
EEN 
VLAAMSE 
BALANS 
WAS ER 
NIET 

Van het CVP-kongres vorige zaterdag 
te Dendermonde zullen de liberalen 
vooral onthouden dat Wilfried Mar
tens er « de vloer veegde » met de 
socialisten. Tot hun genoegen vanzelf
sprekend, maar ze moeten daar ons 
inziens geen té vergaande politieke 

besluiten aan vastknopen. De socialis
ten, die maandag erg zwaar aan Mar
tens' uitval ti lden, al evenmin trou
wens. De CVP-voorzitter wilde kenne
lijk eens wat wraak nemen voor be
paalde socialistische brutaliteiten van 
de jongste t i jd. Hij bewees meteen dat 
hij zich moeiteloos op het niveau van 
sommige ruige BSP-tenoren kan plaat
sen... 

Het viel de politieke waarnemers wel 
op dat zijn aanval op de BSP toch wel 
op een eigenaardig moment komt, nu 
het ACV en het ABVV weer met el
kaar aan het flirten gaan. Op het mo
ment ook dat het ACV een bommetje 
plaatste onder de regering van eerste-
minister Tindemans ter ere van wie te 
Dendermonde dikke wierookwalmen 
opstegen uit de CVP-gelederen. 
Wij willen daar vandaag echter niet 
verder op ingaan. Nu het verzet van 
het kaderpersoneel tegen de indekse-
ringstop boven de 40.000 fr. steeds 
omvangrijker wordt, zullen de komen
de dagen wel uitwijzen wat het ACV 
eigenlijk op het oog heeft. 

Drie zaken zijn ons bij het jongste 
CVP-kongres opgevallen. Ten eerste 
dat dit kongres doorging in de lokalen 
van een katoliek kollege, wat weer 
eens de indruk moet wekken dat het 
katoliek onderwijs en de CVP twee 
handen op één buik zijn. Wij zien im
mers nog niet direkt een PVV- of Volks-
uniekongres doorgaan in zo'n kollege 
of een BSP-kongres ergens in een 
rijksschool. 

Ten tweede dat het streven van de 
CVP om opnieuw hechtere banden te 
smeden met de PSC steeds duidelijker 
wordt. De PSC-delegatie viel te Den
dermonde biezonder op, en minister 
van Binnenlandse Zaken Michel kreeg 
er zelfs een hartelijk applaus. 
En ten derde werd er op het CVP-kon
gres, waar de balans gemaakt werd 
van 20 maanden Tindemans-bewind, 
zelfs geen poging gedaan om een 
Vlaamse balans van deze regering op 
te maken. De reden daarvoor is een
voudig : deze regering heeft nog in 
geen enkel opzicht ook maar iets ge
daan om tegemoet te komen aan de 

specifiek Vlaamse verzuchtingen. Het 
zo minimalistische eisenprogramma 
van de betoging te Halle, waar noch
tans 22 CVP-parlementsleden mee op
stapten, werd nog niet eens ernstig 
bekeken. 

Daarmee is tevens aangetoond dat on
ze bewering, dat de Vlamingen van 
deze regering helemaal niets te ver
wachten hebben, zeker niet uit de 
lucht gegrepen is. Deze regering wordt 
nochtans geleid door een Vlaamse 
CVP-er terwijl de CVP, grootste partij 
van Vlaanderen, er over de stevigste 
invloed beschikt... 

De belangen van deze partij vallen ech
ter zelden samen met de werkelijke 
belangen van Vlaanderen. En haar 
eigen belangen gaan altijd voor. 
Het wordt t i jd dat de leiders van het 
Overlegcentrum van Vlaamse Vereni
gingen, na een vol jaar geduld en ge
plaatst voor een dergelijke totaal ne
gatieve balans, daaruit de passende 
besluiten trekken. 

Paul Martens 
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deftiger vertoon ten tonele bren
gen omdat ze nu door een massa 
op de vingers worden gekeken. 
Het kan misschien wel leiden tot 
een waardevoller vertegenwoor
diging van het volk. 

^ G.W., Mechelen. 

VRIJHEID ? 

Het schrijven van de heer Lahay 
aan de uitzenders van Pano 75 
dat voorgelezen werd bij de uit
zending van dit programma op 
donderdagavond van 20.11.jl. in 
verband met eventuele kritiek op 
de uitzending van de Kamerde
batten, doet wel vreemd aan. 
Dit schrijven met de scherpe aan
merkingen op het uitzenden van 
een misschien cirkusachtig ver
toon Is voor mij onbegrijpelijk 
dat dit moest komen van een man 
van de Partij voor Vrijheid. 
Ik vind deze uiting een beknot
ting van de vrijheid, nl. de pers
vrijheid. 

Iedereen heeft toch het recht te 
weten wat er gebeurt tijdens de 
kamerdebatten, temeer dat deze 
vergaderingen openbaar zijn. 
Waarom mogen enkele personen 
die in de tribune kunnen plaats
nemen de debatten, al zijn ze een 
wansmakelijk vertoon, bijwonen? 
Die mogelijkheid moet toch voor 
iedereen bestaan. 
Het is misschien wel een stimu
lans opdat onze verkozenen een 

SPT 

Als antwoord op de brief van 
J.V.D., dd. 6.11.75, moet ik met 
spijt vaststellen dat mijn brief 
blijkbaar niet goed gelezen werd 
en dat de woorden op hun kop 
werden gezet. 

De zin waarin voorkomt : « wat 
zij niet — of gedeeltelijk doen », 
werd vervangen door « onvol
doende opvoeding ». U bent ook 
de mening toegedaan, dat ik ci
teer •• de SPT voor het opvoeden 
van de kinderen zou dienen » 
wel te verstaan voor het voeden, 
kosten, werk, enz... 
Ik twijfel eraan of U, mevrouw, 
het begrip « opvoeden » wel goed 
vooropstelt. Dit heeft niets te 
maken met financiën of SPT. Zou 
u durven beweren dat kinderen 
met beperkte mogelijkheden niet 
even goed opgevoed zijn, als die 

in weelde ? Hebben sommige 
jongeren het niet moeilijk, de 
weelde en vrijheid die zij krijgen 
te verteren ? Of ik buitenhuis 
heb -gewerkt ? Ja. Evenals U, 
maar bij het tweede kind ben ik 
gestopt en begrijp de levensom
standigheden goed. Ik ben niet 
konservatief, dat kan ik U verze
keren. Heb begrip voor éénieders 
opvattingen en levenswijze. 
Ik kan U verzekeren dat een ge
zin waar moeder en vader loon
trekkende zijn, niet in aanmer
king zullen komen, door het feit 
dat de inkomsten te hoog zullen 
liggen, dat de SPT uitsluitend zal 
toegekend worden aan kleine in
komens, misgund of niet. 
« Van spuigaten gesproken » 
over de afhoudingen, waar wij 
ook van genieten. U moet weten 
dat niemand voor zichzelf be
taalt en dat kinderbijslagen niet 
door de werknemer, maar door 
de werkgever betaald worden. 
Het is te hopen dat kinderen uit 
grote gezinnen er later zullen 
kunnen voor zorgen dat de ou
ders met weinig of geen kinderen 
een onbezorgde oude dag kun
nen genieten. Trouwens zijn wij 
het niet, die de meeste soldaten 
moeten leveren ? Het kost ons 
ook honderdduizenden franken. 
Betalen wij op de verbruikers-
markt niet het meest belastin
gen, die U het mogelijk maken 
te gaan werken. 

ZELFSTANDIGE, 
doe uw vierde voorafbetaling 
ten laatste op 20 december 

Oproep van de 
Ministervan Financiën 

Willy De Clercq 

Wij staan aan de vooravond van de laatste 
voorafbetaling 1975. 

De besparingen van de 3 verlopen kwartalen 
bedroegen respectievelijk 27%, 22,5% en 18 %o. 

Voor het vierde kwartaal beloopt ze 13,5%. Zulks 
betekent dat, indien u, zelfstandige, met het nieuwe stelsel 

van de gespreide belastingen hebt meegespeeld en uiterlijk 
op 20 december uw laatste "provisioneel vierde" stort, u voor volgend 

jaar een totale belastingsbesparing hebt verwezenlijkt van 20,25 "/o. 

Het voordeel dat u haalt uit het nieuw systeem en de doeltreffendheid van deze 
vernieuwing zult u nu beslist reeds opgemerkt hebben. 

Met (ie.rneeste hoogachting, 

W. DE CLERCQ 
Minister van Financiën. 

Hoe voorafbetalen ? 
Stort of schrijf over op postrekening 000-2002340-66 
"Belasting - Voorafbetalingen" - Brussel. Gebruik 
hiervoor het speciale betalingsformulier dat door de 
"Dienst der Voorafbetalingen" Wetstraat 56, 1040 
Brussel, aan iedere zelfstandige werd toegezonden. 

Dit IS een raad van het Ministerie van Financiën. 

en bespaar 13,5% 

Als alle moeders zouden uit gaan 
werken, dan 'zou er in geen ge
val sprake zijn van een SPT en 
zou U er ook geen aanspraak 
kunnen op maken. Van redelijk
heid en eerlijkheid gesproken. Of 
ik U het verdiende geld misgun ? 
Ik zou geen enkele reden vinden, 
waarom ! 

A.D.R., Merelbeke. 

« KOM BIJ DE RIJKSWACHT » 

Luitenant-generaal Deneve, op
perhoofd van de Belgische Rijks
wacht, heeft van de gastvrijheid 
van Jan Van Rompaey gebruik 
gemaakt om in de uitzending 
« Jan en Alleman » van einde 
november het imago van zijn or
ganisatie wat op te smukken. We 
willen ons niet ergeren aan het 
feit dat de belastingsbetaler moet 
opdraaien voor het opknappen 
van de rijkswachtgevel — want 
daar komt de gratis BRT-publici-
teit voor de ordehandhavers toch 
op neer. De kleurige pagina's die 
de laatste jaren in allerlei week
bladen, die zich grotendeels tot 
jongeren richten, verschijnen in 
het kader van een grootscheepse 
reklamekampagne, worden overi
gens ook met geld van de rijks
wachtbegroting en per definitie 
van de belastingsbetaler betaald. 
Over deze kampagne valt overi
gens ook één en ander te zeg
gen. 

Deze weekbladpubliciteit is een 
schoolvoorbeeld van misleidende 
reklame. 
Reklamespeciaiisten weten vol
doende te vertellen welk effekt 
er te bereiken is door van één 
geheel slechts enkele — posi
tieve — delen voor te stellen. 
Dit basisprincipe, deze gulden 
regel van de publiciteitsvoering 
is terug te vinden in de rijks-
wachtreklame : de zo uitgebreide 
taak van de rijkswachter wordt 
tot zijn meest aantrekkelijke 
vorm herleid : een vrouwtje hel
pen bij het oversteken van de 
straat, een nier overbrengen 
naar een hospitaal, werken met 
een komputer, « zwaantje » spe
len,... 

Het lijdt niet de minste twijfel 
dat deze reklame een enorme 
aantrekkingskracht uitoefent in 
periodes waar het vinden van een 
betrekking een uiterst moeilijke 
onderneming is geworden. Is het 
dan verantwoord om jongeren te 
rekruteren voor een beroep, waar 
een grote verantwoordelijkheid is 
aan verbonden, met als voor
naamste motivatie het vermijden 
van werkloosheid ? Is het ver
antwoord om jongeren aan te 
trekken voor een beroep door 
hen enkele aanlokkelijke facet
ten voor te stellen en te zwijgen 
over de rest ? 

Deze reklames kaderen overigens 
in een kampagne, die we kunnen 
omschrijven als « het menselijk 
gezicht van de rijkswacht ». Lui
tenant-generaal Deneve heeft 
daar tijdens hogervermelde uit
zending een aardig steentje toe 
bijgedragen. Zijn manier van ant
woorden « a la Vanden Boey-
nants » doet ons sterk vermoe
den dat de instrukties van een 

psycholoog hun doel bereikt heb
ben. En over die antwoorden had
den wij graag enkele verduidelij
kingen gekregen. 
Jan Van Rompaey heeft — te
recht — de vraag gesteld of de 
door de rijkswacht aangewende 
komputer niet kan « misbruikt » 
worden. Neen, zegt Deneve. Mi
nisters, parlementsleden en nog 
enkele genodigden hebben de 
komputer immers in werking ge
zien. Dat zij niets abnormaals 
konden vaststellen houdt wellicht 
verband met het feit, dat de be
diener van een komputer daar 
net zoveel (of beter : zo weinig) 
kan laten uitkomen als hij zelf 
wi l . Komputergegevens zijn im
mers gekodeerde gegevens en 
door het hanteren van de kodes 
kan men heel wat informatie ach
terhouden. 

Tweede argument van Deneve : 
onze deontologie laat geen mis
bruik toe ; de komputer wordt al
leen gebruikt voor de kriminali-
teit. Wij kunnen best aannemen 
dat de komputer alleen voor « kri-
minaliteit » gebruikt wordt, maar 
kan luitenant-generaal Deneve 
ons vertellen wat die « kriminali-
teit » voor de rijkswacht inhoudt? 
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat 
het deelnemen aan een TAK-be-
toging voor de rijkswacht ook 
een kriminele daad is. Zolang het 
gebruik van komputers door de 
overheid, niet wettelijk geregle
menteerd Is, kan men daar alle 
kanten mee op. 

Wij verheugen ons ten zeerste 
over de verklaring van luitenant-
generaal Deneve dat de rijks
wacht er is om de wet toe te pas
sen en daarbij geen onderscheid 
maakt naar de persoon toe 
(zo zegt hij dat parlementsleden 
die de snelheidsgrens overschrij
den ook zullen bekeurd worden). 
Wij verwachten dan ook dat de 
rijkswacht heel binnenkort zal 
overgaan tot de aanhouding van 
de heer Nols, burgemeester van 
Schaarbeek, die sinds vele maan
den de taalwetten overtreedt. Dit 
zou een heel konkrete illustratie 
zijn van het feit dat de rijkswacht 
er is om de wet toe te passen 
zonder onderscheid van persoon. 
Nols is overigens een parlements
lid dat naar de verklaring van 
Deneve ook voor bekeuring in 
aanmerking komt. 

K.V., Oostende. 
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EEN AMNESTIE-HONGERSTAKING TOTTERDOOD ? 
Zoals elk jaar tegen kerstmis aan wordt de 
aktle voor amnestie van verschillende zij
den weer opgevoerd. De regering met haar 
katolieke premier verroert echter niet. 
In het Thierbrau-hof te Kontich is vorige 
zondag de zeventigjarige A. Vanhumbeeck 
uit Lommei in hongerstaking gegaan om 
amnestie te eisen. Hij wil zijn hongersta
king volhouden tot 23 december a.s. De 
laatste drie dagen zal een groep Antwerp
se KVHV-ers uit solidariteit eveneens een 
hongerstaking houden. 
Deze aktie beschouwt de h. Van Humbeeck 
echter slechts als een eerste faze. Het is 
zijn bedoeling een grootse, en ditmaal doel-
trelfende, kampanje voor amnestie los te 
slaan met de ganse inzet van zijn persoon. 
Voor hij met zijn hongerstaking begon 
schreef de h. Van Humbeeck, die volkomen 
onafhankelijk van om het even welke orga
nisatie handelt, een brief naar eerste-minis-
ter Tindemans en naar kardinaal Suenens. 
In de brief aan de eerste-minister zet hij 
zijn bedoelingen uiteen en geeft hij ook de 
fazen van zijn aktie aan. In de eerste faze, 
waarmee hij nu bezig is, wil hij van Tinde
mans de belofte loskrijgen dat er amnestie 
zal komen of van Suenens de toezegging 
dat hij in een publieke verklaring de amnes

tie een eis van het katolieke geweten in 
dit land zal noemen. 
Beloven noch de premier noch de kardinaal 
iets, dan gaat hij een stap verder. Krijgt 
hij hun woord dan ziet hij af van elke ver
dere aktie. 
En die « stap verder » lijkt heel drastisch. 
Omstreeks Pasen 1976 zal hij dan aan een 
nieuwe en ditmaal totale hongerstaking be
ginnen waarmee hij wil doorgaan tot het 
einde, tenzij zijn eis wordt ingewilligd. 
In zijn brief aan eerste-minister Tindemans 
schrijft Van Humbeeck o.m. het volgende : 
« Het heilig jaar van de Verzoening loopt 
ten einde. Het is onze kristelijke burger
plicht vast te stellen dat inzake de hoog
nodige verzoening in België tussen « wit
ten » en * zwarten » geen enkele vordering 
werd gemaakt, met andere woorden dat er 
van amnestie geen sprake is. Wij lazen on
langs in het maandblad « Mensen onder
weg » het moedige artikel » kristenen 
eisen amnestie » van de Leuvense profes
sor e.h. Herman Mertens, waarin hij tot de 
konklusie komt : « Ik ben niet fier over 
mijn land ; ik ben niet fier over de kriste
nen van mijn land ; ik ben niet fier over 
mijn kerk. Neen, ik ben helemaal niet fier, 
ik ben beschaamd en ontgoocheld ». 

BERICHT 

AAN 

ONZE LEZERS 

Gezien de kerst- en nieuwjaarsperiode, werden de normaal 
voorziene « Wij «-nummers van 25 december en 1 januari 
a.s. samengetrokken tot één nummer van 28 bladzijden dat 
op 31 december zal verschijnen. Wij wensen ai onze trouwe 
lezers en lieve lezeressen alvast een zalig en vredevol 
Kerstfeest. 

GEWELD 
IN DE MARGE 
VAN 
HET CVP-KONGRES 
In het stadje Dendermonde is de CVP aan het bewind. Burgemeester 
en schepenen waren dan ooic in hun nopjes toen de i<leril(ale hoge
priesters uit de Brusselse Tweelcerkenstraat beslisten in de Ros Bel-
aardstede een kongres te houden. Zo vereerd waren ze dat er onmid
dellijk 1300 glazuurtegels met het stadswapen besteld werden om, op 
stadskosten, aan de vrome kongressisten uit te delen. 
De ijver van de Dendermondse machthebbers uitte zich nog op andere 
wijzen, in onverdraagzaamheid, afdreiging ^n geweld tegen al wie 
niet bereid is mee te zingen in het CVP-koor. 

De hiernaast afgedrukte foto's geven er een idee van. Een groepje 
Volksunie-jongeren wilde, bij de ingang van het H. Maagdkollege waar 
het CVP-kongres zou doorgaan, vreedzaam protesteren tegen de totale 
verwaarlozing van de Vlaamse belangen door deze partij. Hoewel zij 
rustig op de stoep bleven, werden hun plakkaten hardhandig afgeno
men door politiemannen en rijkswachters. Meningsuiting is niet meer 
vrij in de CVP-staat. 
Maar dat is nog niets vergeleken met wat twee VUJO's de nacht voor
dien te Dendermonde meemaakten. Omstreeks halfeen vrijdagnacht 
waren zij aan het plakken toen plots een gewone personenwagen 
naast hen stopte. Twee mannen in burger stapten uit die hen zonder 
veel omhaal met handboeien aan elkaar vastklonken en meenamen 
naar het politiekommissariaat. Daar werden ze langdurig ondervraagd 
en, nadat hen polaroidfoto's waren voorgelegd van uitgeplakte affiches, 
gepraamd om te bekennen dat ze de daders waren. Dat deden ze niet. 
Dan werden ze ermee bedreigd tot 's anderendaags te zullen worden 
vastgehouden tenzij ze de toestemming gaven tot een huiszoeking bij 
hen thuis. Op die wijze afgedreigd gaven de jongens toe, en in het 
holst van de nacht (omstreeks 4 u) werden hun huizen doorzocht zon
der enig huiszoekingsbevel. 

Een ongelooflijk geval van politiewillekeur, inderdaad. Na de interpella
tie van VU-senator Van Ooteghem over bepaalde praktijken van de 
Gentse politie, de toestanden in sommige Brusselse gemeenten waar 
gewapende FDF-ers ongestraft in politieburelen binnen en buiten lo
pen, en dit nu weer, wordt het wel eens hoge tijd dat de ministers 
van Binnenlandse Zaken en van Justitie een en ander eens wat van 
dichterbij gaan bekijken. 

EEN 
DRINGENDE 
OPROEP 

(mededeling) 

Een vooraanstaand Vlaming is bezig aan een studie over de 
meidagen 1940. Hij vroeg ons onderstaand vragenlijstje at te 
drul<ken, in de hoop dat sommige van onze lezers hem een 
handje kunnen helpen. 

Wij wensen konkrete Inlichtingen te verzamelen over de 
mei-dagen 1940. Daarom doen wij een dringende oproep aan 
alle lezers om volgende precieze vragen te beantwoorden 
in korte, zakelijke termen en te sturen aan volgend adres : 
Dokumentatiecentrum, Kruisstraat 20 te 3294 Molenstede. 
Gelieve desgevallend uw telefoonnummer op te geven. 

Vragen : 

1. Kunt u met absolute zekerheid bevestigen dat in de mei
dagen 1940 Duitse valschermspringers op Belgisch grondge
bied werden neergelaten ? Waar ? Op welke dagen ? Hoe 
kunt ge dit met zekerheid bevestigen ? Waren zij in Duits 
uniform of niet ? Namen ze deel aan gevechten ? Werden 
ze aangehouden en door wie ? (Geallieerde troepen, Bel
gische rijkswacht, enz. ?). Welke straf ? 

2. Kunt gij bevestigen dat burgers aan de gevechten gewa
penderhand deelnamen ? Waar ? Op welke dag ? Duitsers, 
Belgen, onbekende nationaliteit ? Werden zij aangehouden ? 
Door wie ? (door geallieerde troepen, Belgische, enz. ?). 
Straf ? 

3. Kunt gij bevestigen dat Belgische burgers tijdens de 18 
dagen oorlog door geallieerde of Belgische overheden wer
den aangehouden ? En terechtgesteld ? Waar ? Welke 
datum ? Was er een schijnbare reden ? (bv. betichting van 
spionnage). 

Belangrijke opmerkingen : 

1. Voorlopig worden geen inlichtingen gevraagd over de 
« verdachte » personen, die op 10 mei 1940 door de Bel
gische overheid werden aangehouden en naar Frankrijk 
weggevoerd. 

2. Voor diegenen, die menen dat zij een overzicht hadden 
over hun streek : een eventueel negatief antwoord omtrent 
hogergenoemde feiten zou ook zeer interessant zijn. 
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IN DE KAMER 
DOOLHOF WETSTRAAT 

De bespreking van de Rijksmiddelen-
begroting, waarin ook de zogenaamde 
programmawet ingekapseld werd, gaf 
aanleiding tot een nieuwe serie ver
lende kamerzittingen. 
Een begroting waarbij ook algemeen 
beleid o mde hoek kijkt, samen met 
een programmawet waarin bovendien 
de met zoveel omhaal aangekondigde 
wet Decroo-Geens-Humblet « als een 
muis verscholen zit » (dixit BSP-ka-
merlid Ghysbrecht) moet onvermijde
lijk leiden naar een debat waarin van 
alles door mekaar besproken wordt. 
VU-fraktievoorzitter Anciaux motiveer
de het verzoek tot schorsing van de 
zitting, aangevraagd door de hele op
positie, omdat het wetsontwerp op 
de financiering van de universiteiten 
wijzigingen onderging, waarvan de ka
mer onvoldoende kennis had. Het voor
stel tot schorsing werd aangenomen 
VU-kamerlid Willy Kuijpers ging er bij 
de bespreking van de eigenlijke wet 
Decroo-Humblet met vuile voeten door 
en werd vaak bijgevallen door de BSP, 
wat het Leuvende kamerlid niet belet
te, ook de socialisten aan hun te
kortkomingen in het onderwijs te her
inneren Willy Kuijpers herinnerde aan 
vroegere VU-voorstellen, hakte duch
tig in het kreupelhout van dit wets
ontwerp en stelde eens te meer de 

diskriminatie van het Vlaams univer
sitair onderwijs aan de kaak. 
Andere onderwerpen in deze program
mawet werden nog besproken door 
de VU-kamerleden Valckeniers, (die 
in de maatregelen betreffende de ge
neesheren, verbonden aan een zieken
huis, een eerste stap naar de ver
staatsing van de geneeskunde ziet en 
een aanloop naar de nationalisering 
van de vrije beroepen), Nelly Maes 
(die een echte bestrijding van de be
lastingontduiking vroeg en'tevens een 
nog soepeler fiskaal regime inzake 
splitsing van inkomen bij gehuwden) 
en Joos Somers (die andermaal meer 
aandacht voor de bejaarden vroeg). 

IN DE SENMT 
?^^'\' 

GEBREK AAN 
KORREKTE RECHTSPLEGING 
BSP-senator Caiewaert interpelleerde 
de minister van Volksgezondheid over 
de orde der geneesheren n a v . de 
dagvaarding van een geneesheer door 
de orde VU-senator Coppieters stelde 
aansluitend daarbij een gebrek aan 
korrekte rechtspleging bij de orde 
vast Het nieuwe wetsontwerp moet 
duidelijkheid scheppen rond het be
grip deontologie en mag met als dek
mantel dienen voor om het even welk 
ingrijpen van de orde Ook zijn kollega 
en partijgenoot Rik Vandekerckhove 
drong op een betere taakomschrijving, 
op een betere werking en op de 
grootst mogelijke objektiviteit m een 
konkreter vorm voor de plichtenleer. 

VERKEERSBEGROTING 
SCHERP DOORGELICHT 
De begroting van Verkeer is een der 
grootste en ook een der snelst stij
gende begrotingen, zo stelde inlei
dend VU-senator Lode Claes m zijn 
betoog over deze begroting vast. Op 
vier jaar tijd steeg de begroting van 
Verkeer van 27,6 miljard naar 46,4 
miljard ' De senator verweet de op
stellers van deze begroting te veel 
te zijn uitgegaan van (thans totaal 
voorbijgestreefde) termen van ekono-
mische groei in plaats van een klei
nere of zelfs nulgroei. Er valt derhal
ve geen vernieuwing in het beleid te 
verwachten 
Oswald Van Ooteghem beschreef de 
teleurgang van het openbaar vervoer 
te Gent en bepleitte een globale vi

sie op het vervoer, na zich tegen een 
eventuele metro te hebben uitgespro
ken 
Senator de Bruyne had het o.a. over de 
opleiding in de scheepvaart, en over 
het ministerieel opzet, grondbeleid en 
industrialisering van Antwerpen aan 
een nieuwe interkommunale toe te 
vertrouwen, een opzet dat te Antwer
pen maar weinig geestdrift wekt. Zijn 
kollega Bob Maes ontleedde van zijn 
kant de verschillende facetten van de 
snelheidsbeperking Hij deed een voor
stel (groene golf) dat minister Cha-
bert zo interessant vond dat hij het 
aan zijn bevoegde kollega's zou over
maken Tot slot bepleitte hij een bete
re en rechtvaardiger verhouding tus
sen nederlands- en franstaligen bij 
Sabena en stelde hij verscheidene vra
gen over de opleiding, de taaiverhou
ding bij het vliegend personeel enz 
Ook senator Vande Zande had het 
over deze taaiverhoudingen, tevens in 
het departement zelf, bij de NMBS, 
en m de regie der luchtwegen. Hij 
herhaalde zijn voorstel, de direktie in 
de NMBS beide Vlaanderen te split
sen, ten einde een beter evenwicht 
111 de direkties te krijgen. Ten slotte 
besprak Van In de staking van de bin
nenschippers en haar gevolgen. 

NATIONALE OPVOEDING 
EN WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
In de Vaste Afdeling Binnenlandse Za
ken van de senaat werden verscheide
ne vragen aangaande het onderwijs 

• VU-kamerlid Luk Vansteenkiste 
vroeg bevestiging van de krantenbe
richten iz het opzeggen van vooruit-
gangskontrakten en van komputerkon-
trakten bij de RTT. 

