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Prof. dr Herman Mertens : 

"IK BEN BESCHAAMD..." 
Ik ben niet fier over mijn land waar dertig jaar na de bevrijding 
nog steeds moet worden betoogd voor amnestie. 
ik ben niet fier over de kristenen in dit land, die er met al hun 
politieke macht en maatschappelijke invloed nog niet zijn in ge
slaagd een amnestie-wetsvoorstel door het parlement in overwe
ging te doen nemen. 
Ik ben niet fier over mijn kerk, die het jaar van de verzoening 
viert doch zich als gemeenschap zo weinig engageert voor am
nestie, ondanks de recente oproepen van het episkopaat en on
danks de stimulerende werking van bepaalde aktiegroepen. 
Nee, ik ben helemaal niet fier. 
Ik ben beschaamd en ontgoocheld. 

Toch schrijf ik deze bladzijden zonder 
bitterheid of wrok. Ik doe het op het 
uitdrukkelijke verzoek van de redaktie 
van dit tijdschrift. Graag ben Ik hierop 
ingegaan, al had ik liever gewenst dat 
dit verzoek en het antwoord erop in
middels overbodig waren geworden, 
want door de feiten achterhaald. Dit is 
helaas niet zo, en ik koester geen illu-
zies. Misschien zal men het probleem 
laten uitsterven samen met de laatste 
slachtoffers ervan. Het heeft er alle 
schijn van. 
En ondertussen vieren wij ieder jaar 
Kerstmis (de tijd van de ontroerende 
vredesboodschappen) en roepen wij 
1975 uit tot het jaar van de verzoening 
Grote aanplakbrieven verkondigen het 
van hoge muren Ik herinner mij de af
fiche van enkele jaren geleden, die ve
le kerkpoorten sierde : « vergeven is 
tweemaal geven » ; en in het Frans 
(minstens zo mooi) : « Ie plus grand 
pardon ». Behalve voor de zwarten. 
Een amnestie-wetsvoorstel wordt zelfs 
nog niet In overweging genomen door 
een parlement waarin zeer vele kriste
nen zetelen die ieder jaar Kerstmis en 
dit jaar de grote verzoening vieren. 
Hoe dan ook, samen met goddank vele 
andere overtuigde Vlamingen, kristenen 
en niet-kristenen, wil ik het onrecht 
blijven aanklagen en blijven IJveren 
voor amnestie. Waarom ? — omdat 
ik probeer kristen te zijn en tracht te 
geloven in rechtvaardigheid en verzoe
ning, in vrede en solidariteit, in het 
ideaal van medemenselijkheid mij door 

het evangelie aangeprezen ; — omdat 
ik geloof in een God die Liefde heet 
en Trouw, Genade en Barmhartigheid, 
en die zich bevindt aan de overzijde 
van onze tegenstellingen wit-zwart, 
oost-west, links-rechts. 
Overigens ben ik de mening toegedaan 
samen met veel weldenkende volksge
noten, dat de repressie een uitgespro
ken anti-Vlaams karakter had, dat er 
enorm veel willekeurige arrestaties 
zijn verricht en dat een vrij groot aan
tal slachtoffers nu nog op een of an
dere manier de rampzalige gevolgen 
ervan ondervinden. Mogen wij ons in 
geweten desolidarizeren van de vele 
slachtoffers van deze onrechtvaardige 
(want willekeurige) en anti-Vlaamse re
pressie ? 

WAAROVER HET NIET GAAT 

Laat mij vooraf duidelijk stellen : dit 
artikel is geen pleidooi « na datum » 
voor kollaboratie en incivisme. De inval 
in Belgié en de vier jaar lange bezet
ting door de Duitsers zijn weerzinwek
kende wandaden geweest. Immoreel 
en niet goed te praten. Evenmin als 
de daden van verklikking van mede
burgers. Er is door de schuld van de 
Duitse bezetter onnoemelijk veel ellen
de en leed geschied. Wat er in het fort 
van Breendonk Is gebeurd (tijdens, 
maar ook na de oorlog) is onbeschrijf
lijk en zal ieder rechtgeaard mens met 
afschuw en walg vervullen. De kon-

In het oktobernummer van het tijd
schrift « Mensen Onderweg » hield de 
Leuvense hoogleraar prof. dr. Herman 
Mertens een moedig pleidooi voor 
amnestie. Wij drukken het hierbij af. 
Wellicht kan dit woord van een eer
lijk priester de bitterheid wat verzach
ten, die het hart van zovelen In Vlaan
deren kwelt, nu de 32e kerstmis sinds 
de oorlog voorbijging, en het kriste-
lijke « jaar van de verzoening » werd 
afgesloten zonder de zo lang verwach
te amnestie. 
En dit terwijl ons land bestuurd wordt 
door een regering waarin kristenen 
het overwicht hebben, en de eerste-
minister een katollek Is... 

