemers onverminderd verder. Zij 
houdt het bij een aantal sussende 
beloften en loze verklaringen, die 
geen oplossing bieden, maar In
tegendeel alleen maar tijdsverlies 
inhouden. 

Het ware goed dat de duizenden 
werklozen, ja dat ledereen het 
anti-krisispian van de Volksunie 
onder ogen kreeg. Zo zou men In 
Vlaanderen kunnen vaststellen 
dat de Volksunie het ernstig 
meent. Voor het arrondissement 
Leuven kan dit plan gratis wor
den aangevraagd op het adres : 
VU-arr. Leuven, Swertmolenstraat 
23 te 3020 Herent. 
Bovendien zal de Volksunie In 
het arrondissement Leuven op 18 
december tijdens een perskonfe
rentie haar belangrijk dossier 
« werkloosheid • aan de pers 
voorstellen. Deze perskonferentie 
wordt onmiddellijk gevolgd door 
een massameeting, waar naast do 
plaatselijke mandatarissen ook 
voorzitter Hugo Schiltz het woord 
zal voeren. Uiteraard staat ook 
deze meeting in het teken van 
onze kampagne tegen de werk
loosheid. 

W. Bomers 
arr. verantw. pers 

BAR RESTAURANT 

JBt tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van MIeghem-Van Cappellen. 
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12. Hasselt : VU-afdelingsbal met het eerste heroptreden 
van het orkest Bert Minten, in de feestzaal Sterhof te 
Stevoort om 20u. 

13. As : Afdelingsbal In « EIckerlyc ». Inkom 50 fr. 

LEUVEN (Arr.) 
BELANGRIJK BERICHT VOOR DE 
AFDELINGSBESTUREN 

De vaandrigs van de afdelingen 
worden met hun afdelingsvaandel 
verwacht op donderdag 18 decem
ber in het Thier-iBrauhof te Leuven. 
De afdelingsvoorzitters worden 
eveneens verzocht op dat uur aan
wezig te zijn. 
MEETING 18 DECEMBER 

Ter informatie delen wi j mede, 
dat de arr. meeting doorgaat op 
donderdag 18 december om 20u in 
de benedenzaal van het Thier-
Brauhof, Tervuursevest te Leuven. 

Programma : ontvangst van de 
algemene voorzitter Hugo Schiltz; 
welkomstwoord door Joris Depré, 
arr. voorzitter ; werkloosheid in 
het arr. Leuven en het alternatief 
plan van de VU door kamerlid Wil
ly Kuijpers ; oproep tot de jonge
ren door Polly Raskin ; dossier 
Vlaanderen : toespraak door Hugo 
Schltz. 

De verschillende programmaon
derdelen worden afgewisseld met 
massazang en muziek. 
OPTOCHT VU-DRUM.BAND 

Langs deze weg herinneren wij 
eraan dat als propaganda voor on
ze meeting, de VU-drumband uit 
Mol-Geel een optocht zal houden 
door Leuven stad op zaterdag 13 
december vanaf 14u. Tegelijkertijd 
zorgt de VU van het arr. Leuven 
voor een prettige verrassing. Kom 
eens kijken, het Is zeker de moei
te waard. 
PARKEER9CH1JVEN UITVERKOCHT 

Kort na onze aankondiging in 
« Wij » waren alle parkeerschij-
ven met de Vlaamse Leeuw uit
verkocht. Gelieve voorlopig dan 
ook geen aanvragen meer te doen. 
Zodra er een nieuwe voorraad bin. 
nen is, zullen wi j dit meedelen. 
KAMPAGNE WERKLOOSHEID 

Wat het verloop van onze kam
pagne in het arr. Leuven betreft, 
kunnen wi j met genoegen mede-
len dat nu zowat alle kantons wer
den bewerkt met onze kampagne-
affiohe. Vanuit Heverlee verne
men wij dat sommigen zowat een 
hele nacht gezwoegd en kou heb
ben geleden om de k»mpagne-af-
fiche zo doeltreffend mogelijk aan 
te brengen. Proficiat dames en 
heren van Heverlee. Ook uit de 
kantons Leuven Noord, Haacht, 
Zoutleeuw, Tienen, Aarschot en 
ieuven-Zuid ontvingen we heel 
positieve berichten. Nog enkele 
afdelingen blijvBTi wat achter op 
het schema. Kom op vrienden, 
laat je niet kennen I Inmiddels 
gaan de pamfletbedelingen onver
minderd hun gang. Het kanton Tie-

BILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

Voornamelijk werd aandacht be
steed aan een nieuwe aflevering 
van het afdelingsblad en aan de 
intergemeentelijge vergadering 
van vrijdag 19 december betref
fende de a.s. gemeenteverkiezin
gen. 

HASSELT 
BESTUURSVERGADERING 

De maandelijkse vergadering 
verliep voltallig. Buiten de hangen
de kwesties, zoals de regeling 
van het arr. sekretariaat, het zoe
ken naar een geschikt kantonaal 
lokaal, de organisatie van de pro
paganda, en het moderniseren 
van de administratieve organisa
tie, werd het beleid van het plaat
selijk partijleven besproken. Hier 
ging het voora'l over het behoud 
van onze leden en abonnementen, 
de aanwerving van nieuwe leden 
en abonnenten op « Wij ». We 
hebben wel enkele jonge krach
ten tekort, daarom doen we hier 
een warme oproep tot de jonge
ren, die houden van daadwerkelij
ke en positieve aanpak, zich aan 
te melden bij de voorz. Flor. Hae-
sevoets. Natuurlijk dat de voor
bereiding van het dansfeest op 12 
december te Stevoort grondig 
werd aangepakt en tot in de punt
jes geregeld. Het bestuur hoopt 

nu dat zijn inspanning schitterend 
moge bekroond worden. 

. WIJ • IN HASSELT 
f let vierde nummer is versche

nen en toont de poging van de 
redaktie in het slapend Hasselt 
door te breken. Aan onze leden 
vragen we nog adressen van kan
didaat-leden en simpatisanten. Te 
melden aan sekr. J. Missoul, Van 
Groosbeeklaan 7, Hasselt. 

HEUSDEN-ZOLDER 
BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op 2 december. De 
hernieuwing van de lidkaarten 
werd besproken, leder lid zal door 
'n bestuurslid persoonlijk aange
sproken worden. Wij hopen in de 
loop van januari met dit werk 
klaar te komen. De nadruk werd 
gelegd op het aanwerven van 
nieuwe leden, om onze VU-kring 
nog meer uit te breiden. Tevens 
werd de aandacht gevestigd op 
het maken van nieuwe abonne
menten op « Wij ». Het streek-
blad zal opnieuw uitgegeven wor
den, zodanig dat gans onze be
volking zou weten dat we aktief 
zijn en dat zij steeds op ons een 
beroep kunnen doen. Wij zullen 
naar al onze leden een brief stu
ren waarin ze uitgenodigd zullen 
worden om deel te nemen aan de 
Vlaamse meeting die zal door
gaan op 22 januari in het CC te 

Hasselt en waar de heer Hugo 
Schiltz zal spreken. Hiervoor zul
len bussen worden ingelegd. Wat 
betreft de gemeenteverkiezingen 
zullen er kontakten gelegd wor
den met een aantal personen met 
het oog op de samensteHing van 
de lijst. Een nieuwe bestuursver
gadering zal doorgaan in ons lok. 
. De Oude KHng » te Heusden 
met als voornaamste agenda-pun
ten, de voorbereiding van de 
avond te Hasselt en de ledenslag. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

De VU-Neeroeteren-Opoeteren 
laat zich niet overwinnen door de 
bitterheid na de goedkeuring van 
de fuzies door de Kamer. Het le
ven gaat door en de VU wil van 
die gedwongen fuzies het beste 
maken. Reeds ijvert het plaatselrjk 
bestuur sinds verschillende weken 
voor de voorbereiding van de toe
komstige gemeenteverkiezingen. 
Onlangs werd een vergadering ge
organiseerd waarbij de leden de 
noden van de gemeente onder
zochten, leder wijk heeft zijn pro
blemen. Daarom vragen wi j , uit 
alle hoeken van de gemeente, me
dewerkers. Doe met ons mee I 
Medewerkers voor de komende 
gemeenteverkiezingen, gelieve u 
aan te melden bij J. Cuppens, 
Zandbergerstraat 22 te 3670 Neer-
oeteren. 

SINT-TRIHDEN 
WERKING 

Op de maandelijkse bestuurs
vergadering werden de winterak-
tiviteiten verder uitgebouwd. Op 
maandag 22''12 om 20u heeft in 
het kultureel centrum de stichting 
van de VUJO plaats. Jaak Gabri
els, voorzitter van de VU-fraktie 
in de provincieraad zal het woord 
tot de jongeren richten. Iedereen 
is welkom. Op vrijdag 16 januari 
om 20u in het kultureel centrum 
zal kamerlid Evrard Raskin de ak-
tuele politieke problemen toelich
ten. 

TONGEREN-MAASEIK 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Op woensdag 26 november or

ganiseerde het arr. bestuur van de 
VU-Tongeren-Maaseik een hoor
zitting in zaal De Slagmolen te 
Genk, bij welke gelegenheid door 
de kantons Bilzen, Bree, Maaseik, 
Maasmechelen, Neerpelt, Peer en 

Tongeren verslag werd uitge
bracht over de stand van de voor
bereiding der gemeenteraadsver
kiezingen op zondag 10 oktober 
1976. Het is de bedoeling dat het 
arr. bestuur in de loop van febru-
ari-maart 1976 naar ieder kanton 
komt om daar verder in overleg 
met de afdelingen de voorberei
ding van de kiesstrijd verder te 
zetten. 

VLIJTINGEN 
MEETING 

Op vrijdag 28 november j l . had 
in zaal Sint Gommaar een meeting 
plaats met als tema de huidige 
sociaal-ekonomtsche krisis. On
danks het barslechte weer was de 
opkomst redelijk goed. De aanwe
zigen hebben zich in elk geval niet 
beklaagd, dat zij zijn komen luis
teren. Spreker van de avond was 
senator W. Jorissen. Hij werd in
geleid door onze vriend Gabi Ko-
nings van Riemst, terwijl het slot
woord werd uitgesproken door ka-
meriid E. Raskin. 

11 DECEMBER 1975 
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OOST-VLAANDEREN 
AALTER-BELLEM. 
LOTENHULLE-POEKE 
ALGEMEEN VERBOND DER 
VLAAMSE SINDIKATEN 

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

De Sint en zwarte piet bezoch
ten opnieuw alle kinderen van on
ze leden. Vrolijke of bange ge
zichtjes, in ieder geval een initia
tief dat ruime belangstelling kent. 

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. 
allteit 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). 

DENDERLEEUW 
OVERLIJDEN 

Op 27 november overleed in het 
St-Rafaëlinstituut te Liedekerke, 
Hector Beeckman, oorlogsburge
meester van Denderleeuw. Onher

stelbaar zwaar getroffen door de 
repressie had hij nog de moed 
om zich opnieuw in te zetten voor 
zijn Ideaal. Hij werd In alle een
voud begraven op 1 december. 

DENDERMONDE (Arr.) 

SCHELVLAAMS ZIEKENFONDS 
DE-DENDER-DÜRME 

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

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

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

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

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

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

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

Kalken : Cremershuis 
Vlaams Huis), Vromontstr., 
maandag van 16 tot 17 u. 

ARR. KADERDAG 29-11-1975 
4 werkgroepen hadden zich op 

verschillende plaatsen in de stad 
geïnstalleerd. 1) Sekretarissen en 
penningmeesters behandelden ad
ministratieve en financiële proble
men op afdelingsvlak en in de re
latie naar arr. en nationaal sekre-
tariaat. 2) Verantwoordelijken 
voor propaganda en organisatie 
bespraken het hoe en wat van de 