• Tijdens het wekelijks vragenuurtje 
verklaarde VU-fraktievoorzitter Anciaux 
zich verontrust over de eskalatie van 
het geweld in het Brusselse, nu weer 
met het gooien van een rookbom In 
de woning van VU-gemeenteraadslid 
De Berlangeer te Jette, dit na de van-
dalenstreken in een Vlaamse school 
te Schaarbeek. 

• Mr Schiltz protesteerde heftig te
gen wat hij schijnheiligheid noemde 
toen de h. Talbot namens het RW ver
klaarde, dat zijn fraktie het eens is 
met de tekst van de motie der meer
derheidspartijen, waarbij deze zich 
achter de « waterpolitiek » van de re
gering schaart, maar gezien het regle
ment niet kon mede ondertekenen... 

TOT IN DE KOELE MORGEN 
De kamerzitting van vrijdag 12 decem
ber duurde tot zaterdagmorgen twin
tig vóór vier I 
Vooral kamerlid Willy Kuijpers deed 
zich in dat ellenlang debat gelden met 
ettelijke tussenkomsten, in totaal 5 
uren ! Hij trok o.m. van leer tegen de 
benoemingsstop in de universiteiten 
en verdedigde verscheidene amende
menten. Kamerlid Vik Anciaux nam het 
amendement van de regering over, 
betreffende de inschrijving van aan 
ziekenhuizen verbonden artsen in het 
stelsel van de maatschappelijke ze
kerheid. Blijkbaar onder druk van het 
geneesherensindikaat Wynen had de 
regering haar eigen amendement in
getrokken. 

Stippen we nog aan dat de VU-fraktie 
zich onthield bij de stemming over de 
SPT : ze is van oordeel dat dergelijke 
toelage aan alle vrouwen moet toege
kend worden of ze nu (buitenshuis) 
werken of niet. (re.) 

BEDENKELIJKE POLITIEPRAKTIJKEN TE GENT 
In het kader van de bespreking van de begroting Binnenlandse Zaken hekelde 
VU-senator Oswald Van Ooteghem op zeer scherpe wijze bepaalde praktijken van 
de Gentse stedelijke politie : aanleggen van lijsten van « verdachten » (deelne
mers aan betogingen, eigenaars van wagens met Vlaams embleem, bezoekers van 
bepaalde kafees), in totaal 40.000 personen, die meteen ook zouden figureren in 
de komputer van de rijkswacht te Etterbeek. Senator Van Ooteghem beschuldigde 
de Gentse politie van mishandeling van personen na betogingen, geweldpleging 
die meestal van dezelfde belhamels uitgaat De interpellant trok ook van leer 
tegen het zgn. persoonlijk waarborgen met hun bezit door de inrichters van beto
gingen voor eventuele schade en de flagrant politieke benoemingen bij de politie. 
Minister Michel weigerde een eigenlijk antwoord en zei meer inlichtingen bij de 
burgemeester van Gent te zullen inwinnen Senator Van Ooteghem kreeg tijdens 
zijn met zeer veel belangstelling beluisterde uiteenzetting de steun van BSP-
senator Vernimmen en CVP-senator Verbist. 

en het wetenschappelijk onderzoek 
gesteld. VU-senator Coppieters stelde 
vast dat volgens de tiuidige struktuur 
het technisch onderwijs in de tech
nische rijksscholen niet meer aan zijn 
trekken komt. Er is geen keuze meer, 
wat een ernstige tekortkoming is. 
Op vraag van VU-senator Jorissen zei 
minister Decroo dat inderdaad de Rus
sische taalkursussen van de eerste 
en de tweede licentie aan het hoger 
rijksinstituut voor vertalers en tolken 
te Brussel samengevoegd werden Er 
waren nog slechts vier leerlingen. De 
samenvoeging betekent een besparing 
van 1 miljoen Er zullen geen nadelige 
gevolgen zijn (diploma-waarde bvb.) 
Senator Jorissen wou eveneens weten 
waarom een krediet van 65 miljoen 
werd toegewezen aan Vlabric, Vlaams-
Brabants Informaticacentrum voor een 
studie over de regionale informatica 
per gewest Werden andere centra ge-
kontakteerd ? Beschikt Vlabric wel 
over het nodige personeel Volgens 
staatssekretaris Geens voldoet Vla
bric aan de vereiste voorwaarden 
VU-senator Vanhaegendoren steunde 
het wetsvoorstel Spitaels (weten
schappelijk onderzoek, gefinancierd 
door de openbare geldmiddelen) 

TAALEVENWICHT IN HET LEGER 
IN ...2000 ! 
Het debat over de begroting van 
Landsverdediging gaf aan verscheide
ne VU-woordvoerders de gelegenheid 
andermaal het uitblijven van het taal-
evenwicht in het leger aan te klagen. 
Dat deed VU-senator Bob Maes die 
overigens van mening was, dat van 
de diverse strijdmachtonderdelen de 
landmacht er nog het best voorstaat. 
De luchtmacht is er blijkbaar het 
slechtst aan toe, luchtafweer inbegre
pen Zijn kollega de h. De Bruyne 

drong aan op een nog verder doorge
dreven standardisering van de bewa
pening in Europa en in de NATO. Hij 
vroeg of Frankrijk daaraan zou mee
doen en of er werk zal gemaakt wor
den voor de oprichting van een Euro
pese bewapeningspool. VU-senator 
Vande Zande zei spottend dat het taal-
evenwicht in het leger wellicht in het 
jaar 2000 zal bereikt zijn, welk onder
werp ook door VU-fraktievoorzitter 
Jorissen werd aangesneden, die te
vens de onrechtvaardigheid van de 
pariteit beklemtoonde. 

LEEUWENAANDEEL 
BINNENLANDSE ZAKEN 
NAAR GEMEENTEN 
De senaat besprak ook de begroting 
Binnenlandse Zaken. Uit de cijfers 
blijkt dat niet minder dan 95 % van 
deze begroting naar de lokale bestu
ren gaat : op 46 miljard 672 miljoen 
gaan 43,5 miljard naar het fonds der 
gemeenten en provinciën Op de ver
deling van deze fondsen oefende VU-
senator Jorissen scherpe kritiek uit 
« Men houdt rekening met Brussel als 
belangrijke stad, maar niet met Ant
werpen, toch ook een belangrijke 
stad » Senator de Bruyne kon het niet 
eens zijn met de sistematisering v^n 
de voorlopige twaalfden en kon ook 
niet akkoord gaan met de aan het par
lement door de uitvoerende macht 
opgedrongen werkwijze. Senator Van 
Haegendoren was niet te spreken over 
de moeilijkheden, die vice-goeverneur 
Cappuyns in de weg gelegd worden, 
kritikeerde de afschaffing van de fe
deraties en eiste andermaal de split
sing van de provincie Brabant. Sena
tor Van In betreurde het gemis aan 
middelen voor het fonds der provin
cies en vroeg zich bezorgd af wat het 
lot zal zijn van de reeds samengevoeg
de gemeenten, (r.c.) 
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Er was enige spanning voelbaar te Jette vorige 
zaterdagavond. l\/len verwachtte relletjes na de 
frankofone hetze tegen de « Vlaamse Vrienden » 
die een vertoning van de TAK-film « De slag om 
Schaarbeek » op hun programma hadden geplaatst. 
De burgemeester, PLP-er Doyen, had zware druk 
uitgeoefend op inrichters en zaaluitbater opdat zij 
deze filmvoorstelling zouden afgelasten. Zaterdag
avond kon de voorstelling echter toch doorgaan in 
de zaal Excelsior aan het Kardinaal Mercierplein, 
zoals voorzien. Zo'n vierhonderd Vlamingen waren 
opgekomen. 
Een aantal franstalige heethoofden, onder de aan
voering van hun bendeleider Parent (FDF-gemeen-
teraadslid te Jette), trachtten herrie te schoppen, 
maar ze werden door de politie op afstand gehou
den. Later trachtte de hysterische Parent in de 
zaal door te dringen, maar de politie bracht hem 
naar het gemeentehuis waar hij het dan aan de 
stok kreeg met... burgemester Doyen. 
Zijn aanhangers schreven die avond toch nog een 
« wapenfeit » op hun blazoen : ze vernielden de 

ruiten van een bus, waarmee TAK-leden naar Jette 
waren gekomen. 
In dezelfde kringen moeten ook wel de daders 
worden gezocht van de rookbomaanslag die enkele 
dagen voordien gepleegd werd in de woning van 
VU-gemeenteraadslid Jan De Berlangeer. Wij vra
gen ons af of de politie terzake Parent en zijn 
bendeleden al eens aan de tand gevoeld heeft. Óf 
zijn deze heerschappen boven elke verdenking ver
heven zoals dit bijvoorbeeld te Schaarbeek het 
geval is met FDF-senator Guillaume en zijn Bélier-
troep ? 
Als men de Vlamingen en hun instellingen in het 
Brusselse verder ongestraft laat terroriseren, hoeft 
men er niet over verwonderd te zijn als zij vroeg 
of laat hun bescherming in eigen hand zullen ne
men. 
Op de foto's : eerv aantal Franstalige tegenbetogers 
brengen de FDF-groet (boven), de ruiten van een 
geparkeerde « Vlaamse » autobus werden vernield 
(midden), na de filmvoorstelling hielden de Vlamin
gen arm in arm nog een kleine mini-betoging. 

DE VROUW 
EN 
HAAR 
WERK 

Een van de drie tema's, die behandeld werden op de ont
moetingsdag van de VU-vrouwen te Aalst, ging over « de 
vrouw en haar werk ». 

Iedereen heeft recht op arbeid, zonder onderscheid van ge
slacht, was de eerste stelregel die naar voren kwam. Dit 
recht op arbeid brengt natuurlijk heel wat problemen voor 
de vrouw met een dubbele dagtaak. Het huldig werkritme 
eist van de buitenshuiswerkende moeder-een oersterke ge
zondheid, vooral als zij af te rekenen heeft met het rollen
patroon. Hiermede bedoelen wij de echtgenoot, wanneer hij 
niet inziet dat ook hij zijn aandeel in de huiselijke taken 
dient bij te dragen. Vele mannen vrezen nog altijd door hun 
omgeving als pantoffelhelden beschouwd te worden, wan
neer zij de handen uit de mouwen steken om huishoudelijke 
arbeid te verrichten. Hoe kunnen wij die mannen duidelijk 
maken dat er geen minderwaardig werk bestaat, alleen min
derwaardige mensen ? 

De VU-vrouwen opteren dus voor recht op arbeid voor ieder
een met gelijkwaardige taakverdeling en het wegwerken van 
alle diskriminaties. De arbeid moet vermenselijken zowel 
voor de man als voor de vrouw, want de huidige tredmolen 
leidt alleen naar hartinfarcten, stress en dergelijke dingen 
meer Daarom vermindering van het aantal werkuren. Waar
om bv. de werkuren niet laten samenvallen met de school
uren ? Glijdende werkuren kunnen voor velen eveneens een 
verbetering of zelfs een oplossing betekenen. Part-time is 
alleen aan te raden mits een beter aangepaste reglemente
ring. Het werkritme moet aangepast worden aan de mens 
en niet het omgekeerde, afwisseling is een noodzaak om 
niet afgestomt te raken. 

Een zere teen is vanzelfsprekend nog altijd gelijk loon voor 
gelijk werk. Op dit gebied is er dan eindelijk toch vooruit
gang, want op 10 december II. lazen wij in een bepaalde 
krant, dat bijna 20 jaar na •• Het Verdrag van Rome » (1958) 
eindelijk één van de beginselen van de Europese Gemeen
schap ook in ons land zal toegepast worden. Dat betekent 
dat er alweer een generatie is overheen gegaan. Waarom 
slepen die dingen zo ellendig lang aan,-vragen wij ons altijd 
weer opnieuw af. 

Tegen 12 februari 1976 zal dus een koninklijk besluit een 
kollektieve arbeidsovereenkomst bekrachtigen, die bepaalt 
dat alle vrouwen in ons land voor gelijk werk ook gelijk loon 
moeten krijgen. Deze KAO werd onlangs in de Nationale 
Arbeidersraad ondertekend door vakbonden en werkgevers. 
Thans is het zo dat de klassifikatie binnen een bedrijf aan
leiding kan zijn tot het ongelijk vergoeden van mannen en 
vrouwen. De KAO laat geen ruimte meer voor een klassering 
die de vrouw benadeelt bij de waardering van haar werk, 
vergeleken met hetgeen de mannen in een bepaald bedrijf 
presteren. Het spreekt vanzelf dat wij zeer goed uit de ogen 
zullen moeten kijken, want een en ander sluit natuurlijk in 
dat in veel gevallen de bestaande funktlewaardering zal 
moeten herzien worden. 

Andere eisen van de VU-vrouwen zijn gelijke startmogelijk-
heden en gelijke promotiekansen. Het is niet meer dan recht
vaardig, dat men promoveert op basis van bekwaamheid en 
niet op basis van het geslacht (of de politieke kleur, maar dat 
is dan alweer een andere zaak). 

De inkomens van man en vrouw dienen losgekoppeld te 
worden voor de belastingen, zoniet kunnen wij blijven spre
ken over de « huwelijksbelasting » en dit in de meest pejo
ratieve zin van het woord. 
Het zwangerschapsverlof moet volledig betaald worden door 
de staat en een familiaal verlof, zowel voor de man als voor 
de vrouw, is niet meer dan normaal voor het welzijn van 
het gezin. 
Vele mannen begrijpen niet waarom de vrouw op 60 jaar 
gepensioneerd wordt, wanneer zijzelf tot 65 jaar dienen te 
werken. Het spreekt vanzelf dat deze diskriminatle ten na
dele van de man dient weggewerkt te worden en dat de 
pensioenlijftljd voor beide dezelfde moet zijn, bij voorkeur 
vervroegd. 

Het weduwenpensioen moet dringend hervormd worden, ter
wijl er evenmin een verschil mag zijn in de werkloosheids
uitkering van man en vrouw. Achter het voorstel van de VU-
vrouwen om de vrouw in het leger te laten op gelijke basis 
als de man, plaatsen wi j liefst een groot vraagteken. 
Hoe dan ook, onze VU-vrouwen zetten de mens centraal en 
willen iedereen de kans gunnen zich vrij te ontplooien naar
gelang zijn mogelijkheden en zijn talenten, het eigen geluk 
en de Vlaamse volksgemeenschap ten bate. 

Hilda Uytterhoeven 
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OMZ€ vmao 
Geschiedenis als assepoester 

in het onderwijs 

(jeeveedee) Een Nederlandse jongere die wil laten horen 
hoe goed hij zijn geschiedenis kent, komt meestal voor den 
dag met het zinnetje : « 1500 Karel V in Gent geboren, 1600 
Slag bij Nieuwpoort ». Helaas weet hij dikwijls ook niet veel 
meer dan deze In feite nietszeggende jaartallen. De oorzaak 
van deze schamele kennis — om van enig inzicht m de his
torie nog maar te zwijgen I — ligt aan de ene kant bij de 
metodiek van het geschiedenisonderwijs zoals die tot voor 
enkele jaren nog gold, maar daarnaast aan het feit dat een 
groot deel van de Nederlandse scholieren In de hogere klas
sen van het voortgezet onderwijs geen geschiedenisles meer 
krijgt. Het is vooral dit laatste mankement waartegen zopas 
de Vereniging van Leraren Geschiedenis en Staatsinrichting 
in Nederland (VGN) een stevige aktle begonnen is. De VGN 
wil zelfs een nieuwe eksamenregeling voor het middelbaar 
onderwijs waarin een vak als geschiedenis er niet meer zo 
bekaaid vanaf komt als tot nu toe het geval Is. 
Er IS aan de metodiek van het geschiedenisonderwijs geluk
kig thans wel veel verbeterd. We zullen dus maar hopen dat 
de generatie die niet meer dan enkele jaartallen kent, weldra 
wordt gevolgd door jongeren die wat meer historisch besef 
ten toon kunnen spreiden. Maar het lijkt toch ook wel hard 
nodig dat aan het vak geschiedenis binnen het Nederlandse 
onderwijssysteem een betere plaats wordt gegeven, de wens 
van de VGN dus Het Is immers een feit dat zeker in het 
voortgezet onderwijs dit vak de laatste jaren nogal veren 
heeft moeten laten. Als gevolg van de Invoering van de zo
genaamde Mammoetwet (een totaalwet voor het onderwijs, 
tien jaar geleden tot stand gekomen) en tegelijk van de 
geleidelijke inkrimping van de schoolweek van 36 tot 30 
lesuren, raakten er meer vakken In het gedrang, maar ge
schiedenis toch wel in het bijzonder. Vroeger kreeg de leer
ling van een gimnasium A (hogere Latijnse) 19 wekelijkse 
lesuren geschiedenis, uitgesmeerd over zes schooljaren. 
Daarvan zijn slechts 15 uren per week overgebleven : een 
vermindering van vier uren per week dus, en dat zes jaren 
lang i Nog erger Is dat door de invoering van het sisteem 
van keuzevakken, waarbij de leerling dus zelf kiest in welke 
vakken hij eksamen wenst af te leggen, een groot deel van 
de schooljeugd In de hogere klassen helemaal geen les in 
geschiedenis en staatsinrichting meer krijgt. Deze leerlingen 
kiezen immers naast het (verplichte) Nederlands enkele 
moderne talen en voorts de vakken die ze bij hogere studie 
later denken nodig te hebben. Een vak als geschiedenis 
wordt dan al gauw van het lijstje geschrapt, dikwijls niet 
eens omdat men er een hekel aan heeft, maar gewoon omdat 
men er bij de gewone studie geen tijd voor heeft. 

Het IS tegen deze toestand dat de VGN nu in het gareel 
komt. Zij wijst erop dat aan de ene kant het geschiedenis
onderwijs de laatste jaren sterk is verbeterd (meer ekono-
mlsche en sociale achtergronden, meer tematlsche aanpak), 
maar dat anderzijds echt iets gedaan moet worden aan de 
achterstelling van dit vak, waar het — zoals we boven lieten 
zien — toch wel op neerkomt. Er lopen in Nederland heel 
wat mensen rond die er na hun schooltijd spijt van hebben 
dat ze niet wat meer aan geschiedenis hebben kunnen doen. 
Zelfs geldt dit voor onderwijzers. Tijdens hun opleiding krij
gen ZIJ de laatste twee jaar één uur geschiedenis per week, 
waarvan dan nog een flink deel wordt besteed aan de didak-
tiek van het geschiedenisonderwijs. Voor het eigenlijke vak 
blijft aan al bitter weinig ruimte over. 
Zoals gezegd wil de VGN (waarvan vrijwel alle geschiedenis
leraren van het voortgezet onderwijs lid zijn) een nieuwe 
regeling van de eindeksamens. Zij denkt daarbij aan het ver
plicht stellen van één van de maatschappijvakken (geschie
denis, aardrijkskunde, filosofie, enz.). Daardoor zouden on
getwijfeld veel leerlingen het vak geschiedenis kiezen van
wege de boelende aspekten die er aan zitten. Zelfs is door 
het VGN het Idee naar voren gebracht om in het onderwijs 
naast de A-richting (talen) en de B-richting (wiskunde en 
natuurwetenschap) een derde richting mogelijk te maken, 
namelijk maatschappijwetenschappen. En daarvan zou het 
vak geschiedenis en staatsinrichting een basisvak kunnen 
zijn 

Of deze plannen op korte termijn te verwezenlijken vallen, 
IS moeilijk te overzien, te meer omdat er op het gehele 
Nederlandse onderwijsterrein zich heel wat zaken van veran
dering en vernieuwing afspelen. Dat de geschiedenisleraren 
het gelijk aan hun kant hebben, is wel duidelijk. De verschra
ling waar hun vak onder lijdt, kan niet anders dan haar weer
slag hebben op de vorming van de jongeren. « In het ver
leden ligt het heden » zegt een bekende spreuk. Wie daar 
niet echt van doordrongen is, gaat met onvoldoende bagage 
vanaf de schoolbanken de maatschappij in. 

FRANKRIIK 

GISCARD 
D'ESTAING 
GEER 
REGIONALISME 
GEEN KANS 
(E.V.) Giscard d'Estaing is in mei 
van vorig jaar tot Frans president 
verkozen met een uiterst l<rappe 
meerderiieid. Aan die verl<iezing 
ging niet alleen een stembeurt 
vooraf waaraan twee federalis
tische kandidaten deelnamen, 
maar ook een kiesstrijd waarin 
geen enkel kandidaat de regio-
nalistische aspiraties afwees. 
Zowel Giscard als Frangois Mit-
terand hadden naar de gunst ge
dongen van de gewesten en de 
kultuurminderheden. in het afge
lopen anderhalf jaar leek presi
dent Giscard heel wat soepeler 
te zijn dan zijn Gaullistische 
voorgangers met hun verkrampt 
staatsnationalisme. In de afge
lopen weken heeft hij evenwel 
bewezen dat er geen sprake is 
van soepelheid als het gaat om 
de regionalizering. 

De wet van 5 juli 1972 verdeelt 
Frankrijk (Parijs uitgezonderd) in 
22 gewesten. Voor het eerst 
kregen de gewesten daarmee 
enkele beperkte bevoegdheden 
en eigen Instellingen. In elke re
gio beslist een regionale raad 
over de bestemming van de ei
gen financiële middelen (hoog
stens een goed half miljard, In 
onze munt) en adviseert inzake 
ruimtelijke ordening en sociaal-
ekonomische politiek. Het werk 
van deze regionale raad wordt 
nog eens overgedaan door een 
sociaal-ekonomische raad die 
evenwel uitsluitend adviserende 
bevoegdheid heeft. Beide instel
lingen zijn niet rechtstreeks ver
kozen en zijn in feite afhankelijk 
van de regio-prefekt die de uit
voerende macht en Parijs verte
genwoordigt. 

Het Is een gedrocht dat niemand 
wild heeft gemaakt van entoe-
ziasme. Eigenlijk had De Gaulle 
verder willen gaan. In zijn ont
werp van 1969 dat hij in hetzelf
de jaar aan een, negatief uitval
lend, referendum onderworpen 
had, was voorzien in rechtstreeks 
verkozen regionale instellingen. 
Partijen die hun politieke gezicht 
een beetje willen redden t.a.v. het 
regionaliseringsprobleem, zijn al 
lang, zoals de Franse socialis
tische partij, voorstander van 
rechtstreekse verkiezingen en 
fundamenteler bevoegdheden 

voor de gewesten. De argumen
ten van deze regionalisten wor
den afgemeen als redelijk be
schouwd en de regionalisering 
als noodzakelijk. 

Recente uitspraken van de Fran
se president hebben deze regio-
nallstische verwachtingen onder 
de tafel geveegd. Op 24 novem
ber knoopte hij in een toespraak 
te DIjon weer aan bij de zuivere 
Franse Jakobijnse traditie. Daar 
vielen uitspraken te horen als : 
" Het is niet de taak van een ge
west zelf In te staan voor zijn 
administratie en bestuur » of 
nog : « Frankrijk is niet rijk ge
noeg om het enige land ter we
reld te zijn dat over vier be-
stuursniveau's beschikt, een ge
meentelijk, een departementaal, 
een regionaal en een nationaal ». 
Geen sprake dus van rechtstreeks 
verkozen gewestraden en even
min van een gewestelijke ekse-
kutieve. Giscards toespraak op 4 
december, voor de televisie be
vestigde de ingeslagen weg : de 
gewestraden kunnen langzaam 
stikken in onbeduidendheid. Zul
ke krasse woorden zijn natuurlijk 
niet gebruikt. Waar Giscards voor

gangers met tremolo's in de stem 
gevaren voor de Franse eenheid 
opriepen, had de huidige presi
dent het over de federale staats
vorm en de dimensie waaraan 
een federale staat moet beant
woorden. Hij was daarbij zo han
dig (of zo grof) het voorbeeld 
van de Sovjetunie aan te halen, 
met de Oekraïnse Republiek die 
bijna evenveel inwoners telt ais 
Frankrijk, maar zorgvuldig te 
zwijgen over het Zwitserse voor
beeld of dat van de Bondsrepu
bliek. 
Alles blijft dus bij het oude. De 
nieuwe president die al anderhalf 
jaar voorhoudt zijn land te mo
derniseren zonder revolutie, zal 
vroeg of laat zijn liberaal-pro
gressief gezicht verliezen. Zij die 
gehoopt hadden dat onder zijn 
bewind een einde zou komen aan 
de politiek van het eeuwenoude 
Franse staatsnationalisme, komen 
bedrogen uit. Nog in februari 
van dit jaar had premier Chirac 
enkele bemoedigende woorden 
gewijd aan de minderheidstalen 
in Frankrijk. 

Sprekend over de gewesten heeft 
de Franse president geen enkel 
woord over gehad voor de kultu-
rele facetten van de regionali
sering of voor het voortbestaan 
van het Bretoens, Baskisch, Kata-
laans, Oksitaans, Korsikaans, 
Duits of Nederlands, zijnde de 
zeven minderheidstalen die on
danks alles nog voortbestaan in 
Frankrijk. 

De Bretoenen, Basken, Frans-Vla
mingen, enz. moeten dus door
gaan met alleen op zichzelf te 
rekenen, op hun kulturele en 
semi-kulturele organisaties, op 
hun drukkingsgroepen en -groep
jes, op hun bescheiden middelen, 
wettelijke en... helaas ook al 
eens onwettelijke. Vroeg of laat 
zou de augustusopstand van 
Aleria op Korsika zich kunnen 
herhalen... 

Alhoewel er geen « officiële strukturen » voorzien zijn voor de regionale 
talen laat de uitbater van deze bistrot in Arras (Atrecht) weten dat hij 
Vlaams spreekt en nodigt hij ons uit, Picon te proeven... 

WIJ 6 
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DE ENCYKLOPEDIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING VOLTOOID 

Twee jaar geleden (in ons num
mer van 24-11-73) hebben wij aan 
onze lezers het eerste deel voor
gesteld van een Encyklopedie van 
de Vlaamse Beweging waarover 
veel goeds te zeggen viel. Het 
verschijnen van het tweede deel 
heeft veel vertraging opgelopen : 
aangekondigd voor het najaar 1974 
is het pas nu verschenen. Einde 
goed, alles goed zouden we kun
nen zeggen. Een gedurfde en 
grootse onderneming is thans vol
tooid. Het was zeker niet gemak
kelijk medewerkers te vinden voor 
de honderden onderwerpen, die 
moesten behandeld worden... en 
van deze medewerkers te beko
men dat ze hun kopij inleverden. 
Door het verloop van tijd moesten 
daarenboven een aantal bijdragen 
die wel tijdig klaar kwamen aange
vuld worden om « up to date » te 
zijn. Wat geschied is. Meer dan 
tweeduizend bladzijden tekst, met 
interessante en goed gekozen il
lustraties. Het is een hele presta
tie, waarop de uitgeverij Lannoo 
trots mag zijn. Deze Encyklopedie 
is voortaan een onmisbaar werk
instrument voor al wie zich inlaat 
met de geschiedenis van de VB en 
voor iedere belangstellende een 
haast onuitputtelijke bron van we
tenswaardigheden. 
Ook in dit tweede deel worden 
door tientallen medewerkers hon
derden onderwerpen behandeld, 
die dikwijls nooit als dusdanig be
handeld werden. 

Niet alle bijdragen schenken vol
doening, sommige medewerkers 
hebben het zich wat al te gemak
kelijk gemaakt. Uiteraard moeten 
de artikelen in een dergelijk werk 
bondig zijn, maar de essentiële 
informatie moet toch verstrekt 
worden. Lukraak bespreken we in 
deze recensie enkele bijdragen 
die onze aandacht weerhielden en 
waarover wij iets te zeggen heb
ben. 