centratie-kampen zijn een blijvende 
schande voor nazi-Duitsland. Het gaat 
er dus niet om de oorlogsmisdaden 
goed te keuren. 
Evenmin worden hier de verdiensten 
van de echte weerstanders in vraag ge
steld. Ik zeg « de echte » weerstan
ders : zij die reeds vóór de bevrijding 
aktief waren in het verzet en hun leven 
veil hadden voor volk en land. Alle eer
bied voor deze idealisten. Wij moeten 
deze verzetslieden erkentelijkheid be
tonen. 
Diepe eerbied wil ik betuigen aan deze 
weerstanders en oud-politieke gevan
genen, die zich heldhaftig hebben ge
dragen in de rampzalige oorlogs- en 
bezettingstijd, die gefolterd en mishan
deld zijn geworden door de nazi's, doch 
later zijn opgekomen voor amnestie, 
toen zij gekonfronteerd werden met het 
chaotische, willekeurige en buitenspo
rige van de na-oorlogse repressie. Ik 
denk hier aan Hubertina Aretz, Alois 
Verbist, Maurice Lacante, volksverte
genwoordiger-burgemeester Louis Kie-
booms, en zovele anderen. Deze ver
dienen dubbel onze achting en dank
baarheid. Van echte adel en grootmen-
selijkheid gesproken ! 
Ik wil in deze bijdrage niet uitweiden 
over de geschiedenis van de repressie 
en van de pro-amnestie-aktie. Hiervoor 
verwijs ik naar het voortreffelijk arti
kel « Amnestie » van Maurits Coppie-
ters en Walter Luyten in de « Encyclo
pedie van de Vlaamse Beweging », 
deel 1 (Lannoo, Tielt, 1973, biz. 93-98). 
Daarin vindt men het feitenmateriaal 
en bovendien statische en andere 
positieve gegevens. 

WAAROVER HET WEL GAAT 

Dit is een aanklacht tegen het feit dat 
er vandaag de dag, dertig jaar na de 
feiten, nog steeds slachtoffers zijn van 
de onrechtvaardige en anti-Vlaamse re
pressie. Luid moeten wij protesteren 
tegen het feit dat tot op heden het 
parlement weigert ieder wetsvoorstel 
terzake ook maar in overweging te ne
men (zelfs de franstalige PSC weigert 
dit, ondanks het « kristelijke » dat zij 
in haar partijvlag voert). 
Dit is een pleidooi voor een algemene 
amnestie-maatregel waardoor de laat
ste gevolgen van de onrechtvaardige 
(want willekeurige) en anti-Vlaamse re
pressie en epuratie worden opgeruimd. 
Zoals senator Maurits Coppieters aan
stipte in de televisieuitzending « Pano 
75 » van 10 juli 1975, moeten wij on
derscheid maken tussen de repressie 
— rechtspraak van krijgsraden of an
dere rechtbanken, — en de epuratie — 
dat waren gewoon de mensen die zon
der enige vorm van proces op een lijst 
van de auditeur terecht kwamen en 
daardoor buitenvlogen uit de post of 
als journalist of als griffier of wai 
ook ». 

Dat er nadien in heel wat gevallen eer-
hertsel is bekomen, neemt niets weg 
van het feit dat duizenden in Vlaande
ren gedurervde maanden in gevange
nissen zijn opgesloten geweest niet 
alleen met beroving van hun wedde 
doch ook met verlies van pensioen, op 
grond dat zij als strijdende flamingan
ten bekend stonden. 

Alleen een algemene amnestie kan op 
voldoende wijze de gevolgen hiervan 
uitwissen, niet de regeling van afzon
derlijke gevallen. Wat het begrip « am
nestie» betreft, citeer Ik volgende om
schrijving van de eminente Vlaamse 
rechtsgeleerde prof. dr. A. Jonckx : 
« Amnestie is een strafrechterlijk be
grip dat overal de vast omschreven be
tekenis heeft van een volkomen uitwis
sen van de strafbaarheid der feiten, 
welke tot de vervolging aanleiding ga
ven. Een begrip waaraan onafscheide
lijk is verbonden het onvoorwaardelijk 
vervallen van alle opgelegde straffen, 
voor zover nog niet uitgevoerd, en de 
volledige teruggave voor de toekomst 
van alle aan getroffene ontnomen rech
ten en bevoegdheden. 
Het begrip amnestie houdt aldus in, én 
ontheffing van straffen én rehabilitatie 
of herstel in eer en rechten. Maar wan
neer de amnestie verleend wordt met 
de ten deze op bijzondere wijze terug
werkende kracht, dit is, met aanwijzing 
in het verleden van een zeker tijdstip, 
waartoe het aanvragen van haar rechts
gevolgen wordt teruggebracht, dan 
geldt daarenboven amnestie als een 
vernietiging van alle rechtsvorderingen, 
veroordelingen en andere strafmaatre
gelen in de meest algemene en ruim
ste zin van het woord, die op het ho
ger aangewezen tijdstip gevolgd zijn. 
Deze amnestie heeft dank zij de terug
werking van de wet, die haar uitvaar
digt, van de speciaal bepaalde datum 
af eveneens tot bijzondere eigenschap, 
dat daartoe alle met de geamnestieerde 
feiten verband houdende beslissingen 
van de rechterlijke of andere machten, 
welke op of na de aangewezen datum 
tot stand kwamen, als vernietigd moe
ten worden geacht. 
Alle voor de belanghebbende schadelij
ke gevolgen van deze beslissingen ko
men van rechtswege te vervallen ; 
aan hen die daardoor last of hinder 
ondervonden worden, o.a. hun eer, hun 
rechten, hun goed, hun betrekkingen 
teruggeschonken, als waren zij in het 
bezit daarvan nooit gekrenkt geworden. 
België is vandaag de dag het enige 
westerse land waar van amnestie-wet
ten nog geen sprake is. Geen reden 
tot fierheid. Natuurlijk zijn door af
zonderlijke klementie-maatregelen vele 
individuele gevallen min of meer « ge
regeld ». Maar velen blijven nog steeds 
beroofd van hun burgerrechten, ook al 
hebben zij geen verklikking op hun ge
weten. Velen ondervinden nog de ge
volgen van de onrechtvaardige en anti-
Vlaamse repressie doordat zij geen 
volledig pensioen ontvangen, geen oor
logsschade trekken. Kinderen van nu 
reeds bejaarde of overleden incivieken 
worden lastig gevallen vanuit het sek-
wester .Oud-strijders van 1914-18, al
leen omdat ze de zonde van het fla
mingantisme hebben bedreven, trek
ken hun vuurkruis- en frontspreepren-
ten niet meer. In het reeds vermelde 
televisieprogramma « Pano 75 » zei 
Louis Kiebooms : 