(Oud 
elke 

GENT 

INFORMATIEDAG OVER DE SEMI-METRO 
Het Gentse stadsbestuur, en in tiet bijzonder de schepen van Openbare 
Werken, dachten hun metro-schaapjes reeds op het droge te hebben. 
De CVP was vóór, evenals een deel van de BSP en ook de PVV-fraktie 
had zich in de gemeenteraad voor de semi-metro uitgesproken. 
Dat alles in de nogal merkwaardige zitting van 14 april 1975, waarbij 
een « verkeersstudie » werd goedgekeurd. Met de slag waren onze 
gemeentebesturen vergeten dat de ja-stemmen enkel beduidde, zoals 
door de BSP-woordvoerder werd gesteld, en uiteindelijk door de burge
meester toegegeven, dat de gemeenteraad vond dat diegenen die de 
studie hadden gemaakt behoorlijk werk hadden geleverd, en mochten 
voortwerken, zonder enige uitspraak over de grond van de zaak. 
Wat echter de stedelijke administratie niet betlette te beweren dat de 
gemeenteraad zich nu vóór de semi-metro had uitgesproken. 
Hierbij weze slechts opgemerkt dat twee leden van de VU-fraktie zich 
bij die stemming hadden onthouden, om duidelijk hun verzet, dat door 
Frans Baert met kracht van argumenten werd uiteengezet, tegen de 
semi-metro te onderstrepen. 
Aan die zoete dromen van het stadsbestuur schijnt echter toch stilaan 
een einde te komen. En een nachtmerrie moet voor het kollege wel de 
informatie over de semi-metro geweest zijn, die op zaterdag 29 no
vember werd gehouden op initiatief van het Gents Aktiekomitee Leef
milieu. 
Niet alleen werd daar het bedrog aan de kaak gesteld dat wordt ge
pleegd met de voormelde stemming in de gemeenteraad, — niet alleen 
werd daar het verzet van belangrijke (niet-politieke) groepen tegen de 
plannen van het stadsbestuur nog eens duidelijk en helder verwoord 
(onder meer door de h. Collumbien van de Koninklijke Vereniging voor 
Natuur- en Stedenschoon), niet alleen werd daar door iemand die het 
van nabij heeft beleefd nl. oud-gemeenteraadslid Schimmelpenninck uit 
Amsterdam, 't failliet van de Amsterdamse metro uiteengezet, alsmede 
de degelijkheid van de gelijkgrondse oplossing — doch vooral bleek er 
zich een merkwaardige evolutie in de schoot van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke partijen te hebben voorgedaan. 
De 6SP wijst de semi-metro af, en kwam overigens met een alterna
tief plan voor de dag (dat echter o.i. al even onaanvaardbaar is, omdat 
er ook weer, wezé het over een kortere afstand, tunnels moeten wor
den gemaakt, dit keer voor het privé-autoverkeer). 
De PVV sprak zich dit! keer tegen de semi-metro uit. Wat een interes
sante vaststelling is. Die weten dus nu uit welke hoek de wind waait... 
En zelfs de CVP-er Van Herreweghe was niet meer zo overtuigd van 
het alleen-zaligmakend karakter van de semi-metroplannen. Hij zei dat 
de CVP die zou steunen, indien daar in Brussel toe wordt beslist. Doch 
de semi-metro-eisen was er niet meer bij. 
Het was VU-volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Frans Baert, 
die het standpunt van de VU uiteenzette : hij had het vrij gemakkelijk, 
daar hij in niets moest afwijken van het vroeger ingenomen standpunt 
en zijn op 14 april in de gemeenteraad gehouden toespraak in grote 
lijnen overeenkwam met wat de heer Collumbien had gezegd. Frans 
&iert onderstreepte het gebrek aan logika : er moest eerst gezorgd 
worden voor een algemeen struktuurplan voor de stad, waaraan dan de 
verkeersregeling dient te worden aangepast, en niet qmgekeerd. De 
steeds onderschatte kosten, en de enorme hinder, het risiko van be
schadiging van de historische kuip, zijn evenveel ernstige bezwaren, 
waartegen het twijfelachtige nut van een semi-metro niet opweegt. En 
dat men beginne met tenminste het experiment te wagen me het voor
stel van de groefi « Planning », die zeer weinig kosten meebrengt, en 
nog altijd de mogelijkheid voor andere oplossingen openlaat. 
Al bij al een goede dag voof al diegenen die bekommerd zijn om het 
historisch patrimonium en de leefbaiarheld van de stad. 

politieke aktie. 3) De werkgroep 
VUJO en jongerenwerking stelde 
zich vragen rond de jongerenwer
king. 4) De groep sociaal dienst
betoon, voorzitters en mandataris
sen die het talrijkst was had het 
vooral over de werking binnen de 
gefusioneerde gemeenten en de 
voorbereiding van de daar te hou
den gemeenteraadsverkiezingen. 
Wegens tijdnood werd reeds een 
nieuwe kaderdag gepland die uit
sluitend het dienstbetoon zeer 
grondig zal behandelen en tot de
finitieve oplossingen wil komen. 

Nadien brachten deze verschil
lende groepen in plenaire verga
dering hun rapporten uit. De mee
ting die op deze kaderdag volgde 
kende een groot sukses. De inlei
der sen. Coppieters dankte zeer 
hartelijk de arr. verantwoordelij
ken die enorme inspanningen le
veren om de VU en haar ideeën 
steds meer te doen doordringen. 
Hij vroeg de grootste eensgezind
heid rond het pas verkozen partij
bestuur. In een werkelijk briljante 
rede stelde partijvoorzitter Hugo 
Schiltz vooreerst vast ckt de re
gering en de haar steunende par
tijen alle Vlaamse eisen naar de 
koelkast verwijzen en dit onder 
voorwendsel dat de ekonomische 
situatie niet toelaat dat over niets 
anders wordt gesproken. Hij vroeg 
van Vlaamse verenigingen zal 
doen met haar urgentie-minimum-
zich af wat het overlegkomitee 
programma, waarvoor reeds meer 
dan 1 jaar geleden te Halle werd 
betoogd en waarvan nog niets 
werd gerealiseerd. Onze partij
voorzitter citeerde enkele voor
beelden uit het pas gepubliceerde 
dossier Vlaanderen en trok als 
konklusie dat zelfbestuur voor 
Vlaanderen, zo dringend nodig om 
met een eigen gelaat het Europa 
der volkeren te kunnen bnnentre-
den niet kan verwatfht worden, 
zonder een nog versterkte VU. 
Na zijn door een rechtstaande 
zaal langdurig toegejuichte rede 
mocht voorzitter Schiltz uit de 
handen van arr. voorz. Rik Sme-
kens een mini Ros Beiaard in ont
vangst nemen. 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Zwijnaardestwg 392, 
tel. 22.40.49, dinsdag, 17-18u. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Eerste jeugdreis naar Zuid-Afri-
ka in samenwerking met KVHV en 
Europareizen. Inlichtingen op het 
sekretariaat. Beperkt aantal deel
nemers. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
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 

Zitdagen : Vosselarestr. 16, Ie 
donderdag 17-1ÖU, 3e zondag 10-
11u, elke woensdag 14-16u. 

MARIAKERKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

OUDENAARDE (Arr.) 
WIE HELPT ONS ? 

De arr. werkgroep Oudenaarde, 
waarvan sen. De Facq voorlopig 
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-
del'ijkse krant die bij de bevolking 
zeer gunstig werd onthaald. Op 
het programma staan nog plak- en 
kolportagetochten en een inten
sieve leden- en abonnementenwer-
vir>g. Arr. en afdelingen die mate
riële of financiële steun aan ons 
arm arr. willen bezorgen : pen-

KflL€nD€R 
DECEMBER 

12. Aalst (Arr.) : VU-meetIng in zaal Madeion, Grote Markt, 
om 20u. 

12. Sinaai : Spreekbeurt over « Het Dossier Vlaanderen » 
door Maurits Coppieters in zaal De Kroon, Dorpstr. 17, 
om 20u. 

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

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

14. Kruibeke : Sinterklaasfeest van onze afdeling om 14u30 
in gasthof Schölderust. 'Koeken, koffie, speelgoed en 
lekkers en « nonkel Ward » speelt poppenkast. Toegang: 
leden 50 fr., niet-leden 75 fr. 

ningm. Valeer Ghijselanck, girorek. 
000-0164974-74, Volksunie vzw, Re-
kelbergstr. 14, 9630 Munkzwalm. 

WICHELEN 
Geslaagd bal als inzet van de 

plaatselijke VU-kampagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit 
bal is reeds een klassieker in de 
streek. Proficiat I 

SCHOONAARDE 
Op vrijdag 19 december om 20u 

in het gemeentehuis : 1ste poëzie-
avond van het Davidsfonds. Voor
dracht van gedichten uit het werk 
van Jeroom Janssens, vader van 
ons plaatselijk VU-ibestuurslid Da
niel Janssens, zelf kunstenaar. 

In januari : debat over de ratio
nalisatie van het hoger onderwijs 
met leden van de schoolpaktkom-
missie en or»ze bekwame onder-
wijsfiguur sen. Maurits Coppie
ters. 

WAASMUNSTER 
Het bal van deze afdeling was 

weer een sukses, zij het dan niet 
zo overweldigend als soms vroe
ger het geval was. Vergeet niet 
vrienden, dat bals waar en door 
wie ook ingericht, een moeilijke 
periode doormaken. 

EEN KERSTGESCHENK 

20 JAAR VOLKSUNIE 

400 fr. op postrekening 

000-0147697-63 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

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

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

STADSBESTUUR AALST 
In het stedelijk werkliedenkader is één betrekking van speci
alist A (redder zwembad) te 'begeven. 
De kandidaturen voor deelname aan het examen worden inge
wacht tot uiterlijk 31 december 1975. Zij moeten bij ter post 
aangetekende brief worden gericht aan het college van bur
gemeester en schepenen. Stadhuis, Grote Markt 3 te 9300 
Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelij
ke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize. Gro
te Markt 3, Aalst (tel. 053/21.57.51 - toestel 114). 

(advertentie) 

COO AALST 
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstelling volgende 
betrekking opengesteld : 
— één betrekking van verpleeghelpster. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Heer Voorzitter van de Commissie, 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstuk
ken uiterlijk op 23 december 1975 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93 - Binnenpost 104 - Be-
stuurssecretaris f l . ©arrez). 

(advertentie) 
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WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE 
OVERLIJDEN 

Te Brugge overleed op 30 no
vember j1. apoteker Th. Demonie, 
ere-schepen van St-Andries. Wij 
bieden de achtbare familie onze 
oprechte deelneming aan. 

BLANKENBERGE 
TENTOONSTELLING 

Van 13 december tot en met 4 
januari houdt ons nwdelid Mrik 
een tentoonstelling van klassieke 
oiieverfschilderijen en penteteke-
ningen en zulks in de Stadsgalerij 
44, Langestr. De tentoonstelling 
gaat door met de medewerking 
van het Kollege van Burgemeester 
en Sdhepenen. Open alle dagen 
van 14 tot 17u30 en van 18u30 tot 
20u30. De officiële opening heeft 
plaats op zaterdag 13 december 
te 14u30. De inleiding zal er ge
houden worden door Paul Dessein, 
lesgever aan de KUL. Het atelier 
van de artiest is gelegen in de 
Linmburg-Strirumstr. 31. 
MEETING 

Het arr. bestuur richt op 12 de
cember om 20u een meeting in 
te Brugge in het Koncertgebouw, 
St-Jakobsmarkt. Spreker : Vic 
Anciaux. Onze afdeling zal gratis 
voor busvervoer zorgen. Vertrek 
aan het station om 19u. Iedereen 
is welkom. Al onze leden moeten 
als één man tegenwoordig zijn. 

BREDENE 
GEBOORTE 

Bij Fr. Hintjes en Ohr. Lahaye 
kwam een dochter Glenn op 25 
november. Onze beste gelukwen
sen. 

DEERLIJK-DESSELGEM-
BEVEREN-LEIE 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Zitdag : elke laatste zaterdag, 
16-17U, in café Bioemenhof, Tul
penlaan, Deerlijk of ten huize van 
Roger Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, elke donderdag, 18-
19u. 

DIKSMUIDE 
BESTUURSAKTIVITEITEN 

Op de jongste vergadering werd 
mevr. Tanghe (Pervijze) als raads
lid opgenomen in ons bestuur. 
Besloten werd tevens een kinder
kerstfeest in te richten op 21 de
cember om 15u. l\/!eteen werden 
de nieuwe lidkaarten voor 1976 
verdeeld en we vragen onze le
zers trouw te hernieuwen en mo
gelijk nieuwe en bijleden aan te 
werven. 

GROOT-OOSTENDE 
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. 

HOUTHULST 
WEEKBLAD . WIJ » 

Vorig jaar bleef onze afdeling 
wel wat achter op de abonnemen
tenwerving. Daarom moet het dit 
jaar beter. Het abonnement kost 
500 fr. voor een heel jaar, dus 
nog geen 10 fr. per nummer. Welk 
weekblad kan men tegen die prijs 
kopen ? 

IZEGEM 
. WIJ .-LEZERS 

U die het weekblad « Wij » 
leest, maar nog geen lid bent van 
de VU, hebt u er al eens aan ge
dacht om ook VU-iid te worden ? 
U hebt 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. 
Schrijf of ga naar een van de vol
gende bestuursleden of bel hen 
op : Geert Bourgeois, de Pélichy-
str. 25 (30.52.87), Wilfried Lagae, 
Neerhofstr. 11 {30.48.78), Erik Van. 
dewalle, H. Ounantstr. 11 {tel. 
30.26.70), Joris Verbeke, Krekel-
str. 33 (30.48.08) of Raymond Wul-
laert, Princessestr. 110 (30.53.80). 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Het bureau van uw ziekenfonds 

Westflandnia is weer elke werk
dag open van 14 tot 17u (Gentse-
str. 18, te l . 30.33.37). Mevr. J. De-
coopman-Vanassche zorgt, voor 'n 
uitstekende service. 
Voor alle inlichtingen en 'inschrij
vingen bij Raymond Wullaert, 
Prinsessestr. 110 (tel. 30.53.80). 
SINTERKLAASFEEST 

Ons Sinterklaasfeest van zon
dag 30 november mogen we bie-
zonder geslaagd noemen. 250 aan
wezigen, dat hadden zelfs de -
grootste optimisten niet verwacht. 
Sinterklaas en Zwarte Piet hebben 
maar eventjes aan 94 kinderen 
speelgoed uitgedeeld, speelgoed 
dat degelijk en pedagogisch ver
antwoord was. Er waren dan ook 
alleen gelukkige gezichten. 