WAT HET VERDINASO BETREFT 

Over 't algemeen stelt men nogal 
dikwijls een te grote terughou
dendheid vast om volledige en 
juiste inlichtingen te verstrekken 
over de rol door een aantal per
sonen gespeeld hetzij in het Akti-
visme hetzij (vooral) m de kolla-
boratie tijdens de tweede wereld
oorlog Ik wil hier geen namen 
noemen, maar enkele steekproe
ven hebben mij overtuigd, dat de 
informatie die verstrekt wordt on
juist of onvolledig is Men vraagt 
zich af, hoe men tot een histo-
nsch-objektief beeld kan komen 
wanneer informatie achtergehou
den wordt over de houding en de 
rol van een aantal, met onbelang
rijke figuren 
Zo IS de bijdrage van Romain Van-
iandschoot over het Verdinaso 

uitvoerig goed gedokumenteerd 
en zeer leerrijk Maar het geeft 
m I onjuiste informatie over de 
houding en de rol van het Verdi 
naso en een aantal belangrijke fi
guren uit deze beweging geduren 
de de eerste periode van de be 
zetting 
Ik durf betwijfelen of de auteur 
kennis genomen heeft van de 
nummers van het weekblad « Hier 
Dinaso ' », die verschenen zijn 
van augustus 1940 tot februari 
1941 Het IS zeker niet juist dat 
dit weekblad vanaf het herver-
schijnen ervan onder de leiding 
stond van Jef Franpois en Pol 
ieroy Het stond onder de leiding 
van Emiel Thiers en van de « lei
der van de Dinaso-Pers » Frantz 
Van Dorpe tot 1 februari 1941 Tot 
op die datum versohenen in dit 
weekblad talrijke artikelen van 
Frantz Van Dorpe, Paul Persyn en 
J V B (ongetwijfeld Jozef van Bil
zen) die op zijn minst met getuig
den van een afkeurende houding 
t o v de kollaboratie en de Nieu
we Orde Zo werd bv de fuzie 
van het Verdinaso-Nederland met 
de NSB van Mussert in november 
1940 (waarover de auteur het stil 
zwijgen bewaart) toegejuicht 
Frantz Van Dorpe trad ook her
haaldelijk op als spreker op ver
gaderingen, o m nog op 15 decem. 
ber 1940 te Antwerpen, in de zaal 
van de Dierentuin (verslag, met 
foto's, in het nummer van 21 de
cember 1940 van «Hier Dinaso '») 

Nog in januari 1941 verschenen in 
dit weekblad twee artikelen van 
JvB « Heii van Severen en 
Thiers i en « België en de wen 
ding der tijden » Ook in januari 
1941 hield de leider Emiel Thiers 
nog een « grote politieke rede » 
en schreef Frantz Van Dorpe voor 
het nummer van 25 januari het 
hoofdartikel .< Wij strijden 
voort ' » 
Pas in het nummer van 1 februari 
1941 wordt de uitsluiting uit het 
Verdinaso van Frantz Van Dorpe, 
Jozef van Bilzen en Paul Persyn 

De Vlaamse Konferentie der 
balie van Gent heeft een eer 
biedwaardig verleden on 
langs heeft zi; haar eeuwfeest 
gevierd Bij deze gelegenheid 
werd ook een gedenkboek ge 
publiceerd dat meer aandacht 
verdient dan een gelegen 
heidspublikatie en van aard is 
allen te interesseren, die be
langstelling hebben voor de 
geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging Want dit gedenk
boek herinnert er ons aan dat 
Gent met een Willems, een 
Snellaert en vele anderen de 
geboorteplaats en lange tijd 
het voornaamste centrum van 
de Vlaamse Beweging ge
weest IS Het IS dan ook wel 
geen toeval dat reeds in 1873 
te Gent een Vlaamse Konfe
rentie gesticht werd wat te 
Antwerpen pas in 1885 ge
beurde De bedoeling die voor 
opzat was de advokaten de 
gelegenheid te bieden zich te 
bekwamen in het gebruik van 
het Nederlands in gerechtsza
ken, wat beslist noodzakeliik 
was m een tijd toen gans het 
onderwijs en het gerecht in 
Vlaanderen verfranst waren 
Doch tevens heeft de Vlaam
se Konferentie steeds een 
vooraanstaande rol gespeeld 
m de strijd voor de vervlaam-
sing (vernederlandsing) van 
het gerecht Het historisch 
overzicht, van de hand van 
Mr Geert Baert, en de gepu
bliceerde dokumenten bewij
zen dit ten overvloede Talrijk 
zijn de petities die de Vlaam
se Konferentie van Gent ge
richt heeft tot de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 

Dit historisch overzicht be
licht dan ook heel wat aspek-
ten van de strijd voor Vlaams 
rechtsherstel Talrijke voor
aanstaande Vlaamse figuren 

bekend gemaakt en de aanstel 
ling met goedkeuring van Emiel 
Thiers, van Jef Frangois tot de 
nieuwe leider Het lijdt geen twij
fel dat het Verdinaso in zijn ge
heel onder de leiding van Thiers, 
in de zomer en de winter van 
1940 bereid was tot kollaboratie 
De scheuring en de machtsgreep 
van Jef Frangois en Pol Le Roy 
zijn te situeren einde januari 1941 
Dit is meer dan een half jaar na 
de kapitulatie en het begin van 
de bezetting 

(lees door biz 8) 

behoorden tot de balie van 
Gent en speelden een rol in 
de geschiedenis van de Vlaam 
se Konferentie 
Om te beginnen de stichters 
en eerste bestuursleden 
Julius de Vigne, Julius Okie, 
Karel F Van Acker, Julius 
Vuyisteke en Albert Frede-
ricq Nadat Julius de Vigne 
vele jaren voorzitter geweest 
was, werd hij opgevolgd door 
Albert Fredericq, die op zijn 
beurt voorzitter bleef tot aan 
zijn overlijden in 1911 In dit 
boek vinden wij ook een reeks 
portretten met bondige bio
grafieën van de voorzitters en 
voormannen van de Vlaamse 
Konferentie (o m Julius Vuyl 
steke. Napoleon de Pauw, K 
F Van Acker, Julius OIrie, Ca 
miei Siffer, Alphonse Prayon-
Van Zuyien Julius de Vigne, 
Albert Fredericq, enz ) 
Er zijn ook een zestal feest-
bijdragen, waaronder « Hon
derd laar grondwet », door Mr 
Frans Baert, een interessant 
overzicht van de grondwets
herzieningen op drie gebie
den de taalvrijheid, de de-
mokratisering en de erken
ning van de gemeenschappen 
Herinneren we er aan dat in 
1960 Mr René Victor naar 
aanleiding van het 75-jarig ju
bileum van de Vlaamse Kon
ferentie te Antwerpen een 
zeer uitvoerige ' Schets ener 
geschiedenis van de Vlaamse 
Konferentie der balie van Ant
werpen ' publiceerde Voor al 
wie zich interesseert in de 
Vlaamse Beweging of in het 
rechtsleven in Vlaanderen een 
aanbevelingswaardig boek 

F v.d.E. 

(Prijs 1500 fr — Te bestel
len bij Mr. P. Van Malleghem, 
Coupure 7, Gent). 

DE VLAAMSE 
KONFERENTIE 

DER BALIE VAN GENT 
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Er zijn trouwens in dit verband 
nog een aantal punten onopgehel
derd, o.m. de beweringen over 
een reis naar Berlijn in de zomer 
van 1940 van een afgevaardigde 
van het Verdinaso. De voorstel
ling, die door de auteur gegeven 
wordt van « Het einde van het 
Verdinaso » is onvolledig en on
juist, is misleidend. Dit is niet 
onbelangrijk voor een juist ir 
zicht in de gebeurtenissen gedu
rende de eerste periode van de 
bezetting en het begin van de 
kollaboratie. 

SPOOKTREINEN EN REPRESSfE 

De arrestaties en deportaties van 
verdachten in mei 1940 worden 
onder het trefwoord « Spooktrel-
nen » behandeld. Het wekt wel 
verbazing in dit artikel, waar het 
gaat over de verantwoordelijken 
voor deze aanhoudingen, de naam 
van Ganshof van der Meersch niet 
eens aan te treffen I Hoe is dat 
mogelijk ? In de bibliografie ont
breekt het boek van Maurits Van 
Gysegem, <• Het Bloedbad van 
Abbeville », dat belangrijk is voor 
het tragisch lot van Joris van Se-
veren Ook het boek van Léon De-
grelle, in het Nederlands vertaald 
onder de titel « Oorlog achter de 
tralies » diende vermeld te wor
den. 
Het, overigens zeer uitvoerig arti
kel van René Victor over de re
pressie geeft heel wat, ook strikt 
juridische, informatie, maar is 
niet helemaal bevredigend. Waar 
het vooral op aankwam was het 
verband te leggen tussen de re
pressie en de VB. Het misbruik 
dat van de repressie gemaakt 
werd om de VB te treffen en 
machteloos te maken. De vervol
ging van zo talrijke Vlaamse kun
stenaars en Vlaams intellektuelen. 
De werkelijke terreur die in Vlaan
deren heerste. De repressie als 
uiting van Belgisch staatsnationa-
lisme. Deze aspekten mochten 
toch wel beter belicht worden 
Daarbij komt dat de bibliografie — 
afgezien van enkele pubiikaties 
over de repressie in het buiten
land — erg onvolledig is wat ons 
land betreft. 
Het is niet onbelangrijk een op
somming te geven van de talrijke 
publikatiec pro en contra de re
pressie, en niet alleen juridische 
studies. Ik weet wel, dat het 
meestal maar brochures zijn, 
maar het is toch een bron, die niet 
tè verwaarlozen is om de gees
tesgesteldheid te leren kennen. 
Zelfs de publikatie « Uit het 
Zwartboek der Zwarten », dat een 
reeks dokumenten bevat over mis
handelingen en gruwelijkheden na 
de bevrijding wordt niet vermeld. 

HET REXISME 

De- bijdrage over het Rexisme is 
m i. iets te beknopt voor een ver
schijnsel, dat dan toch heel het 
politiek leven in ons land op stel
ten gezet heeft gedurende enkele 
jaren Ik denk bv. aan de spannen
de kiesstrijd tussen Léon Degrel-
le en Van Zeeland, die niet eens 
vermeld wordt I Een belangrijk 
punt uit de overeenkomst VNV-
Rex was dat Degrelle er zich toe 
verbond, geen lijsten meer in te 
dienen in het Vlaamse land bij de 
parlementsverkiezingen Hierdoor 
wilde het VNV ongetwijfeld het 
Rexisme uit Vlaanderen weren. 
Een ietwat uitvoeriger historiek 

van het ontstaan en de ontwikke
ling van het Rexisme was ge
wenst. De literatuur-opgave Is on
volledig. Ik denk o.m. aan het 
(zeer tendentieus) boek van De
grelle « La cohue de 1940 », het 
boek van Pierre Daye « Léon De
grelle et Ie Rexisme », e.a. 

OETKER, SPRUYHE, THELEN 

In het artikel gewijd aan Friedrich 
Oetker woMt wel aangestipt dat 
deze in zijn boek « De Vlaemsche 
Taelstrijd » de Vlamingen er toe 
aanspoorde hun strijd niet alleen 
op het filologisch-literaire vlak te 
voeren, maar er een politiek ak-
sent aan te geven. In feite ging 
Oetker in zijn raadgevingen ver
der : hij spoorde de Vlaamsgezin
den er toe aan, ieder in hun partij 
(de katolieke of de liberale) in
vloed te verwerven omdat hij een 
Vlaamse partij onmogelijk achtte. 
Dit is wel belangrijk omdat deze 
visie inderdaad invloed gehad 
heeft (Cfr. dr Elias, « De Vlaamse 
Gedachte »). 
De figuur van Odiel Spruytte is 
nog onvoldoende bestudeerd. Het 
is een invloedrijk man geweest 
achter de schermen in 't Vlaams-
nationalisme. Ik meen dat hij een 
grote invloed gehad heeft, eerst 
op van Severen, later op Staf de 
Clercq. Waarom had hij deze in
vloed en in welke richting heeft 
hij zijn invloed aangewend ? Wat 
waren zijn opvattingen en hoe 
zijn ze geëvolueerd ? Een studie 
zoals die welke gewijd werd aan 
Robrecht de Smet (Huldeboek 
Robrecht de Smet en artikels van 
Remain Vanlandschoot in •• Halle
torentje ») is zeer gewenst. 
Ten slotte nog een woord over 
het ontoereikend artikel gewijd 
aan mr Willem Thelen, mijn pa
troon aan de balie. Waarom wordt 
er geen melding gemaakt van de 
rol die mr Thelen gespeeld heeft 

als medestichter en als kandidaat 
van de Vlaamse Volkspartij, die 
in het arrondissement Brussel op
kwam bij de verkiezingen van 
1892, 1894 en 1906 ? Het resul
taat was ontgoochelend, maar het 
experiment was belangrijk én als 
poging tot Vlaamse partijvorming 
én wegens de personen, die er 
bij betrokken waren o.m. een Lo-
dewijk de Raet. De rol die mr 
Ttielen in het Aktivisme gespeeld 
heeft was ook niet beperkt tot 
het ondertekenen van het mani
fest voor de vervlaamsing van de 
Gentse Hogeschool ! Hij was de 
man, die het berucht geworden 
incident-^Buisset bekend gemaakt 
heeft. En zoveel meer. Mr Thelen 
is 88 jaar geworden en van in zijn 
studententijd tot het einde van 
zijn leven heeft hij in de Vlaamse 
en de Groot-Nederlandse bewe
ging een rol gespeeld. 
Vermeld mocht ook worden de 
brochure van mr Prayon van Zuy-
len, « De aanslag van den Brus-
selschen Tuchtraad tegen de taai-
vrijheid van den Advocaat » 
(1903), gewijd aan het taalinci
dent door mr Thelen uitgelokt in 
de zaak Niellon tegen Josson, 
waarin hij de raadsman was van 
zijn grote vriende IVIaurits Josson. 

TEN SLOTTE NOG DIT 

Dr Walter Tamm, een merkwaar
dige figuur, is uit Nederlands-ln-
dië, waar hij hoofdgeneesheer 
van het Tropisch Ziekenhuis van 
Soerabaja geweest was naar Bel
gië teruggekeerd in de jaren der
tig. Hij woonde te Vorst (bij Brus
sel) en is er gestorven in 1958. 
Hij is begraven op het kerkhof 
van Vorst. Deze mededeling om 
een leemte op te vullen, vermits 
de auteur van het kort artikel over 
dr Tamm, H.D. Mommaerts, de 
overlijdingsplaats en datum niet 
kent. 

Dit alles is maar détaiilcritiek ten 
slotte en tast zeker niet de waar
de aan van de Encyklopedie in 
haar geheel. Ik zou hier nog in 
't blezonder moeten wijzen op de 
uitvoeriger «Overzichtsartikelen», 
die zeer interessant zijn en dik
wijls van grote waarde, zoals bv. 
de bijdrage van prof. Theo Luyckx 
over Pers en VB. Ik kan ze niet 
allemaal opsommen. 
IVlisschien is het toch toegelaten 
mijn eigen bijdragen nog te ver
melden over het Vlaams-nationa-

lisme en over de nationalistische 
partijen. 
Het zou natuurlijk aantrekkelijker 
zijn een meer uitvoerige bespre
king te wijden aan sommige van 
deze langere bijdragen, maar het 
zou ons te ver voeren. 
De twee delen samen kosten 
3.750 fr. Het tweede deel kost 
1.990 fr. 
In iedere behoorlijke boekhandel 
kan men ongetwijfeld inzage krij
gen van dit belangrijk werk. 

FRANS VAN DER EL8T 

LEVEN EN WERK 
VAN 
FRANS VAN DER ELST 
Op 22 november jl. gaf senator Frans Van der Eist het alge
meen voorzitterschap van de Volksunie, dat hij twintig jaar 
lang met groot gezag waarnam, in andere handen over. Dit 
betekent nog lang niet dat hij vaarwel zegt aan het politieke 
leven. Samen met zijn strijdmakker van het eerste uur en 
tevens medestichter, Wim Jorissen, blijft hij verder deel uit
maken van het VU-partijbestuur. 
Toch is het ergens een afscheid nemen van een biezonder 
bewogen en aktieve faze in het leven van de grote Vlaming 
en Vlaams-nationalist die Frans Van der Eist is. De uitgeverij 
Rockox (Mortsel) heeft deze gelegenheid dan ook aangegre
pen om een boek over het leven en het werk van Frans Van 
der Eist op het getouw te zetten. 
Het boek verschijnt over enkele weken, zo deelt de uitgever 
ons mee. Onze medewerker Frans-Jos Verdoodt uit Erembode-
gem is er de auteur van. In dit lijvige werk handelt hij het 
gehele leven van Frans Van der Eist, zowel binnen als buiten 
de politiek, als mens, als politikus én als hlstorikus. Naast 
een uitgebreide biografie bevat het ook een bibliografie en 
een overzicht van het wetgevende werk van de h. Van der 
Eist als kamerlid en als senator. Het boek is bovendien rijk 
geïllustreerd zodat het is uitgegroeid tot een waarachtig 
tijdsdokument, dat velen die de roemruchte eerste twintig 
jaar van het VU-bestaan mee beleefden ongetwijfeld zullen 
willen bezitten. 
Een prospektus over dit werk kan van nu af aangevraagd 
worden bij het redaktiesekretariaat van de Rockox-uitgaven, 
Edegemstrpat 215 te 2510 Mortsel. 
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Encyclopedie van 
deVtaantse 
Bewe0ng 

De laatste tijd zijn er veel artikelen over Vlaamse Bewe
ging verschenen. Vanuit verschillende gezichtshoeken wer
den feiten en gebeurtenissen besproken. Archieven worden 
prijsgegeven en briefwisseling ontdekt. Zij nuanceren het 
gedragspatroon van leidende figuren. Maar de tijd was 
rijp om tot een allesomvattend werk te komen. Daarom 
deze 'Encyclopedie van de Vlaamse Beweging'. 

Na vijf jaar intense arbeid kon een werkstuk worden 
voorgelegd dat niet alleen wetenschappelijk gegrondvest 
is, maar ook aangenaam kijk- en leesbaar. En waarin 

S lannoo 1 tielt 1 amsterdam 

iedereen zal herkennen : idealisme dat geschiedenis maak
te, eigen gedachten en daden, hoop en toekomst. 

Wij durven de wens uiten dat alle Vlaamsgezinden het als 
een ereplicht zullen aanzien om deze ENCYCLOPEDIE 
VAN DE VLAAMSE BEWEGING te bezitten, te lezen en te 
gebruiken. Want ook dit is Vlaamse Beweging. 

Twee delen - 2.120 bladzijden - 3.400 trefwoorden - 1.200 
illustraties - gebonden in luxueuze stempelband - 3.750 fr. 

^ 
Vraag de uitgebreide folder: Uitgeverij Lannoo, 8880 Tielt. 
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M 

Dit zijn enkele beelden van het 
rondetafelgesprek over de univer
sitaire financieringswet (plan De 
Croo-Humblet) dat onze redaktie 
op 4 december organiseerde en 
waarover wi j in vorig nummer 
uitgebreid verslag uitbrachten. 
De 4 binnenbladzijden van die 
« Wij » worden momenteel op 
grote schaal in universitaire mid
dens verspreid. 
Van links naar rechts, op foto 1 : 
senator Van Haegendoren, sena
tor Coppieters en kamerlid Kuij-
pers ; op foto 2 : de hh. Van 
Goethem (UIA), Engelbosch (LUC) 
en Van Nieuwenhove (KUL) ; op 
foto 3 : prof. De Schutter (VUB), 
kamerlid Vandemeulebroucke en 
senator Vandekerckhove ; foto 
4 : professor Van Neste (UFSIA) 
Claes (UFSIA en De Schutter 
(VUB). (foto's 

- ^ 
studio Dfinn) 

SENATOR HEKTOR DE BRUYNE 

wenst aan alle lezers van « Wij » een zalig 
kerstleest en een voorspoedig nieuw/ jaai. 
Moge 1976 ons volk een stap dichter bij 
zijn ontvoogding brengen. 

Weinig verandering in de top van de Top-20, tenzij 
dat koploper Kris Versyck zijn voorsprong op num
mer twee, Georgette De Kegel nog heeft vergroot, 
ook al won ons Ninoofse kamerlid een zeventigtal 
punten bij. Na het midden en de achterban toe even
eens weinig wijzigingen. Er vielen drie topwervers 
weg, twee nieuwe treden aan. Georgette en Liiiane 
houden verder alleen de vrouwenfaam hoog in dit 
ten einde lopend vrouwenjaar. Ook de Limburgse 
gouw deed nog geen wederoptreden in de Top-20. 
Is dat soms de — betrekkelijke — stilte vóór de 
storm ? De vloed nieuwe abonnementen, die tij
dens de feestdagen zullen « afgeperst » worden 
door wervers die van wanten weten en van de eufo
rie gebruik maken om sommige feestvierders even 
in de portefeuille te doen schieten?... We wensen 
geen raadgever te spelen, onze topwervers zijn 
doorwinterde strategen en taktiekers... maar aliez, 
ge kunt niet weten hoe ge op kerst- of nieuwjaars
dag van een lichte wijnroes kunt gebruik maken, 
nog eens, we willen ons niet mengen in de metodes 
van onze onvolprezen topwervers. Maar onze kleine 
pink zegt ons dat ze voor vele kerst- en nieuwjaars
geschenken aan « Wij » zullen zorgen. Prosit ! 

1. Kris Versyck, Gent 
2. Georgette De Kegel 
3. Jef Nagels, Oostende 
4. Bert De Cremer, Denderhoutem 
5. Juul Moens, Antwerpen 
6. Jef Vinex, Erps-Kwerps 
7. Geert Bourgeois, Izegem 
8. Jan Caudron, Aalst 
9. Joris Depré, Tervuren 

10. Theo Beenders, Zaventem 
Willem Nollet, Hove 

12. Ferre De Beuckelaer, Kontich 
Jozef Labaere, Kortrijk 

14. Liiiane Stevens, Zwijndrecht 
15. Daniel Denayer, Aalst 
16. Koenraad Dirckx, Schoten 

Eugeen Franco, Oostende 
Noël Lecompte, Wervik 

19. Alfons Brat, Merksem 
Roger Vandenbiicke, leper 

1104 
624 
438 
393 
363 
312 
300 
228 
204 
120 
120 
108 
108 
96 
84 
72 
72 
72 
60 
60 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
IN MEMORIAM 
Op 29 november 1975 overleed te 
's Gravenwezel onze trouwe me
dewerker en bestuurslid van VU-
afdeling 's Gravenwezel, Leo Ver
selder, in de volle kracht van zijn 
leven (47). Wij, in arr. Antwerpen, 
buigen ons diep bij dit afscheid 
van onze ingoede vriend Leo, en 
betuigen hierbij ons diep mede-
voelen en innige deelneming aan 
mevr. Verselder-Strijckers en de 
zeer geachte familie. 

ANTWERPEN (Stad) 
BUSSEN EN PLAKKEN 

U kan altijd een handje toeste
ken : loop eens langs het sekre-
tariaat, Wetstr. 12. Bij voorbaat 
dank ! 
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. 

^y^é 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

EDEGEM 
HERSTELWEÎ tSEN 

De afdeling wenst een spoedig 
herstel aan vader Van Reeth van 
de opgelopen brandwonden. Bij 
het verschijnen van deze •• Wij » 
is dit herstel misschien reeds 
werkelijkheid. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Elke 2de en 4de dinsdag in Drie 
Eiken van 19 tot 20u. Onze leden 
aanzien het als een plicht bij een 
Vlaams Ziekenfonds aan te slui
ten. U wordt alle gelegenheid 
daartoe geboden. Noteer de zit-
dagen. 
VERKIEZINGSFONDS 

Edegem wordt bij de gemeente
raadsverkiezingen in oktober '76 
bijzonder in het oog gehouden 
door aanhangers zowel als tegen
strevers in het ganse Vlaamse 
land (dhr. Tindemans is toch onze 
burgemeester of wist ge het niet). 
Het is dus van het grootste be
lang dat wij in onze gemeente, 
die buiten de fuzies blijft, een bij
zonder gunstige verkiezingsuit
slag behalen. Behalve totale inzet 
vergt dit ook veel financiële mid
delen. Daarom ons verkiezings
fonds 1976. Steun door storting 
van uw speciale bijdrage op bank
rekening 645-1005522-55, vermel
ding Verkiezingsfonds 1976. 

EKEREN 
WENSEN 

Het VU-bestuur wenst alle le
den en abonnenten een zalig 

kerstfeest en een gelukkig nieuw
jaar. In 19768 een nieuwe kans, 
meer Vlaamse macht. Met de 
Volksunie naar een federale staat! 

HERENTALS 
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. 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

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 over 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. 

MERKSEM 
ZALIG KERSTFEEST 

Wensen we aan al onze leden, 
simpatisanten en lezers. We voor
zien echter, spijtig genoeg, dat dit 
feest van vrede en verzoening bij 
uitstek, nogmaals aan onze be
windvoerders de gelegenheid zal 
bieden, om voor de zoveelste 
maal, hun zo geroemde kristelijke 
principes over boord te gooien. 
BRAJOS-ATLANTA 0-4 

Weer twee punten bij, juichten 
onze spelers na afloop van deze 
wedstrijd op zondag 7 december. 
De reeds lang gekoesterde hoop 
op een overwinning werd einde
lijk nog eens waar gemaakt. Al
hoewel de thuisploeg tijdens de 
eerste helft slechts over 9 spe
lers kon beschikken kon men 
toch zeker niet van een gemakke
lijke wedstrijd spreken. Dit wordt 
bewezen door het feit dat het tot 
de 14de min. duurde eer Eric Van 
den Broeck, uit een geharrewar 
voor doel het eerste doelpunt kon 
aantekenen. Het was dan dezelf
de Eric, die 3 min. later het leder 
nogmaals over de doellijn kon 
werken. Na nog enkele gemiste 
kansen of door de doelpalen ver
hinderde doelpunten, kon Leo 
Driessen op de 42e min. de rust

stand op 0-3 brengen. De tweede 
helft werd dan door onze ploeg 
gedomineerd, maar spijtig genoeg 
werden zeker een tiental doelkan
sen naar de bl'iksem geholpen tot 
dan uiteindelijk Leo nogmaals, op 
de 88e min., de doelwachter het 
nakijken kon geven en meteen de 
eindcijfers op 0-4 kon vastleggen 
en de 2 punten naar Merksem 
konden worden meegebracht. 
Voor de volgende kompetitiewed
strijd moeten we weer naar 
Boechout, waar we moeten uitko
men tegen Voorspoed, op zondag 
7 januari om 14u30. 

RANST 
NAKLANK 
ONTSPANNINGSAVOND 

Het gezellig samenzijn inge
richt door het plaatselijk VU-be
stuur op 15-11 in het Gildenhuis 
was een waar sukses. Onder de 
120 aanwezigen bemerkten we 
o.a. kamerlid Mattheyssens, de 
burgemeesters Rotty (Ranst) en 
De Cuyper (Broechem), de sche
pen De Cock (Ranst) en het ge
meenteraadslid Van Hove (Em
blem). De ontsp'anningsavond 
werd afgewisseld met kwis, geleid 
door Willy Van Wijnsberghe, 
waaraan een twintigtal aanwezi
gen deelnamen. Een 100-tal prijzen 
waarde tussen 100 è 1.000 fr., 
werden door de plaatselijke ne
ringdoeners ter beschikking ge
steld voor de kwis en/of tombo
la. Zowel bij vriend als tegen
strever werd nog meermaals na-
gekaart over dit gezellig samen
zijn. 