•• daar is in de eerste plaats een re
den (nl. voor amnestie) voor meer 
rechtvaardigheid. Als voorbeeld haal 
ik aan dat de kleinste pekelzonde van 
Incivisme volstond om een man, en 
ook na zijn overlijden zijn civieke af
stammelingen, volledig te beroven van 
het gehele familiale bezit ». 
Individuele oplossingen blijken ontoe
reikend te zijn om de treurige nasleep 
van de repressie en de epuratie van
daag de dag helemaal op te ruimen. 

DE REPRESSIE WAS ANTI-VLAAMS 

Het is de tweede keer in een halve 
eeuw tijds dat Vlaanderen vecht voor 
amnestie. De eerste strijd Is onopge
lost gebleven, dus in feite verloren. 
Wat met de tweede ? Groot vraagte
ken. 
In het reeds geciteerde interview voor 
de Vlaamse TV zei oud-volksvertegen-
woordiger Louis Kiebooms : 
« onze frankofone medeburgers mogen 
niet vergeten dat de Vlaamse kollabo
ratie onder de oorlog hoofdzakelijk te 
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wijten is aan het feit dat de Vlaamse 
grieven nog niet waren weggewerkt 
en er aldus een reden was om tegen 
de Belgische staat te ageren ». 
Ik zou dit graag willen nuanceren door 
er op te wijzen, vooreerst dat de eko-
nomische kollaboratie in Vlaanderen 
niets had uit te staan met de Vlaamse 
beweging (over het algemeen werden 
de ekonomische kollaborateurs minder 
zwaar gestraft). Vervolgens dat ook 
het klimaat van anti-kommunisme door 
de kerkelijke instanties en door bepaal
de Katolieke Aktiegroepen gepropa
geerd, niet vreemd is geweest aan de 
politieke en militaire kollaboratie van 
bijv. de oostfrontstrijders. 
Er bestaat inderdaad een aanwijsbaar 
verband tussen de Vlaamse strijd en 
de kollaboratie met de Duitse bezetter 
in Vlaanderen tijdens de oorlog. Dit be
tekent dat de kollaboratie in Vlaande
ren goeddeels moet gezien worden te
gen de achtergrond van de geschiede
nis van de strijd voor kulturele en so
ciale ontvoogding van de Vlamingen in 
het Belgisch staatsverband. Tweemaal 
zijn wij gescheiden geworden van het 
Nederlandse Noorden, en wij zijn er als 
Vlamingen nooit wel bij gevaren. Méér 
dan een eeuw lang is de top van ma
gistratuur en legerleiding, de hofhou
ding, de hoogste ambtenarij, en noem 
maar op, in de handen geweest van 
anti-Vlaamse krachten. Een stiefmoe
derlijke behandeling kan moeilijk liefde 
wekken. Toch is het niet gemakkelijk 
de exakte draagkracht van het ver
band vlaamsgezindheid - kollaboratie te 
verdiskonteren. Vele overtuigde flamin 
genten kollaboreerden helemaal niet, 
waren zelfs niet duitsgezind. En zoals 
reeds aangestipt, de ekonomische kol
laborateurs kwamen meestal uit een 
ander kamp dan dat van de flamingan
ten. 

Het blijft ten andere zeer moeilijk om 
het begrip « kollaboratie » nauwkeurig 
te omschrijven. Men heeft er zich 
trouwens in het najaar van 1944 ook 
weinig om bekommerd wat het precies 
inhield. Vlaamsgezindheid werd gemak
kelijk verward met duitsgezindheid, en 
duitsgezindheid betekende kollaboratie. 
Wie niet uitgesproken wit was, werd 
voor zwart uitgescholden, en de zwar
ten moesten hangen. 
Het feit van het verband tussen de kol
laboratie en de vlaamsgezindheid moet 
genuanceerd worden en kan bovendien 
onmogelijk naar zijn juiste afmetingen 
worden geschat. Maar het verband tus
sen de vlaamsgezindheid en de repres
sie is een onbetwistbaar feit. De re
pressie was anti-Vlaams. Met het wa
pen van de repressie hebben de belgi-
cisten de Vlaamse beweging in de 
kiem proberen te smoren. Al wie in 
Vlaanderen naam had als kunstenaar, 
letterkundige, komponist, regisseur, to-
neelakteur, muzikant — op enkele uit
zonderingen na, meestal van liberale 
of socialistische huize — was ver
dacht, werd bedreigd, of gearresteerd, 
gebroodroofd, vernederd, gefolterd, zag 
zijn huis geplunderd en zijn huisraad 
stuk geslagen. Gedurende maanden zat 
de kulturele elite van Vlaanderen voor 
het grote deel in de gevangenis onder 
de mom van incivisme ; in feite omdat 
zij door en door Vlaming waren, en dit 
Vlaming-zijn konden uitzeggen, uit
schrijven en uitzingen. In het filmver
slag van « Pano 75 • op de vooravond 
van 11 juli 1975 kregen de televisiekij
kers een lijst te zien van Vlaamse voor
aanstaanden die min of meer harde 
klappen kregen van de repressie. Droe
vig. Terecht heeft Manu Ruys geschre
ven : « in Wallonië werden personen 
vervolgd en gestraft ; in Vlaanderen 
werd getracht een idee te vermoor
den ». 