De dank van alle aanwezigen op 
het VU-Sinterklaasfeest gaat in de 
eerste plaats naar Sinterklaas en 
Zwarte Piet. Verder ook naar Erik 
Vantomme en zijn ploeg die nu al 
enkele jaren zo'n aantrekkelijke 
poppenkostvertoning verzorgen. 
En tenslotte ook naar de VU-Vroti-
wenwerkgroep die de hele orga
nisatie op zich heeft genomen. 
Op bet gevaar af iemand te verge
ten, vermelden wi j toch hun na
men : Andrea, Betty, Chris, Frie
da, Gaby, Goddy ,Mimi, Renata, 
en zij die alles gekoördineerd en 
tot een goed einde gebracht 
beeft, de onvervangbare Winny ! 
Proficiat Winny 1 
GEEN TWEETALIGE REKLAME 
MEER 

In ons weekblad « Wij » van 13 
november maakten we melding 
van tweetalige reklame die het 
warenhuis Delhaize te Izegem ver
spreid had. Wij wezen er toen op 
dat het VU-bestuur het daar niet 

DIKSMUIDE 

MOTIE VAN DÉ GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad van Diksmuide, in algemene vergadering bijeen op 
28 november 1975, verzoekt de staatskommissie voor etische problemen 
er kennis van te nemen 
1) dat de gemeenteraad elke poging afwijst tot het legaliseren en/of 
het liberaliseren van iedere aanslag op het menselijk leven, vanaf de 
konceptie tot aan de natuurlijke dood ; 
2) dat de gemeenteraad tevens elke bezoedeling afwijst van het geeste
lijk leefmilieu door misbruik van de kommunikatiemedia in verband 
met pornografie en propaganda voor geweld : deze bedoeling onder
mijnt alle morele waarden die de grondslag vormen van een hechte 
samenleving. 
De gemeenteraad dringt er op aan dat de staatskommissie zou bevor
deren : 
1) het materieel en geestelijk welzijn van de gezinnen, kiem en kern 
van elke gemeenschap ; 
2) de versoepeling van de wetgeving inzake adoptie, de verbetering 
van de toestand van de opvang- en pleeggezinnen, de begeleiding van 
probleemgezinnen op financieel, psychologisch, pedagogisch, sociaal 
en medisch gebied ; 
3) de herwaardering van het opvoedingsrecht dat primair aan de ouders 
toekomt, waar onderwijs, jeugdwerk en andere maatschappelijke instel
lingen slechts als gedelegeerde derden dienen bij betrokken te worden; 
4) de werkelijke en menselijke integratie van alle marginalen van onze 
konsumptiemaatschappij : ouden van dagen, langdurig zieken, gehandi-
kapten, oud-gevangenen, vreemdelingen en anderen. 
Deze motie werd op de agenda geplaatst door dr J. Hoste (VU) en werd 
goedgekeurd met 11 ja-stemmen (CVP en VU en raadslid Pollet) tegen 
1 neen-stem en drie onthoudingen. 

bij zou laten. Een bestuurslid 
heeft kontakt opgenomen met de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht en een brief geschreven aan 
de Izegemse Delhaizedirektie, 
waarin het probleem aanhangig 
gemaakt werd en een onderhoud 
gevraagd werd. 

De reaktle van het warenhuis is 
over de hele lijn positief geweest. 
Plaatselijke en provinoiale direk-
tie van de zaak hebben het ge
sprek aanvaard. Ze hebben de ge
wraakte feiten toegegeven en de 
zekertieid gegeven dat geen twee., 
talige reklame meer gebruikt zou 
worden. De direktie heeft ook ten 
stelligste verklaard dat de interne 
voertaal te Izegem uitsluitend het 
Nederlands is. 

'Dit geval is voor de Izegemse 
VU een gelegenheid geweest om 
haar standpunt terzake te verdui
delijken. Het gaat natuurlijk niet 
om futil iteiten zoals de benaming 
vön een Beaujdlaiswiijn, wel om 
het eentalig karakter van de stad 
en de eentaligheid in het bedrijf. 
Beide zijn een waarborg dat Ne
derlandstalige Vlamingen kunnen 
promoveren en niet Brusselse of 
andere Franstaligen. Taaizaak is 
voor de VU een sociale zaak I 

LEDENHERNIEUWING 
Onze bestuursleden werken se

rieus verder aan de ledenhernieu
wing. Wordt Izegem de eerste gro
te VU-afdeling in het afwerken 
van de ledenhernieuwing ? Nog 
een flinke duw. Vóór 25 december 
moet de zaak rond zijn. 

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. 

MENEN-REKKEM 
ABONNEMENTEN 

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

iMet 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. 

OOSTENDE'MARIAKERKE 
HUWELIJK 

Op 5 december werd het huwe
lijk, ingezegend van Anita Van Den 
Busy, dochter van Piet, en Nor-
bert Huyghebaert van Den Haan. 
Wij wensen het jonge echtpaar 
van harte geluk, alsmede de bei
de families. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 

LEDENSLAG 
De eerste stoot van 114 nieu

we leden is a'l binnen I Proficiat 
en dank u. Ziehier de oogst : 
Diksmuide (17), Oostende-Cen-
trum {15), Ettelgem (12), Gistel 
(10), Westende (9), Eernegem (8), 
De Panne (7), De Haan (7), Maria
kerke (7), Westkerke (5), Stene 
(4), Vuurtoren (4), Oudenburg (3), 
Ichtegem (2), 'Houthulst, Bredene, 
Middelkerke en Lo : elk een 
nieuw lid. 
KANT. GEVOLMACHTIGDE 

iHet arr. bestuur heeft op voor
stel van Diiksmuide onze vriend 
Rk Serpieters benoemd tot kan
tonnale gevolmachtigde voor het 
kanton Diksmuide, in vervanging 
van Leo Devreese. Het lijdt geen 
twijfel dat daarmede ons kanton 
in bijzonder goede handen is. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
GEBOORTE 

Bij Maurits Barzeele en Maria 
Meulemeester kwam op 12 no
vember een zoon Peter. Zo telt 
het woonschip Saffier een bewo
ner méér en wensen we onze 
vrienden van harte proficiat. 

KflL€nD€R 
12. Ettelgem : Husepotavond met Em. Vansteenkiste als ta

felredenaar. 
12. Oostende : Vergadering van het dagelijks VUJO-bestuur 

bij G. Defurne om 20u. 
12. Zarren-Werken : Hutsepotavond in zaal Riva (19u30). 
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. Diksmuide : Het arr. VUJO-komitee vergadert om 9u In 

het Vlaams Hurs. 
14. leper : Kerstfeest van de Vlaamse Vrouwenvereniging 

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

zaal Were Di. 
15. Kortrijk : Spreekbeurt over « Onderwifs in de maat

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

15. Nieuwpoort : Vergadering van het arr. bestuur. 
19. Oostende : Gemeenteraal vanaf 19u. 
20. Izegem : Hutsepotsouper Wandelklub Vlaams Huis in 

zaal Oud Gemeentehuls 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. 

21. Diksmuide-Pervijze : Kinderkerstfeest in Vlaams Huis 
om 15u. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
BESTUUR 

Op onze 'laatste bestuursverga
dering werd besloten om onze 
kas te vullen voor de verkiezin
gen waarschijnlijk in maart een 
bal in te richten met disc-jockey. 
Naar verluidt kunnen wi j ook ge
bruik maken van het wijkcentrum 
om te vergaderen, wat alleszins 
een goede oplossing is. 

VUJO-KADERDAGEN 
Arr. Brugge en Oostende-Veur-
ne-Diksmuide : zaterdag 20 de
cember van 10 tot 17 uur 'in 
« Kunstkring », Ezelstraat, 
Brugge. 

PERVIJZE 
LEDEN 

Sedert vele jaren bleef de VU 
hier bijna onopgemerkt. Sedert 
kort is er een aktie aan de gang. 
Pervijze behoort nu, met het zicht 
op de komende fuzie bij de afde
ling Diksmuide. Naast Adelson De-
cat, werd thans ook mevrouw 
Tanghe in het bestuur opgenomen 
en reeds twaalf nieuwe leden 
werden geboekt, d.w.z. méér dan 
er voorheen alles samen waren. 
Proficiat vrienden en doe zo ver
der I 

WERVIK 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

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

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

LEDENWERVING 
Hier kunnen wij onze stand 

van zaken nog verbeteren. Een 
VU-lIdmaatschap kost 120 fr. per 
Jaar als hoofdlld 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. 

MEDEGEDEELD 
DAVIDSFONDS IZEGEM 
DAVIDSFONDS EMELGEM 

De Davidsfondsafdelingen 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 ooit een optreden van Tine 
Ruysschaert meemaakte, weet 
om wat voor uitzonderlijk talent 
het gaat. De avond gaat door in 
het Auditorium van de Stedelijke 
Muziekakademie in de Kruisstraat. 
Davidsfondsleden kunnen vooraf 
kaarten bestellen (50 fr.) b'ij Gil
bert Hoorne, Roeselaarsestr. 129 
(tel. 30.21.58). 

DOSFELINSTITUUT 

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

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

ma) en vertalen naar politieke werking. 
3. Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda. 
4. Samenwerking en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. 
Naast teoretische Inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 
De kursus is bestemd voor alle belangstellende kaderleden en 
vooral voor afdelingsbesturen, huidige en toekomstige gemeen
temandatarissen. 
ZAVENTEM : 11 december. Kasteel Van Ham, Steenokkerzeel. 
Telkens van 20 tot 22.30 uur. 
Inschrijvingen : B. Hollaender, Stwg op Brussel 51A, 1850 Grim
bergen. Tel. 02/269.27.68. 
ROESELARE - TIELT : 26, 30 januari '76, 9 - 13 februari 1976, van 
20 tot 22.30 uur. Nadere gegevens volgen. 
OOSTENDE^VEURNE-DIKSMUIDE : 'Kursusdagen werden verscho
ven naar begin '76. 
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Op 21 november 1975 werd de Europaprijs voor Volkskunst 
uitgereikt door de Stichting FVS uit Hamburg aan het Vere-
manskoor. 
Deze uitreiking viel omzeggens samen met het 25-jarig be
staan van het koor. 
Zoveel jaren terug — 1946 — na genadeloze repressie en 
vervolging — zochten jongeren terug de sfeer van samen
horigheid in een of andere, nog op te richten vereniging : 
zang, volksdans of wandelklub. 
In Brugge werd het tenslotte een zangkoor. Onder Impuls van 
Jo Devos — met de « letterlijk » nooit aflatende stuwing 
van Jef Somers, en onder de beschermende hulp van pater 
Heribrecht werden de eerste leden verzameld in het zaaltje 
van kafee « Vlissinghe ». Muziek kennen was niet nodig, 
een*» goeie stem was evenmin vereist. Eerste dirigent dhr. 
Roose en Meester Vandewalle, oefenden geduldig om toch 
iets van^zang eruit te krijgen. 
De eerste zangstonde met Willem De Meyer in kafee « Vlis
singhe », waar naast de « koorleden » menige simpatisant 
voor de eerste maal terug in 't openbaar leven » kwam en 
vroeg om nog, leidde tot een eerste « W. De Meyeravond » 
in de Garenmarkt. Met een — voor die tijd — massale op
komst was het Veremanskoor in Brugge ingeburgerd. 
Alhoewel Veremans zelf van het bestaan niet afwist, noemde 
het koor zich het Veremanskoor, als hulde aan de verguisde 
toondichter, toen nog in Antwerpen verblijvende, voorheen 
' oorlogsdirekteur » van het Brugs konservatorium. 
Het eerste openluchtoptreden n.a.v. de Van Maerlanthulde 
in '49 en het eerste Provinciaal Zangfeest, beiden te Damme, 
waren de definitieve doorbraak als « koor ». Beide optredens 
o.l.v. Renaat Veremans zelf deden de dirigent inzien dat het 
« zijn » koor ontbrak aan scholing, aan geoefende stemmen, 
kortom dat bereidwilligheid en moed de enigste niet-ont-
brekende faktoren waren. 

BRUGS VEREMANSKOOR 
KRIJGT EUROPRIJS 
VOOR VOLKSKUNST 
De pogingen van hh. Roose en Vandewalle om van de groep 
een koor te maken wierpen toch vruchten af : Veremans 
kreeg een koor, met veel goede wil bezield, waarin hij er 
de rest op zijn manier — desnoods vloekend — heeft inge
kregen. 
Toen het zaaltje in « Vlissinghe » te klein was geworden, 
stelde pater Heribrecht een zaal ter beschikking in het 
Kapucienenklooster. Dit was maar een klein deeltje van zijn 
medewerking. Partituren, afgeschreven door Meester Vande 
Walle, werden door « Heribrechts » gestencileerd, uitnodigin
gen gedrukt en verstuurd, kontakten gelegd voor optreden 
en al het werk achter de schermen. 
Ondertussen werkten de leden ook. Bij ieder optreden van 
Willem De Meyer in de streek, waren enkele leden ter 
plaatse om Willem een — door hem zeer gewaardeerd 
steuntje in zijn optreden te geven. Nieuwe leden werden 
aangeworven en altijd werd — nooit vruchteloos — beroep 
gedaan om andere initiatieven — IJzerbedevaart, 11 juli-
feest, zangfeest, zelfs verkiezingen — te steunen en mede
werking te verlenen. 
Toen het Zangfeest — toen nog « Dag van het Vlaamse 
Lied » — in Brussel plaats had, werd ook het Veremanskoor 
uitgenodigd tot optreden. Bitter hebben de Inrichters dit 
beklaagd I De eerste stemmen « CVP eruit » kwamen immers 
uit het hartje van het Veremanskoor en werden door de 
aanwezigen duizendmaal herhaald : de dagen van 't Vlaamse 
Lied waren gedaan, de nationale zangfeesten herleefden ! 
Tot de jaren 52 - 53 was het koor praktisch de enige Vlaamse 
ontspanningsvereniging in 't Brugse. 