TURNHOUT (Arr.) 
VUJO 

Wie de uitbouw van de VUJO 
in het arr. financieel wil steunen, 
kan zijn bijdrage overmaken aan 
de KB nr 413-2(387021-26 van VUJO 
arr. Turnhout. 

WILRIJK 
WAT IS FEDERALISME ? 

Onze 4de Dosfelavond (over 
federalisme) is, zoals mocht ver
wacht worden, een volledig suk
ses geworden. Kamerlid Jaak Van-
demeulebroucke weet waarover 
hij praat en de dia's doen de rest. 
Veel mensen zegden : nu hebben 
we in een keer 'heel wat geleerd. 
Je moest zoiets meer doen. Wij 
houden het ons voor gezegd ! 
FEESTWEEK VOOR DE VROUW 

Ons raadslid, mevrouw Damen-
Seghers, protesteerde, samen met 
haar kollega, mevrouw Lambin-
Engelen, tegen de programmatie 
van een modeshow in het kader 
van de Wilrijkse Week voor de 
Vrouw. Het initiatief voor dit goed
kope schouwspel ging dan nog uit 
van de Kulturele Raad. Gelukkig 
waren er maar 30 dames die zich 
lieten vangen. 

MEDEGEDEELD 
GESCHENKENBEURS « MADE IN 
KLEIN-BflABANT » 

Ter gelegenheid van de einde-
jaarsfeesten organiseert de 
Streek-VVV-KleinnBrabant-'Schelde-
land vzw in het Emile Verhaeren-

Kf1L€nD€R 
DECEMBER 

19. Zwijndrecht : Filmavond « Zuid-Afrika en Vlaanderen » 
in zaal Gildenhuis, Statlestr. Vrije toegang voor de le
den, niet-leden 20 fr. 

19. Borgerhout : « Problematiek van het druggebruik » (met 
diaprojektie) In lok. De Oude Worstenpan, Turnhoutse-
baan 9. Spreker : pol'itiekommissaris van Borgerhout, de 
h. Ch. Nuyts. 

19. Duffel : Arr. raad Mechelen In Gildenhuis om 20u30. 
20. Merksem : KREA-VUJO nodigt ledereen uit op de voor

stelling van Jan Zorider Vrees om 14u In Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298. Inkom : 30 fr. 

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

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

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

27. Westerio : VUJO-Knalkerstelndejaarsbal 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. 

31. Edegem : Oudejaarsavond-gezelli'gheid vanaf 21u in Drie 
Eiken. 

JANUARI 
10. Kontich : VU-ledenfeest om 20u30 in lok. Alcazar. 
16. Kontich : Vlaamse Kring, toneelvoorstelling door het 

Mechels Miniatuurteater met « Ingeblikt » van Vic La-
noux. Zaal Trianon, om 20u15. 

17. Edegem : Worstenbrood in « Drie Eiken ». Inschrijving 
is verplicht. 

24. Edegem : Kaartavond. Lok. Drie Eiken, Drie Eikenstr. 128. 
31. Edegem : Mosselfeest in Drie Eiken. Inschrijving ver

plicht. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren wordt een werfreserve 
aangelegd voor de tijdelijke betrekkingen van part-time assis
tent ten behoeve van de bibliotheek. 

Een werfreserve zal worden aangelegd. 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeente
secretarie Veitwycklaan 27, en gemeentelijke bibliotheek, 
Driehoekstraat 43. 

Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeente Ekeren, uiterlijk op 31 de
cember 1975. 

(advertentie) 

museum te St-Amands aan de 
Scheldekaai, een geschenken-
kenbeurs. Het is de bedoeling 
van de VVV de gelegenheid te 
bieden eens iets anders dan an
ders te schenken en bij voorkeur 
tipische Kleinbrabantse produk-
ten. 

De geschenkenbeurs is open 
van zaterdag 13 december tot en 
met 24 december. Op de weekda
gen, zaterdagen inbegrepen, is ze 
open van 14 tot 19u en op de zon
dagen van 10 tot 12u en van 14 
tot 18u. Op maandag gesloten. 
Vrije toegang. 

BRABANT 
BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat is open van 
maandag tot en met donderdag 
van 19 tot 20u. 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
ARR VUJO-KOMITEE 

Op 14 november werd te Brus
sel het nieuw arr. komitee verko
zen, in aanwezigheid van Rom De 
Craen, arr. VUA/oorzitter, en Mar
cel Dominet, arr. VU-sekretaris. 
Aftreden VUJO-verantwoordelijke 
Wim Lauwaert, verwelkomde de 
talrijk opgekomen aanwezigen en 

WIJIO 

gaf samen met Hugo Van Hemel-
rijck een overzicht van het ont
staan van de VUJO twee jaar ge
leden, en de werking gedurende 
die twee jaar. 

Daarna werd het nieuw komitee 
verkozen : voorz. : Wim Lau
waert, J. Sermonstr. 2, St-Pieters-
Leeuw (02/377.19.38) ; ondervoor-
ziter : Hugo Van Hemelrijck, Kart-
huizerstr. 32, Meise (02/269.0Ï.73) 
sekr. : 'Rit Carlier, Kuiermansstr. 
112, Kapelle op de Bos (015/ 
71.20.23) j financiën : Liliane Teu-
nisse, Kesterbeeklaan 27, Huizin
gen (02/356.27.39) ; prop. : Bart 
Rombaut, Oostvaartdi}k 68, Grim

bergen (02/251.11.36) ; org. : Dirk 
Borms, K. Keymolenstr. 53, St-
Kwintens-Lennik (02/532.48.29) ; 
vorming : Peter Carrière, Mechel-
sebaan 32, Meise (02/269.29.52) ; 
nationale raad : Wim Lauwaert, 
Hugo Van Hemelrijck, Dirk De 
Boeck, Park Ten Doorn, Beigem 
(02/269.27.59) ; plaatsvervangers 
nationale raad : Rit Carlier, Peter 
Carrière ; afgevaardigde arr. VU-
bestuur : Wim Lauwaert, plaats
vervanger Hugo Van Hemelrijck. 

Het nieuwe komitee dankt de 
aanwezigen en hoopt verder op 
hun medewerking te kunnen reke
nen. 

KflUnDCR 
DECEMBER 

18. Leuven : Meeting « Werkloosheid in arr. Leuven » en 
« Dossier Vlaanderen • met H. Schiltz in zaai 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). 
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MOLENSTEDE 

JAARLIJKE BREUGELFEEST : OVERROMPELEND SUKSES 

Het jongste jaarlijks -Breugeliaans feest van de afdeling IVIolenstede 
is uitgegroeid tot een overrompelend sukses, met een proppensvol 
Berkenhof en een heerlijke spijskaart, waarop pensen, gebraad, vlaaien 
en rijstpap niet ontbraken. Onder de aanwezigen werden opgemerkt 
de senatoren Van Haegendoren en Vandezande, alsook kamerlid Willv 
Kuijpers, die tijdens een korte gelegenheidstoespraak nogmaals de wij
ze hekelde, waarop de regeringspartijen de fuzies door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers hebben gejaagd. Ook schepen Van de Weyer 
sprak de aanwezigen toe. 

DIEST (Kant.) 
BSP-PAMFLET 

In een pamflet dat In sommige 
gemeenten van het kanton Diest 
werd verdeeld door de BSP, be
weert de steller ervan dat de VU 
in verband met de fuzies op de 
proppen is gekomen wanneer het 
kalf verdronken was. Welnu, wij 
zouden de dames en heren van de 
socialistische partij even willen 
suggereren dat ze best het poli
tieke leven van meer nabij zouden 
volgen. Zo zouden zij dan weten 
dat de VU in het arr. talrijke ver
gaderingen heeft belegd in samen
werking met het Dosfelinstituut, 
waar heel het fuziepian grondig 
werd besproken Al deze bijeen
komsten waarop heel de bevol
king werd uitgenodigd zijn uitge
groeid tot een sukses zonder 
voorgaande. De socialistische af
gevaardigden, nochtans uitgeno
digd, hebben meermaals verstek 
laten gaan. In meerdere gemeen
ten van ons arr. werd bovendien 
op plaatselijk vlak op een doeltref
fende wijze geageerd tegen het 
fuziepian in zijn huidige vorm. 
Van de socialisten hebben wij in
tegendeel in de weken, die het 
fuziedebat voorgingen weinig of 
niets gehoord. Wij willen de BSP 
niet de les spellen maar wij zou
den toch een minimum aan ob-
jektiviteit willen vragen. 

DRUIVENSTREEK 
VLAAIVISE 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 mensen 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 

HUIZINGEN 
SUKSES 

Het bestuur dankt alle VU-leden 
uit eigen en omliggende afdelin
gen voor hun tegenwoordigheid. 
Dat het een meevaller geworden 
is konden zij ter plaatse vaststel
len. Aan hen die 't zondags vanaf 
21 uur niet meer konden bediend 
wor.den, ons ekskuus, en tot vol
gend jaar. Het was werkelijk een 
onverwachte overrompeling Hier 
volgen dan de winnende nummers 
van onze tombola : 1361 - 1493 
1153 - 1177 - 1391 - 1054 - 1108 
1480 - 1306 - 1078 - 1296 - 1438 
1466 - 1448 - 1034 - 1357 - 1268 
1253- 1012 - 1117. 

1»-̂ - 1» »• I 
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Zo stapten de vrienden uit het arr. Leuven op tijdens hun voorlichtingskampagne over de werkloosheid en 
de fabrieksluitingen in hun arr. Een hartelijk proficiat aan deze moedige aktlvisten. 

Foto « De Krant » 

LEUVEN (Arr.) 
GROTE MEETING TE LEUVEN 

Heden donderdag 18 december 
richten wij nogmaals een krachti
ge en ultieme oproep tot al die
genen, die het goed menen met 
de Vlaamse beweging. Het be
stuur en de mandatarissen van de 
VU in het arr. Leuven nodigen 
iedereen uit om aanwezig te zijn 
op de arr. meeting, bij welke gele
genheid de algemene voorzitter 
Hugo Schiltz het woord zal voe
ren I Het wordt beslist een boei
ende avond, die geen enkele 
Vlaamsgezinde mag missen. Ook 
zij, die niet zo goed vertrouwd 
zijn met de Vlaamse problematiek 
doen er goed aan deze meeting 
bij te wonen. Inderdaad, « Dossier 
Vlaanderen » zal ook hen de ogen 
openen. Donderdag 18 december 
om 20u in Thier-Brau te Leuven 
WENSEN 

Wij zijn ervan overtuigd, dat de 
nieuwe algemene voorzitter Hugo 
Schiltz samen met de algemene 
sekr de partij in goede banen zal 
leiden Bovendien betuigen wij on
ze oprechte dank aan de uittreden
de voorzitter en sekretaris, Fr. 
Van der Eist en Wim Jorissen 
«WIJ ..-KAM PAG NE 

Ondanks het feit dat ons kader 
gemobiliseerd is voor de kampag-
ne tegen de werkloosheid, starten 
wij in het arr. Leuven met een gro
te werfkampagne voor ons week
blad « Wij ... Het arr bestuur voor
ziet hiervoor een aantal waarde
volle prijzen, naast de prachtige 
prijzen, die door de nationale re-
daktie worden voorzien. 

Formulieren voor deelname aan 
de arr wedstrijd zijn te verkrij
gen bij W Somers, Klappijstr. 55 
te Molenstede. 

De aktie heeft als tema 250 x 2 ! 
BELANGRIJK BERICHT VOOR DE 
AFDELINGSBESTUREN 

De vaandrigs van de afdelingen 
worden met hun afdelingsvaandel 
verwacht op donderdag 18 decem
ber in het Thier^Brauhof te Leuven. 

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
nen reeds starten met de bestaan
de kern en leden. In de Druiven-
streek waren er trouwens vier jaar 
geleden slechts 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 alle ge
wenste inlichtingen en steun. 

OUD-HEVERLEE 
GEHANDIKAPTEN 

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

NAAR 
1976... 

Sinds 28 jaar geven de Vlaamse Toeristenbond en de 
Vlaamse Automobilistenbond een toeristische kalen
der uit, veel meer geschenkobjekt dan verkoopsuit
ga ve. 
Voor 1976 is hij gewijd aan de Scheldestreek tussen 
Dendermonde en de Nederlandse grens. De voortref
felijke tekenaar Regnier de Herde uit Dendermonde le
verde hiervoor 13 fraaie tekeningen. 
Op het rugkarton vindt men het kaartje van een Mer-
catorroute langs de stroom en op elk blad staan pas
sende verzen van Bert Peleman en inlichtingen over 
merkwaardigheden langs die route. Uitvoering in twee 
kleuren, een blad voor elke maand en die bladen hoe
ven niet afgescheurd te worden. 
Wie meent diensten te hebben bewezen aan onze bei
de kultuurverenigingen of diensten te kunnen bewij
zen mag gerust bij onze voorzitter om een eksemplaar 
verzoeken. 

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

RUISBROEK • 
ST. PIETERS-LEEUW -
VLEZENBEEK 

Wij ontvangen van het ANV 
volgend briefje, dat wij graag 
afdrukken : 

« Met aandacht hebben we 
uw artikeltje « Waarde Zelf
standige ' gelezen in 'Wij' 
van 4 december. 
In dit artikel wordt gevraagd 
dat de handelaars hun uit
hangborden en reklame zou
den vernederlandsen, het
geen we vanzelfsprekend 
zouden toejuichen. 
We zouden het dan ook zeer 
waarderen, mocht U in uw 
geacht weekblad willen pu
bliceren dat alle klachten 
naar het ANV mogen ge
stuurd worden. 
Ons adres ? 
Algemeen Nederlands Ver
bond - Werkgroep Taalge
bruik, p.a. E. Wieme, Strop-
straat 64 - 9000 Gent, tel. : 
(091)21.33.11. 
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NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN WAALSE SPOORWEGEN 

Vorige week besprak de Senaat de 
begroting van verkeer. Bij die gelegen
heid toonde VU-senator IV^aurits Cop-
pieters aan dat de NIVIBS helemaal 
fout zit met haar algemeen beleid in
zake reizigersvervoer. Hij bewees te
vens dat ook inzake spoorwegenbeleid 
Vlaanderen duidelijk achtergesteld 
wordt tegenover Wallonië. Een hoofd
stukje meer dus in het stilaan erg om
vangrijk wordende « Dossier Vlaande
ren ». Ziehier dan de betrokken passa
ge uit de parlementaire tussenkomst 
van senator Coppieters. 

REIZIGERSVERVOER 

Vele Vlaamse steden of grote gemeen
ten hebben slechts een gedeeltelijke 
spoorwegbediening of zelfs helemaal 
geen spoorbediening. 
Slechts 4 Waalse stadjes moeten het 
zonder personentrein stellen. 
Dit zijn dan ook slechts gemeenten 
met ongeveer 2.000 inwoners. Verge
lijk hierbij de Vlaamse «zwarte lijst» : 
Zelzate, IVlaasmechelen, Lommei 
(24.000 inwoners), Overpelt-Neerpelt, 
Maaseik, Nieuwpoort, Tessenderio ; 
allemaal + 10.000 Inwoners, zonder 
treinen. 

In het Waalse land funktioneren 
bijna alle lijnen op zondag ; 's zondags 
vallen slechts 2 stadjes zonder ver
binding : Athus en Florenville. Daar
tegen hebben (naast voornoemde gro
te gemeenten zonder treinverbinding) 
ook Turnhout (40.000 inw.}, Eekio 
(35.000 inw.), Zele (20.000 inw.), Tem-
se (15.000 inw.), Bornem (11.000 inw.), 
Poperinge (15.000 Inw.), Boom (20.000 
Inw.), Ronse (25.000 inw.) en nog an
dere geen treinbediening op zondag 
en meestal ook niet op zaterdag. 
Nu wij bezig zijn het NMBS-beleid in 
Vlaanderen en Wallonië te vergelij
ken, kunnen wij even enkele andere 
aspekten erbij onderzoeken 

De spreiding van de dienstregeling : 

De lijn Deinze-Tielt ; 2200 reizigers — 
op werkdag : 21 treinen. De lijn Moes-
kroen-Doornik : 2150 reizigers — op 
werkdag : 53 treinen. Voor evenveel 
reizigers is er dus dubbel zoveel ser
vice in Wallonië ! 
Nog een merkwaardige vaststelling : 
vóór de aanhechting van Moeskroen 
bij Wallonië had deze stad ook maar 
evenveel treinen als Tielt ; al de rest 
is er bij gekomen na de anneksatie, 
onder de vorm van direkte treinen 
Moeskroen-Brussel en Moeskroen-
Luik I. 

Onlangs konden wij in « Gazet van 
Antwerpen » lezen dat de NMBS tot 
in het gekke toe de Zwitserse Spoor
wegen tracht te overtuigen de Bel
gische lokomotief vla Frankrijk tot In 
Zwitserland te laten rijden. Dit om 5 
minuten te winnen aan de grens. 
Daarentegen heeft de NMBS nog al
tijd niet de techniek gevonden om de 
78 km van Antwerpen naar Hasselt in 
minder dan twee uur te overbruggen ! 
Weliswaar is de elektrifikatle voorzien, 
maar men mag niet langer wachten 
om de dienstregeling Antwerpen-Has-
selt te verbeteren. Anders moeten wij 
nog eens 5 jaar op deze vitale ver
binding wachten. 

Enkele vergelijkingen 

ANTWERPEN • HASSELT 
78 km 

Elektrifikatle voorzien. 
Geen rechtstreekse trein (tenzij soms 
via l\^ol, met grote omweg, als omni
bus). 
Gemiddelde snelheid : 34 km/uur. 

CHARLEROI • DOORNIK 
88 km 

Elektrifikatle voorzien. 
Om de 2 uur een rechtstreekse snel
trein. 
Gemiddelde snelheid : 60 km/uur. 
De investeringen : 

DENDERMONDE • LOKEREN 
1100 reizigers per dag 

Slechts enkele treinen in het spits
uur ; niet zaterdag en zondag. 
Elektrifikatle beloofd, maar in de be
groting 1976 slechts een simbolische 
som voorzien (2 miljoen fr.). 
Treindienst wordt opgeschorst tijdens 
de werken omdat er geen geld is 
voor een voorlopig spoor. 

LUIK - LIERS • ANS 
280 reizigers per dag. 

Elk uur een trein, in het spitsuur, elk 
half uur. Ook treinen op zaterdag en 
zondag. 
Elektrifikatle praktisch klaar (begro
ting 1976 : 475 miljoen). 
Treindienst gaat door tijdens de wer
ken. 

De NMBS is op eigen initiatief begon
nen de lijn Charleroi - Mons via Ma
nage te elektrificeren. De Conseil 
Economlque Wallon vroeg de elektri-
fikatie van dezelfde verbinding, maar 
dan via Piéton. 
Hoewel beide elektrifikaties samen 
ekonomische nonsens zijn (één ervan 
volstaat), stemde de NMBS toe ! 
He* kan niet missen dat het budget 
zon deficiet oplevert met dergelijke 
fouten. 

De verschillende houding van de 
NMBS ten overstaan van het Vlaamse 
land en van het Waalse land komt 
werkelijk overal tot uiting. 

Drie weken geleden konden wij in de 
pers lezen dat de NMBS zinnens is 
de enige rechtstreekse trein van Ant
werpen naar Duitsland af te schaffen. 
Deze trein rijdt thans 's morgens om 
8 uur op en keert 's avonds om 23 uur 
terug. Voor alle andere verbindingen 
zijn de Antwerpenaren aangewezen 
op een overstap te Brussel. Zelfs die 
éne trein gunt men ons niet meer. 
Daarentegen behouden Charleroi, Na
men en Hoei een hele reeks door
gaande treinen naar Duitsland, zoge
zegd omwille van hun geografische 
ligging. 

Maar Antwerpen ligt dichter bij het 
Ruhr-gebled dan Brussel. Toch rijden 
de treinen van Brussel naar de Ruhr 
eh verder niet over Antwerpen, maar 
wel over de veel langere weg langs 
Luik. En de mensen van Antwerpen 
die bijvoorbeeld zaken doen in het 
Ruhrgebied of Noordduitsland, moeten 
eerst naar Brussel en dan nog eens 
de omweg maken over Luik. 
Voor ons is dit punt een test-case 
voor het beleid van minister Chabert. 
Wij stellen vast dat het Waalse land 
véél gemakkelijker zijn treindiensten 
kan handhaven en verbeteringen kan 
afdwingen dan het Vlaamse land. Op 
gebied van dienstverlening wordt 
Vlaanderen achteruitgesteld. Van een 
Vlaams minister verwacht het Vlaam
se land dat hij een begin maakt met 
die achteruitstelling ongedaan te ma
ken. Wanneer de trein Antwerpen-
Duitsland blijft, dan is dit een teken 
van zijn goede intenties. Valt die ver
binding weg, dan weet het Vlaamse 
land dat er in verband met de andere 
onrechtvaardigheden ook geen hoop 

GOEDERENVERVOER 

Bi] de bespreking van het ^t^fglÊrs-
vervoer werd reeds gewezen op de 
deficitaire balans van de NMBS. 
Wij hebben reeds aangetoond dat klei
ne inspanningen voldoende zijn om in 
het personenvervoer meer inkomsten 
aan te trekken. 

Ingewijden verzekeren dat dit nog 
meer waar Is voor het goederenver
voer. Omdat de ekonomische informa
tie van de NMBS zo goed versluierd 
blijft, is het zelfs niet aan specialis
ten uit te maken waar de fout zit : 
ofwel in het marktonderzoek van de 
NIUBS niet voldoende ofwel is het 
prijsbeleid verkeerd. 
Wij denken dat beide waar zijn. 

Voorbeelden : 

Een grote Leuvense brouwerij ver
zendt elke dag 20 a 30 grote vracht
wagens bier naar een filiale nabij 
Gent, waar het gebotteld wordt. Dit 
zijn zoveel aparte doortochten op 
drukke wegen. Dezelfde lading zou 
een komplete trein kunnen vormen, 
die elke dag eenmaal heen en weer 
rijdt. 

Minder overlast voor het wegennet 
en een rendabeler NMBS. 
Onlangs werd de goederenspoorlijn 
van Ingelmunster naar Oostrozebeke 

gesloten. In die streek bevindt zich 
de grootste koncentratie van vezel-
platenfabrieken in Europa. Het is ons 
ter ore gekomen dat makelaars thans 
gezamenlijke aankopen van enorme 
partijen hout afsluiten in Roemenië 
en Tsjechoslowakije. Dit vervoer zou 
uitsluitend aan de spoorweg toeko
men, mits de lijn van Oostrozebeke 
maar bewaard zou blijven. 
De minister van Verkeer staat ook in 
voor de veiligheid op de weg. Dan zal 
hij zeker weten dat de zware vracht
wagens gevaar nr. 1 vormen. 
In het Waasland kan men dit 
goed merken. Zohaast er mist is, ge
beuren er ongevallen op de E 3. De 
balans van deze ongevallen wordt fel 
verzwaard doordat er zware vracht
wagens in betrokken worden. Deze 
mastodonten rijden zomaar tussen het 
broze autoverkeer. 
De minister moet aan de Interkommu-
nale voor de E 3 eens opdracht geven 
alle ongevallen bij te houden. 
Uit de kranten kan men opmaken dat 
gemiddeld om de twee dagen een 
vrachtwagen van de E 3-snelweg af
rijdt, lek slaat, een personenwagen 
verplettert, enzovoort. 
Heeft de NMBS dan echt niet de mo
gelijkheid het zwaarste deel van dat 
vervoer over de nemen ? 
Een dergelijk beleid zou enerzijds tot 
meer veiligheid bijdragen. Anderzijds 
zou het vermijden dat nog vele auto
wegen moeten aangelegd worden, die 
overal op gerechtvaardigd verzet van 
de bevolking stuiten. En het zou na
tuurlijk meer geld in de lade van de 
NMBS brengen. 

Nog in dit verband : nieuwe bedrijven 
krijgen gratis voor hun deur een auto
snelweg, een afrit en een bedienings
weg. Een spooraansluiting moet ech
ter door de firma zelf betaald worden. 
Dit is een diskriminatie die zeker in 
het nadeel van het spoorwegvervoer 
uitvalt. 

Meer goederenvervoer per spoor be
tekent minder wegen. Dit zou trou
wens helemaal passen in een echt 
milieubeleid. De ontworpen snelwe
gen worden, meestal terecht, om mi
lieuredenen gekontesteerd. De spoor
weg moet in hun plaats komen. 
Natuurlijk zal een dergelijke politiek 
geen sukses hebben zonder een ge
past tariefbeleid. Een firma uit Sint-
Niklaas heeft drie jaar geleden een 
spooraansluiting gebouwd op eigen 
kosten. Er is nog nooit één wagon op 
gekomen omdat de NMBS geen goed 
tarief kan bieden, zelfs niet voor inter
nationaal vervoer. 

BESLUIT 

De minister van Verkeer zou wat 
minder moeten luisteren naar de top 
van de NMBS die Frans is en in het 
Frans denkt, en zich bij voorkeur met 
technische pietluttigheden amuseert. 
Het wordt t i jd dat hij de spoorweg 
laat onderzoeken door deskundigen 
buiten de NMBS, die met hun twee 
voeten op de grond staan. 
In principe moedigt de regering het 
openbaar vervoer aan. Het^is nodig I 
Deze politiek kost veel geld. Akkoord I 
l\^aar dit geld van de gemeenschap 
moet dan ook goed besteed worden : 
efficiënt, en niet ten koste van het 
Vlaamse land. 

Wij willen graag een miljardentussen
komst aanvaarden, maar alleen op 
voorwaarde dat zij dient om in Vlaan
deren perfekte dienstregelingen te on
derhouden. 
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VLAAMS SOCIETY-LEVEN 

Ben je dokter of manager en op 
de koop toe vlaamsvoelend en 
kultuurminnend, of wil je gewoon 
uit opportunisme dit imago aan
meten, dan kan je niet langer 
buiten het lidmaatschap van een 
Vlaamse Klub. In zo'n volksei
gen sociëteit als de « Marnix-
Kring » of de « Orde van de Prin
ce » kan je ongestoord standge
noten ontmoeten. Ze houden er 
soupeetjes of trekken in avond-
kledij naar de schouwburg : de-
batings wisselen af met gala
bals, en d'r komt al eens een 
eminente spreker opdagen. Kort
om : een kollektieve zelfbevredi
ging op akademisch niveau. 
Het is nogal wiedes dat zo'n klub 
niet zomaar toegankelijk is voor 
Jan Rap en zijn maat. Een zekere 
« bagage culture générale » is 
uiteraard verondersteld. Geluk
kig maar dat je die beschavings
graad meteen kan afmeten aan 
de omvang van je aandelenpak
ket en de hoogte van je inkomen. 
Een bijzonder handzaam krite-
rium dus. 

Waar ronselen genoemde broe
derschappen dan hun militanten? 
Door de band genomen vrijwel 
uitsluitend bij dié lieden, die één 
of andere brok van het produk-
tieapparaat in de handen hebben 
of bij hun gepriviligeerde hand
langers uit de vrije beroepen. Om
wille van het artistieke kachet 

nemen ze er her en der nog een 
gearriveerde zondagsschilder bij. 
Uiteindelijk krijg je dan de hele 
weelderige vegetatie samenge-
koekt die we kunnen etiketteren 
ais ondubbelzinnig medeplichtig 
aan de immoraliteiten van het 
vigerende systeem. Elitarisme en 
snobisme zijn hier het parool. 
Bij de « Orde van de Prince » is 
het zo dat de andere leden zelf 
je tot nieuw lid moeten kiezen, 
anders kom je d'r niet In. Dit 
soort inteelt moet dan een garan
tie bieden voor de homogeniteit 
en de eksklusiviteit van het ge
zelschap. Dat het voor het gros 
van die kultuurminnaars gewoon 
om het statussymbool te doen 
is, blijkt uit het zware absen
teïsme waarmee die klubjes af te 
rekenen hebben. Vele lui betalen 
hun lidgeld gewoon om op hun 
naamkaartje met het prestigieu
ze lidmaatschap te kunnen uit
pakken. 