De repressie was anti-Vlaams. Dit is 
een onloochenbaar feit, ook al heeft 
men wel eens gepoogd ons van het 
tegendeel te overtuigen. Het verzet 
tegen de amnestie komt voor een deel 
uit dezelfde anti-Vlaamse hoek. Amnes
tie is echter een Vlaamse eis en moet 
door een Vlaamse parlementaire meer
derheid worden afgedwongen. Amnes
tie is onze zaak. Een Vlaamse aangele
genheid door de Vlamingen zelf te re
gelen. 

EEN KRISTELIJKE EIS 

Ik heb de houding van de kerk gedu
rende al die jaren terzake niet goed 
begrepen. Kristenen hebben hun «zwar
te» medekristenen geschopt en gesla

gen, gebroodroofd, met stenen beko
geld. Anderen hebben goddank die 
schande a.h.w. weggewist door hun 
edelmoedige inzet voor de slachtof
fers van de repressie. Er zijn katolieke 
politici geweest, onder wie de « re-
kordhouder van de terechtstellingen » 
die de haat hebben aangewakkerd. An
dere, zoals de reeds herhaaldelijk geci
teerde volksvertegenwoordiger Kie-
booms hebben van bij het begin de 
repressie gelaakt. Er zijn prelaten die 
gezwegen hebben « uit voorzichtig
heid » ; er zijn er ook andere geweest 
die gesproken hebben ten voordele 
van de incivieken ondanks de kritiek 
van de zogenaamde patriotten. Maar 
de kerk in haar totaliteit ? Ik weet niet 
goed wat er van te denken. Ongetwij
feld is er de laatste tijd een gunstige 
kentering. Eigenlijk zou de kerk als 
groep, als geheel een vergroting moe
ten zijn van wat in 1948 door toedoen 
van pater Isfried Engels (Tongerio) tot 
stand kwam : een « antihaat-liga », 
waarin plaats is voor witten én zwar
ten. 
Samen met vele anderen was ik zeer 
blij met de oproep van Mgr. Daem, bis
schop van Antwerpen, in zijn brief over 
Verzoening op 1 februari 1974 : « Wat 
het politieke leven betreft denk ik o.a. 
aan de kwestie van de amnestie in ons 
land. Bijna dertig jaar na de jongste 
oorlog is daar nog geen komaf mee 
gemaakt. Het is bedroevend en bescha
mend. Nog zijn er mensen die verschil
lende groepen verder tegen elkaar op
zetten. Een land dat zich respekteert en 
dat beschikt over een gevestigde orde, 
moet breed kunnen zijn, vergeten en 
mensenlevens helpen heropbouwen. 
Het is niet goed, niet rechtvaardig, de 
plaag der polarizatie rond dit tema 
te laten voortkankeren. De verantwoor
delijken moeten er een einde aan stel
len door opnieuw onze gemeenschap 
voor allen open te stellen ». 
Spoedig daarop volgde de Verklaring 
van de Bischoppen van België ter gele
genheid van het Heilig Jaar (maart 
1974) waarin terloops gesproken wordt 
over de slachtoffers van de repressie : 
« medeburgers die veroordeeld werden 
voor politieke of ideologische misstap
pen tijdens de oorlog gepleegd, moeten 
er na dertig jaar nog steeds de pijnlij
ke gevolgen van dragen, terwijl hun 
kinderen en naastbestaanden behan
deld worden als burgers van tweede 
rang wegens feiten waarvoor ze per
soonlijk niet verantwoordelijk zijn ». 
Overduidelijk klonk de oproep van de 
Brugse bisschop, Mgr. De Smedt t i j 
dens de « nacht van de verzoening » 
te Kortrijk op 30 mei 1975 : 
« Kristenen kunnen vergeten en verge
ven. Ze weigeren geen amnestie. Ze 
eisen amnestie. Ze veroveren ze. Ze 
willen fundamentele gelijkheid ». 
ik ben echt eens benieuwd. 
Ik ben benieuwd welke de daadkracht 
van deze oproep zal zijn. 
Ik ben benieuwd of « wij » ons als 
« kerk » zullen inzetten om deze op
roep waar te maken zodat de amnes'tie 
er komt. Of wij onze politieke mandata
rissen die « pro » zijn de nodige rug
gesteun zullen verlenen. Want uitein
delijk moet de amnestie er komen via 
de politiek. 

KERK EN POLITIEK 

Natuurlijk is amnestie een politieke 
zaak en — zo zeggen de mensen — 
moet de kerk buiten de politiek blijven. 
Ik geef toe dat de kerk de autonomie 
van het politieke leven moet erkennen 
en dat zij liefst geen enkele poging on
derneemt tot restauratie van de oude 
alliantie kerk-staat, noch tot konfessio-
nalisering van het partijstelsel, noch 
tot klerikalisering van onze politieke 
instellingen. Ik heb dit uitdrukkelijk be
toogd in een vroeger nummer van dit 
tijdschrift onder de titel « Geloven is 
kleur bekennen » (Mensen Onderweg, 
oktober 1974, biz 17-21 ; vgl. ook mijn 
boek « Geloof en Politiek », Davids-
fonds, Leuven, 1972). 
Maar anderzijds moet de kerk de rol 
spelen van het kritische geweten van 
de eigentijdse samenleving. De kerk 
moet een kritische instantie zijn die 
het opneemt voor de verongelijkten, 
de verdrukten, de armen, de margina
len allerhande. De kerk moet trouw ri jn 
aan de boodschap van Jezus die een 
blijde tijding en een verlossing brengt 
aan « de armen » en daarom mag zij 