Nadien is dit een Vlaams-kulturele vereniging geworden. De 
ellenlange opsomming van de optredens in eigen stad, bin
nen- en buitenland — bijna 500 maal — variëren van een 
« Vlaamse Kermis » in Dudzele en « zangstonde » in Hulste, 
via optreden in BRT tot de ontvangst door het Brugs Stads
bestuur en de reeds genoemde Europaprijs voor Volkskunst. 
Het Veremanskoor werkte zich gestadig op, onder leiding 
van dirigenten Verdin, Vandeweghe en Deruwe, en met een 
dinamisch bestuur tot op het huidig bereikt internationaal 
peil. 
« Het Veremanskoor werd 25 jaar geleden gesticht om de 
Vlaamse gemeenschap te dienen op een manier die toen 
passend was. Het blijft trouw aan zijn stichters en vervult 
dezelfde taak in de geest en de omstandigheden van deze 
tijd .. 
Wie van de eerste leden zal ooit hebben gedacht dat het 
« koortje » van 1946 in 1976 tien koncerten zou geven op 
een rondreis in Zuid-Afrika -
Goede reis — Sukses II 

Alle inlichtingen : Sekretariaat Veremanskoor, Lange Molen
straat ,62 — 8200 St Andries-Brugge. 

DE TOVERFLUIT 

Ingmar Bergman maakt ons met 
deze film weer duidelijk dat hij 
blijkbaar definitief afstand ge
daan heeft van zware simboliek 
en dat je hoegenaamd geen Berg
man-specialist hoeft te zijn om 
van zijn films te genieten. In deze 
fi lm is zijn taal nog eenvoudiger 
geworden dan in zijn vorige 
(Scenes uit een huwelijk) : het 
is als het ware een verfilming 
van een magisch sprookje waar
in de liefde tussen twee mensen 
zegeviert over het kwaad. 
Bergman heeft een grenzeloze 
bewondering voor Mozart en In

zonderheid voor diens laatste 
opera : de Toverfluit. Een bewon
dering die reeds opgewekt was 
bij zijn eerste kennismaking (op 
12-jarige leeftijd) met deze lief
lijke en speelse opera, en die hij 
niet onder stoelen of banken 
steekt in deze fi lm : Enerzijds 
wisselt hij af en toe scenes uit 
de opera af met close-up-opna-
men van een 12-jarig meisje In 
de zaal, op wiens gezicht duide
lijke reakties af te lezen zijn, 
ongetwijfeld Bermans herinne
ring aan zijn allereerste kontakt 
met « de Toverfluit ». Anderzijds 
laat hij zijn bewondering duide
lijk blijken door de totale afwe
zigheid van enige generiek, be

halve dan de titel en Mozarts 
handtekening. Bergman heeft ons 
enkel Mozart willen brengen en 
zijn film staat ten dienste van 
de muziek en niet omgekeerd, 
zoals meestal het geval is. Hij 
herinnert er de kijker trouwens 
voortdurend aan dat hij een ope
ra zit: te bekijken en te beluis
teren : de toneeldekors en het 
op- en neergaande doek liegen er 
niet om, en de opzettelijke inlas 
van beelden uit de zaal en ach
ter de scène versterken nog deze 
indruk : daardoor komen het spel 
van de akteurs en de prachtige 
muziek werkelijk op de voor
grond te staan. 
Bergmans kwaliteiten als regis
seur, de prachtige fotografie van 
Sven Nykvist, het zeer geslaag
de natuurlijke spel van de verder 
onbekende akteurs en bovenal 
Mozarts wondermooie muziek 
staan borg voor het resultaat. 
Met het door Bergman zo ntiees-
terlijk beheerste medium van de 
f i lm brengt hij een grootse hul
de aan de kunst van Mozart. 
Het team Bergman-Nykvist bracht 
ons een zeer persoonlijke f i l
mische verwerking van Mozarts 
opera, namelijk door het choreo
grafische element dat hier en 
daar valt te bespeuren, door een 
juiste belichting, kamerastand en 
montage en door zeer suggestie
ve scènes zoals deze die doen 
denken aan riten van de vrij
metselarij. (Mozart wijzigde zelf 
zijn oorspronkelijk libretto en 
stelde de liefde en de eigen per
soonlijkheid van de mensen ver 
boven het kwade, iets wat over
eenkwam met zijn principes als 
vrijmetselaar). 

Tenslotte dient nog opgemerkt te 
worden dat de opera In het 
Zweeds gezongen is In plaats 
van in het Duits, iets wat Mozart-
fans misschien een tekort zullen 
vinden ,maar wat de f i lm alleen 
ten goede komt, want de sinkro-
nisatie van klank en lippenbewe
ging is bijna perfekt. De mimiek 
en de gebaren zijn ook veel be
ter afgewerkt dan normaal het 
geval Is bij verfilmde opera, om
dat in Bergmans versie de klank
band niet tegelijkertijd met de 
filmband is opgenomen. Allemaal 
elementen die tot enig doel heb
ben : ons zoveel mogelijk te la
ten genieten van de eeuwig-
mooie en ontroerende • Tover
fluit » van Mozart. 

M. Michielsen. 

muzicK 
KRIS DE BRUYNE 

« OOK VOOR JOU » 

Tijdens het geslaagde première
optreden in de Brusselse Beurs
schouwburg stelde de new-look 
Kris De Bruyne naast een goede 
keuze uit zijn eerste werk de 
liedjes voor van zijn tweede elpee 
die deze week verschijnt. Zijn 
zelfgeschreven repertoire bestaat 
uit liefdesliederen, en overduide
lijk zeer persoonlijk getinte peri
kelen omtrent. Bij het beluiste
ren van de plaat valt duidelijk op 
dat zijn stem enorm is geëvo

lueerd als chansonnier. De tek
sten klinken samen met de mu
ziek, waar het vroeger wel eens 
losbandig durfde botsen met het 
ritme. Vertrekkend vanuit zijn 
leefmilieu dat de Farwest-buurt 
is in de grauwe industriestad Vil
voorde dat hij als « city • met 
een prettig countrytintje bezingt. 
Samen met op de flipkant « Am
sterdam • dat voor hem zeer be-
tekenisvof is In verband met zijn 
vrouw Kristien zijn beide muzi
kale parels en misschien troeven 
om onze Noorderburen te ver
overen. Mooi is het subtiele 
akoestische gitaarspel en de 
viool-melotron in het door Kris 
gevoelig gezongen « 's Nachts 
als het donker Is >, waarin hij 
eenzaamheid op fijne manier ver
woord. De singelnummers « Van 
toen ik twintig was » en « al
weer een dag voorbij > uit zijn 
zware overgangsperiode klinken 

niet zo overtuigend als de nieu
we nummers zodat het voor Kris 
er muzikaal alvast rooskleurig 
uitziet. Het pittige « Ho ohieo » 
met fiddle en vokaaltjes Is be
slist een steengoed podiumnum-
mer. Kris heeft nooit zijn be
wondering voor Bob Dylan ont
kend en brengt met « Voor Anita 
een ode gekleurd op diens mooie 
« To Ramona ». Klavieren en ar
rangementen zijn van broer Koen 
vakkundig met hulp van Pino Mar-
chese en Ivan De Souter aan de 
bas, drummers Jean-Plerre Ort-
raedt en Bruno Caztellucci, Joris 
Verdin aan de plano en Nick Ro
land aan de gitaar deze plaat al
vast tot een aanrader voor de 
komende feestdagen heeft ge
maakt. Deze Mad Unity-produktle 
in samenwerking met Nico Gomez 
Is meteen voor Kris De Bruyne 
het begin van een nieuw hoofd
stuk. Sergius 
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Nummer 4 van « Neerlandia », 
het orgaan van het ANV, publi
ceerde een zeer interessante bij
drage van prof. dr. Jozef Maton, 
voor VU-kongresgangers zel<er 
geen onbekende, over de front-
beweging 1914-18, die hij een 
keerpunt in de Vlaamse Bewe
ging noemt tussen 1920 en 1950. 
• Wat de VB tussen 1920 en 1950 
fundamenteel heeft beroerd, was 
reeds in grote trekken aanwezig 
en gekristaliseerd gedurende en 
onmiddellijk na de eerste wereld
oorlog » schrijft hij inleidend. 
Kon Toot publiceert een artikel 
over de Zuidnederlandse bijdra
ge tot Amsterdams grootste bloei
periode : dit aandeel is op alle 
gebied zeer aanzienlijk. En veel 
vroeger te situeren dan de 16e 
eeuw (cfr. Van Maerlands ver
handeling over de staatsmans
kunst ten behoeve van Floris V, 
graaf van Holland I). 
Verder in dit nummer : Nostal
gie en Nuchterheid in Groningen, 
Ontdek de topjournalist ; Venster 
op de wereld (regionaal ontwa
ken in Frankrijk) ; Spiegel der 
Nederlanden ; het ANV in 1974 ; 
de Algemene Vergadering 1975 ; 
Werkgroep Taalgebruik ; lezers-
brieven. 

Per nr 40 fr. -Abt 245 fr. Postrek. 
nr. 40.18.70 van Kredietbank -
Lozana Antwerpen, voor rek. nr 
408-7012041-73 ANV NEERLAN
DIA. 

Bij de uitg. Manteau blijft Ward 
Ruyslinck een nummer van for
maat. Vooral zijn boek « Het re
servaat » blijft in de smaak. Het 
is aan een grote druk toe (225 fr.). 

VAH EEN U N D 
NAAR 
VEEL LANDEN 
(W.J.) Over Zuid-Afrika verschijnt 
niet alleen propagandaliteratuur, 
meestal overdreven tegen of met 
volledig achterhaalde feiten, 
steeds meer journalisten, politici 
en schrijvers komen voor de dag 
met juiste feiten en een even
wichtiger oordeel. 
Een werk dat in dit verband zeker 
de aandacht verdient is het Fran
se boek « L'An prochain a Um-
tata » van Paul Giniewski, die 
sinds 15 jaar het verschijnsel 
Zuid-Afrika volgt en er o.m. over 
schreef in werken als : Bantus-
tans; Une Autre Afrique du Sud; 
The two faces of Apartheid. Het 
boek verscheen bij Berger-Leo-
rault in Parijs. Het werk gaat uit 

van het centrale feit dat volgend 
jaar het eerste zwart land in Zuid-
Afrika, Transkei, met als hoofd
stad Umtata, zijn volledige onaf
hankelijkheid krijgt. 
De schrijver geeft allereerst een 
beeld over de ontwikkeling van 
de apartheidspolitiek, van «baas-
kap» van de blanken naar onaf
hankelijkheid en koëxistentie van 
zwart en blank. De volksnationale 
beveiliging waarvan de Zuidafri
kanen uitgingen toen ze hun poli
tiek voor zelfbehoud inluidden 
heeft geleidelijk aan de volksna
tionale ontbolstering bewerkt van 
de onderscheidene zwarte volke
ren. 
De zwarte eerste-minister in de 
onderscheidene thuislanden — 
thans — volwaardige landen — 
binnen enkele jaren — wordt 
door de schrijver aan de hand van 
interviews goed getypeerd : de 

RJosVandelod 
De m u ^ e n 

Ook Jos Vandeloo blijft een top
per van Manteau. Onlangs be
leefde zijn roman « De Muggen ». 
een derde druk (225 fr.). 

onstuimige Buthelezi (Zoeloe-
land), de vos i\/1antanzima (Trans
kei), de knappe kop Ntsanwisi 
(Gazankulu), de rustige Sebe 
(Ciskei) de betrouwvolle IVIan-
gope (Bophutatswana), de be-
houdsgezinde Mphephu (Venda), 
de wiskundige vedette Phatudi 
(Lefaowa). Hun ontwikkeling en 
hun toenemende zelfbevestiging 
tegenover de blanken worden 
duidelijk aangetoond, doch ook 
hun wil tot samenwerking met de 
blanken om zo vlug mogelijk hun 
eigen, doch ekonomisch en ad
ministratief goed uitgerust, land 
naar de onafhankelijkheid te lei
den. 

Terwijl de schrijver tal van on
juiste voorstellingen over Zuid-
Afrika aan de hand van feiten 
naar de fabeltjeswereld verwijst, 
brengt hij ook stevige kritiek 
naar voren. 

De schrijver heeft alle begrip 
voor de historische gegroeide 
kleine apartheid, die nadien op
zettelijk een tijd lang in stand 
werd gehouden. Hij wil ze ech
ter zo vlug mogelijk opgedoekt 
zien. Daarentegen kan de schrij
ver moeilijk zijn geestdrift voor 
de vlugge vooruitgang van de 
grote apartheid verbergen en 
kijkt hij, zoals zovele bezoekers 
van Zuid-Afrika, op naar de enor
me inspanningen door de blan
ken op dat gebied geleverd. 

V L A M I N G E N A A N HET OOSTFRONT 
Deel I I <c LANGEMARCK » NU ver
schenen. 
Episch relaas van de Vlaamse st r i jd 
tegen het Bolsjewisme. 
Een ere-plaats viraardig in elke Vlaams 
Nationale boel<enkast. 
Deel I « HET V L A A M S LEGIOEN », 
245 biz. tekst, kaarten, fo to 's — 
4 2 5 f r . 
Deel I I a LANGEMARCK », 2 7 0 biz. 
tekst, kaarten, fo to 's — 5 5 0 f r . 
In elke boekhandel verkr i jgbaar of b i j 
ETNIkA-u i tgever i j v.z.w. - Postbus 7 -
9 0 0 0 Gent 12. — Postrekening : 
0 0 0 - 0 4 3 0 3 6 3 - 7 1 . 

vmmctsclam Enfiic 
Vrouwen». 