Beweer nu niet dat onze « fine 
fleur » haar bevruchtende elite-
rol niet zou spelen. Dan sla je de 
bal mis : deze volksverbondene 
verenigingen verlenen een « ser
vice » aan de Vlaamse gemeen
schap. Ze doen goede werken en 
patroneren allerlei kulturele eve
nementen. Dat de hypokrisie hier 
ten allen kante hoogtij viert, 
hoeft geen betoog. Om nog maar 
iets te noemen: verscheidene be

drijfsleiders, die via hun service-
klub bv. een beschermde werk
plaats subsidiëren, vertikken het 
in eigen bedrijf ook maar iets te 
doen voor de integratie van min
dervaliden. Subsidies kan je van 
je belastingen aftrekken... 
De Vlaamse Klubs zien zichzelf 
als tegenhanger van hun grote 
broertjes, de internationaal gere
nommeerde Lions en de Rotary. 
Laatstgenoemde organisaties kre
gen in Vlaanderen voet aan de 
grond toen het kruim van het 
volk nog franstalig was. Voor de 
flaminganten was het zonneklaar 
dat dergelijk society-leven de 
franskiljonse toer opging. De ne-
derlandstalige happy-few, die in 
hun studententijd nog met de 
blauwvoet hadden gedweept, kon
den het zich niet permitteren 
daarbij aan te sluiten. Dit zou 
volslagen inopportuun geweest 
zijn : het strookte niet langer 
met de tijdsgeest en kon hun be
langen niet meer dienen. Daar
om bleven ze netjes in flamin
gant vaarwater spelevaren. Ze 
sloten zich veilig af In eigen 
Vlaamse klubs. 

Hier waren de spijskaarten en 
de tafeldames breedvoerig ne-
derlandstalig. De lading bleef de
zelfde. Er wappert alleen een an
dere vlag op de modderschuit. 

Mark Derez 

OOK STUDENTEN TERUG OP DE BARRIKADEN 
De agitatie rond de universiteiten 
bereikt stilaan haar hoogtepunt. 
De studentenbeweging is wakker 
geschud door de brutale inscha
keling van het wetsontwerp De 
Croo-Humblet in de programma
wet. Het zijn vooral de studen
ten aan de VUB geweest die de 
spits hebben afgebeten. 
Sinds de VUB 4 weken geleden in 
staking ging en de andere uni
versiteiten aanzette tot aktie 
werden de aktiviteiten meer en 
meer verscherpt. De aanvanke
lijke ludieke en sympatieke stunts 
en prikakties hebben plaats ge
maakt voor kombattief straatop-
roer, en terecht. Wekenlang wer
den de studentenakties en hun 
motief in de pers doodgezwegen. 
Aan inspiratie ontbrak het noch
tans niet. Er werden trams en 
bussen beplakt, duizenden pam
fletten werden verspreid, in de 
hall van de stations werden os-
tentatieve kursussen gegeven en 
werden toneeltjes opgevoerd, tal
rijke gebouwen werden gesierd 
met spandoeken, sinterklazen 
werden uitgestuurd. Manneke Pis 

werd met een bezoek bedacht 
en in een nieuw kleedje gesto
ken, tientallen sandwichmannen 
maakten rondes door de stad en 
tijdens manifestaties werden pop
pen verbrand. Verschillende ge
bouwen werden bezet, vooreerst, 
die van de nieuwe campus Oe
fenplein, het ministerie van Na
tionale Opvoeding, de Hallepoort 
en voor een kwartier lang de 
nieuwsstudio van de BRT... 
Op de unief zelf werd voor heel 
wat animatie gezorgd, de gebou
wen werden dag en nacht bezet 
gehouden en al gauw werden bars 
en infostands ingericht in de 
gangen. 

Op de regionale betoging te Brus
sel op 4/12 waren er al wat in
cidenten toen de manifestanten 
doorstootten tot in de binnen
stad en het Rogierplein bezetten. 
Enkele charges van de ruiterij 
kwamen er aan te pas. 
De nationale betoging te Brussel 
van dinsdag 9 december werd 
een sukses. Een 15.000 demon
stranten trokken door Brussel en 
raakten slaags met de rijkswacht 

op verschillende plaatsen. Er 
werd kwistig omgesprongen met 
traangas, de ene charge volgde 
op de andere. Uiteindelijk begon
nen de betogers auto's op de 
weg te slepen en barrikades op 
te werpen om de aftocht te dek
ken. 
Na een hevige charge van ruite
rij en mobiele brigade viel de 
betoging in enkele grote stuk
ken uiteen, enkele tientallen aan
houdingen werden verricht (ook 
proffen vlogen in de bak) en een 
heleboel studenten van de orde
dienst liepen verwondingen op. 
De duizenden rijkswachters ver
oorzaakten ettelijke opstoppin
gen en hielpen alzo ijverig om 
het verkeer lam te leggen. 
Het Nationaal Studentenfront is 
echter nog niet aan het einde van 
zijn Latijn : de studenten blijven 
strijdvaardig en staan klaar om 
samen met het personeel terug 
op straat te komen. 

Dirk Verheyen, 
VUJO-student VUB 

Artikels voor de VUJO-bladzijde in « Wi| » worden naar de 
koördinator van liet redaktiekomitee gezonden : Johan Sau-
wens, Parklaan 3, 3740 Bilzen (tel. 011/41.16.26). 
Nieuws voor « VUJO op de barrikaden » gaat naar Karei Van 
Reeth, p.a. Voidersstraat 71, 1000 Brussel. 
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VUJO-NOTA'S 

De eerste twee VUJO-nota's (over jeugdwerkloosheid en over akties 
plannen en voeren) gaan als warme broodjes van de hand. Wie dit inte^ 
ressant dokumentatiemateriaal wenst, kan het bekomen op het VUJO-
sekretariaat. Voldersstraat 71, 1000 Brussel (02/512.51.60) tegen 10 fr. 
per nota of door overschrijving van het bedrag op bankgiro nummer 
001-0196241-86 van N/UJO-Nationaal, p.a. Rita Haudenhuyse, Ringvaart
straat 4, 9220 Merelbeke. 

WORLD FEDERALIST YOUTH 

Tijdens de voorbije week woonde een afgevaardigde van VUJO een 
driedaags seminarie van bovengenoemde organisatie bij in Nederland. 
Later meer hierover. 

VUJO-VADEIMECUIU 

Elke VU-afdeling en VUJO-kern moet in het bezit zijn van het VUJO-
vademecum. Abonneren door overschrijving van 100 fr. op onze bank
giro 001-0196241-86. 

VUJO BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

Het arr. VUJO-komitee geeft een mooie zelfklever uit. Te verkrijgen te
gen 20 fr. bij de komiteeleden en op fret arr. sekretariaat. 

het hart van 
dat «andere» 
Europa zal 
kloppen op 

r 

euriinja 
ZONDAG 29 FEBRUARI 1976 - 14.30 uur 
SPORTPALEIS - CENT 

De groep FRO en Krea-Labo. 
Regie : Walter Boni. 
Toegangsprijs : 120 fr. (houders van CJP : 100 fr.). 
Bij voorverkoop : 100 fr. 

Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 

Kaarten verkrijgbaar : 

— VUJO-sekretariaat 
Tel. : 02/512.51.60. 

— bij de plaatselijke VU-bestuursleden 

— « Studio 12 », Kouter te Gent. 

Affiches te bestellen op VUJO-sekretariaat. 
Pamfletten : te bestellen op zelfde adres (50 fr. per 100 ex.). 

opnieuw een vol kuipken te gent 

KALENDER 

NATIONAAL VUJO-WEEKEND 

Op zaterdag 17 en zondag 18 januari 1976 gaat het tweede studie
weekend over gemeentebeleid door in het « Verbistcentrum », Zavel-
straat 60 te Kessel-Lo. 
Inschrijvingen tegen 250 fr. per persoon op het sekretariaat of door 
overschrijving van het bedrag op onze bankgiro (zie elders). 

VUJO-LIMBURG 

Op woensdag 24 december organiseert VUJO-Limburg een vredesaktie 
(pamflettenslag) in de winkelstraten van Hasselt. 
Verzameling op de Grote Markt ('Boekhandel Heideland) om 14 uur. 
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LIMBURG 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
ARR. VOLKSVERGADERING 

Donderdag 22 januari komt 
algemeen voorzitter H. Schlltz 
spreken in het Kultureel Cen
trum te Hasselt. Op deze 
volksvergadering is iedereen 
van harte welkom. Gelieve de
ze datum nu reeds te noteren. 

BILZEN 

« VRIJ-UIT » 

De volgende editie is l<laar. De 
mensen van Bilzen mogen dit 
exemplaar dan ook in één van de 

volgende dagen verwachten. Inte
ressant nieuws is er deze keer 
zeker in te vinden. 

HERDEREN 
KANT. VERGADERING 

Onder voorzitterschap van G. 
Konings vergaderden de besturen 
van de afdelingen Herderen, Mil-
len, Riemst en Valmeer op zondag 
7 december in Hove Malpertuus 
te Herderen. Deze vergadering, 
die ook door kamerlid E. Raskin 
en de voorzitter van de afd. Ton
geren werd bijgewoond, werd uit
sluitend besteed aan de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen. Het is 
de bedoeling na deze gedaohten-

wisseling opnieuw samen te ko
men in de maand januari. Ditmaal 
in de gemeente Valmeer. 

HERDEREN 
De afdeling wenst de h. en 

mevr. J. Vangertruyden hartelijk 
geluk bij de geboorte van de flin
ke dochter Wendy. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
HERNIEUWING 'LIDKAARTEN 

Afdelingen welke hun lidkaarten 
reeds hernieuwd hebben of die 
nieuwe leden wensen af te reke
nen verzoeken wij om dit uitslui
tend te doen op rekeningnummer 
452-702948-1-02 ten name van arr. 
sekr. Yvan Vanbockryck te Bilzen. 

y 
DECEMBER 

22. St-Truiden : Stichting van de VUJO om 20u in het Kul
tureel Centrum. Spreker : Jaak Gabriels, voorzitter van 
de VU-fraktie in de provincieraad. 

25. Millen : Om 20u Kurt Fleming-show afwisselend met een 
dansavond in organisatie van Tijl Uilenspiegel Vereni
ging Millen in samenwerking met het Vlaams Overleg-
centrum en aanverwante Vlaamse verenigingen. Een 
première voor Limburg. Voorverkoop bij : I. Wouters, 
Nieuwe Welg, Valmeer, 012/45.21.63 ; L. Smeets, Millen, 
012/23.12.70 ; G. Konings, Klein Lafeltstr. 221, Riemst, 
012/45.15.79 ; G. Martens, Langstr. 96, Millen, 012/ 
23.34 42 ; mevr. Vos-Deblock, Steenweg, Millen, 012/ 

23.30.46. 

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 Walter, Weibroekkouter 34, 
Aalter : Bijdrage : 95 fr. per' 
maand. 

ASPER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

BEVEREN-WAAS 
VLAAMSE MUTUALITEIT 
WAASLAND 

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

DEINZE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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

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

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

Wieze : Schroverstr. 48. Zitda

gen : elke maandag van 14 tot 
16u. 

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

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

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

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

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

DENDERMONDE 

GEVOLG KADERDAG 

Voor afdelingsvoorzitters en 
mandatarissen ging In den « Om-
meganck » een bijna even druk 
bijgewoonde vergadering door 
met 2 zeer belangrijke agenda
punten. 

Oprichting klub van mandata
rissen die als taak moet hebben 
het uitwisselen van informatie en 
ervaringen betreffende het ge
meentebeleid. 

Het samen bestuderen van en 
stellingnemen in streekproblemen 
en voorleggen aan de arr. raad 

Als direkte aktie : het zeer in
tens voorbereiden van de gemeen
teraadsverkiezingen. 

Het veel beter struktureren van 
het dienstbetoon in dit arr. Hier 
wordt nu volop aan gewerkt. 

DENDERHOUTEM 
NAKLANK SINTERKLAASFEEST 

Op zondag 7 decenrber had het 
jaarlijks Sinterklaasfeest plaats. 
Dit jaar werd het ingericht door 
FVV (Volksunie-Vrouwen) en zoals 
altijd werd het ook dit jaar een 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lango Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
,.fs,fjp... Tel. (053)240.60 

4f 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelv/agens . bediei en 
v/iegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerverste-

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledii . ruiteruitrustingen -
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 - trakteren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

sukses. Mevr. Monnet zorgde voor 
de animatie en nadien haalden 
niet minder dan 126 kinderen hun 
pakje af bij de Sint. 

Op dinsdag 9 december werd 
door de VU-vrouwen een avond 
ingericht voor het bereiden van 
cocktails en toastjes. Het werd 
een sukses en mevr. Sonck-Muy-
laert bereidde de verschillende 
cocktails. Juff. De Cremer Gonda 
zorgde voor de toastjes. Het werd 
een gezellige avond en een goede 
voorbereiding voor de komende 
feestdagen. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARR. RAAD 

De uitnodigingen tot het bijwo
nen van een arr. raad worden in 
het vervolg niet enkel per brief 
aan de betrokkenen meegedeeld, 
maar ook via het weekblad «Wij». 
Wanneer een afgevaardigde in de 
arr. raad, om persoonlijke rede
nen, de vergadering van de raad 
niet kan bijwonen, wordt veron
dersteld dat hij een plaatsvervan
ger aanduidt. 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 

Om financieel verlies te vermij
den (zowel voor afdeling als arr.), 
en om de aktiviteit van de afde
ling te stimuleren, verzoeken we 
alle VU-afdelingen uit ons arr. de 
lidkaarten voor 1976 zeker te her
nieuwen voor eind januari. Te re
gelen met arr. penningm. Leon 
Lippens of op het VU-sekretariaat, 
iedere dinstdag van 20 tot 22 uur 
(Korte Kruisstr. 3, Gent). 
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

Deze worden niet meer per brief 
(behalve in uitzonderlijke geval
len), maar rechtstreeks telefo
nisch medegedeeld aan de afde
lingsvoorzitters of aan het be
stuurslid dat telefonisch het best 
te bereiken is. Deze wordt dan 
verzocht op zijn beurt alle be
stuursleden, gemeenteraadsleden 
en KOO-leden, op de hoogte te 
brengen van een mededeling 
(liefst binnen de 3 dagen). Niet 
alleen krijgt men daardoor een 
rechtstreeks kontakt van persoon 
tot persoon, maar het werkt vlug
ger en komt financieel goedkoper 
uit. 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Zwijnaardestwg 392, 
tel. 22.40.49, dinsdag, 17-1&U. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BESTUUR 

Volgende VU-leden werden be
reid gevonden zich aktief in te 
zetten voor de werking van onze 
VU-afdeling : Koen Van Meenen 
(voorz.), Heusden, Roland Kerc-
kaert (ondervoorz.), Destelbergen, 
Hilda Janssens (sekr.), Heusden, 
Marie-Josee Lataer-Delnoy (pen
ningm.), Heusden, Edgard Cap-
paert (prop.), Destelbergen, Rudi 
De Mol (VUJO), Heusden en de 
bestuursleden Norbert Meiriaen 
en Gabriel De Vos uit Heusden. 
De VU-gemeenteraadsleden zete-

MLfnD 
DECEMBER 

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

JANUARI 
3. Denderhoutem : Ledenfeest in zaal Casino. 

24. Ninove : Ledenfeest in bungalow Van Varervbergh. 

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 H. Barrez). 

(advertentie) 

len automatisch in het bestuur. 
Afgevaardigden in de arr. raad : 
Roland Kerckaert en Hilda Jans
sens. Leuze van ons nieuw be
stuur voor de volgende drie jaar : 
« De daad bij het woord ». We 
wensen ons bestuur nog uit te 
breiden. VU-leden met werklust 
kunnen in ons bestuur nog geko-
opteerd worden. Vooral uit Destel
bergen verwachten wij nog enke
le aktieven. Zich wenden tot Koen 
Van Meenen (Heusden) of Ro
land Kerckaert, Europalaan 16 te 
Destelbergen. 

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 17-18u, 3e zondag 10-
11u, elke woensdag 14-16u. 

MARIAKERKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

MEREL6EKE 
BETER LEVEN GEVEN 

Wij doen mee aan deze sociale 
aktie ten bate van de gehandikap-
ten. Dank zij het initiatief van on
ze zeehengelaar Paul Martens, 
zullen onze mandatarissen en be-
stuurslederi 20 verse kabeljauwen 
publiek verloten. Wij staan opge
steld vóór de kerk op zondag 21 

december van 9u30 tot 12u. Alle 
belangstelling is welkom. Wie 
voor de kerstdagen verse vis 
wenst, kan deze bij ons bekomen. 
De totale opbrengst gaat naar 
« Beter Leven Geven ». 

LEDEN - ABONNENTEN 
Wie om één of andere redenen 

zijn abonnement op « Wij » niet 
heeft vernieuwd, kan steeds te
recht bij onze bestuursleden zo
dat er geen onderbreking komt 
in uw vertrouwd weekblad. Onze 
bestuursleden zijn op ronde voor 
de ledenvernieuwing. In 1976 zul
len de leden hun stem moeten 
uitbrengen voor de samenstelling 
van de kandidatenlijsten van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Wij 
rekenen er dus op dat alle lidkaar
ten zonder uitzondering worden 
hernieuwd. U kunt ons ook hel
pen bij de werving van nieuwe 
ieden. 

NINOVE 

SINT-NIKLAAS 
Vele kinderen mochten er zich 

terug op verheugen de goede Sint 
aan huis te begroeten. 

ARR. RAAD 

Als nieuwe leden mogen we 
Christiane De Klerck en Renaat 
Martens begroeten. Veel sukses ! 

SCHOONAARDE 
POEZIE-AVOND 

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^bestuurslid Da
niel Janssens, zelf kunstenaar. 
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WEST-VLAANDEREN 
DIKSMUIDE 
GESLAAGD SINTERKLAASBAL 

Op zijn eigen feest was Sint-
Nil<laas weer van de partij in het 
jaarlijks afdelingsbal van Diksnrui-
de. Het werd een overweldigende 
opkomst van stad en land I Sin
terklaas had trouwens een zeer 
goede politieke speech meege
bracht. Dit jaar had hij speciaal 
Herwig Serpieters bedacht met 
een speciaal geschenk. Buiten de 
plaatselijke bestuursleden waren 
er heel wat vrienden van het arr. 
bestuur aanwezig, van de omlig
gende afdelingen en ook kamer
lid Emiel Vansteenkiste en prov. 
raadslid dr Hoste. Leo Devreese 
zal als organisator en penning
meester wel in zijn nopjes zijn. 

ETTELGEM 
GESLAAGDE SINTERKLAAS 

Van jaar tot jaar wordt Sint-NI-
klaas zwaarder labeurwerk om de 
VU-kindertjes te bezoeken en ge
schenken uit te delen op één 
avond. Want Ettelgem heeft reeds 
80 VU-leden. Toch verlep alles 
zeer vlot, dank zij het dagenlange 
voorbererdlngswerk van voorzitter 
Luc Roose. De Sint moet hem ze
ker dankbaar zijn. Wij hopen dat 
hij volgend jaar wil terugkeren en 
zelfs nog méér kinderen wil be
zoeken. 

GISTEL 
HUWELIJK 

Op 12 december trad onze af-
delingssekretaresse Anna Dekey-
ser in het huwelijk met Remain 
Sabbe uit Oostrozebeke. Wij wen
sen het bruidspaar en ook de we
derzijdse families van harte ge
luk en danken Anna vooral met 
warme simpatie voor het vele 
werk dat ze voor onze afdeling 
heeft gepresteerd en voor de ge
hele VU. Nog vele jaren, Anne 
en Romain en een heel gelukkige 
toekomst. 

GROOT-OOSTENDE 
GESLAAGDE BLOEMENSCHIK. 
KINGSAVOND 

De VU-dames Groot-Oostende 
organizeerden op 18 november 
een welgeslaagde bloemenschlk-
kingswedstrijd in het lokaal van 
de VVL. Niet alleen de belangstel
ling voor het onderwerp was reu
ze, maar de opkomst dito. Jam
mer, dat niet veel meer van die 
avondjes worden gegeven, want 
de opkomst zou niet alleen be
stendig toenemen, maar ontzag
lijk bijdragen om met meer kunde 
allerlei originele bloemstukjes te 
maken. Als voordrachtgever was 
de heer Johnny Roels, In de edele 
kunst bijgestaan door z'n ega. Ze 
vertegenwoordigden, met sukses, 
de firma Oasis. Bezijden het Euro
pees bloemenschfkken uit de doe
ken te doen ontpopte de spreker 
zich tot een gewaardeerd modera
tor waarbij hij met vrolijke kwink
slag diverse dames in de bloe
men zette. Aardige bloemstukjes 
werden geschonken, onder andere 
aan mevrouw Nagels, aan me
vrouw Neels, voor het welwillend 
ter beschikking stellen van de ge
zellige zaal, en aan mevrouw Van 
Esen uit Leffinge, die het meest 
de VU-aktiviteiten meemaakt. Ook 
voor de bezielster van de avond, 
mevrouw Van Synghel, was er een 
aardig bloemstukje. Helaas, ze kon 
de avond niet bijwonen wegens 
ziekte. We hebben haar gemist. 
Zoals we reeds schreven, de op
komst was reuze. Merkten we 
daar niet — als hekkesluiters — 
Lieve en Thérèse ? En, kan het 
anders, of Lieve kaapte dan nog 
bij de verloting een niet te ver
smaden bloemstuk weg. Kom dan 
als laatste ! Bij een grotere toe
loop had de zaal wel rap te klein 
geweest, doch — en gelukkig — 
wisten de thuisblijvers niet dat 

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

de sierlijke bloemstukjes, diezelf
de avond bij wijze van didaktisch 
materiaal ontworpen, zouden wor
den verloot. Niettemin, de afwe
zige dames hadden fel ongelijk. 
Het was een boeiende avond en 
de organiserende en aanwezige 
dames wensen via deze weg het 
echtpaar iRoels nogmaals te dan
ken. 

SINTERKLAASFEEST 
Zoals aangekondigd ging het 

Sinterklaasfeest door op 7 decem
ber in het Koninginnenhof te 
Oostende. Het was een prachtig 
feest. Onze Sint heeft verklaard 
steeds jonger te worden, als hij 
ziet dat er zoveel brave kinder
tjes zijn bij de VU van Oostende. 
Er waren er namelijk een 130-tal 
die mooie prijzen, chokolademelk 
en boterkoeken gekregen hebben. 
Ook de winnaars van de ballon
wedstrijd kregen hun prijs. De 
Sint had zoveel werk dat hij zich 
verlaat heeft, maar in afwachting 
dat hij aankwam heeft Marie-Paul 
Defurne ons rijkelijk bedacht met 
filmpjes en hebben de kleuters uit 
volle borst liedjes gezongen on
der leiding van Eugeen Franco. Wij 
danken al de personen die ons 
mild gesteund hebben om dit 
feest te hebben kunnen verwe
zenlijken. De VU-jongeren verdie-
e ee hulde voor de met hart en 
ziel geboden hulp. En zeker dan
ken we de dames van de werk
groep Groot-Oostende die elk op 
hun manier geholpen hebben voor 
het welslagen van ons Sinter
klaasfeest. Dank aan de familie 
Van Synghel en In het biezonder 
aan Marlies die haar huis, drank 
en snuisterijen ter beschikking 
stelde gedurende de voorberei
ding van het feest. Hartelijk dank 
ook aan Juul Schockaert die elk 
jaar de goede Sint behulpzaam is, 
de klaargemaakte pakjes ter plaat
se te bezorgen. De voorzitter van 
het dagelijks bestuur, de heer Jef 
Tommelein bracht een warme hul. 
de aan het inrichtend komitee. Ve
le ouders vergezelden hun kleu
ters en konden in het neven gele
gen lokaal flink hun dorst lessen. 

IZEGEM 

VU-VROUWEN AKTIEF 
De Izegemse VU-Vrouwen had

den op 10 december hun eerste 
publieke vergadering met als 
spreekster advokaat Betty Hoste 
over de rechten van de vrouw. 
Voorzitster Winny Smalle kon zich 
in haar Inleiding verheugen In een 
onverwacht goede opkomst (25 da
mes aanwezig). Betty Hoste wist 
op een bevattelijke wijze het pu
bliek wegwijs te maken In het 
huwelijksrecht en het huwelijks-
goederenrecht en zowel de vrou
wenrechten als de nadelige pun
ten voor de vrouw aan te stippen. 
Dat de vergadering een sukses 
was bleek duidelijk uit de lange 
diskussie die daarop volgde. 
Iemand die al veel vergaderingen 
in de bovenzaal van het Vlaams 
Huis heeft beleefd, zei : « We 
hebben nog nooit zo'n geani
meerde diskussie meegemaakt ». 
Er waren niet zoveel mannen aan-
wez'rg. De afwezigen hadden on
gelijk. 

VU-PROGRAMMA 
De werkgroep die een VU-pro-

gramma voor izegem uitwerkt 
kwam een eerste keer bijeen op 
8 december onder het voorzitter
schap van Geert Bourgeois. De 
eerstvolgende werkvergadering 
zal plaats hebben op 5 januari. 
Wie meent op een of ander ter
rein een bijdrage te kunnen leve
ren, gelieve zijn naam op te ge
ven aan Geert Bourgeois. 

11 JULI-KOMITEE 
Op Initiatief van de stedelijke 

kultuurraad is weer een 11 juli-ko. 
mitee tot leven gekomen. Vanzelf
sprekend is de VU er ook in ver
tegenwoordigd en aktief. iHet feit 
dat men vroeg begonnen is, wet
tigt de hoop dat er iets boeiends 
uit de bus komt. Op een bijeen
komst begin december zijn Pieter 

Derieuw als voorzitter en Walter 
Vandewaetere als sekretaris aan
geduid. Het komitee komt op
nieuw bijeen op 13 januari 1976. 
DOSFELINSTITUUT 

Zoals u elders in dit blad al 
las, komt er een arr. kursus van 
het Oosfelinstituut met als tema 
« Politieke basiswerking en parti
cipatie op het gemeentelijk ni
veau ». Noteer nu al de data : 
26 en 30 januari 1976 en 9 en 13 
februari 1976. Deze reeks zal 
doorgaan te Kachtem. Geen af
standsproblemen dus voor de Ize-
gemnaars en Kachtemnaars. Wij 
verwachten dan ook een ruime be
langstelling. 

KACHTEM 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

Ook te Kachtem bestaat het 
Ziekenfonds Westflandria, een vol
waardig en degelijk ziekenfonds. 
El'ke donderdag i's er zitdag ten 
huize van Jacques Buyse, Eikstr. 
13 {tel . 30.18.23) van 18 tot 20u. 
Wie lid wenst te worden kan voor 
inschrijving ook bij Jacques Buyse 
terecht. 

LEFFINGE-SPERMALIE 
KERSTAVOND 

Op zaterdag 27 december richt 
onze afdeling een gezellig samen-
zjn in met etentje en dit in het 
Gasthof « 't Steen ». Prijs is 200 
fr. De tafelrede wordt uitgespro
ken door kamerlid Emiel Vansteen
kiste. Ook de omliggende afdelin
gen zijn van harte welkom. Ons 
jaarlijks bal in het « Bierhuis » 
volgt dan op 7 februari 1976. 