niet neutraal toezien en passief laten 
begaan wanneer humane waarden wor
den bedreigd en mensen onrecht lij
den. 
Zeker, de kerk mag zich niet identifi
ceren met een politieke partij noch 
met een politiek regime maar zij moet 
wel haar invloed gebruiken om het ide
aal van humaniteit veilig te stellen. 
Met struisvogelpolitiek en extreme 
voorzichtigheid worden geen prangen
de problemen opgelost en is de mens
heid niet veel gebaat. 
Is het niet voldoende dat kristenen — 
ieder afzonderlijk, op de plaats waar 
hij zich bevindt, met de mogelijkheden 
hem persoonlijk eigen — hun politieke 
verantwoordelijkheid opnemen ? Dat is 
ongetwijfeld al heel wat. Maar het kan 
gebeuren dat dit ontoereikend blijft. 
Als afzonderlijke enkelingen kunnen 
wij niet zo veel. Maar samen, in een 
sterk geordend en gestruktureerd ver
band, zijn wij tot heel wat in staat. Als 
geïnstitutionalizeerde geloofsgemeen
schap, als kerk-instituut (gehlërarchi-
zeerd) moeten wij ons engageren op
dat de waarden die het evangelie ons 
als streefidealen en geluksnormen aan
prijst, realizeerbaar zouden zijn in het 
leven van de individuen en groepen. 
Levenswaarden hebben een sociale 
kontekst en een maatschappelijke ruim
te nodig. Kristelijk geloof impliceert 
een integratie van de evangelische 
waarden. Het omvat bijgevolg een In
nerlijke bekering van het hart én een 
inzet voor een meer humane wereld, 
voor betere samenlevingsstrukturen. 
Wie de verzoening predikt als waarde, 
wie erin gelooft, zet zich in ook op het 
maatschappelijke vlak om ruimte te 
kreëren voor vergeving en verzoening. 
Wie het jubeljaar 1975 viert, wie de 
verzoening luide afkondigt, zet zich in 
voor amnestie. 

Wie opkomt voor amnestie elders, moet 
de eerirjkheid opbrengen ook hier voor 
amnestie te ijveren. Ik denk terug aan 
wat pater Max Wildiers, de internatio
naal befaamde teoloog, professor aan 
de University of San Francisco, ooit 
heeft gezegd tijdens het televisie-inter
view te zijnen huize : 
« Wij zijn geneigd te protesteren wan
neer in het buitenland hier of daar een 
executie plaats heeft of dreigt plaats 
te hebben en met recht, maar ik vind 
dat wij eerst en vooral de hand in 
eigen boezem moesten steken en dat 

het niet opgaat de splinter te zien in 
het oog van anderen wanneer men zelf 
een balk heeft in eigen oog ». 
Wildiers zelf, Vlaming uit één stuk én 
wereldburger, heeft recht van spreken, 
want enorm veel heeft hij gedaan voor 
honderden getroffen incivieken. 
Probeer je eens in te leven in de ge
moedstoestand van de katolieke, 
Vlaamse onderwijzer, nu op leeftijd 
en een schamel,« verkleind » pensioen 
genietend : geboren en getogen in een 
achtbare Vlaamse en katolieke familie; 
« gekweekt » aan een katolieke Nor-
maalschool (te Mechelen of elders) 
waar hem met de pedagogie ook het 
kristelijke én het Vlaamse idealisme is 
ingepompt door een begeesterend le
raar ; lid van een Vlaamse studenten-
bond met Rodenbach-mystiek ; nadien 
als onderwijzer werkzaam in de vrije 
lagere school van de parochie waar 
hij als vrijwillige duivel-doet-al, aktief 
is in al wat Vlaams of kristelijk is van 
Davidsfonds tot H. Hartbond, maar... 
en hier komt het, die de leeuwevlag 
uithangt, en simpatizeert met het 
Vlaams natiorwlisme; dan komt de oor
log en zoals vele anderen heeft hij 
lang gedacht dat de Duitsers de oor
log gingen winnen en hij heeft het ook 
eens enkele keren luidop gezegd ; en 
dan volgt zijn misdrijf : winterhulp. 
Gevolg : arrestatie op 5 september 
1944 ; nadien Breendonk, Dossinkazer-
ne te Mechelen, en vrijgelaten tien 
maanden later. En dan het baantje van 
reiziger ; en na vijftien jaar terug een 
paar jaren dienst in het onderwijs om 
met een heel klein pensioentje op rust 
te gaan, want de verloren jaren zijn 
niet te rekupereren. Een fiktief geval ? 
Ja. Maar geweven op het droeve stra
mien van tienduizenden reële gevallen 
van geschorste en afgezette onderwij
zers, bedienden, journalisten, ambtena
ren. Dat is het echte amnestie-pro
bleem. Daar ligt de schande van de Bel
gische repressie. 

En veronderstel nu dat deze Vlaamse 
en kristelijke onderwijzer — want dat 
blijft deze « zwarte » toch in zijn hart 
voor zijn gehele leven — in zijn paro
chiekerk de pastoor hoort preken over 
het heilig jaar, over boete en verzoe
ning, en dat wij in dit jubeljaar eikaar 
vergiffenis moeten schenken. . hoe zal 
deze taal klinken in de oren van deze 
voor altijd gestrafte incixiek ?... 
Nee, ik ben niet fier. 
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WAALS GEPRUTS AAN 
DE GRENS VAN DE DUITSE GEMEENSCHAP 
Op 11 lanuari jl. hebben wij op de 
hele bladzijde 8 van dit weekblad de 
samenvoegingsplannen van minister 
Michel onderzocht met betrekking tot 
het door duitstaligen bewoonde gebied 
van België, althans voor zover dit 
zich in de provincie Luik bevindt. 
Nu het desbetreffende ontwerp van 
wet in zijn definitieve vorm voorligt, 
dienen wij slechts weinig te wijzigen 
aan wat wij daarover bericht hebben. 