Nieuw in de serie 

Vlaanderen 
informatief 

Hel 
polffleUe dier 
Zes vooraanstaande Vlaamse 
hoogleraren debatteren vanuit 
versctieidene invalshoeken over de 
hete hangijzers die de morele sociale 
en economische problemen in de 
politieke arena bezwaren 
Leo Apostel Mieke Claeys-
Van Haegendoren, Bert de Clercq 
Willy Delva Jaap Kruithof en Lode van 
Outrive over verzuiling, pluralisme, 
depolitisering, parlementaire 
democratie eigendom, erfrecht, 
gezin huwelijk echtscheiding, 
abortus, seksualiteit, privacy 
Paperback 192 biz. 295 F 

Pro^ssicve 
Vrlimefselaril 
Exacte informatie over de werking en 
de geschiedenis van de vrijmetselari] 
IS eerder zeldzaam Over progressieve 
vrijmetselarij had vrijwel niemand ooit 
gehoord Nu is PROGRESSIEVE 
VRIJMETSELARIJ een realiteit en een 
boek, geschreven door de Werkgroep 
Vrijmetselaars in Vlaanderen vzw 
In Vlaanderen is dit het eerste, 
door vrijmetselaars geschreven en 
volledigste publieksboek op dit 
gebied Met unieke illustraties 
Paperback. 192 biz 295 F 

Enige 
Vroiwvcn^ 
Rika de Backer, Hilda Craeybeckx, 
Begga d'Haese, Lucienne Herman-
Michielsens, Rita Jolie-Mulier, 
Nelly Maes, Lydiade Pauw, Lydia 
Schellekens en Carla V\/alschap 
zeggen hun mening over de 
menselijke persoonlijkheid, het 
autonome vrouw-zijn, de vrouw-in-de-
wereld, de kans op creativiteit en 
maatschappelijke en 
levensbeschouwelijke betrokkenheid 
Paperback. 208 biz. 295 F 

Elsevier-Vlaanderen informatief aieikeboekhandel 

NAURITSNOK: 

EEN DICHTER VAN 

M. Mok (1907) is vooral bekend om zijn epische 
gedichten Kaas- en Broodspei, Exodus, Europa. 
Kritici verwijten hem wel eens een te grote uit
voerigheid. De poëzie die hij sinds ongeveer 1965 
schreef, treft juist door de vaste, beknopte, be
heerste vorm. De dichterlijke kracht of substantie 
ligt bij iVlok niet zozeer in de taal, zoals bij voor
beeld bij de eksperimentelen, ze is in de levenser
varing zelf te zoeken, die een nauw sluitende uit
drukking vindt in het woord. Het gaat eigenlijk om 
een traditionele opvatting van de poëtische taal. 
Hoofdzaak blijft wat de dichter te zeggen heeft. 
iVlok stamt ook uit de generatie van Ed Hoornik, 
Gerrit Achterberg, Ida Gerhardt e.a. 
Voor de met een oude glans of patina verrijkte 
taal van deze dichters bestaat er een groeiende 
aandacht, die wellicht samenvalt met het verlangen 
om aan de poëzie een nieuwe waardigheid te ver
lenen. Zo'n gevoel kan slechts aanvaard worden als 
het geen vlucht betekent uit de wereld. Een plecht
statige taal kan evengoed naar de kern van de 
dingen gaan, zolang ze maar niet beoefend wordt 
als een kultus van het fraaie woord. IMok is zeer 
zeker geen dichter die op de top van de Parnassus 
wil tronen. Hij is naar inhoud of gedachten een 
problemendichtèr. 

Onder « problemen » versta ik wat Mok zelf met 
de titel van zijn jongste bundel « Ondertoon » 
aanduidde, namelijk een levenshouding of -gevoel 
waaruit een grote angst en een soms bitter klin
kende onvrede met het bestaan spreekt. Voor de 
ouder wordende dichter krijgt de angst gestalte in 
de gedachte van de dood. : 

Nu, met de tierfstzon in mijn rug, 
een uitdovende einder voor mijn ogen, 
verinnerlijkt zich alle woede tot 
de grondtoon van het universum. 

Het levenseinde ervaart hij als « door een grond-
zee van de dood uit de tijd » geworpen worden 
Herhaaldelijk grijpt Mok naar het beeld van « stil
staand water », van de « gedoofde zee » ; elders 
spreekt hij van « dood water ». Het water van de 
zee simboliseert het onmetelijke niets, « de ronde 
ledigheid van het niet », het stil vallen van elke 
stem. 
Datzelfde water is evenzeer bron van leven, het is 
een beeld dat voor twee fundamentele betekenis

sen vatbaar is en als zodanig het dualisme van 
Moks grondhouding tegenover het bestaan open
baart. In de zee schuilen vitale krachten, waaruit 
de scheppende en met de levende kosmos ver
bonden mens geboren wordt. 
Angst voor de dood en verlangen naar het leven 
zijn bij Mok niet in een tweestrijd gewikkeld : het 
ene gevoel verslaat het tweede niet, tussen beide 
bestaat er geen dialektiek. Beide levenservaringen 
staan naast elkaar, je vindt ze hoogst zelden samen 
in eenzelfde gedicht. Je hebt gedichten die trillen 
van levenszindering en daarnaast teksten die ge
tuigen van kilte en dood. Naast zinnen als « Er 
waaien hippe paarden in de straten van Veere », 
lees je verzen als « Er stijgt koelte uit de grond ». 
In die zin is Mok geen echt dualist, hij is een man 
die zich beweegt tussen twee naast elkaar lig
gende werelden, een dichter die leeft op de grens 
van dood en leven. Hij schrijft van zichzelf : « Tus
sen afweer en overgave verdeed ik mijn leven ». 
De woorden hebben een dubbele lading naargelang 
van het konkrete levensgevoel van de dichter of 
van het ervaringsmoment, ze geven uiting aan een 
sterke betrokkenheid op het leven en een andere 
keer aan een instinktieve weerstand. Ofwel is de 
wereld van graniet ofwel « vol fluistering » van 
leven. 

Zoals ik het hier voorstel lijkt de poëzie van Mau-
rits Mok, althans naar de inhoud, een soort span
ningsveld van felle uitersten. Echter de toon van 
de dichter is nooit uitbundig, omdat heel zijn le
venservaring op het innerlijke afgestemd is. Van
daar ook de « ondertoon » en het mijmerend-wijs-
gerige karakter van Moks poëzie. De dichter luis
tert naar de onhoorbare stilte, hij schrijft de taal 
van de stilte. 

Mok schrijft ook gedichten met een sterk politiek 
karakter, bij voorbeeld over Treblinka, Oradour-sur-
Glane, de dood van Jan Palach. De dood en de 
angst blijven in die gedichten de hoofdgevoelens. 
Die meestal korte teksten zijn als het ware rekon-
stituties van iets wezenlijks, van historische dra
ma's die bij Mok ervaringen en gevoelens wekken, 
waarbij de wereld verschijnt als een versteende 
werkelijkheid. Alles is dan graniet, koelte, as, 
leegte, hardheid. 
Dan gaat de wereld dicht. 
Maurits Mok is een dichter die over wezenlijke 
dingen schrijft. Hij doet dat in een strak gemeten 
taal. Het is een poëzie, die buiten het gebruikelijke 
onderscheid valt tussen de zogenaamde maat
schappelijk betrokken dichtkunst en een individua
listisch gerichte, in die zin is ze moeilijk te situe
ren, ze is aan geen enkele stroming schatplichtig, 
wat op een bepaald isolement kan wijzen. Dat 
isolement is ook een kracht. De innerlijke twee
spalt tussen de geestelijke onrust en het ingehou
den karakter van de taal, maken van Mok een be
langrijk dichter. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Maurits Mok, MET JOB GELEEFD (1972) en ONDER
TOON, Amsterdam, De Bezige Bij, 1975, 46 biz. 
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MONTREAL '76 
Die formidabele internationale 
sportontmoeting, dat is allemaal 
goed en wel, en wij zijn altijd be
reid om daarvoor geestdriftig in 
onze pollen te kletsen. Maar het 
schijnt van jaar tot jaar moeilij
ker te worden om er organizators 
voor te vinden. Met de olim-
pische spelen in Kanada staat het 
er niet zo best voor. In Argen
tinië is men ook niet meer zo 
geestdriftig over de wereldkam
pioenschappen voetbal 1978. En 
voor de organizatie van de pan-
aziatische spelen — zo een beet
je de rode tegenhanger van de 
olimpische — vindt men kort en 
goed geen liefhebber meer. On
danks het feit dat men ook daar 
hard roept over vereenvoudiging 
en drukking van de onkosten. 
Alles wel beschouwd, is het nor
maal in deze tijd van inflatie. De 
organizerende landen moeten er 
miljarden aan toesteken, en wat 
hebben zij dan tenslotte bewe
zen ? 

Enige tijd geleden werd bij hoog 
en bij laag gezworen dat er geen 
Belgische koereurs naar de olim
pische spelen zouden gaan. De 
uitslagen van onze pedaalridders 
wettigden — inderdaad — geen 
grote onkosten om in Montreal 
nog maar eens dikke « affron
ten » te gaan halen. Verleden 
zaterdag werd echter beslist 
toch maar koereurs af te vaardi
gen. Zij zullen echter alleen op 
de weg uitkomen. Niet op de 
piste. Er werden alvast zestien 
renners gepreselektioneerd, en 
onder de leiding van een klein 
bataljonneke specialisten zullen 

VAN DAG 
• MAANDAG : de Brusselse ga
zetten vrezen voor het leven van 
« Franswa » van de Anderlecht na 
diens botsing met de Brugse Klau-
waert Volders # DINSDAG : de 
doktoors kunnen aan « Franswa » 
geen enkel noemenswaardig let
sel ontdekken. Hij is dus ajh.w. 
wonderbaar aan de dood ontsnapt 
#WOENSDAG : en deze keer zijn 
het onze vaderlandse golfspelers 
die naar 'Bangkok « moeten » voor 
de kampioenschappen Het leven 
kan hard ziijn # DONDERDAG : 
de iBelgische militaire basketbal-
ploeg versloeg die van Kortrijk. 
En zo is nog maar eens bewezen 
dat Belgen beter zijn dan Vlamin
gen • VRIJDAG : . Ze » kunnen 
de Belgen niet missen. De inter
nationale waterskifederatie maak
te onze Frans Stevens prezident 
van een of ander komitee. Profi
ciat ! • ZATERDAG : 'm Mexiko 
werd een 17-ijarige bokser doodge
slagen. Dat hij nog niet hersteld 
was van een hersenschudding 
werd niet weerhouden als een be. 
letsel om op te treden # ZON
DAG : de Fransen zuilen in 1980 
het wereldkampioenschap velorij-
den organizeren. Zodra het weer 
wat beter wordt zullen de « offi-
sjellen » al eens gaan kijken of 
zij daarvoor plaats hebben 9 

TOT DAG 

WIJ t o ~ 

zij zich intens en verstandig voor
bereiden op Montreal. Onder 
meer door einde januari voor een 
paar weken naar de Costa del Sol 
te gaan (blijkbaar onmisbaar voor 
wie een maand of zes zeven na
dien een koers wil winnen). 
Voor ons moet (en zal) men het 
niet laten. Maar ons dunkt dat 
men er alweer ineens zo kwistig 
invliegt. 

De architekt die de leiding had 
over de werken voor Montreal 
'76 werd bedankt en vervangen 
door een andere. De man die de 
bons kreeg is de Fransman Tal-
libert, en de man die het nu zal 
moeten waar maken de Kanadees 
Daoust. De reden van de ver
vanging is niet, zoals men zou 
kunnen denken, dat de werken 
niet naar wens verlopen. Men 
vindt in Kanada alleen dat de 
architekt uit Frankrijk wat al te 
veel boter bij de vis eiste. Men 
moest meneer Tallibert zo maar 
eventjes 40 miljoen dollar beta
len, en dat komt in onze eigen 
franken overeen met het niet on-

SJOTLAND 
Wij hebben het hier op deze blad
zijde In het verleden gehad over 
zg. « stamineeploegen », waar 
naar onze smaak de ware sport-
geest nog het best bewaard is 
gebleven. 
Maandag kon een dergelijke klub 
de sporttribune van de Vlaamse 
televizie beklimmen, en de BRT 
verdient daarvoor een dikke pluim. 
Men heeft het kunnen horen en 
zien, hoe in deze klub de voetbal
sport wordt bedreven. Zuiver uit 
liefhebberij. Zonder kompetitie. 
Zonder training zelfs — de match 
is immers de training, en het 
komt er niet op aan deze te win
nen, wèl ze te spelen. 
De klub is meer dan een sport-
klub alleen. Ze is een sociale ont
moetingsplaats. 

aardige sommetje van zowat an
derhalf miljard. Nu kennen wij 
wel niets van de erelonen van 
architekten en zo — tenzij dat 
zij veel meer verdienen dan wij 
—, maar 1500 miljoen lijkt ons 
toch een buitensporig hoog be
drag. Het mag dan nog voor de 
sport, dat hoogste goed op aar
de, bestemd zijn. 

OPPORTUUN ? 

Terwijl wij hier, in de nacht van 
zondag op maandag, met veel 
transpiratie aan wat inspiratie 
proberen te raken, overvalt ons 
de weinig opwekkende gedachte 
dat wij ons druk zitten te maken 
over de onbenulligste stompzin-
nigheden, op een ogenblik dat de 
toekomst van onze kinderen op 
vaak lichtzinnige wijze in de 
weegschaal wordt geworpen. Hoe 
kunnen wij , als volwassen men
sen, zitten te leuteren over de 
vraag of het wenselijk is in 
jeugdwedstrijden de hoekschop
pen te laten geven vanop de hoek 
van het strafschopgebied, als nu 
blijkt — het is maar een voor
beeld — dat morgen onze kinde
ren op weg Tiaar school kunnen 

Financiële problemen zijn er blijk
baar niet. Een pint voor en na 
hoort erbij. 