MENEN-REKKEM 
ABONNEMENTEN 

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

iMet het oog op de gemeente
raadsverkiezingen van 1976 werd 
een klesfonds aangelegd. Gelie
ve daarvoor te storten op per 
000-0460849-02 van Vanhaute Her
man te Menen. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSIVIUIDE (Arr.) 
ABONNEMENTENSLAG 

Het jaar 1975 betekende voor 
0-V-D dat op bijna elk derde 
hoofdlld één abonnement op «Wij» 
was. Nationaal gezien Is dit voor
zeker geen slecht resultaat. Ti-
plsch Is wel dat de kustgemeente 
een hoger percentage bereiken 
dan de landinwaartse gemeenten, 
waar dit voor de leden juist an
dersom is. Wij moeten ons dus 
ook in deze streken inspannen 
voor méér lezers. De kroon draagt 
Oostende-Centrum waar op elk 
tweede hoofdlld een abonnement 
Is : 51,10% van de hoofdleden 
zijn tevens lezers van « Wij ». 
Hieronder vindt u de rangschik
king per afde'ling van 0-V-D. 

1. Oostende-Centrum 51,10% 
2. Leffinge 50,00% 
3. Oostende-Mariakerke 45,19% 
4. De Panne-Adinkerke 39,42% 
5. Bredene 38,37% 
6. Oostende-Stene 37,88% 
7. Nieuwpoort-Oostduinkerke 

37,38% 
8. Koksijde 34,21% 
9. Veurne 31,40% 

10. Eernegem 31,37% 
11. Westende 28,57% 
12. Gistel 28,07% 
13. Oostende-Zandvoorde 27,27% 
14. Oostende-Vuurtoren 25,33% 
15. Merkem 25,00% 
16. Koekelare 24,43% 
17. Alverlngem 22,95% 
18. Middelkerke 22,22% 
19. Diksmulde 21,85% 
20. Kortemark-Handzame 21,62% 
21. ichtegem 19,18% 
22 Wouthulst 19,05% 
23. Westkerke-Roksem 18,18% 
24. Oudenburg 17,24% 
25. Lo-Reninge 16,33% 
26. ZarreniWerken 15,96% 
72. De Haan 13,51% 
28. Ettelgem ' 12,90% 

KflLCnDCR 
19. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
20. Izegem : Hutsepotsouper Wandelklub Vlaams Huis In 

het nieuw 'Gemeentehuis te Kachtem. Voordien maken 
wij een laatste wandeling dit jaar, samenkomst om 17u 
in het Vlaams Huis. 

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. Wervik : Kerstfeest in samenwerking met de afdelingen 
Beselare, Zonnebeke en Wervik. Vanaf 14u30 in zaal 't 
Kapittel, Ooievaarstr. te 'Wervik. Poppenspel gepresen
teerd door Schokkeljoen uit Dranouter gevolgd door een 
koekentafel. Deelname in de kosten : 50 fr. Tijdig in
schrijven bij onze bestuursleden. 

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

27. Leffinge-Spermalie : Avondfeest in 't Steen. Tafelrede 
door E. Vansteenkiste. 

JANUARI 
9. Blankenberge : Nacht van de Volksunie, om 20u In zaal 

Thalia, Weststr. Gastspreker : senator G. Van In en ge
meenteraadslid J. Fryns. Bijdrage VU-leden 50 fr., simpa-
tisanten 100 fr. Inschrijven bij alle bestuursleden en bij 
J. Fryns 050/41.22.39 van 14 tot 18u en bij H. Van Rijssel 
050/41.12.01. 

WAKKEN 
SINTERKLAASFEEST 

'Het Vlaams Ziekenfonds, en 
vooral de allerkleinsten van onze 
'leden, hebben dit jaar voor het 
eerst Sinterklaas mogen begroe
ten in het lokaal d'Uilepanne, op 
zaterdag 29 november j l . Wegens 
het stijgend aantal leden, was het 
voor de goeie Sint immers niet 
meer mogelijk, om zoals vorig 
jaar huisbezoeken af te leggen. 
'Het was een mooi initiatief van 
het plaatselijk bestuur. Een pret
tige koffietafel, voor de ouders 
zorgde voor de sfeer, en alle jon
gens en meisjes werden door 
zwarte piet, verwend met een gro. 
te zak vol 'lekkers. Ook de Sint 
was blijkbaar in een goede bui, 
want jongens en meisjes, volgend 
jaar komt hij zeker terug naar 
Wakken. 

WERVIK 
NIETS DAN GLUNDERENDE 
GEZICHTEN... 

Bij het bezoek vpn de goede 
Sint aan de Vlaams-nationale ge
zinnen I Hadden sommige kindjes 
angstige gezichtjes, dan waren de 
tevreden gezichten van de ouders 
een goede beloning voor de Sint. 
Het sukses van de « Sinterklaas
rondgang » is te Wervik reeds zo 
groot dat hij dit jaar er twee na
middagen voor nodig had. Voor de 
zaterdagnamiddag moest Zwarte 
Plet verstek laten gaan, maar hij 
deed des te meer zijn best op 
zondagnamiddag. Wij danken zeer 
hartelijk de mensen die door hun 
financiële steun dit mooie initia
tief mogelijk maakten. Ook een 
speciaal bedankje voor chauffeur 
Roland, die zo bereidwillig was de 
Heilige Man in zijn wagen toe te 
laten I Zo weet de Sint nu ook 
dat het parool van Roland luidt : 
« Geen woorden maar daden I » 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

1975 loopt snel naar zijn einde. 
Wanneer wij de balans maken 
van de ledenwervirvg voor dat 
jaar kan men zonder overdrijving 
gewagen van een gevoelige 
sprong voorwaarts. Wij danken 
dan ook van harte de mensen die 
hun vertrouwen schonken aan on
ze eigen Vlaamse sociale organi
satie. Het zou echter verkeerd 

zijn louter optimistische geluiden 
te laten horen. Wat de werking 
betreft : wij menen te mogen ge
wagen van een vlot dienstbetoon. 
De tijdruimte van dit dienstbe
toon werd, voor wat de uitbetalin
gen betreft, met een uur per 
maand uitgebreid, dit wegens het 
groeiend aantal leden. Tot onze 
spijt moeten wij nog altijd vast
stellen dat heel wat Wen/ikse 
Vlaamsnationalisten hun centen 
blijven schenken aan de traditio
nele — en dus Vlaamsvijandige — 
organisaties. Bewuste Vlamingen: 
sluit bij ons aan ! Zo raakt u een 
zeer gevoelige plek van onze poli
tieke tegenstanders. Ook wordt 
geijverd tot het aanwerven van 
nieuwe medewerkers voor de om
liggende gemeenten. 

Uitbetalingen : 
Wervi'k : elke 2de en 4de vrij

dag van 18 tot 19u30 bij Coudyzer 
Maurlts, Magdalenastr. 75. 

Geluveld en Zandvoorde : elke 
3de zaterdag van 9 tot lOu bij 
Verbeke Wllfried, Zandvoorde-
dorp 22. 

WESTKERKE-ROKSEM 
BESTUURSNiEUWS 

Onder leiding van dr Devoldere 
weet het nieuwe VU-bestuur wer
kelijk van aanpakken. De leden
hernieuwing verloopt vlot : weke-
kelljks komen er nieuwe leden bij. 
Op de laatste bestuursvergadering 
was mevr. Lootens in haar ele
ment, wanneer zij vaststelde dat 
Freddie Veile, Mark Vermeulen en 
Eduard Vanhixe ook hun vrouwen 
hadden meegebracht voor de uit
eenzetting over de vrouwenwer
king in de VU. De dames kwamen 
overeen om samen, in de loop 
van februari, een vrouwenavond 
in te richten, waarop nochtans 
ook de mannen zullen uitgenodigd 
worden. 

MEDEGEDEELD 
De Nest Van der Hallen-Jeugd-

gemeenschap organiseert op za
terdag 27 en zondag 28 december 
een « boetevaart » voor de red
ding van Europa uit het zedenver
val. Alle inlichtingen in « Berten-
nest 3 », St-Jorisstr. 31, Kortrijk, 
tel. 056/21.69.07. 

KURSUS <c 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-

ROESELARE - TIELT : 26, 30 januari '76, 9 - 1 3 februari 1976, van 
20 tot 22.30 uur. Nadere gegevens volgen. 
OOSTENDE-JVEURNE-DIKSMUIDE : 'Kursusdagen werden verscho
ven naar begin '76. 
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INGEVOLGE DE MOEILIJKE EKONOMISCHE TOESTAND 
ORGANISEERT SUCCES KLEDING MEYERS 
N SAMENWERKING MET VERSCHILLENDE 

BELANGRIJKE FABRIKANTEN 
EEN TOT HEDEN NOOIT GEZIENE 

SUPER DISCOUNT VERKOOP 
tegen echte 

FABRIEKSPRIJZEN 
10.000 DAMES- EN HERENWINTERMANTELS 
5.000 LUXE HERENKOSTUUMS* BORGVESTEN 
• DUFFEL-COATS • SPORTVESTONS • BLAZERS 
• BROEKEN • REGENMANTELS • JAGERSLODEN 
DUIZENDEN NIEUWE WINTERKLEDINGSTUKKEN 
VOOR JONGENS EN MEISJES GAAN NU 
DE DEUR UIT TEGEN 

1000 WINTEROVERJASSEN^ 
voor heren Gewaarborgd van zuiver scheerwol 
Lodens autocoats jagersmantels geklede Shet 
land pardessus in gnjs en blauw 

1.750 f.-1.995 f.-2.500 f. 
LUXE WINTERVESTEN 

voor heren Nieuw model 3/4 mantel gevoerd 
met extra kwaliteit synthetische pels wild leder of 
Borg In alle denkbare maten en modellen 

1.500 f. - 1.995 f. 

5000 LUXE KOSTUUMS ^ 
voor heren Prachtige dessins en onberispelijke 
afwerking Gewaarborgd van zuiver scheerwol 
75 verschillende maten Ruim 1 000 F onder de 
vroegere prijs 

1.995 f.-2.500 f.-3.250 f. 

SUPER DISCOUNT FABRIEKSPRIJZEN 
HONDERDEN JAGERSLODEN 
voor kinderen Stevige kwaliteit 

1.000 f. Vanaf 

MEISJESMAHTELS - KLEEDJES 
ROKKEN - OVERGOOIERS 

Superaanbiedingen tegen 

ECHTE FABRIEKSPRIJZEN 

PROFITEER 
VAN DEZE SUPER DISCOUNT VERKOOP 

U MOET NU BESLIST NAAR NIEL! 

2000 LUXE BLAZERS 
voor heren Zuiver scheerwol Alle denkbare 
maten In zwart bruin blauw of grijs 

1.250 f. - 1.500 f. 

HONDERDEN JAGERSLODEN 
Voor dames Elegante snit ^ T Q I J ( 

Vanaf l . l « l w 1 . 

ROKKEN-PULL'S-BLOEZEN-BROEKEN 
Duizenden stuks tegen echte 

FABRIEKSPRIJZEN 

DIT IS DE MACHTIGSTE SUPER DISCOUNT VERKOOP 
VAN DAMES- EN HERENKLEDING DIE U OOIT GEZIEN HEBT! 

V O O R HET JAAREINDE WILLEN W I J N O G R U I M 10 .000 KLEDINGSTUKKEN 
V A N DE BESTE KWALITEIT BIJNA GRATIS DE DEUR U I T ! 

LUXE DAMESMANTELS ^ 
Prachtige kwaliteit Maten 40 tot 56 In 4 verschil 

lende kleuren marine donkerbruin donkergroen 

of zwart 

Extra grote keus in extra grote maten 

Waarde 4 500 F Nu 3.500 f. 

500 LUXE WINTERMANTELS 
voor dames Van zuiver scheerwol Prachtig afge 
werkt en met echte pelskraag Talrijke modekleu 
ren 
Maten van 40 tot 52 

Echte fabrieksprijs 2.995 f. 

CAPE MANTELS 
Volle rekken met ultra moderne cape mantels In 
alle modekleuren 

N U - 2.000 f. 

WEES ER BIJ! 

HERENBROEKEN 
Prachtige velourskwaliteit Nu 550 f. 

5000 SPORTVESTEN 
voor heren In de nieuwste stoffen en modellen 
Alle gewaarborgd zu ver scheerwol Ook prachti 
ge modellen voor de jeugd 

1.000 f. - 1.500 f. Nu 

500 HERENBROEKEN K Q K < 
Waarde 995 F Nu Eskamprijs w U w I . 

KOM NIET TE LAAT! 

PRACHTIGE DAMESMANTELS 
Honderden stuks in alle denkbare maten Zeer 
moderne snit verwerkt in 4 kleuren donkergroen 
marineblauw donkerbruin of zwart 

Echte fabnekspnjs 2.995 f. 

DAMESBROEKEN 
Pracnxwaliteit in 4 kleuren beschikbaar 

Reklame aanbieding Q O U I . 

SUPERREKLAAMVERKOOP VAN 2000 
SPORTVESTONS EN RLAZERS 

Honderden dessins Alle denkbare maten 
Waarde 1 995 F 
Nu 
Eskamprijs 

2 195 F 2495 F 2995 F 

1.250 f.-1.500 f. 
SUPERWAARDEBON VAN 500 F. 

Alleen geldig bij aankoop tot 31 december 
1975 van een blazer of sportveston 
Niet geldig op Eskam Cadeauprijzen 

PRACHTIGE KLEEDJES-BLOEZEN 
ensembles rokken en feestklederen A A C | 

Reeds vanaf 9 9 w I . 

Ook extia grote maten tot maat 56 

20% KORTING 

WAARDEBON 
10% KORTING 

Op alle kleedjes rokken bloezen ensembles 
en feestklederen beneden de 1 000 F 
Niet geldig op Eskamprijzen 

WAARDEBON 
20% KORTING 

Op alle kleedjes rokken bloezen ensembles 
en feestklederen boven de 1 000 F 
Niet geldig op Eskamprijzen 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 2-18 — 2640 NIEL 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR • ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR • ZON-, MAAN-EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

P.S. B E L A N G R I J K E M E D E D E L I N G : 

Alle kledingstukken van deze SUPER DISCOUNTVERKOOP zijn 

aangeduid met: a) witte label op de mouw met hun eskamprijs 

b) Mister M. en Mister M. de Luxe. 

De verkoop van onze normale collecties heren- en dameskleding gaat 
gewoon verder tegen hun normale verkoopprijzen. 
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DERTI 
DE STEM VAN 

VAN DER ELST 

Toen daalde de heer Eyskens van zijn 
olimpische hoogten af om aan de heer 
Van der Eist van de Volksunie te vra
gen het vertrouwensvotum te schen
ken aan zijn regering. 
De stemming geschiedde hij naamaf-
roep^ng. Toen in een adembenemende 
stilte, na het afroepen van zijn naam, 
de heer Van der Eist met « ja » ant
woordde, brak het linkse gehuil los en 
volgden scheldwoorden, die veel meer 
op het niveau van straatruzies en her-
berg-scheldpartijen dan op dat van 
een vergadering van de wetgevers 
des volks lagen. 

Daarmee was de regering Eyskens 
gered. Vanaf 3 september zou deze 
minderheidsregering afgelost worden 
door een koalitie CVP-Lliberalen. 
De CVP zou de Volksunie trouwens 
weinig dankbaarheid voor deze daad 
betonen, en de manipulatie van de 
verkiezingen door het invoeren van 
een 5%-grens (zoals in Di^itsland) zou 
door de OVP voorgesteld maar niet ge
stemd worden, daar de liberalen 
vreesden z'elf eens slachtoffer van zo'n 
manipulatie te kunnen worden I 
De schooikwestie had de socialisten 
niet datgene bezorgd waarop ze had
den gehoopt en had hen in Vlaanderen 
trouwens sterk geïsoleerd. Het school
strijd-wapen had de CVP wel de meer
derheid bezorgd maar met de groeien
de bewustwording van de Vlaming — 
ook van de gewone Vlaamse man — 
bleek het uitgesloten dat het klerikaal 
argument nog eens als p>olitieke munt 
zou kunnen gebruikt worden. Twee ele
menten waren trouwens daarbij door
slaggevend. In de eerste plaats het 
feit dat een gedeelte van het « recht
se » kiezerspubliek en van de nationa
listen niet meer kerks en zelfs niet 
meer katoliek was, en in de tweede 
plaats • de beweging binnen het kato-
licisme zelf, die zijn uitdrukking zou 
vindten in het Koncilie. 
Al deze overwegingen leidden dan tot 
de idee van een schoolpakt, dat voor 
geruime tijd de verhoudingen tussen 
het rijk en de twee schoolnetten — 
het vrije en het officiële •— zou rege
len en daarenboven voor een gunstige 
spreiding en demokratisering van het 
onderwijs zou zorg dragen 
De schoolstrijd, die aan energie, geld 
en offers heel wat gekost had, kreeg 
zodoende zijn — voorlopig — beslag • 
les héros étaient fatigues. 
Waar stond de Vlaamse beweging op 
dat ogenblik, namelijk half 1958 ? De 

wereldtentoonstelling te Brussel had 
voordien al aanleiding gegeven tot 
protesten en neakties omwille van zijn 
hele « Brusselse » opvatting. De ak-
ties van het Jeugdkomitee zouden een 
verlengstuk krijgen o.m. op de expo
sitie zelf, waar sommige landen het 

— door onkennis of bewust — ver
zuimden Nederlandstalige opschriften 
aan te brengen. Somnrige paviljoenen, 
o.m. het Franse, weigerden dit te 
doen, zelfs na herhaalde aanmaning. 
Daarop volgde een aktie door Gram-
ntens en enkele vrienden, aktie die 
heel wat stof deed opwaaien en die 
een gerechterlijk staartje kreeg. De 
p&keieren-aktie, die slechts met een 
tiental mensen gevoerd werd — voor 
daadwerkelijke akties was er in Vlaan
deren nog niet veel volk beschikbaar 1 
— toonde echter reeds aan, dat men 
zélf tot het offensief wenste over te 
gaan en dat, waar het « gezag » faal
de, men zélf wenste in te grijpen. 
Op diezelfde expositie zou trouwens 
ook op 28 september 1958 het Davids-
fondskongres gehouden worden, dat al 
helemaal in de toon van de hernieuw
de Vlaamse aktie stond. Het Rode 
Kruis, dat een nieuwe voorzitter moest 
krijgen, had de eentalig-Franse prins 
de Ligne daarvoor aangeduid. Het Da-
vidsfonds deed een oproep om het RK 
te boykotten indien die benoeming zou 
doorgaan en « De Standaard » riep op 
tot ontslag van alle Vlaamsgezinden 
uit de RK-«fdelingen. Daarop trok prlr^s 
de Ligne zijn kandidatuur in omdat hij 

« ge&n oorzaak van verscheuring » 
wilde zijn. 

Wij zien de weerslag van het weer-
opkomend flamingantisme — dat zich 
vooral bij de jongeren zou manifeste
ren — ook in uiteraard niet zo Vlaams, 
gezinde organisaties als bv het ACW, 
dat in 1958 een « Vlaams manifest » 
publiceerde. En wi j zien de weer
slag trouwens ook, hoewel met wat 
vertraging, aan socialistische z'tjóe, 
hoewel daar de « flaminganten » een 
tamelijk-geïsoleerde plaats bekleed
den. Julien Kuypers zou in « Socialis
tische Standpunten » en in het« Nieuw 
Vlaams Tijdschrift » zowel de venhou
ding tussen Vlaamse en socialistische 
beweging als het aandeel van de vrij
zinnigheid in de Vlaamse beweging uit
eenzetten : een overigens voor de so
cialisten nogal gevleide recapitulatie 
van hun aandeel in de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd. 

Wij wezen trouwens voordien al op 
deze ambiguïteit van bet socialisme 
en inzonderheid van de Belgische so
cialistische partij tegenover problemen 
waarin het nationale overweegt. De 
ideologische onverschilligheid, om niet 
te zeggen afwijzing, door de gelijk
heidsleer van het liberalisme waaruit 
marxisme en socialisme trouwens ont-
storrden, brengt een veel mindere di-
rekte belangstelling teweeg voor de 
essentiële natuurlijke verschillen tus
sen mensen en groepen en een veel 
groter toespitsing op strukturen. Men 
wilde het Belgisch unitarisme der so-

Het Davidsfondskongres op expo '58. 

cialistisohe partij, door politieke fak-
toren gedikteerd, niet ondergraven om
wille van niet-socialistische, Vlaams-
nationale motieven en problemen. 
Dit betekent geenszins dat socialisten 

— vooral intellektuelen en jongeren 
— zich niet individueel of in kleinere 
groep voor Vlaams-nationale verwe
zenlijkingen zouden ingezet hebben. 
Het is trouwens rond dfe periode, dat 
Lode Craeybeckx een van zijn eerste 
appèls tot het oprichten van een 
Vlaamse universiteit te Antwerpen zou 
lanceren. Een universiteit die er 
broodnodig was in een agglomeratie 
van rond het miljoen mensen en in 
een ogenbMk waarin Vlaanderen nog 
65% der miliciens en slechts 40% der 
universiteitsstudenten leverde. 

DE DOORBRAAK ? 

Men heeft wel eens (indien wij ons 
niet vergissen was het M. Ooppieters) 
het jaar 1958 het jaar van de Vlaamse 
doorbraak genoemd. Nu weten wij uit 
ervaring van vóór en na dat men met 
dergelijke termen voorzichtig moet 
zijn. Sommige doorbraken bleken stro-
vuren en elders bleken kleine, onbe-
achte gebeurtenissen en feiten nadien 
van zeer groot belang geweest te zijn. 
Was het stichten van de VVB belang
rijker dan dat van de VMO ? In kruoi-
ale momenten groeien de organisaties 
die de problemen oproepen : het door
breken van de muur van angst in het 
begin der Vijftiger jaren was zeker niet 
minder noodzakelijk dan het doorbre
ken van de muur van de verzuiling op 
het einde der vijftiger jaren en het be
gin der zestiger jaren. In het eerste 
slaagde men wél, in het tweede niet. 
Men kan met zeggen dat het alleen 
aan de organisaties lag : het was en is 
ook grotendeels te wijten aan realitei
ten die dieper liggen dan men bevroed
de, aan motieven die meer kompleks 
waren dan men dacht. 
1958 was nochtans, ook als wij het 
woord doorbraak slechts huiverig ge
bruiken, een betekenisvol jaar in de 
Vlaamse beweging. Niet omwille van 
de verkiezingen : die waren voor het 
Vlaams-nationalisme, als speerpunt der 
Vlaamse beweging, eerder slecht afge
lopen. Er werd echter een soort schok-
terapie toegepast, die van die aard zou ^ 
zijn dat aldra een hernieuwde Vlaam- o 
se aktie zou ontstaan én zelfs op een 
bellangrijk punt haar wil doorzetten : Q 
op dat van de talentelling. 

(vervolgt) ^ 
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«Wat mij opvalt is de bouw-
valiigheid van alles...» 

In letterkundige kringen over
heerst de mening dat Jef Gee-
raerts, op grond van uiteenlo
pende redenen, niet meer de 
hoogte of de kracht bereikt 
waarvan zijn eerste boeken 
blijk gaven. Het feit dat hij 
zichzelf voortdurend op de 
voorgrond plaatst, ook al is 
heel zijn schrijverschap gericht 
op de afbraak van zijn eigen 
verleden en van het milieu, 
waarin hij opgroeide, begint ve
len sterk op de zenuwen te 
werken. Het hinderlijke vloeit 
niet zozeer voort uit het auto
biografische karakter van Gee-
raerts' geschriften, maar voor
al uit de psycnische gesteltenis 
waarmee de schrijver zijn eigen 
verleden op de helling zet. De 
hele opzet van de aftakeling, 
waaraan de auteur sinds Gang
green 1 met een sterke emo
tionele geladenheid werkt, ont
springt aan een scherp bewust
zijn van de eigen superioriteit. 
Geeraerts' schrijverschap vindt 
daarin een van de voornaamste 
motiveringen : « schrijven » is 
een nieuw eigenzinnig bestaan 
opbouwen op de puinen van het 
verguisde, laffe en leugenach
tige •< ik ». De schrijver van de 
drie Gang/eenboeken is zeer 
zeker op zoek naar het echte, 
eerlijke « ik ». maar toch dient 
de vraag gesteld, in hoever hij 
voor zichzelf, los van de maat
schappelijke werkelijkheid van 
elke dag, geen mythe aan het 
opbouwen is waarin hij zich 
poogt te handhaven. Het zich 
hullen in oosterse klederdracht 
en het zich tooien met allerlei 
exotische kraalsnoeren en amu
letten wijst erop, dat de auteur 
anders wil zijn dan de mensen 
uit het maatschappelijk-kulture-
le midden waartoe hij door ge
boorte, opvoeding, onderwijs, 
enzovoort behoort. In feite pro
beert hij voor zichzelf een nieu
we waanwereld te scheppen, 
waarmee hij misprijzend af
stand neemt van de maatschap
pelijke werkelijkheid van het 
Vlaanderen van vandaag. 
Welnu, dat hooghartige de les 
spellen aan jan en alleman, 
schept een kloof tussen Gee
raerts en de lezer, het verwij
dert de schrijver van het volk 
voor wie hij tenslotte schrijft, 
het ondermijnt de maatschappe
lijke betekenis van zijn werk. 
Gangreen III, Het teken van de 
hond, waarin de auteur afre
kent met het ouderlijk milieu, 
met het onderwijs en de maat
schappelijke groep waartoe hij 
willens niliens behoort, name
lijk de burgerij, plaatst Gee
raerts zich, volgens zijn eigen 
maatstaven wellicht boven de 
werkelijkheid van alle dag, 
maar volgens het standpunt van 
de ontelbare mensen, die met 
hard werken hun dagelijkse 
boterham moeten verdienen, 
staat Geeraerts buiten onze we
reld. Hij heeft er in dat opzicht 
ook niets zinvols meer aan te 
vertellen. Vergeleken bij voor
beeld met de houding van Böll 
of Neruda tegenover hun volk. 

Jef geeraerts 
rekent af 

kun je Geeraerts bezwaarlijk 
nog een sociaal schrijver noe
men en bijgevolg ook een be
langrijk schrijver. 

HET GELD 

Gangreen 3 bestaat uit twee 
delen, die elk in een totaal 
verschillende stijl geschreven 
zijn. In het eerste deel, dat de 
periode 1930-1938 beslaat, 
bouwt Geeraerts aan de hand 
van allerlei familiale anekdotes 
over zijn kinderjaren en door 
de beschrijving van de plaatsen 
waar de eerste acht jaren van 
zijn leven zich afspeelden, die 
periode uit zijn leven zorgvul
dig op. Hij « switcht » er, zoals 
hij zelf zegt, van verleden naar 
heden. Geeraerts rekonstrueert 
de wereld van zijn jeugd om die 
te vernietigen : het is een kon-
frontatie met de kleinburger
lijkheid van zijn ouders. Vooral 
de vader moet het ontgelden, 
hij wordt het hele boek door in 
een ongunstig daglicht gesteld. 
Geeraerts heeft een grote ver
achting voor het milieu waar
uit hij stamt : •< Ik werd dus 
door een reeks toevalligheden 
geworpen in dat heel speciale 
onkerkse en tegelijk onvrijzin
nige middenstandsmilieu, waar 
sex gewoon als iets onbruik
baars terzijde wordt gescho
ven ». 