IN LUIK VERBETEREN DE WALEN 
HUN STELLINGEN 

Al de voorgenomen samenvoegingen 
gaan ongewijzigd door, behalve voor 
Aubel. Daarvoor is een merkwaardige, 
zeer waarschijnlijke ongewilde ver
betering aan te stippen. In stede van 
iet Waalse Neufchateau en een stuk van 
de verwaalste gemeente Weerst (War
sage) zal Aubel alleen een gedeelte 
van Charneux bij krijgen, en wel een 
weinig bewoond gebied, dit teneinde 
het landschap van Godsdal (Val-Dieu) 
tot een geheel te maken. De Waalse 
druk zal daar dus minder sterk wor
den dan wij vreesden. Hij is trouwens 
nu al zo sterk dat een herleving van 
het volksbewustzijn in de zgn. Plat-
dietse streek zeer problematisch 
blijft. 

Alles samen blijven we dus bij ons 
besluit van zovele maanden geleden : 
De samenvoeging van gemeenten in 
het oosten van de provincie Luik 
houdt In : 

« — de ietwat versnelde verfransing 
van Aubel en het Vlaams gedeel
te van Clermont ; 

— een versterkte administratieve 
wig tussen Eupen en Sankt VIth; 

— vergemakkelijkte verfransing van 
Ligneuville '? Duits kwartier ». 

NOG EEN WAALSE KOLONIE 

Duits gebied is er buiten Luik ook in 
de provincie Luxemburg. Het loont, 
dunkt ons, de moeite, na te gaan hoe 
minister Michel (zelf Luxemburger) 
daar te werk gegaan is. 
Vooreerst dient er op gewezen dat de 
in het zuid-oosten van deze provincie 
wonende Duitsers (thuis spreekt een 
aantal van hen nog een Moezelfran-
kische gewesttaai, die dicht bij het 
« Letzeburgisch » staat) officieel als 
Walen geboekt staan. In tegenstelling 
tot hun taaigenoten uit de zgn. Oost
kantons hebben zij nooit tot Duitsland 
behoord. Zij hebben zichzelf altijd als 
Belgen beschouwd, in de volle unita-
ristisch-franstalige zin van het woord. 
Hun volksbewustzijn is nooit sterk ont
wikkeld geraakt ; al werden tijdens de 
tweede wereldoorlog toch enkele 
« misstappen » begaan. Zij werden ook 
erg gehinderd door een soort tweede 
Brussel : de hoofdstad van hun vrij
wel franstahge provincie bevindt zich 
midden in het duitstalige deel ervan. 
Aarlen (« Arel ») is dan ook groten
deels verfranst en tast zijn « randge
meenten » volop aan. Sedert 1918 
wordt er geen Duits meer onderwezen 
in de lagere scholen van deze streek. 

SAMENVOEGING : 
EEN TWEESNIJDEND ZWAARD 

Van uit het standpunt van een verde
diging der inheemse bevolking tegen 
de opdringende (weliswaar gelaten 
aanvaarde) verfransing zou het gun
stig zijn, de overblijvende, nog min of 
meer duitstalige gemeenten te groe
peren, m.a.w. ze niet samen te voe
gen met franstahge. Ook al is de be-
stuurstaal overal en uitsluitend Frans, 
het maakt toch een heel verschil uit, 
of de bewoners van een gemeente in 
de dagelijkse omgang ondereen verder 
hun Duits dialekt kunnen spreken dan 
wel of zij (bv. in het verenigingsleven) 
dat in het Frans moeten doen. Anders
talige gehuchten konden stand hou
den in vroegere tijden, toen de kontak
ten en de overheidsbemoeiing tot wei
nig beperkt bleef. In onze tijd zijn zij 
veroordeeld tot snelle aanpassing. Dit 
is zo waar dat bij de samenvoegingen 
als regel gesteld werd : alleen tussen 
gemeenten met eenzelfde taaistatuut. 
Rond Brussel werd daarom zelfs geen 
enkele gemeente-met-onthaalregeling 
bij een samenvoeging betrokken. Re
gering en administratie beseffen dus 
terdege dat samenvoeging van anders
talige gemeenten tot strijd voert of 
tenminste tot opslorping van de ene 
taalgroep door de andere. 
Zij weten zeer goed dat de samen
voeging van gemeenten in een taal
grensgebied een veel grotere beteke
nis heeft dan elders. 

HET MES ER IN 

Het Duitse taalgebied in Luxemburg 
is echter officieel onbestaande. Sa
menvoegingen moeten daar dus ook 
geen rekening mee houden. En dat 
doen zij dan ook lekker niet. Ziehier 
hoe zij verlopen. 