En voor wie daar ook belang 
mocht aan hechten : er wordt he
lemaal niet zo slecht gespeeld als 
men zou kunnen veronderstellen, 
en wat belangrijker is : er wordt 
sportief en fair gespeeld, in die 
mate dat men zich een eigen, vas
te scheidsrechter kan permitte
ren. 

Als wij dat alles zo bekijken — en 
wij kennen verschillende klubs 
waar het er net zo aan toegaat — 
dan vragen wij ons af waarom 
de mensen zich zo druk kunnen 
blijven maken voor kompetitie-
sport, hoe men ernorme bedragen 
kan blijven vergosselen in het zo-

gegijzeid worden door de strij
ders voor... ja, voor wat ? Is het 
op dit ogenblik wel opportuun de 
mensen hun aandacht af te lei
den, met gezever over sporton-
benulligheden, van wat er gaan
de is ? 

WIHE CJRKUS 

Daarmee is het skiseizoen ook 
alweer begonnen. De eerste « af
dalingen » en « slaloms » zitten 
er al op. Zelfs onze Belgische 
vedetten — alvast aangeduid 
voor de olimpische spelen — 
Blanchaer en Xhaet waren al in 
strijd gewikkeld. Zij eindigden in 
de eerste proef zeer verdienste
lijk 48ste en 49ste. Voor de ve
detten begint dus een maanden
lange tocht van wintersportcen
trum naar nightklub, van recep
tie naar wedstrijdje. De skisport 
is een kommerciële onderneming 
geworden : wij begrijpen dat de 
werknemers hun werk doen vol
gens de eisen van deze t i jd. Wat 
echter wat minder begrijpelijk is, 
is dat er zoveel ongevallen ge
beuren. Heeft men de wedstrij
den, met het oog op de veron
derstelde verfijnde smaak van 
het publiek niet wat tè spektaku-
lair gemaakt ? 

genaamde f< grote » voetbal, waar
om men blijft denken dat goede 
sport alleen mogelijk is waar een 
peperdure infra-struktuur aanwe
zig is. 
Als wij de penningmeester van 
Sjotland — zo was de naam van 
de klub — goed begrepen hebben 
kon de klub rondkomen met een 
budget van pak-weg 50.000 fr. per 
jaar. Wij geloven dat dit binnen 
het bereik ligt van iedere groep 
van vrienden die werkelijk aan 
sport willen doen. 
Waarom dan, mensen, niet het 
voorbeeld van Sjotland — en vele 
andere dergelijke klubs — volgen, 
en zelf aan sport gaan doen. Zon
der komplimenten. Maar goede, 
degelijke, prettige en waardevolle 
sport. 

39 
EEN EN ANDER TUSSENDOOR 

Dit rubriekje wekt meer belang
stelling dan verwacht werd. Dat 
blijkt uit het aantal brieven die 
toekomen. 
Alvorens in de komende weken 
nog enkele samenvattende slot
beschouwingen te wijden aan 
het zonnestelsel, en dus nadien 
de wijdere ruimte in te trekken, 
als het mag een antwoordje op 
enkele vragen die regelmatig 
gesteld worden. 
ÏK infoKOSMOS heeft een eigen 
tijdschrift « Kosmovizie ». Zes 
nummers van ieder ongeveer 50 
bladzijden per jaargang. De lo
pende jaargang handelt over 
waarnemen met en zonder In
strumenten. 
•k infoKOSMOS verzorgt overal 
in Vlaanderen en Brussel voor 
verenigingen, scholen, klubs 
e.d.m. avondvullende program
ma's gewijd aan de sterrenkun
de, ruimtevaart en aanverwante 
dingen. De programma's zijn 
zeer gevarieerd : montages, film, 
voordracht, diskussie, werken 
met mobiel planetarium, waarne
men met meegebrachte telesko-
pen enz. enz. De prijs is zéér 
laag. De inrichter hoeft enkel te 
zorgen voor een ruimte en een 
stopkontakt. Al de rest brengt 
infoKOSMOS mee. 
•k infoKOSMOS geeft ook regel, 
matig lessenreeksen gewijd aan 
astronomie (initiatie). De eerst
volgende zal hier aangekondigd 
worden. 
-Ar men kan inderdaad voor in
lichtingen, zo mogelijk doku-
mentatie enz. bij infoKOSMOS 
terecht. Kostprijs volstaat. 
-k UFO's interesseren infoKOS
MOS niet, en zijn geen onder
werp voor dit rubriekje. Toch zal 
binnenkort het infoKOSMOS-
standpunt hier bondig verklaard 
worden. 
•k dit rubriekje heeft geen we
tenschappelijke « pretentie ». 
Hoe zou het kunnen ? Volledig
heid kan evenmin nagestreefd 
worden. Raadpleging van betere 
bronnen voor wie meer wil we
ten is dus noodzakelijk. 
k: het rubriekje richt zich tot 
belangstellende leken. Wie al 
wat van astronomie afweet zal 
er niets nieuws in leren. 
•k Sommige lezers schrijven : 
te simpel. Andere : te moeilijk 
nog. Wij doen ons best om de 
juiste middenweg te vinden — 
wat nog niet zo makkelijk is — 
maar beseffen daar niet volle
dig in te slagen. 
'k Op de tweede en vierde vrij
dag van iedere maand vertoont 
infoKOSMOS wetenschappelijke 
filmen in het kultureel centrum 
te Strombeek. Aanvang om 20u 
30. En hier mag allicht de prijs 
gezegd worden : gratis. 
k: infoKOSMOS heeft nog me
dewerkers nodig. Wie belang
stelling heeft, neme kontakt op. 
Er is echter één onverbiddelijke 
voorwaarde (de rest is bijkom
stig) : aktief meewerken. 
°^ voor verdere inlichtingen zo
als prijzen (in ieder geval altijd 
bespottelijk laag), voorwaarden 
enz. wende men zich tot 

InkoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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Ouwe rakker Roelants bewees het nog te kunnen. Te Denderhoutem beklom hij als eerste het ereschavot ! 
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DE PARIA'S VAN DE VU 
Het VU^hoofdbestuur was in '56 uitge
breid o.m. met Reimond Mattheyssens, 
die bel<end geworden was door zijn 
rede in naam van VOS op de vorige 
IJzerbedevaarten, in 1957 waren daar 
nog een vijftal mensen bijgel<omen. 
Frans Van der Eist werd toen tot ef-
fektief voorzitter en Wim Jorissen tot 
algemeen sekretaris aangesteld. In 
1958 kwamen mannen van de . oude 
garde » (die toen nog niet zo oud 
was !) het partijbestuur verruimen. 
Met dr Leo Wouters en met dr Rik 
Ballet was de vooroorlogse generatie 
in de Volksunie op waardige wijze 
vertegenwoordigd. Dr Leo Wouters was 
een der leWonde figuren in het 
AKVS geweest en was tijdens de oor
log een vooraanstaande figuur im de 
VNV-administratie. 

Baltet was reeds voor de oorlog VNV-
parlementariër. Op 20 april 1958 hield 
de Volksunie te Gent haar vierde par-
tijkongres. IDaarmee bewees ze, dat 
zij geen ééndagsvlieg was, geen tijde
lijke bevlieging of geen poujadistisch 
strovuur. (in Frankrijk kende de cen
trumkandidaat Poujade een kortstondig 
sukses, spekulerend op de misnoegd-
heid van de middenstand). Zij stond 
echter voor de nieuwe parlements
verkiezingen, die op 1 juni zouden 
plaatsgrijpen. Hoe zou zij die nieuwe 
krachtmeting, waarbij links en rechts 
alle stukken opstelden, kunnen over
leven ? Er was gewerkt geworden m 
de Volksunie en er werd nog hard 
gewerkt. De beschikbare krachten wa
ren echter te gering in getal om alles 
wat nodig was, wat zelfs noodzakelijk 
was, te kunnen aanvatten en uitvoe
ren. Enkele bonderden, soms enkele 
tientallen stonden voor opdrachten, die 
een heel uitgebreid partijkader ver
eisten. En toch slaagde men er In, zich 
kenbaar te maken, zich te afficheren, 
tot in de kleinere dorpen toe. 
De verkiezingsstrijd van 1958 was hard. 
Voor de CVP stond, voor volstrekte 
meerderheid als streefdoel, slechts de 
Volksunie in de weg. De socialisten 
hoopten enerzijds wel dat de Volks
unie een 5-tal zetels zou veroveren 
(zoals Van Acker later bevestigde) om 
zodoende de CVP in de oppositie te 
kunnen houden maar anderzijds waren 
ZIJ toch wel enigszins beducht voor 
de heropleving van een steeds als een 
revolutionair konkurrent, vooral bij de 
jonge intelligentsia ondervonden 
Vlaams-nationalisme. 
De CVP speelde de troef van de kris-
telijke, Vlaamse eenheid uit, en de 
troef van de schoolstrijd. In een her
derlijke brief had mgr. De Smedt van 

Brugge zich tot de gelovigen gericht 
en het stemmen voor de Volksunie als 
zwaar zondig bestempeld. In andere 
bisdommen zwegen de bisschoppen, 
maar de brief van De Smedt werd op 
grote schaal ook in de andere provin
cies door de CVP-propaganda ver
spreid. Pater Stracke reageerde tegen 
deze bisschoppelijke banvloek met 
een brochure, die door de Volksunie 
verspreid werd. 

De hetze, die zich tijdens de school
strijd vooral tegen links had gericht, 
sloeg nu bij de gewone propagandist 
over naar de Volksunie. Er werden, 
naast argumenten uit het arsenaal van 
de repressie zoals het schilderen van 
hakenkruisen, ook direkter argumen
ten gebruikt door de ICajotters en BJB-
ers die in naam van de kristelijke een
heid Vlaams-nationale propagandisten 
aftroefden. Propagandisten, die vaak 
nacht na nacht in de laatste verkie
zingsweken op de baan waren en met 
een kleine groep een hele provincie, 
vaak nog een naburige provincie moes
ten bestrijken. Zo trokken Antwerpse 
propagandisten bijvoorbeeld tot in de 
Limburgse dorpen. Wanneer de krama-
kelijke auto dan in panne viel midden 
in de rtacht en in een dorp waar de 
CVP-ploegen op ronde waren, zoals ge
beurde in de laatste verkiezingsnacht 
te Rijkevorsel, dat viel er voor de VU-
plakkers niet te lachen, en zij kwa
men met zeer kristelijke blauwe ogen 
en blauwe plekken thuis. 
De verkiezingsuitslagen -waren, alle 
werk ten spijt, niet bevredigend. Of 
liever ; veeleer ontgoochelend. De 

Volksunie bekwam ongeveer 104.000 
stemmen, wat een verlies van 10.000 
stemmen betekende tegenover 1954. 
Niet eens het aantal stemmen van de 
Vlaamse Koncentratie werd bereikt I 
Hoe was deze uitslag te verklaren ? 
De vier jaren, tussen 1954 en 1958, 
waren nutig gebruikt. Waren zij té 
kort voor de uitbouw van een jonge 
partij ? De Volksunie beschikte prak-
tisoh over geen pers, behalve over 
haar maandblad, dat nog niet zo lang 
veertiendaags geworden was. 
Zij kreeg geen zendtijd in radio en tele, 
visie, de kommunisten wél. Zij stond 
genepen tussen de ideologische fron
ten van een klerikalisme en anti-kleri-
kalisme waarvan het fanatisme eerder 
19e eeuws aandeed in een peirode 
waarin men in Noord-Nederland de ver
zuiling wou doorbreken en in de 
PvdA een kristelijke werkgroep schiep. 
Vele katolieken aarzelden om hun 
stem te geven aan een partij, waarvan 
zij wel de doelstellingen aanvaardden, 
maar die in hun ogen toch een ver
zwakking zou betekenen van het recht
se front dat de anti^kristelijke regering 
Van Acker moest doen wijken. Zelfs 
« 't Pallieterke », dat zich steeds voor 
de Vlaams-nationale partij had uitge
sproken, raadde nu zijn lezers aan op 
de senaatslijsten voor de CVP te kie
zen. Een gevolg daarvan was, dat de 
VU slechts 78.000 stemmen voor de 
Senaat behaalde, en dat de CVP de 
volstrekte meerderheid in de Senaat 
maar niet in de Kamer behaalde. 
Naast al die ongunstige faktoren wa
ren er ook nog inwendige moeilijkhe-

Een ploeg Gentse VU-propagandisten aan het werk ergens in Vlaanderen. Aan hen 
dankt de Volksunie haar opgang (foto uit 1958). 

den geweest, inzonderheid te Antwer
pen. Daar was kritiek gerezen tegen 
Herman Wagemans en zijn aktiviteiter» 
als volksvertegenwoordiger. In hoever
re die gegrond was of niet, willen wi j 
bier met nagaan. Het hoofdbestuur 
had besloten te Antwerpen mr. Van 
der Eist als eerste op de kamerlijst en 
mr Wagemans als eerste op de se
naatslijst voor te dragen. Na allerlei 
strubbelingen verzaakte Wagemans 
aan zijn kandidatuur en werd mevrouw 
Van de Leest als eerste op de — on
volledige — senaatslijst geplaatst. Ant
werpen, dat de eerste Vlaams-nationale 
vertegenwoordiger na de oorlog naar 
het parlement gezonden had, kwam 
daarmee in moeilijkheden — en heel 
die wijziging bracht ook zoiets als een 
psichologisch effekt teweeg bij de op 
dat gebied nogal gevoelige Sinjoor. Er 
werd zelfs gefluisterd (en ook open
lijk gezegd) : « Zij vinden in de Volks
unie zeker dat er in Antwerpen nie
mand deugt, omdat ze er iemand uit 
Brussel moeten bijhalen ? ». « Volks
gazet » herhaalde dat argument met 
welgevallen ! 