De enige waarde waaraan in 
dat milieu een grote betekenis 
gehecht werd, was het geld. 
Dat geldt evenzeer voor Gee
raerts' moeder. Die kwaal wordt 
bij haar enigszins goedgemaakt 
door haar ondernemingszin en 
doorzettingsvermogen. De va
der bewoog zich, in de ogen 
van de opgroeiende zoon, op 
een uiterst ergerlijke wijze in 
haar schaduw. Hij is het proto
type van « de smalle mens » : 
« op straat beweegt hij zich 
voort met verkorte pasjes, voor
zichtig, amechtig, met een das 
en schoenen, kleren, bood
schappentassen ». 
Geeraerts wordt ook opstandig 
bij de gedachte dat zijn vader 
bewusteloos viel bij de dood 
van diens eigen vader. De 
schrijver acht zich gewoon als 
persoon vernederd door de 
maatschappelijke omgeving 

waarin hij « groot » gebracht 
werd. Alleen de zich als een 
libertijn gedragende nonkel Ja
nus was het enige aantrekke
lijke alternatief voor de jonge 
Geeraerts. Ook in de natuur en 
in het gezelschap van de arbei
ders vond hij een wereld waar
in hij kon ontsnappen aan de 
teneerdrukkende sfeer van 
school en gezin. De figuur van 
de militair en zelfs de SS-man 
oefenden een geheimzinnige 
aantrekkingskracht op hem uit. 
Geregeld zinspeelt Geeraerts 
op de eenzaamheid die zijn 
jonge leven kenmerkte. Eigen
lijk kon hij zijn omgeving niet 
aan. Nu hij zich als volwassen 
mens bewust geworden is van 
die situatie, wil hij zich van het 
verleden bevrijden, omdat hij 
als vierenveertigjarige gekon-
fronteerd wordt met een nog 
veel groter probleem dan het 
vinden van het eigen psychisch 
evenwicht : namelijk dat van 
de dood. Nu ervaart hij, hoe 
bij voorbeeld zijn vader zich óp 
een even smalle wijze gedraagt 
tegenover het nakende levens
einde als tegenover de proble
men van het leven. Daarin voelt 

de zoon zich opnieuw enorm ge
frustreerd, omdat hij juist, naar 
het voorbeeld van Hemingway, 
door zijn ervaring van de eros 
en de met een bepaalde doods
verachting beoefende etiek van 
de daad, de konfrontatie met de 
dood niet uit de weg wil gaan : 
« Ik praat met mijn vriend over 
de angsten van mijn vader, die 
op zijn gezicht te lezen staan. 
Zijn wereld stort nu letterlijk 
in elkaar en hij neemt dagelijks 
Seresta om de situatie aan te 
kunnen. Mijn vriend geeft me 
tien pakjes Seresta kadoo, het 
paardenmiddel van de Belgische 
psychiatrie. Op vierenveertigja
rige leeftijd ben ik er eindelijk 
toe gekomen, alle overbodige 
lijden van mij af te zetten om 
de lijn in mijn lotsbestemming 
niet te verliezen, die zich steeds 
duidelijker begint af te teke
nen. Ik zal nooit Seresta ge
bruiken. Mijn wereld zal niet 
ineenstorten ». Die problema
tiek heeft Geeraerts vroeger op 
een prangende wijze uitgeschre
ven in verhalen als Indian Sum
mer en in sommige episoden 
uit Gangreen 1 en 2. In Gan
green 3 is er ook zo'n mythisch 
moment : in het verhaal van de 
lijkverbranding van een oude 
man in Kathmandu. In die pas
sage formuleert Geeraerts zijn 
mytische afweermoraal : «Hier, 
in Pashupatinah, met naast mij 
de roerloze sadoe, overal ge
luiden van klokken, bellen, ge
beden, trommels, gezang, hier 
is de dood een gewone, bijna 
vanzelfsprekende aanwezigheid, 
geen einde van iets, maar een 
normale overgang in de eeuwi
ge cyklus van geboorte-dood-
wedergeboorte. Ook vervult mij 
'n groot besef, dat doodsangst 
een zeker bewijs van onvolwas
senheid is ». 

Terwijl Geeraerts, terugblik
kend in het verleden, in de hui
dige fase van zijn leven ervaart 
hoe leugenachtig de op het 
geld afgestemde burgerlijke sa
menleving tegenover de schep-
pend-vitale krachten van het le
ven is blijven staan, zo komt 
hij thans evenzeer tot de be

vinding dat diezelfde samenle
ving zich ook tegenover de 
dood op een laffe wijze ge
draagt. Dat besef vormt de die
pe ondergrond van Geeraerts' 
superioriteitsgevoel, dat hij als 
volgt uitdrukt : « onkwetsbaar 
worden, tijdloos, niet meer ver
blind door de passie, alleen 
geleid door een rustige lucidi
teit, die het bewustzijn kneedt 
volgens tevoren onbekende, on
feilbare regels ». Het spreekt 
haast vanzelf dat die moraal 
aan het eindpunt ligt van een 
lange psychische ontwikkeling. 
Ze is gebouwd op vernedering, 
wraak, zelfbevestiging en op 
het besef van de onfeilbaarheid 
van het op eigen krachten be
proefde en verworven levens-
inzicht. 

« BIJTEND ZUUR » 

De ervaring van dood en leven, 
eros en tanatos, geeft Gee
raerts weer in de schuin ge
drukte bladzijden van het per
ste deel. De eros wordt er be
lichaamd in de als een prinses 
uitgebeelde Antinea. De liefde 
wordt er bedreven als een ver
fijnd oosters spel. In diezelfde 
bladzijden begeleidt Geeraerts 
ook vanuit zijn taalscheppend 
bewustzijn de ontwikkeling van 
zijn levensverhaal : het zijn 
ook, naar mijn smaak, de meest 
gewilde literaire passages uit 
het boek. Het eerste deel is 
trouwens geschreven in een 
bewuste taal : « Ik dwing mfj 
bij iedere versie minder woor
den te gebruiken en toch het
zelfde effekt te bereiken. De 
lavastroom van de vorige Gan-
greenboeken past hier niet. De 
mythe krijg je maar kapot met 
een etsnaald en bijtend zuur ». 
Geeraerts beoefent er het 
schrijven als een met uiterste 
waakzaamheid bedreven kracht
meeting met de leugen. 
Blijkbaar is de techniek van de 

Jef Geeraerts als jager in zijn Kongo-tijd 
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« lavastroom » daartoe minder 
geschikt. In de vorige Gangreen-
boeken werkte die stijl hoofd
zakelijk als een soort automa
tisch schrift, dat tot doel had 
de auteur te bevrijden van al
lerlei maatschappelijke taboes 
en verborgen psychische rem
mingen. 
In het tweede deel van Gan
green 3 pikt Geeraerts opnieuw 
aan bij de tornadostijl. Was het 
uit tijdnood omdat het boek an
ders niet tijdig zou zijn klaar-
gekomen ? De auteur vertelt er 
zijn jeugdjaren, die hij door
bracht in het Onze-Lieve-Vrouw-
kollege te Antwerpen en ge
deeltelijk ook te Gent in Sint-
Barbara tijdens de beschjeting 
van Antwerpen in 1944. Funda
menteel vertelt Geeraerts, wat 
zijn eigen psychische ontwik
keling betreft, niet veel nieuws. 
De frustrerende krachten, die 
in het familiale leven werkten, 
zetten zich door in het Jezuïe
tenkollege. De schrijver heeft 
die opleiding en vooral de mo
raal waarop ze steunde, erva
ren als een systeem, dat beant
woordde aan een samenleving 
waarvan de macht en de daar
uit voortvloeiende leugen de 
hoofdspellers vormen. 
In dat deel verschuift ook An
tinea naar de achtergrond. Ze 
maakt plaats voor de jonge 
meisjes, die de jonge Geeraerts 
inwijden in het spel van de lief
de. Dat thema vindt als het 
ware zijn bekroning in het slot-
verhaal, waarin de auteur de 
als een schok ervaren eerste 
liefdesbetrekkingen beschrijft, 
die hij als zeventienjarige had 
met een Joodse vrouw. 
Uit het hele boek blijkt hoe
zeer Jef Geeraerts, sociologisch 
bekeken, het kind is van een 
milieu waarin, zonder dat ik 
dit verschijnsel te zeer wil ver
algemenen maar het ook niet 
wens te onderschatten, het 
verwerven van geld de voor
naamste drijfveer is. In zo'n be-
staansvisie is er geen plaats 
voor echte kuituur en opvoe
ding, die juist gericht zijn op 
geestelijke bevrijding. Voor die 
geestelijke bevrijding vond Gee
raerts weinig steun in zijn om
geving, waarop hij zich als een 
blijvend verminkte slechts kan 
wreken. Totaal aangewezen op 
eigen krachten en op de my
then, die de huidige samenle
ving als vrijwel enige bevrij
dende mechanismen aanwendt, 
namelijk de eros en de mythe 
van de daad of het geweld (in 
de literatuur Henry Miller en 
Ernst Hemingway), heeft Gee
raerts zich als schrijver tot een 
eigen persoonlijkheid moeten 
ontwikkelen. 

Dat diezelfde maatschappij hem 
met de vinger wijst en zelfs 
niet aarzelt geld te kloppen uit 
zijn geschriften, kan alleen 
maar als een bevestiging ge
zien worden van de wereld, die 
Geeraerts vanuit zijn drama
tisch isolement aanklaagt. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
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THE GREAT WALDO PEPPER 

George Roy Hill wordt stilaan 
een erg bekende kineast. Recen
te werken van hem : « Slaughter
house-Five », '< Butch Cassidy 
and the Sundance Kid » en « The 
Sting ». Zijn nieuwste prent, 
« The Great Waldo Pepper » iigt 
in de lijn van het romantisme en 
de nostalgie van zijn vorige films. 
George Roy Hill is een fervent 
sportvlieger. « Ik wou altijd een 
heldenpiioot worden. Ik werd wel 
piloot maar geen held », aldus 

de kineast. Zijn hobby voor het 
sportvliegen heeft hij uitgeleefd 
in zijn jongste f i lm. 
Deze situeert zich in de twinti
ger jaren, toen W.O.I-piloten hun 
tweedekkers aanpasten aan vre
destijd en er luchtdopen mee or
ganiseerden. 

Waldo Pepper wordt vertolkt door 
— alweer — Robert, Redford 
eveneens een fervent sportvlie
ger, is zo een van die piloten, die 
het land afreizen met hun twee
dekker. Wanneer dit niet genoeg 
meer opbrengt schakelt hij om 
den brode over op luchtakroba-

tie. IVIaar die akrobatie vergde 
zijn slachtoffers en wanneer Wal
do Pepper hierin betrokken raakt, 
wordt hem het verbod opgelegd, 
nog ooit te vliegen. Dit betekent 
de ineenstorting van Waldo Pep
pers fantasiewereldje. Want bij 
Waldo is vliegen verbonden met 
moed, risiko's nemen, helden
dom, eer. Hij weigert de realiteit 
te aanvaarden die zich nochtans 
meer en meer opdringt : dat het 
vliegtuig zal uitgroeien tot één 
der belangrijkste transportmidde
len. 

Hij voelt zich noch chauffeur, 
noch postbode. En hij kan zich 
ook niet neerleggen bij het vlieg
verbod. Hij zoekt zijn toevlucht 
tot die andere droomfabriek 

Doe Dillhoeffer (Phil Bruns) en Waldo Pepper (Rob.^edford ) 

vinden wij belangrijk. Wat dat 
betreft hebben ze bewondering 
voor wat een Herman Van Veen 
of een Johan Verminnen preste
ren. 

Wat opvalt bij beluistering van 
hun eerste elpee is de afwisse
ling. Sfeervolle liedjes worden 
afgewisseld door humoristische, 
ironische of zelfs pikante num
mertjes Intellektuaiisme, scherp 
engagement of symbolisch zwan
gere teksten moet je hier niet 
zoeken. De teksten blijven een
voudig, begrijpelijk, toegankelijk. 
En vooral : tekst en muziek vor
men één harmonisch geheel. De 

Hollywood. Als stuntpiloot zal hij 
meewerken aan het rekonstru-
eren van het legendarisch lucht-
gevecht tijdens de oorlog, waar
in de grootste piloot van toen, 
de Duitser Ernst Kessler, zijn te
genstrever spaarde. Waldo Pep
pers jongensdroom wordt hele
maal werkelijkheid wanneer Ernst 
Kessler zelf in die fi lm zijn eigen 
rol vertolkt, althans wat de lucht-
gevechten betreft. Zowel Waldo 
als Kessler houden zich niet aan 
de konventies van de filmopna
men. Ze gaan zo op in het ge
heel dat ze een waar schijnge
vecht gaan voeren, met hun vlieg
tuigen als wapens. 
« The Great Waldo Pepper » is 
een boeiende fi lm. Van George 
Roy Hill moet je geen tè diepzin
nige beschouwingen verwachten, 
geen uitdieping van een onder
werp. Wel vlot, humoristisch, 
melancholisch, luchtig en vooral 
onderhoudend filmamusement. 
« The Great Waldo Pepper » 
biedt dit alles tenvolle. Doorheen 
de ganse film voel je de persoon
lijke betrokkenheid van kineast 
en hoofdvertolker bij het onder
werp. Zo voert Robert Redford, 
uitzonderlijk, zelf het stuntwerk 
uit. 

Het is natuurlijk allemaal erg op
pervlakkig. Maar goede ontspan-
ningsfilms zijn een zeldzaamheid 
geworden, zodat een prettige 
bioskoopfilm zoals deze in dank 
wordt aanvaard. Het is boven
dien een f i lm, die men gerust 
met de ganse familie kan gaan 
bekijken. Werkelijk aanbevolen 
voor een dagje uit met het gezin. 
Je moet er wel begrippen als 
eer, heldendom, loyauteit, moed, 
kortom, ridderlijkheid voor lief 
bij nemen. Maar wellicht is niet 
iedereen daar zo allergisch voor 
als Ik dat ben... 

Hilde Dekeyser 

GUIDO EN GEZELLEN 

Guido en Gezellen is een nieu
we naam in ons Vlaams muziek-
wereldje. De Gezellen dat zijn 
momenteel Guido Saerens 

(piano en orgel), Yvo Brasseur 
(klassieke gitaar), André Wuy-
tack (slagwerk), sinds kort ook 
Paul Guillaume (bas) en tekst
schrijvers, Willy De Wit (ook 
fungerend als licht- en klank-
technieker) en Julien Colman. 
Guido dat is Guido Jaspers, sinds 
kort door producer Tim Visterin 
onder de vleugels genomen. Het 
resultaat van hun samenwerking 
is de debuutelpee « Je zit er 
mee » (Philips 6320 021). 
Er is al gezegd en geschreven 
dat Guido en Gezellen een nieuw 
geluid laten horen. 
In ieder geval laten ze een stevig 
geluid horen. Ze zijn het ama
teuristisch niveau dat zovele 
groepjes bij ons kenmerkt reeds 
een hele tijd ontgroeid. Want 
wat Guido en Gezellen hier met 
de hulp van prima studio-muzi
kanten als Jean Blaute, FIrmin 
Timmermans en Yvan Desouter 
op plaat brengen, trachten ze 
ook bij optredens waar te ma
ken. Ook de visuele vormgeving 

vlotte melodieën van Guido zijn 
knap en vormen m.i. één van zijn 
grootste troeven. 
De nummers waarin het vooral 
om sfeerschepping gaat ('s Mor
gens vroeg. Dan hoeft het niet 
meer, Wat nog overblijft, Maar) 
zijn mij het liefst. Guido evenaart 
zijn voorkeurzanger Herman Van 
Veen wel niet, maar hij laat zich 
hier toch ook kennen als een 
gevoelige zanger van liedjes die 
in al hun eenvoud een hele le
venssfeer uitstralen. Verder zijn 
er de indringende momentopna
men in « Portret » en « Schom-
melstoel ». 

« Marleentje » en « Angèle » 
zijn twee kroegenliedjes, het ene 
met een melancholische onder
toon, het andere is eerder een 
leuk nummertje tussendoor. Hu
mor vindt men verder in « Fo
rens » en in het pikante « Le
venslied ». 

In zijn geheel genomen is deze 
debuutelpee meer dan belofte
vol. De teksten zijn hier en daar 
nog te zwak en het aanwezige 
muzikale talent moet nog wat 
rijpen. Maar dat dit talent er in 
elk geval is, dat bewijzen Guido 
en Gezellen verder nog wel. 

Hilde Dekeyser 
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BLUE ROCK 

LUIDT DE KLOK I 

Met « Bye bye Johnny » rees de 
groep Blue Rock uit de onbekend
heid op onze toplijsten, en werd 
meteen tijdens het voorbije Jazz 
Bilzen een der vertegenwoordi
gers van wat ons land aan rock
muziek te bieden heeft. En we 
hoeven echt niet beschaamd te 
zijn. De rock en roll is uit het 
originele hout gesneden door mu
zikanten die op hun beurt in de 
stijl jarenlange ondervinding heb
ben. Gitarist en zanger Armand 
Massaux maakte een kleine tien 
jaar geleden het Brusselse eerst, 
en dan ook alle popfestivals en 
zelfs de Hamburgse Starcuclub, 
waar de Beatles debuteerden, on
veilig met zijn groep « The Night-
rockers », waarna hij ondermeer 
Vince Taylor te Brussel bege
leidde. Met de folk, heavy en an
dere volgende stijlen, werd het 
even sti l , tot hij drummer Kris 
Tsaye, kleinzoon van komponist 
Eugene Ysaye ontmoette, die sa
men met bassist Jean-Paul Van 
Ham en de cellist van Wallace 
Collection, eerder België's meest 
internationale groep, een zanger 
zonder veel sukses begeleidden. 
Na enkele repetities klikte het 
en onstond Blue Rock, die met 
deze elpee hoopt op de grote er
kenning. Belangrijk voor deze 
plaat is dat het geen puur ko
pieerwerk is, maar de meeste 
nummers zelf zijn geschreven, 
en in de originele rockstijl wor
den gebracht. De ganse voorkant 
behalve •< Trouble » van Leiber-
Stoller is door Massaux gepend, 
en lekker swingend en dansbaar. 
Wat eveneens geldt voor het 
Chuck Berry-medley en Low down 
lady, waarna Dennis Van Hecke 
afsluit met een klassiek getinte 
« Shilum ». (EMI-C062-23527). 

Guido en Gezellen 

SLOVAAKSE SCHILDERKUNST 

1922 - 1970 

In het kader van de Tsjechoslo-
vaakse dagen te Antwerpen, in
gericht binnen het Belgisch-Tsje-
choslovaaks Kultureel Akkoord 
door het stadsbestuur van Ant
werpen en de Dienst voor Kunst-
propaganda van het ministerie 
van Nederlandse Kuituur ont
vangt het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten de tentoon
stelling « Moderne Slovaakse 
Schilderkunst ». 

De groep van 22 moderne Slo
vaakse kunstenaars werd gese-
lekteerd door een kommissie, 
aangesteld door het ministerie 
van Kuituur van de Slovaakse 
Socialistische Republiek. De 106 
werken dateren uit de periode 
1922-1970 en illustreren verschil
lende tendensen van de figura
tieve kunst zoals expressionis
me, realisme en fauvisme. Tot 
4 januari '76. (R.C.) 
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VOETBALSITUATIE 

De voetbalkompetitie is ook al
weer over de helft gesukkeld, en 
wij hebben er nog nauwelijks aan
dacht aan besteed. Veel is er 
anders niet over te vertellen. Na 
een opmerkelijk debuut van de 
« kleintjes » Lokeren en Ware-
gem — ook op dit ogenblik nog 
flink bij de zaak — zijn de « gro
ten » stillekens komen oprukken, 
zoals dat heet. Maar dan zonder 
veel brio, vooral dan voor wat 
betreft Anderlecht en RWDM. 
Op dit ogenblik heeft Klub Brug
ge — de laatste tijd voortreffe
lijk — drie punten voorsprong op 
de Brusselaars (uit Holland), en 
zal allengs de vraag gaan rijzen 
of ze die voorsprong zullen kun
nen behouden. 

DUIDELIJK 

Onder de leiding van de man van 
de queen hield de internationale 
ruiterfederatie haar kongres. Be
halve de « lopende » zaken was 
er één belangrijke kwestie te 

bespreken : het verzoek om toe
treding van de Chinese volksre
publiek. Hier ook moest men kie
zen tussen de volksrepubliek en 
Taiwan, want ze willen wel alle
bei toetreden, maar dan enkel op 
voorwaarde dat de andere wordt 
uitgesloten. De ruiters hebben 
hun keuze gedaan : Taiwan wordt 
toegelaten, Peking niet. Een beet
je gek misschien dat het groot
ste land op aarde niet wordt toe
gelaten, maar in ieder geval een 
duidelijker situatie dan in de 
meeste federaties, waar men, 
voor hetzelfde probleem gesteld, 
uitstelt en wacht. 

GOEDE KEUZE 

De mensen die zo vriendelijk zijn 
af en toe deze pagina te lezen, 
weten dat wij niet hoog oplopen 
met trofeeën en onderscheidin
gen van vedetten en zo, en zeker 
niet met onze nationale (Brus
selse) trofee voor sportverdien-
ste. Maar dit jaar hebben wi j , 
eerlijk gezegd, weinig aan te 
merken op de keuze van het 
feestvarken. Deze keer wordt 

immers kayak - wereldkampioen 
Jean-Pierre Burny bekroond, in 
onze ogen tenminste nog een 
sportman (en geen stielman, zo
als in het verleden al te vaak 
het geval was). 

PROBLEEM 

Bondsleider zijn is geen sine-
kuurtje meer, mensen. Zo zitten 
de mannen van de voetbalbond 
weer met een dik probleem. Tot 
dusver erkende de bond één klub 
per gemeente, en in gemeenten 
met meer dan 5000 Inwoners één 
klub per schijf van 5000 inwo
ners. Hoe moet het nu echter 
gaan na de fuzies ? Moeilijk pro
bleem, maar de heren vonden de 
passende oplossing. Zij zullen 
een speciale kommissie oprichten 
om de zaak te onderzoeken. 

MOORD 

Wij beginnen stilaan de indruk te 
krijgen dat wij hier geen sport
pagina meer volschrijvelen, maar 
een rubriek misdaden en moor
den. In Israël zijn ze nu al zo 
ver gevorderd dat de supporters 

irasser 

TV-man 

^^.$^. 

. Wij vestigen er de aandacht van de kijkers op dat het niet vertonen van de voetbalwedstrijd noa 

geen reden is om zelfmoord te plegen I ». 

EN DAN ? 
Door onze rijke landouwen doet 
momenteel een Russisch boekje 
de ronde, waarin haarfijn wordt 
geëksplikeerd waaraan het te 
danken is dat de rode superstars 
zo'n overweldigende suksessen 
boekten en boeken. 

Wij gaan dat hier niet allemaal 
uit de doeken doen — wij worden 
tenslotte niet betaald voor het 
voeren van propaganda — en ons 
beperken tot de vaststelling dat 
de Russische kinderen op school 
slechts twee uur sport en licha
melijke opleiding krijgen per 
week (tegen drie bij ons), zodat 
de verklaring — zo er al een is 
— zeker daar niet moet gezocht 
worden. 

Wij zouden ons liever eens willen 
afvragen of er primo wel zo Iets 

bestaat als een Russische sport-
suprematie, en sekundo wat dat 
dan zou bewijzen, in de veronder
stelling dat deze suprematie In
derdaad zou bestaan. 
De Sovjets hebben inderdaad een 
tijdlang straffe toeren uitgehaald. 
Misschien — wie zal het zeggen? 
— omdat zij vóór de anderen en 
gedreven door het verlangen de 
sport te gebruiken als ideolo
gisch propagandamiddel de tot 
het uiterste doorgedreven — maar 
0.1. aan de goede sportbeoefening 
vreemde — voorbereidingsmeto-
des hebben aangewend. Dat zij, 
anders gezegd. Iets vroeger dan 
de anderen, kampioenen zijn gaan 
maken in plaats van ze te vinden. 
Nu echter worden zi), dachten 
wij, door de andere landen meer 
en meer « gekounterd > en mag 

van een zekere stagnatie gewaagd 
worden. Overigens niet alleen op 
sportgebied. 
En gesteld dat zij inderdaad nog 
een zeker overwicht zouden be
zitten, wat zou dat dan bewijzen ? 
Volgens ons : niks. Het feit dat er 
tussen 250 miljoen mensen enkele 
uitzonderlijke Individuen rondlo
pen, zegt niets over de mogelijk
heden op sportgebied van de 
249.999.000 anderen. Het zegt al
leen dat men de moeite heeft wil
len doen die enkele voorbestem
den — sommige auteurs zeggen : 
sportmonsters — heeft gedrild 
tot ze tot zg. grote prestaties In 
staat waren. Ten koste van veel 
energie, zweet, tijd en geld. Din
gen die naar onze ouderwetse 
mening een betere zaak waardig 
zijn. 

niet alleen elkaar de schedel in
slaan, maar dat ze ook al de ge
liefde idolen uit dit tranendal 
menen te moeten verlossen. Een 
supporter van Kfar Gvirol stak, 
tijdens rellen, volgend op een na
tuurlijk onrechtvaardige straf
schop, een speler van Maccabi 
Rehovot gewoon een mes door 
het hart ! 

GEEN « MUZIEK » MEER 

De Belgische voetbalbond heeft 
beslist dat vanaf volgend seizoen 
de supportersfanfares zullen ver
boden worden. Wij begrijpen die 
beslissing. Die fanfares — die 
ons ook lelijk de keel uithangen 
— beginnen hier en daar al fel 
te lijken op professionele (inder
daad betaalde) vormen van sup
porterschap, en zij hebben met 
de sport niks te maken. 

DE OPLOSSING 

In het skiwereldje denkt men 
ernstig — en het is niks te vroeg 
— aan veiligheidsmaatregelen om 
het aantal dodelijke — of bijna 
— ongevallen te beperken. Wij 
kennen er niks van, en kunnen 
dus niet oordelen over de doel
treffendheid van de overwogen 
maatregelen. Zeer algemeen den
ken wij echter dat al die maat
regelen niets zullen oplossen. 
Tenzij misschien dat de riziko's 
nog groter zullen worden, omdat 
men de maatregelen toch ge
troffen weet. De enige ware op
lossing lijkt ons te zijn van de 
skisport weer een « sport » te 
maken, in plaats van een sensa
tievol spektakel dat een gebla-
zeerd publiek moet aangesmeerd 
worden. Samen met de reklame. 

VAN DAC 
• MAANDAG : moeder voetbal
bond beviel van een nieuw regle
ment : de supportersfanfares wor. 
den verboden. De kultuurbarba-
ren... # DINSDAG : Martha Wat
son past voor de olimpische spe
len. Zij gaat liever een atletiek-
ploeg (van jongens) trainen. Ge
lijk heeft ze • WOENSDAG : het 
onmogelijke geschiedde : er 
werd nog een nieuw basketregle
ment gevonden. Eureka, zoge
zegd • DONDERDAG : in Kana-
da werd een dame voorzitter — 
voorzitster dan — van de wieler
bond. Waarom ook niet ? Maar 
zal hier nog niet rap gebeuren. 
Om begrijpelijke redenen # VRIJ
DAG : uit hetzelfde Kanada kwam 
een « offisjel » rap eens naar 
Brussel om te zeggen dat hij opti
mist is in verband met de olim
pische spelen. Wij ook, vooral 
wat de winst betreft # ZATER
DAG : Merokx en zijn vrienden en 
magen is zelfs tijdens de vakantie 
in Zwitserland aktief. Hij skit en 
zwemt. Wat 'n man # ZONDAG : 
goed nieuws voor degenen die 
volgend jaar met ons meegaan 
naar de olimpische spelen : er 
mag daar alkohol gedronken wor
den. Schol # 

TOT DAC 

40 
DE MAAN 1 

In ons overzicht van wat er bin
nen ons zonnestelsel zoal te 
zien is, hadden wij het al over 
de zon, de aarde en de andere 
planeten. 
Er blijft nog iets te zeggen over 
de begeleiders van sommige pla
neten, de satellieten, en dan na
tuurlijk in de eerste plaats over 
de satelliet van de aarde : de 
maan. 
Eerste bemerking : vandaag of 
op één van de volgende avonden 
zal de maan zeer helder zijn. La
ten wij ze aandachtig bekijken, 
gewoon met het blote oog, of 
met het instrument dat wij ter 
beschikking hebben, en even 
onthouden wat ons is opgeval
len. 
Wie eens een waarnemingsoefe
ning wil doen, kan een schets 
maken, en zo nauwkeurig moge
lijk de heldere en minder helde
re zones aanduiden. 
Dit met het oog op wat in de 
komende weken nog over de 
maan zal gezegd worden. Van
daag alvast een woordje over 
de bewegingen van de maan. 
Zij draait, zoals iedereen de visu 
kan vaststellen, om de aarde, in 
een licht ellipsvormige baan. De 
kortste afstand bedraagt 363.000 
km (de maan staat dan in het 
perigeum, van peri, nabij, en 
gei, aarde), en de grootste 
405.000 km (het apogeum). 
Vermits de maan gehoorzaamt 
aan de wet van Kepler, die zegt 
dat de voerstraal (lijn aarde-
maan) in gelijke tijden gelijke 
oppervlakten beschrijft moet ze 
iets sneller gaan wanneer ze 
dicht bij de aarde staat, en iets 
trager wanneer ze er ver af 
staat. Minimum-snelheid van de 
maan om de aarde : 11° per dag, 
maximum-snelheid : 15°. Gemid
deld dus 13°. 