AARLEN slorpt op : Niederelter (Au-
telbas), Bonnert, Girsch, Heinsch, 
Toernich alsook gedeelten van Wol
kringen (Wolkrange) en Herzig (Ha-
chy). Dit zijn allen duitstalige gemeen
ten, alleen zijn zij in zeer verschillende 
mate verfranst. Men kan deze samen

voeging het best vergelijken met een 
uitbreiding van de Brusselse olievlek. 
De officiële motivering luidt : « De 
nieuwe entiteit is de bevestiging -van 
een feitelijke toestand ». Dit is niet 
waar. Het overgrote gedeelte van de 
oppervlakte der verruimde stad Arel 
IS nog landelijk. En ook daar geldt : 
stedelijk = Frans ; landelijk = Duits. 
IBINGEN (Aubange) wordt de naam 
van een gemeente die voortaan ook 
Rachecourt en het gehucht Gerlingen 
Athem (Athus), Holdingen (Halanzy), 
van Metzig (Messancy) zal bevatten. 
Deze gemeenten zijn erg aangetast 
door verfransing, vooral ten gevolge 
van de nijverheid. De vele Waalse, 
Franse en Luxemburgse arbeiders-in-
wijkelingen hebben er de oorspronke
lijke bevolking overspoeld. Bpvendien 
is een derde van de gemeente Holdin
gen, doch precies dat derde waar de 
dorpskern ligt, van oudsher franstalig. 
De toevoeging van het zuiver Waalse 
dorp Rachecourt kan dan ook (« ei
laas » moet men bijna zeggen) de toe
stand weinig verslechteren. 

METZIG wordt de kern van wat nu nog 
Wolkringen, Heverdingen (Habergy), 
Hondelingen (Hondelange) en Selin-
gen (Selange) heet. 
Vanuit taaioogpunt is tegen deze sa
menvoeging niets in te brengen. De 
duitstaligheid ervan wordt zowaar 
door de memorie van toelichting nog 
voorgesteld als een reden tot samen
voegen. 

ATTERT, een eind ten noorden van 
Arel is nog tamelijk Duits gebleven. 
Hetzelfde kan men zeggen van de er 
aan toe te voegen gemeenten Nothum 
(Nothomb, in 1947 officieel nog bijna 
voor de helft duitstalig !) en Dieden-
berg (Thiaumont) ; EIcheroth (Nobres-
sart) echter en Tontelingen (Tonte-
lange) zijn er veel slechter aan toe. 
Ook hier moet men eerlijkheidshalve 
gewagen van een bevestiging der fei
telijke toestanden in het Attertdal. 
Voor MARTELINGEN (Martelange) ge
beurt er evenmin iets schadelijks. In
tegendeel, het wordt vergroot met het 
duitstalige gedeelte van het Anlier-
woud. 

In het uiterste zuidoosten van de provincie Luxemburg ligt nog een stukje Duits 
taalgebied dat « officieet » niet bestaat. De Waal Michel maakte van de fusies 
gebruik om wat nog overblijft te verbrokkelen. Stukje hier, beetje daar, Wallonië 
moet groter zijn... 

Anders is het gesteld met FAUVIL-
LERS. Alleen de oostelijke strook van 
deze gemeente is duitstalig. Het groot
ste gedeelte, daarin de dorpskern, is 
Waals. Bij deze Waalse kern worden 
nu gevoegd het sedert lang verfranste 
Hollingen (Hollange) en het nog vrij 
Duitse Tintingen (Tintange). Motive
ring voor deze samenvoeging : « Zij 
vormen een kanton, ook voor de post, 
en behoren tot dezelfde dekenij. Ge
legen op de Sure (bedoeld wordt de 
Sauer, n.v.d.r.) hebben zij hetzelfde 
karakter op landbouw- en toeristisch 
gebied ». Van de taal is opeens geen 
sprake meer. 

Wat HERZIG (Hachy) overkomt, het 
meest westelijk gelegen puntje van 
het Duitse taalgebied in Europa, is 
rampzalig. Het wordt gewoon verdron
ken in een geheel, genaamd «Habay», 
dat gevormd wordt door de louter 
Waalse dorpen Habay-la-Vieille, Ha-
bay-la-Neuve, Anlier, Houdemont en 
Rulles. 

Tenslotte wordt er schoon schip ge
maakt met het eenzame BOGKHOLZ 
(Beho). Dit is een duitstalige gemeen
te die sedert 1830 tot België behoort, 
aan het officieel duitstalige Thommen 
(kanton St. Vith) grenst doch ver weg 
ligt van de andere Duits-Luxemburgse 

. gemeenten. Zijn wijk Gommanster is 
Waals, en wordt nu afgehaakt ten 
bate van Vielsalm. Dit gebeurde ai 
eens tijdens de laatste oorlog, toen 
het door Duitsland werd aangehecht. 
Nu wordt het ondergebracht In de 
Waalse gemeente GOUVY, samen met 
de zuiver Waalse gemeenten Bovigny, 
Cherain, Limerlé en Montleban. 

VERFRANSING, 
GEWILD OF NIET 

De gevolgen van deze samenvoegin
gen kunnen we als volgt samenvat
ten ; 
— bevestiging van het Duitse gebied 
rond Metzig, in het Attertdal en zelfs 
een lichte verbetering te Martelingen; 
— ietwat versnelde verfransing in de 
nijverheidsstreek rond het Belgisch-
Frans-Luxemburgse drielandenpunt ; 
— afknaging in het noorden (Tintin-
gem) en in het westen (Herzig) ; 

- uitholling van het centrum door 
sterke uitbreiding van de Arelse olie
vlek. 
Te voorzien is dus dat binnen afzien
bare tijd België's Duits-Luxemburgs 
gebied in twee verkleinde stukjes zal 
uiteenvallen, een ten noorden en een 
ten zuiden van Arel. 
Het is mogelijk dat de samenvoegin
gen van gemeenten in Duits Luxem
burg niet gepland zijn met het boze 
opzet het Duitse taalgebied aldaar te 
doen inkrimpen. Maar dit gevolg zal 
er zeker aan vast zitten. 
Vermoedelijk heeft men zich aan de 
officiële leugen der Franse eentalig
heid gehouden en dus de samenvoe
ging aangepakt zonder rekening te 
houden met enig taalverschil, alsof 
het gewoon om Waalse dorpen ging. 
Dit is de meest onschuldige veron
derstelling. Ze is erg genoeg. 