DE STEM VAN 
VAN DER ELST 
Na de verkiezingen van 1 juni 1958 trad 
mr Van der Eist het parlement binnen 
als enige Vlaams-nationale vertegen
woordiger. Hij zou er al onmiddellijk, 
in een totaal voor de Vlaams-nationa
list vijandige sfeer, voor sensatie zor
gen. 

Na de verkiezingen van 1 juni 1958 
kreeg prof. Gaston Eyskens op 24 juni 
opdracht een minderheidsregering te 
vormen. 

De wonden van de schoolstrijd waren 
nog te vers om met de socialisten 
scheep te gaan en de li'berale eisen 
waren te groot en de partij trouwens 
in menig opzicht te verdeeld. En ook 
zij had vlijtig aan de schoolstrijd deel
genomen. 

Reeds m 1957 had Van Eynde in 
« Volksgazet » gedreigd dat het land 
onregeerbaar zou worden bij een ab
solute meerderhelid van de CVP. 
De CVP behaalde wel een meerder
heid in de Senaat. Voor de meerder
heid in de Kamer had ze echter drie 
stemmen te kort. 

De liberalen Van Glabbeke en Lahay, 
die met de hakken over de sloot ge
kozen waren (er was slechts een over-
sohot van een 300-tal stemmen voor ^ . 
hen, voor het vereiste kworum in West- j 
Vlaanderen) zouden het vertrouwen in ^ 

(vervolgt) f^ 

r 
de regering stemmen. 
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ZOCK€RgCS 

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. bureeiuren 
767.53.01, Van Cauter, ook arr. 
sekr., na 17u15 : 217.92.18. R 142 

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 

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

R 150 

— Jonge licentiaat in de rechten, 
23 Jaar, zoekt betrekking als ju
ridisch adviseur of gelijkaardig 
werk in een verzekerlr>g, een bank 
of oen private firma - Ref. WZ 1. 
— Jonge kok (Cerla Anderlecht), 
23 Jaar, zoekt passende kullnaire 
Job - WZ 2. 
— Jong meisje als hulp gevraagd 
in banketbakkerij te St-Katherlna-
Lombeek, kost en Inwoon moge
lijk. 2 dagen per week vrijaf. 
Ref. WZ 3. 
Voor verdere inl. kontakteer volks
vert. dr Jef Valkeniers, Nlnoofse-
steenweg 11, Schepdaal, tel. 02/ 
569.16.04. R 153 

Jongeman zoekt werk als karros-
serlehersteller. 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
dlende (11.944). 
Man in het bezit van diploma le
ger middelbaar onderwijs, zoekt 
plaats als bediende of magazij
nier (11.938). 
Regentes in snit en naad zoekt 
passende betrekking, niet noodza
kelijk in het onderwijs (11.934). 
Wie voor deze personen een pas
sende betrekking zou kunnen aan. 
dulden, 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, Stulvenbergstraat 93, 8700 
Izegem (tel. 051/30.28.95). R 155 

Zoeken passende betrekking : 
— Dame, gediplomeerde A6-A1 D 
handel (30 J.) zoekt deeltijdse be
trekking. 
— Jonge danve (23 J.), 5 Jaar er
varing als verkoopster, zoekt pas
sende betrekking. 
— Tiptete (19 j.) zoekt betrekkifig 
In kantoor. 
— Dame (24 J.), diploma public 
relations A l , zoekt passende be
trekking. 
— Licentiaat in de Rechten, In 
orde nret legerdienst. 
— Terfmlsch ingenieur, in orde 
noet militaire dienst. 
— Gedlptomeerde tolk. 
— eedlende (47 j.). 
— Burgerlijk ingenieur, In orde 
nwt milHtalre dienst. 
— Jonge man, 22 J., getuigschrift 
A3 elektriciteit en chauffeur rtj'be-
wijs C. 
— Gedlplwneerde A3 elektrici
teit, brevet van monitor (30 j .) , 
— SohrIJnwetker (33 J.). 

— Ervaren hoofdboekhouder (50 
jaar). 
— Gediplomeerde handel A6-A2 
(32 j .) . 
— Traiteur (40 j . ) . 
— Gediipiomeerde A6-A1 (26 j . ) . 
— HandölsröiiBlger (45 J.), tweeta
lig. 
— Bediende (48 J.), ook handels
reiziger geweest. 
— Teohnli'sch ingenieur scheikun
de (25 J.). 
— Technisch Ingenieur elektronl-
ka, in orde met mtilltaire dienst 
(24 J.). 
— Ervaren bediende, kennis En
gels en Duits, boekhouding, BTW 
en sociale wetgeving, zoekt pas
sende betrekking. 
Wie kan helpen, ken sohrJjven of 
telefoneren naar W. Jorissen, 
Louisastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 
015/41.35.96. R 157 

Zoekt aangepaste betrekWng, Jon
ge man, diploma technisch-inge-
nieur mechanika, bl] voorkeur In 
het Limburgse. Z.w. volksvert. E. 
Raskin, Ursulastr. 1 te 3745 Elgen-
bllzen, 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-
gershulsstr. 28, 3700 Tongeren, 
tel. 012/230.432. R 159 

Ik vraag aan alle nog vrije Vlaam
se Nelekens, omgev. Brussel, mij 
uiterst dringend te schrijven. Wie 
wi l eenzame Vlaamse TIJI weer 
gelukkig maken ? Schrijven naar 
Johan Stephaan Claeys. Verwey-
straat 9, 1190 Vorst. R 160 

Zoekt aangepaste betrekking in 
het Limburgse, jonge man, 18 jaar, 
elektrieker, diploma lasser. Zich 
wenden : volksvertegenwoordiger 
E. Raskin, Ursulastraat 1 te 3745 
eigenblleen (tel. 011/41.24.54) of 
provincieraadslid J. Gabriels, Sle
menstraat 28 te 3690 Bree (tel. 
011/46.22.90). R 161 

Technisch bedlende met A3 di
ploma mekanika en 82 elektrici
teit zoekt werk, liefst In de om
geving van het Antwerpse. 
Wie een geschikte aanbieding 
heeft voor deze persoon gelieve 
onverwijld kontakt op te nemen 
met Paul Peeters. kamerild, Me
chelseweg 62 te Kapelle-op-den-
Bos. Tel. 015/711.422. R 162 

— Zeer goed gelegen café -I-
feestzaal in omgeving Antwerpen, 
2 mllj. r>etto per jaar. Wordt ver
kocht wegens ziekte. 
— Café gelegen in centrum van 
Antwerpen, onbeperkte mogelijk
heden, bv. snackbar. Moet weg 
wegerts omstandigheden. 
— iBouwgrond, omgeving Temse 
In landelijke omgeving, vlak bij 
rekreatlecentrum. Aan voordelige 
prijs. 
— Appartement in Merksem, alle 
komfort, 3 sipk.. gr. living, keuken, 
terras, bergplaats. 
— Gemeubelde studio aan voor
delige voorwaarden in centrum 
van Antwerpen. 
— Handelseigendom rechtover 
station in KÜein-iBrabant. Geschikt 
voor aHe doeleinden, bv. snack
bar. 
— Prachtig gelegen bouwgrond. 
on>gevlng Antwerpen, 510 m2. 
— Goed gelegen woning te Mort-
sel, bestaande uit 2 appartemen
ten, met garage voor 2 auto's, 
tuin. 
Voor al deze zaken, inl. : te l . 031/ 
28.72.92-89.27.71. 

R 163 

— Pas afgestudeerde apoteker 
zoekt passend werk. inl. : tel . 02/ 
269.14.88. 
— Studentenkamer gevraagd voor 
3 1/2 maand, vanaf 15 december, 
omgeving St-EHsabethklInlek Uk-
kel. Inl. : te l . 02/269.14.88. 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

fZ^lk. >jaBu;twiv-
KOSTUUM 

Al les kan per s tuk b e k o m e n w o r d e n 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

Mevrouw, Mijnheer, iedere frank telt dubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

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

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

î. 

. , . » ^ 

\: f 

John Horton gekleed 
bij het huls STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

DONDERDAG GESLOTEN 
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

ADVERTEER 

IN « W l | » 

flflnB€UOL€n 
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 
« C H E C K POST » 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

p.v.b.a. L i e r s e V l o e r h a n d e i 
LIsperstraat 49 - 2500 LIER 

Tel. (031)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrer ie mare d e v r iese 

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

KARAVANS 
Verkoop - verhuur • stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel . (031)21.98.15 

n-ans Belrenslaan 278, B0R8BEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig LaboratorlHin 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerlef. 

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER • VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

TeK (02)268.14.02 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gt*iihou»»f»v««t, 52 Antwwpwi T»l. 03J135J3, 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

Brouwerij 
MOORTGAT 

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

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

• 
Bifhulzen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

'M Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
TeL (091)22.45.62 

EXTRA 

BUITENGEWOON PLAN 

1 LOT VAN 
12 LOTEN VAN 

228 LOTEN VAN 
600 LOTEN VAN 
720 LOTEN VAN 

4 200 LOTEN VAN 
18 000 LOTEN VAN 
60 000 LOTEN Vm 

12.000.000 f r 
500 000 fr 

SOOOOfr 
lOOOOfr 
SOOOfr 
1 000 tf 

600 fr 
450 fr 

50 troostloten vari-J^ 000 fr 

T r e k k i n g o p 17 d e c e m b e r 

DEZE BIJKOMENDE TRANCHE « EXTRA » KOMT TEGEMOET AAN EEN DOOR EEN GROOT 
DEEL VAN ONZE KLANTEN UITGEDRUKTE WENS EEN TREKKING GEORGANISEERD TE 
ZUSN MET MEER KLEINERE LOTEN ZIJ W/ORDT GETROKKEN BU WIJZE VAN PROEF 
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Tl/-PROGR/1MMI\'9 

11 DECEMBER 

BRT 

18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Wickie, de Viking. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
19.00 Verkeersveiligheid 
19.15 Allemaal beestjes. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Tafel 7. 
20.45 Pano '75. 
21.40 Monumentenzorg. 
21.50 Standpunten. 
22.20 Première. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18 15 Teleac. 
18 45 Toeristische tips. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Laurel en Hardy. 
19.25 Landgenoten. 
19.40 All in the family. 
20.05 Simplistisch verbond. 
20.20 De hofhouding van de 

president. 
21.00 Monty Python. 
21.35 Nieuws 
21.50 Deadline USA. VS-film 

(1952). 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19.05 De eilanden van de rode 

vogels 
19.30 Oorlogswinter. 
20 00 Nieuws. 
20.25 De Pallisers. 
21.35 De ombudsman. 
22.00 Man over de vloer. 
22 25 Achter het nieuws. 
23.00 Gedicht. 
23.01 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws 

RTB 

18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 Savoir-vivre cuisine. 
19 00 Mister Magoo. 
19 25 Antenne-soir. 
19 40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Si vous saviez. 
20 35 Alfredo, Alfredo. Italiaan

se speelfilm (1973). 
22 35 De filmmolen. 
23 15 Nieuws. 

..̂  -tAotïvKO 

12 DECEMBER 
BRT 

18.00 
18.05 
18.35 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Open school. 
Sportportret : Mon Van-
deneynde. 

19.00 Doorgaand verkeer. 
19.45 Nieuws. 
20.15 f i lmkwis. 
20.45 Superstars 1975. 
22.00 KTRC. 
22.30 Nieuws. 
22.40 Rivalinnen onder de 

Griekse zon. Duitse un-
derground-parod'ie (1974) 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Tommy en Charlie. 
19.30 Vrijdagavondvrtj. 
20.40 Vijf uit Israel. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Haagse kringen. 
22.35 De kommissarls. 
23.35 Gedicht. 
23.36 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Avro's wie-kervt-kwis. 
21.45 De ge'broeders Ham

mond. 
22.35 Televizier-magazine. 
23.20 Nieuws. 

Vrijdag 12 december — BRT — RIVALEN ONDER DE GRIEKSE ZON 

Eksperimentele super-8-film (tot 16 mm opgeblazen) van Walter 
'Bockmayer. Vertrekpunt : wat zou er gebeuren als Greta Garbo en 
Bette Davis gevraagd zouden worden om in dezelfde fi lm op te tre
den, zonder te weten dat hun rivale ook gevraagd werd. Dit idee 
wordt als een parodie en satire, o.a. op TV-variété-programma's, ont
wikkeld. 

Zaterdag 13 december — BRT — DE HELE STAD SPREEKT EROVER 
(1935). 

Briljante satire en voortreffelijke komedie met E.G. Robnson in een 
onvergetelijke dubbelrol van een kleine bankier die voor een gang
ster genomen wordt. Stijlvolle film van John Ford in een zwierig 
ritme. 

Maandag 15 december — BRT — BLOEDIG WEEKEND (1968) 

Zeer menselijke inslag kenmerkt deze tril ler die de nadruk legt op 
het privé-leven van een politieman. Van Oonald Siegel, met Richard 
Widmark en Henry Fonda. 