Aldus heeft de maan, om de 
360° van haar baan om de aarde 
af te leggen, 360 : 13 = 27,3 da
gen nodig. Men noemt dit de 
siderische omlooptijd. 
Om ten opzichte van de zon, na 
een omwenteling dezelfde stand 
in te nemen, heeft de maan 
meer tijd nodig. De aarde heeft 
zich immers ondertussen op 
haar baan om de zon verplaatst. 
Deze omlooptijd bedraagt 29,5 
dag, en heet de sinodische om
looptijd. Het is deze omlooptijd 
die voor ons, op aarde, o.m. In 
verband met de gestalten van 
de maan, van meest belang is. 
De maanbaan vormt met de 
ekliptika (baan van de aarde om 
de zon) een hoek van zowat 5°. 
Maanbaan en eklipta snijden el
kaar dus in 2 punten. Deze 
noemt men knopen. Daarenbo
ven liggen deze knopen niet 
vast. Ze beschrijven in 18,6 jaar 
een cirkel op de ekliptika. Dit 
is belangrijk voor het berekenen 
van zons- en maansverduiste
ringen, zoals later zal blijken. 
Tenslotte draait de maan om 
haar as in dezelfde tijd als ze 
om de aarde draait. Dat bete
kent dat wij vanop aarde steeds 
dezelfde maanzijde zien. De ach. 
terzijde zagen wij voor de eer
ste keer op de foto's van de 
Russische Lunatuigen, en de 
eerste mensen die de achter
zijde van de maan zagen waren 
de « passagiers » van de Ame
rikaanse Appollötuigen. Dat al
les is dus nog zeer recent. 

InkoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 

WIJ l O 
18 DECEMBER 197S 



Tl/-PROGR/^MM^'9 

18 DECEMBER 
BRT 

18.00 
18.05 
18.30 
19.15 

19.45 
20.15 
20.45 
21.40 
21.50 
22.20 
23.05 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Wickie, de Viking. 
Jeugdwerkloosheid. 
Op de eilanden van 
Caribische Zee. Dok. 
Nieuws. 
Wachtwoord. 
Pano '75. 
Monumentenzorg. 
Standpunten. 
Première. 
Nieuws. 

de 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Het kleine huis op de 

prairie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
19.05 Laurel en Hardy. 
19.25 Landgenoten. 
19 40 Ail in the family. 
20.05 Simplistisch verbond. 
20.20 Onthullingen als koop

waar. 
21 00 Herenleed. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Kerk en teologie, Naïro-

bi II. 
22.20 Ars musica. 
22.45 Ten slotte. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 OS De eilanden van de rode 

vogels. 
19.30 Oorlogswinter. 
20 00 Nieuws. 
20 25 Achter het nieuws. 
20 40 De-Pallisers. 
21 35 Koning klant. 
22.00 Man over de Vloer. 
22.25 Achter het nieuws. 
23 00 Gedicht. 
23.01 Oen Haag vandaag. 
23 15 Nieuws. 

RTB 

1810 
18 30 
19 00 
19 25 
19 45 
20.15 

1, 2, 3 j a i vu. 
Savoir-vivre cuisine. 
Mister Magoo. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
A vous de choisir. 

20 35 Tout Ie monde il 
beau, tout Ie monde il 
est gentil. Franse fi lm 

22 15 Le carrousel aux images. 

'^^:mAW£4w^^'»~^'f' 'fi' 'wz'' i' '-w. • 

est 

19 DECEMBER 

BRT 

18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Open school. 
18 35 Argentinië Dok. 
19 00 Paling en Ko. 
19.10 Protestantse uitzending. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Van Pop tot Folk. 
20 40 Superstars. 
21 30 Wikken en wegen 
22 35 Nieuws. 

NED 1 

10 45 
18 15 
18 45 
18.55 
19 05 
19 55 
21 35 
21.50 
22 55 

23 05 
23.10 
23 50 

Schooltelevisie 
Teleac. 
Kortweg. 
Nieuws. 
Gala des Artistes 1975. 
De Van Speykshow. 
Nieuws. 
De Van Speyk-show. 
Interview met de minis
ter-president. 
Harmonie. 
Wereldraad der kerken. 
Nieuws 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De Mountiesshow. 
21 25 De gebroeders Ham

mond. 
22 15 Televizier magazine. 

22.55 Avro's sportpanorama. 
23.25 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Presence protestante. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De Belgische marine tij

dens de oorlog. 
21.15 De glimlachjes van een 

zomernacht. {Bergmann). 
23.10 Nieuws. 

20 DECEMBER 

BRT 

14.05 
14.40 

Leef nu. 
De vlasschaard. Duitse 
fi lm naar Stijn Streuvels 

16.05 Open school. 
17.35 Boemerang. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boemerang. 
18.10 Kerstmis van een klown. 
19.35 Boemerang. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Boemerang. Show. 
21.25 Terloops. 
22.10 Boemerang. Show. 
23 20 Nieuws. 

NED 1 

10 00 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Showkonkours 1975. 
16 00 Kijkdoos. 
16.45 De trom van Pandoera. 
17 10 De reizen van Kim. 
17.35 NCRV-Sport Ahoy. 
18.00 Schaatsen. 
18.'45 TV-Info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19 05 Toi, toi, toi bij Ted. 
20.40 De Eddy go round show. 
21 35 Nieuws. 
21.50 Lied van de week. 
21.55 Farce majeure. 
22 25 Mensenleven. 
22.50 Je bent een instrument. 
23 05 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 Bij ons in Utrecht. 
21 30 Ellery Queen. 
22 20 Brandpunt. 
23 00 Nieuws. 
23 05 Adventsgedachte. 

RTB 

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

10 30 Comment allez-vous ' 
12 35 Regionaal debat. 
13 30 La TV participative 
14 45 Informations agricoles. 
15.00 Interwallonie. 
16 30 Pêche, poissons, polluti

on 
17 00 Follies. 
17 45 Retro-jeu. 
18 55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20 45 Les mines du roi Salo

mon VS-film (1950), 
22.25 Variétés. 
Aansluitend Nieuws. 

21 DECEMBER 

BRT 

9.00 
9 30 

10.00 
11 00 
12 00 
12 35 

14.30 
15.00 
15 15 
15.18 
17.20 
18.20 

Doe mee 
Tuinarchitektuur. 
Eucharistieviering. 
Konfrontatie. 
Zeven op zondag. 
Journaal voor gehoorge
stoorden. 
Open school. 
De woonschuit. 
Boemerang. 
Binnen en buiten. 
Festival van Vlaanderen. 
Ti-Ta-Tovenaar. 

18.25 Boemerang. 
18.28 Rhoda. 
19.18 Openbaar kunstbezit. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Boemerang. 
20.45 Oe Florentijnse strohoed 

Operette. 
22.30 Boemerang. 
22.35 Première-magazine. 
23.25 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Programma met de muis. 
16.27 Schaatsen. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 De wilde ganzen. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Derrick. 
20.05 Muziek uit duizenden. 
20.55 Verhalen van Roald Dahl. 
21.15 Martine. 
21.45 Aktua special. 
22.30 Humanistisch verbond. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Brigadier Dog. 
18 35 De zwarte pijl. 
19.00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Antillen. Dokumentaire. 
21.00 'Het Promenade-orkest. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Frontaal. 
22 35 Ramifications. Ballet. 
22.55 Panoramiek-special. 
23.25 Nieuws. 

RTB 

9.30 Donner a voir. 
10.10 Indépendants, a votre 

service. 
10 30 Ulysse. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14 00 Arts-Hebdo. 
14 30 Au-dela de l'horizon. 
15 20 Calimero. 
15.25 Quentin Durward. Film. 
17 05 Sportuitslagen. 
17 15 Pour le temps de Noël. 
18.00 Badinene. 
18 40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 La juive du chateau 

Trompette. 
21 15 Dossier Femme. 
22 00 TV 7 Club. 
23 00 Nieuws. 

22 DECEMBER 

BRT 

15 30 Het jongetje van La Man-
cha Tekenfilm 

18 00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Wij saampjes 
18.45 Life out there VS-dok. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20 15 De grote zondares. Film. 
21.35 Debat n a^v. de f i lm. 
22 25 Nieuws. 

NED 1 

14 00 
14 25 

18 45 
18 55 
19 05 
19 50 
20 15 
21 35 
21 50 
22 40 
22 55 
23,00 

Mawas-Urang Utan. Dok. 
Het meisje op de bezem
steel Jeugdfilm. 
Suriname deze week. 
Nieuws. 
Mini-voetbal-show. 
Geheimagent Briggs. 
De tijd stond even stil. 
Nieuws. 
Kojak. 
Zingend naar kerstmis 
Symbiose. 
Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog. 
18 55 Nieuws. 
19 05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat een huis. 
20 00 Nieuws. 
20 25 Hud. VS-western (1963). 
22 10 Kerstmis '75. Show. 
22.35 Aktua TV. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

17.10 D'Artagnan. 
18.10 1 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek'godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Vol au-dessus d'un nid 

de cou-cou. Toneel. 
22.10 La Guimbarde. Kabaret. 
23.00 Nieuws. 

23 DECEMBER 

BRT 

15,30 
18,00 
18,05 
18,30 

18 55 
19,45 
20,15 
21,25 

22,15 
22,55 

Punt, punt, komma. Film. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Boy Dominic. 
Op de eilanden in de 
Caribische Zee. Dok. 
Tienerklanken. 
Nieuws. 
De wolvenman. 
De Norbertijnen van Pos
tel. 
Voor tante Sophie. . 
Nieuws. 

NED 1 

14.00 Twee jaar vakantie. 
15.25 Doctor Dolittl'e. Musical. 
18 15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 De O-show. 
19.45 Father Brown. 
20.40 Voor een briefkaart . 
21 35 Nieuws. 
21.50 De katolieken, doku

mentaire. 
22.40 Oh, was ik maar ge

trouwd Liedjes. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Paardensport. 
19 30 Tweekamp. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Immanuel. Kerstmusical. 
21.00 Leven met olifanten. 

Dokumentaire. 
21 50 Hier en nu. 
22 30 O kom, o kom, Immanuel 
22.45 Nieuws. 

RTB 

17 20 D'Artagnan. 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 Seniorama. 
19 00 Mister Magoo. 
19 25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 La juive du chateau 

Trompette. 
21.10 Qui de droit. 
22 00 Flonflons. Koncert. 
22 35 Nieuws. 

24 DECEMBER 

BRT 

16 30 Tip-Top. 
17 45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17 50 Atelier. 
18 50 Coronation Street. 
19 45 Nieuws. 
20 00 Christmas singalong. 
21 00 'Het meisje met de zwa

velstokjes. 
21 35 Mezza musica. Populaire 

muziek. 
22.25 Peege. TV-film. 
22 50 Het kerstwonder. 
23.30 Slot van het heilig jaar 

NED 1 

15.30 Avro's toppop. 
16.00 Kies je sport. 
16.25 De holle bolle boom, 
18,45 VerkeerspMcht, 
18.55 Nieuws, 
19 05 Van gewest tot gewest, 
19,50 Politieke partijen, 
20,00 Heil Caesar 
21,35 Nieuws. 
21.55 Panoramiek. 

22.25 Sprekershoek. 
22.40 Nieuws. 
23.00 Kerknachtdienst. 
24.00 Omroepparochie. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Heeft de regen een va

der ? 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Jonge mensen in kerst

sfeer. 
21 15 Van oude mensen, de 

dingen die voorbijgaan. 
22.05 Toccata. 
22.35 Nieuws. 

RTB 

16 45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18 55 Barbapapa, 
19 00 Mister Magoo, 
19 25 Antenne-soir, 
19 45 Nieuws, 
20 15 L'EnIèvement, TV-film. 
21 50 Jeux de Noel. 
22 50 Jesus est né en Prcwen-

ce Muzikaal sprookje. 
23 20 Orgelmuziek. 
23 30 Plechtigheden in Rome. 

25 DECEMBER 

BRT 

10 00 

11.00 
12 00 
15 00 
16 00 

16.45 
18 00 
18.05 
18 30 
19.10 
1915 
19 45 
20 00 
20 30 
22 35 

Protestantse kerstvie
ring vanuit Zwitserland. 
Eucharistieviering. 
Urbi et Orbi. 
Kerstkoncert 
En waar de sterre bleef 
stille staan. Poppenfilm. 
Billy Smarts kerstcirkus 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Wickie, de Viking. 
Jonger dan je denkt 
Verkeersveiligheid. 
De wereld van Dickens. 
Nieuws. 
Wachtwoord. 
La Traviata. Opera. 
Nieuws. 

NED 1 

11 00 Kerstkoncert. 
11 55 Urbi et Orbi 
12 30 Slot heilig jaar. 
14 30 Kerstfeest met het hart. 
15 00 Nieuws. 
15 02 Kerstkoncert 
16 05 Billy Smart's kerstcirkus 
17 00 Woord voor woord. 
18 45 Toeristische tips. 
18 55 Nieuws. 
19 05 EO Kinderkrant 
19.20 Windkracht 16. 
19 55 Doelenkoncert 1975. 
20 35 Kerstmijmering. 
21.00 Dolenkoncert 1975. 
21 35 Nieuws. 
21.40 Machiavelli. Dok 
23 10 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Brigadier Dog 
18 55 Nieuws 
19 05 De eilanden van de rode 

vogels. Dokumentaire. 
19 30 Oorlogswinter 
20 00 Nieuws. 
20 20 Wat je zegt., dat ben je 

zelf. 
22 20 Daar komen de schutters 
22.50 Jazz. 
23.15 Gedicht. 
23 16 Nieuws. 

RTB 

10.00 Protestantse kerkdienst. 
1100 Eucharistieviering 
12 00 Urbi et Orbi. 
14 15 Les aventures de Pinoc-

chio. Sprookjesfilm. 
16 20 Symphonie Forestière. 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
19,00 Histoire étrange. 
19 00 Mister Magoo. 
19.25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Le gendarme a New-

York. Franse film (1965). 
21.55 Oe filmmolen. 
Aansluitend : Nieuws. 

18 DECEMBER 1975 
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ZO€K€RgeS 

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 

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

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

R 150 

Zoeken passende betrekking : 
— Dame, gediplomeerde A6-A1 D 
handel (30 J.) asoekt deeltijdse be
trekking. 

— Jonge dame (23 J.), 5 jaar er
varing als verkoopster, zoekt pjts-
sende betrekking. 

— Tipiiste (19 j.) zoekt betrekking 
In kantoor. 

— Dame (24 J.), diploma public 
relations A1, zoekt passende be
trekking. 

— Licentiaat in de Rechten, In 
orde met legerdienst. 

— Technisch ingenieur, in orde 
met militaire dienst 

— Gediplomeerde tolk. 

— Bediende (47 j.). 

— Burgerlijk ingenieur, in orde 
met ntilitaire dienst. 

— Jonge man, 22 J., getuigschrift 
A3 elektriciteit en chauffeur rljbe. 
wijs C. 

— Gediplomeerde A3 elektrici
teit, brevet van monitor (30 J.), 

— Schrijnwerker (33 j .) . 

— Ervaren hoofidboekhouder (50 
laar). 

— Gediplomeerde har»del A6-A2 
(32 J.). 

— Traiteur (40 J.). 

— Gediplomeerde A6-A1 (26 J.). 

— Handdsreiziger (45 J.), tweeta
lig-

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

— Teohrtl'soh ingenieur scheikun
de (25 J.). 

— Technisch ingenieur elektronl-
ka, in orde met mHltaire dienst 
(24 j .) . 

— Ervaren bediende, kennis En
gels en Duits, boekhouding, BTW 
en sociale wetgeving, zoekt pas
sende betrekking. 

— 52-jarlge, ruime ervaring in het 
verzekeringswezen als dienstover. 
ste, zoekt passende betrekking. 

Wie kan helpen, kan schrijven of 
telefoneren naar W. Jorlssen, 
Louisastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 
015/41.35.96. R 157 

Zoekt aangepaste betrekking. Jon
ge man, diploma technisch-lnge-
nieur mechanika, bl] voorkeur In 
het Limburgse. Z.w. volksvert. E. 
Raskin, Ursulastr. 1 te 3745 Eigen-
bilzen, tel. 011/41.24.54. R 158 

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

Technisch bediende met A3 di
ploma mekanika en B2 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, kamerlid, Me-
chelseweg 62 te Kapelle-op-den-
Bos. Tel. 015/711.422. R 162 

Ik vraag aan alle nog vrije Vlaam
se Nelekens, omgev, Brussel, mij 
uiterst dringend te schrijven. Wie 
wil 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 
Eigenbilzen (tel. 011/41.24.54) of 
provincieraadslid J. Gabriels, Sie-
menstraat 28 te 3690 Bree (tel. 
011/46.22.90). R 161 

— Pas afgestudeerde apoteker 
zoekt passend werk. Inl. : tel . 02/ 
269.14.88. 

— Studentenkamer gevraagd voor 
3 1/2 maand, vanaf 15 december, 
omgeving St-Ellsabethklinlek Uk-
kel. Inl. : tel. 02/269.14.88. 

NATIONALE LOTERIJ 

WIJ HEBBEN JOBSTUDENTEN ! 
HEBT U JOBS ? 
Telefoneer: SociojCulturele Dienst 
UIA 031/28.25.28 (toestelnummer 
167), Unversiteitsplein 1, 2610 Wil-
rijk. 

GROOT-GENT 
Betrekkingen gezocht voor : La
borante A l - 'Helpster apoteek, 
met 5 jaar ervaring - Bediende 
magazijnier - Boekhouder - Elek
tricien A3 - Stagiaire opvoedster -
Llcenciate rechten (part-time). 
Voor inl. z.w. sen. O. Van Oote-
ghem,tel. 091/30.72.87. R 165 

Minder-valide, je kan me bij mijn 
proefschrift helpen door eens te 
schrijven hoe je je aanvaard voelt 
in onze maatschappij, of Je vol
doende kansen hebt tot een vol
waardige ontplooiing, of de wet
geving voldoende tegemoetko
mend Is... 
Adres : Duyck F., Nederweg 31, 
8700 Izegem. R 166 

Autorijschool ERASMUS, BegIJ
nenvest 99, 2000 Antwerpen, tel. 
33.60.58, nieuwe Dag-Kursus Weg-
kode start op maandag 22 decem
ber a.s. van 10 tot 12 uur. Twintig 
procent korting op de teoretlsche 
kursus voor VU-leden. R 167 

EEN KERSTGESCHENK 

20 JAAR VOLKSUNIE 

4 0 0 fr. op postrekening 

000-0147697-63 

ADVERTEER 
IN « W l | » 

TE KOOP 
Strombeek, hoek nieuwe laan 
en Gemeenteplein, Res. J .Van 
Ruusbroec. 

LUXE APPARTEMENTEN 
1, 2 en 3 sipk. + ruime 
terr., voll. inger. keuken. Luxe 
uitv. 
4 HANDELSRUIMTEN 

Inl. IMMOPLANNING, Bloemen-
dreeflaan 12, 1810 Wemmei. 
tel. 02/269.55.56. 

flflnseuoLcn 
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, 1780 Roosdaal-Strljtem 
Tel. (054)33.37.56 

Trekking op maandag 29 december te Brussel ^ > 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bt|hulzen i Cogels Osylel 71 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledega nckstraat 10 
Gent 

Tel. (091)22.49.61 

ENIG IN DE f 
NEDERLANDEN ; 

^KOSTUUMS 
kopen voor 

r . ^ k . »j3Bu;iwi;.-
KOSTUUM 

Al\es kan per stuk bekomen worden 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

Mevrouw, Mijnheer, iedere frank telt dubbel bij STANDING. 

de 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 

^ % L '^=ïl<«» 

k # ^ 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

mik 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

DONDERDAG GESLOTEN 
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

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

Tel. (031)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tapijt - Open haarden 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

Taveerne - Restaurant 
m CHECK POST » 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

KARAVANS 
Verkoop • verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel . (031)21.98.15 

n-ans Belrenslaan 278, B0R8BEEK 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tal. (02)268.14.02 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vrieae 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)3334..04 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gteenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 
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de mooiste plekjes 
voor u 

voorbehouden... 
Welke omgeving 
il ook wenst... 

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

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

Als klant kunt il tevens genieten van onze 
gratis voorstudie. 
OntwerfD + berekening + financieel advies. 
Een service die alleen Bouwbedrijf KUNNEN 
aan zijn klienteel kan aanbieden, dankzij een 
jarenlange bouwervaring en ernstige 
voorlichting -^1^ 

1 , ' ^ » 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJ 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

Informatiecentra in uw onmiddellijke omgeving 
antwerpen gent genk leuven 
mslr i e I ondcrbergen 43 | winterslagstraat 22 | brusselsestrsat 33 
Tel ( 0 3 1 ) 31 78 20 Tel ( 0 9 1 ) 25 19 23 Tel ( 0 1 1 ) 35 44 42 Tel ( 0 1 6 ) 2 3 3 7 3 5 
(5 lijnen) | ( 0 9 1 ) 25 94 69 I I 
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KOMM^MT/I/IR 

Over wat er allemaal gezegd werd 
op het CVP-kongres gaven de 
kranten van CVP-bloede zoveel 
rozegeur dat ons de lust verging 
die wierookwalmen hier nog eens 
herop te warmen. Wat er niet 
meer gezegd wordt in deze krin
gen kregen we bekommerd uitge
schreven door M. Ruys in « De 
Standaard » over het « vergeten 
Brussel ». In die algemene CVP-
karentie op Vlaams gebied wordt 
zelfs « Het Belang van Limburg » 
(Waar de brede stroom der Maas 
statig zeewaarts vloeit) ongerust 
over de Waalse waterchantage 
i.v.m. die Maas. Waar de CVP het 
blijkbaar ook af laat weten bij de 
verdediging van de belangen van 
de vrije universiteiten li jkt de 
plotse bekommernis van « Volks
gazet » op dit vlak we! wat plots 
« oppositioneel ». « Het Volk » 
vat zeemzoet de verklaringen sa
men van onze senator Van Oote-
ghem over de « vuile manieren » 
van een deel van de Gentse poli-
tielui. 

(W. Luyten) 

DE STANDAARD 
« In dat verband verwekt het 'm 
Vlaanderen ongerustheid, niet al
leen dat Brussel als een vol
waardig gewest wordt erkend, 
maar ook en vooral, dat in som
mige Vlaamse partijen blijkbaar 
geen aandacht meer wordt opge
bracht voor de hoofdstedelijke 
regio. Het heet daar dat alles wat 
onderwijs, taal en kuituur van 
de Brusselse Vlamingen betreft, 
onder de Vlaamse kultuurraad 
ressorteert en dus « veilig » is. 
In de Brusselse agglomeratie-
raad, in de Brusselse gewestraad, 
in het Brusselse agglomeratie
kollege, in de Brusselse GOM, in 
de Brusselse interkommunale — 
de lijSt kan nog langer worden 
gemaakt — hebben de Vlaamse 
vertegenwoordigers geen in
spraak, geen macht. In het Brus
selse ministerkomitee zetelt 
maar één lid, de liberaal De Win
ter. 

Het bevreemdt dat de Vlaamse 
regeringspartijen met die situa
tie vrede nemen. 
In de balans die de CVP zopas 
heeft gepubliceerd over ' twin
tig maanden regeringsbeleid » 
wordt ook nader ingegaan op de 
ruimtelijke ordening en de huis
vesting (twee geregionalizeerde 
sektoren) van het Vlaamse ge
west. Van Brussel is er geen 
sprake ». 

HET BELANG 
VAN LIMBURG 
« De Walen kunnen het kennelijk 
niet verkroppen dat de haven van 
Antwerpen een privilege zou 
worden toegekend zonder dat 
hun regio daar uitvoerige kom-
pensaties voor bekomt. Alsof de 
haven van Antwerpen een regio
naal bolwerkje zou zijn dat al
leen binnen de radius van de 
Boerentoren aktief is. Niemand 
kan betwisten dat de haven van 
Antwerpen een nationaal belang 
heeft. Haar aantrekkelijkheid en 
kompetitievermogen zijn even be
langrijk voor de Waalse industrie 
als voor het Vlaamse bedrijfsle
ven. 

Het tijdperk van de kommunau-
taire rekeningen en de kompen-
satiedrift is in volle opgang. In 
de haven van Zeebrugge mag 
geen dok meer gemoderniseerd 
worden zonder dat Wallonië voor 
hetzelfde geld nieuwe lantaarn
palen krijgt ». 

VOLKSGAZET 
« Nooit heeft men vertegenwoor
digers van het katoliek onderwijs-

net zoveel modder zien werpen 
naar de eigen instellingen en or
ganiserende machten als de offi
ciële woordvoerders van de CVP 
deze week. Zelden was het ook 
zozeer nodig dat socialisten, op 
punten waar het gelijk onbetwist
baar aan de zijde van de katolie-
ke universitaire overheid was, de 
verdediging opnamen, bv. van de 
steik benadeelde universitaire 
instellmg Sint-lgnatius te Ant
werpen I Daar gaat Tindemans 
geregeld feestredevoeringen uit
spreken. Terzelfder tijd verleent 
hij De Croo zijn fiat voor wurgen
de maatregelen, die door gans 

de Antwerpse universitaire ge
meenschap, de vrijzinnige inbe
grepen, worden veroordeeld ». 

HET VOLK 
« De figuur van de stedelijke poli
tieagent blijkt in de loop van drie
kwart eeuw heel wat van zijn 
pluimen te zijn verloren als we 
VU-senator Van Ooteghem mogen 
geloven. Want donderdag schet
ste hij in de Senaat een allesbe
halve vleiend beeld van de Gent
se politie. Die zou niet alleen 
onschuldigen mishandelen en we

derrechtelijk opsluiten, maar ook 
aanzetten tot het toebrengen van 
slagen, valse verklaringen afleg
gen, beroep doen op privé-onder-
zoekers en zelf op eigen houtje 
privé-onderzoeken organiseren. 
Dit laatste leidde zelfs tot de ar
restatie van een persoon die 
veertien dagen in de cel zat maar 
achteraf onschuldig bleek. Ver
der zou de Gentse politie zich 
ook overleveren aan het bescha
digen van andermans eigendom. 
Ook zou de Gentse politie aange
worven worden na examens die 
een aanfluiting zouden zijn van 
de eerlijkheid ». 

T GRATIS TOMBOLA 

UW spaargeld 
verdubbelt. 

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

Hoe meer u nu spaart, hoe meer u kunt winnen 
Ditmaal komt immers het gemiddelde bedrag, dat van 31 oktober 
1975 tot en met 31 januari 1976 op uw spaarboekje ingelegd zal zijn, 
m 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! 

tSLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
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