Maandag 15 december — RTB — CITIZEN KANE (1941) 

Deze fi lm van Orson Welles is een mijlpaal in de evolutie van de 
cinematografie. De fi lm bestaat uit een opeenvolging van flash-backs, 
ogenschijnlijk zonder onderling verband, maar die bij nader toezicht 
in elkaar passen als de stukken van een puzzle. Er is een merk
waardige eenheid tussen vorm en inhoud, en een grote stijlzuiver
heid. Orson Welles zelf beheerst de zeer homogene vertolking door 
zijn ongewoon sterke persoonlijkheid. 

RTB 

18.10 
18.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 
21.30 

23.05 

1, 2, 3 . j'ai vu. 
Sept sur sept. 
La communauté Frangai-
se de Wallonië et de 
Bruxelles. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Neuf millions neuf. 
Bilan trimestriel. Poolse 
speelfilm (1974-1975). 
Nieuws, 

^/.•^.v; '"' i.- jv-' 

13 DECEMBER 
BRT 

14.30 

16 00 
18 00 
18 05 
18.55 
19.45 
20.15 
21.05 
21.55 

23.05 

Heel de stad spreekt er
over. VS-film (1935). 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Star Trek. 
Boom, bos, mens. Dok. 
Nieuws. 
Mie Katoen. 
Hit journaal uit 1933. 
Van links naar rechts, 
het derde meisje. VS-
fi lm. 
Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Simonskoop. 
15.55 'Het geheim van de Nijl. 
16.55 Tros sport. 
17.25 Ren je rot. 
17.50 Heidi. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 De bal is rond. 
19.35 De man van 6 miljoen. 
20.25 André Van Duins pret-

machine. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Pepper. 
22.40 Wordt u al geholpen ? 
23.10 Tros-sport. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wickie de Viking. 
19.30 Mensen zonder grenzen. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Ellery Oueen. Politie-

feuilleton. 
22.10 Brandpunt. 
22.50 The great Sorcar. Illusi

onisme. 
23.30 Fanfaremuziek. 
23.35 Nieuws. 
23.40 Adventsgedachte. 

RTB 

9.30 TV-^Droit. 
10.30 Donner a voir. 
12 35 Regionaal debat. 
13.30 TV-Femmes. 
14.00 Entree libre. 
14.30 Jardinage. 
14.45 Les feumes di St. Agra-

fon. Waals toneel. 
16.30 Loisirs actifs. 
17.00 Follies. 
17.45 Concours Ravel. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Les "horizons sans fron-

tières. VS-film (1960). 
22 45 Nieuws. 

14 DECEMBER 

BRT 

9.00 
9.30 

10.10 
11 00 
12.00 
14.30 
15.00 
15.15 
17.15 
18.20 
18.25 
19.45 
20.00 
18.50 
20.40 
21.40 

22.40 

Doe mee. 
Plandria extra muros. 
Een voetreis naar Rome. 
Konfrontatie. 
Zeven op zondag. 

Open school. 
De woonschuit. 
Binnen en buiten. 
Tenuto. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Het meisje van de TV. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
Van Pool tot Evenaar. 
De stem. Suspense-reeks 
Omdat' het vrouwen zijn. 
Dok. 
Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis. 
16.27 Openbaar kunstbezit. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Ruimte. 
19.35 Licht klassiek met varia

ties. 
20.30 Het belang van ernst. 

Blijspel van Oscar Wilde. 
21.55 Johan Galtung. Dok. 
22.25 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 Torens in beeld en ge
luid. Dok. 

20.45 Horizon. Dok. 
21.00 Olivera Katerina. Dok. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Markant. Dok. 
22.40 Celtic Requiem. Kerk

muziek. 
23.10 Nieuws. 

RTB 

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

10.15 Un peu de terre, un peu 
de peine, beaucoup de 
joie. 

10.30 Ulysse. 
11 00 Eucharistieviering. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14 00 Arts-Hebdo. 
14.30 Film van Walt Disney. 
15.10 Jean^acques Gaillard. 
16.10 Ce pays est a vous. 
17.05 Sportuitslagen. 
17 15 Carrefour 17. 
18.00 Clafouti. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Michel Strogoff. 
21.10 Cinéscope. 
22.00 TV 7 Club. 
Aansluitend : Nieuws. 

15 DECEMBER 
BRT 

18.00 
18.05 
18 20 
18.45 
19.15 
19.45 
20.15 

21.50 

22.40 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Klein, klein kleutertje. 
Wij saampjes. 
Open school. 
Sporttribune. 
Nieuws. 
Bloedig weekend. VS-po-
litiefilm (1968). 
Ten huize van Denijs Dil
le. 
Nieuws. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avro's 3 x 20. 
20.05 Wie van de drie ? 
20.35 Van oude mensen, de 

dingen die voorbijgaan. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Superstars 1975. 
22.50 Ontdek je plekje. 
22.55 Symbiose. 
22.59 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en Wiske. 
19.30 Ooctor Who. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Op losse groeven. 
21.25 Baretta. 
22.15 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

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

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Citizen Kane. VS-film 

van Orson Welles (1941). 
22.10 Debat over deze f i lm. 
Aansluitend : Nieuws. 

16 DECEMBER 

BRT 

18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.30 Open school. 
18.30 Open school. 
19.00 De kommune. Dok. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De wolvenman. 
21.25 Verover de aarde. 
22.15 Het vrije woord. 
22.45 Nieuws. 
23.05 Open school. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Tommy en Chartie. 
19.30 Oe Pallisers. 
20.25 Twee voor twaalf. 
21.05 Achter het nieuws. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Spelen met muziek. 
22.30 Gedicht. 
22.31 Socutera. 
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 Geheimagent Briggs. 
20.50 Herkent u deze tijd ? 
21.50 Hier en nu. 
22.30 Nu naar Naïrobi. 
22.55 'Geestelijke liederen. 
23.05 Den Haag vandaag. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Mister 'Magoo. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Splendeurs et misères 

des Courtisanes. 
21.20 Antenne-soir. 
22 15 Absurde n'est-il pas ? 
Aansluitend : Nieuws. 

17 DECEMBER 
BRT 

16.30 Tip-Top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18.50 Coronation street. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Oh, mijn papa I 
20.40 £en huis om in te wo

nen. Boemerang-aktie. 
21.30 'Het spel van de vijf vroe. 

de en de vij f dwaze 
maagden. Middelneder
lands misteriespel. 

22.30 Carl-Gustav Jung. Dok. 
23.20 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.30 Claudia op zoek naar 

Timboektoe. 
16.15 Het meisje met de zwa

velstokjes. 
16.50 Met Ray Nusselein TV 

kijken. 
17.00 Oe fi lm van ome Willem 
18.15 Teleac. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Liefde en lange vingers. 

Film. 
20.55 Muziek om naar te kij

ken. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Studio sport. 
22.30 Panoramiek. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
ia.05 Heeft de regen een va

der ? 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Wat dokter doet is altijd 

goed. 
21.10 Alleen naar huis... 
21.35 Ten huize van Sicco 

Mansholt. 
22.15 Gedicht. 
22.16 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 'Les volants. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 'Mister Magoo. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 'Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.25 Les sentiers du monde. 
22.25 Nieuws. 

>4^ 
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KOMM€hTA^R 

PIRSSPKOIL 
Bij de voorzitterswisseling in de Volks
unie kreeg de partij een aantal door
lichtingsbeschouwingen waarvan hier 
enkele u!t de grote greep. Het week
blad « Spectator » gaf een zeer inte
ressant vraaggesprek met stichter-
voorzitter Van der Eist. Met zijn oog 
voor historische lijnen behandelt hij 
c m . het probleem van de demokratie 
in de Vlaamse beweging. Na de ver
kiezing van Schiliz als voorzitter tracht 
« De Nie\jwe » een toekomstblik te 
werpen in de Volksunie. 
« Staat Vlaanderen » onze eis bij de 
jongste verkiezingen, onze hoofdop
dracht, kwam wel stevig in de aktuali-
teit met de Waalse afdreiging rond de 
problemen van de Antwerpse haven 
en het Maaswater. « De Standaard » 
onderstreept terecht hoe in het volke-
renprobleem de sociaal-ekonomische 
gegevens zwaar gaan doorwegen. Ter
wijl « Gazet van Antwerpen » de Wa
len toeroept « dat ze toch eens moe
ten gaan nadenken ». We zouden het 
omdraaien en zeggen « De Vlamingen 
moeten eens gaan nadenken », want 
omdat zij het niet doen kunnen Walen, 
Brusselaars en knechtvlamingen zich 
zoveel blijven permitteren op de rug 
van die Vlaamse sullen. 

SPECTATOR 

« U hebt altijd het parlementaire re
gime verdedigd en de demokratie ge
prezen, dat geven zelfs uw meest ver
bitterde tegenstanders grif toe. Hoe 
komt het dan dat waar het demokra-
tische toch als een rode draad door 
de geschiedenis van de Vlaamse Be
weging loopt, er zulke uitwassen ge
weest zijn en waren als bv. het VMO. 
De jongste jaren lijken wel opnieuw 
sterk op het klimaat dat in de jaren 
dertig heerste. 

Inderdaad. De VU moet een demokra-
tische partij zijn en op uitgesproken 
wijze het demokratische regime ver
dedigen. Dat is altijd mijn mening ge
weest en nu meer dan ooit. Verder 
kan men stellen dat de Vlaamse Be
weging zoals elke stroming, steeds 
de invloed van de tijdsgeest heeft 
ondergaan. De Vlaamse Beweging was 
bv. in 1920 uitgesproken demokratisch 
als Frontpartij. In de jaren dertig is 
ze onder de invloed van tijdsstromin
gen gekomen en was er een zwenking 
naar rechts. Vandaar in 1940 de rol 
in de kollaboratiepolitiek. Maar niet 
iedereen was het daarmee eens. 
Er was een geestesgesteldheid in alle 
niet uitgesproken linkse milieus die 
opvoedde tot verering voor orde en 
die orde zag in de diktaturen. Na de 
oorlog heeft men ingezien wat de ge
volgen van die diktaturen waren en 
tot welke uitwassen dat leidde. 
Een ander probleem is dat wij nu voor 
een ander verschijnsel komen te 
staan, met jonge mensen die de voor
oorlogse periode niet hebben meege
maakt. De jonge generatie krijgt som
mige rechtse of extreem-rechtse op
vattingen, waarschijnlijk als reaktie 
tegen extreem-linkse stromingen. Het 
is een gevaarlijke toestand. 
Ik wil echter beklemtonen dat de VU 
vanaf het begin demokratisch Is op
gevat en dat ze demokratisch wil 
blijven ». 

DE NIEUWE 

• Schiltz kan en moet nu onmiddellijk 
aan het werk gaan om de partij die hij 
in handen heeft gekregen, te onder
werpen aan de verjongingskuur waar
aan zij behoefte heeft en waarover hij 
zelf na zijn ambtsaanvaarding heeft 

gesproken. Deze verjonging heeft niets 
te maken met leeftijd (er zitten opval
lend veel jonge mensen op de parle-
mentsbanken van de Volksunie) maar 
met de mentaliteit van het leidende 
personeel van de partil. Het bouw
werk 'Is aanwezig om van de Volks
unie een moderne en progressieve 
politieke beweging te maken, die een 
autonoom Vlaanderen kan binnenlei
den in de wereld van vandaag. Alleen 
moet nu ook gebruik worden gemaakt 
van de beschikbare mogelijkheden en 
van de basis aan sympatie waarover 
de Volksunie beschikt. Daarbij mag 
niet in termen van kleinburgerlijkheid 
worden geredeneerd, zoals in het ver
leden helaas maar al te vaak het geval 
is geweest. 

' De Volksunie » is vandaag een ope
ner partij dan de andere partijen die 
wij in Vlaanderen bezitten. Het stemt 
hoopvol voor de toekomst van dit 
land dat deze openheid werd beklem
toond door de verkiezing van Schiltz ». 

DE STANDAARD 

' Gisterochtend hebben ook de inter
pellaties over de Antwerpse haven-
problemen een uitgesproken kommu-
nautair aspekt vertoond. Opnieuw 
dreigde Schiltz dat — wanneer de 
Walen hun water zwaar doen betalen 
— er een onderhandeling tussen twee 
soevereine staten zal komen en dat 
men dan zal nagaan hoeveel Vlaande
ren resp. Wallonië bijdragen tot het 

Belgische inkomen, en wie kapitaal
krachtiger is 
Deze parlementaire samenspraken be
vestigen wat de jongste tijd steeds 
zichtbaarder wordt : dat het taalpoli-
tieke en institutionele hoofdstuk van 
het kommunautalre dossier wordt 
aangevuld door een ekonomisch en 
financieel, dat voorrang krijgt. De 
taaibetwisting verschuift wat naar het 
achterplan en men begint vooral te 
praten over eikaars portefeuille en fi
nanciële sterkte. <• De Volksunie » 
die onder impuls van Schiltz heel 
sterk de « Vlaamse Staat » gedachte 
gaat ontwikkelen, stuurt duidelijk in 
die richting ; haar recente dossier 
over de ekonomische benadeling van 
Vlaanderen gaf reeds de toon aan ». 

2'GRATIS TOMBOLA 

Uw spaargeld 
verdu 

... 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 NMKN; 

— in de Nationale Bank, haar bijbanken en agentschappen; 

— in alle postkantoren. 

hoe meer u spaart, 
hoe meer 

ukunt winnen! 

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS WIJ 14 11 DECEMBER 1975 