Karel Jansegers. 
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FUSIES 

DE TEERLING IS GEWORPEN... 
Dinsdagavond 23 december viel 
het doek over het grote parle
mentaire fusiedebat. Na de Ka
mer van Volksvertegenwoordi
gers keurde ook de meerderheid 
van de Senaat het ontwerp-Michel 
goed zonder er ook maar één 
jota aan te wijzigen, met fouten 
en al. Alleen de Volksunie, die 
doorvocht tot het einde toe, 
stemde in blok tegen. De andere 
oppositiefrakties hadden enkele 
uren voordien het parlementaire 
halfrond reeds verlaten, uit pro
test tegen de handelwijze van de 
regering en haar meerderheid. 
Het debat moest in de Senaat in 
biezonder ondankbare omstandig
heden worden gevoerd het 
« nieuws » was er in feite al af 
sinds het Kamerdebat en boven
dien moest er, onder druk van de 
regering, worden vergaderd op de 
onmogelijkste dagen en uren. Het 
dient gezegd dat de oppositie, en 
dit strekt haar tot eer, zich hoe
genaamd niet schaapachtig neer
legde bij de regeringsoekazen 
(wat de meerderheidsgroepen 
wèl deden) maar een niet-afla-
tend tegenoffensief voerde. Zes
envijftig uur lang duurde het 
debat, gespreid over zes zittings
dagen. Volksunie en BSP namen 
er — tot woede van de letter
lijk zwijgende meerderheid die er 
zo vlug mogelijk vanaf wilde — 
niet minder dan 49 voor hun re
kening. De VU-fraktie, tot 15 man 
herleid door de ernstige ziekte 
van senator Souwens, stuurde 
haar woordvoerders niet minder 
dan 1 8uur op de tribune. De 50 
BSP-ers zorgden samen voor 31 
uur tussenkomsten. 
Het zou Ons al te ver leiden de 
tussenkomsten van de VU-sena-
toren hier, zelfs tot het uiterste 
beknopt, weer te geven. Ze kwa
men allemaal op de tribune om 
het wetgevend misbaksel van 
minister Michel te bestrijden. 
Men kan niet zeggen dat de VU-
senatoren zich bij voorbaat ge

wonnen gaven, ook al wisten zij 
heel goed dat er vrijwel geen 
enkele kans bestond ook maar 
iets aan het ontwerp gewijzigd te 
krijgen. De meerderheid stond 
immers, op bevel van de rege
ring, met de pink op de naad 
van de broek ! 
Overigens verliep het debat in de 
Senaat over het algemeen grondi
ger en technisch méér uitgediept 
dan in de Kamer, waar veel herrie 
was. Het kende enkele spannende 
momenten zoals toen de CVP-er 
Hulpiau zich tegen (ja, ja i] de 
afschaffing van de randfederaties 
kwam uitspreken en onmiddellijk 
daarna bij stemming in zijn hypo-
kriet hemdje werd gezet door de 
VU-fraktie. Of toen de socialisten 
aantoonden dat er nog een hele
boel fouten in de tekst zaten, die 
de meerderheid er desondanks 
wilde doordrukken (en inderdaad 
doordrukte I). Er waren zelfs en
kele dramatische momenten, zo
als toen VU-fraktieleider Jorissen 
aan de « alarmbel » trok en zich 
daarbij in wrekende bewoordingen 
tot de Vlamingen van de meerder
heidspartijen richtte. Of helemaal 
op het einde, toen hij in een op
vallend stille Senaat de dertien 
redenen opnoemde waarom de VU 

zou tegenstemmen (zie hiernaast) 
en ten slotte hulde bracht aan de 
vele verdienstelijke burgemees
ters, schepen en gemeenteraads
leden die zonder meer door de 
regering worden « afgedankt ». 
Ten slotte nog dit. Het fusiedebat 
in Kamer en Senaat heeft nog 
maar eens aangetoond op welke 
ontstellende wijze de uitvoerende 
macht steds meer macht en aan
zien van het parlement onder
graaft. Zij verlaagt de verkozen 
vertegenwoordigers van het volk 
tot een stel marionetten, waar
mee men doet wat men wil. Met 
deze regering-Tindemans is het 
dieptepunt nu wel bereikt, hoewel 
de eerste-minister bij zijn ambts
aanvaarding over « herwaarde
ring » sprak. Hij doet echter het 
tegenovergestelde l De slaafse 
houding van de meerderheidspar
tijen draagt natuurlijk zeer sterk 
bij tot deze betreurenswaardige 
devaluatie. Als de vertegenwoor
digers van de oppositie de rech
ten van het parlement hardnek
kig verdedigen veegt de meerder
heid al te gemakkelijk hun argu
mentatie als « politieke manoe-
vers » van de tafel. Een erg be
treurenswaardige ontwikkeling. 

Paul Martens 

EEN VERZOENINGSCEBAAR 
Bij gelegenheid van de kerstdagen drukt het partijbestuur 
van de Volksunie er zijn spijt over uit dat dit kerstfeest der
tig jaar na het beëindigen van de oorlog niet kon bekroond 
worden door een ruim gebaar van verzoening. 
Velen die, terecht of ten onrechte, mee gegrepen werden in 
de verwarring, de haat en de wraak van oorlog en naoorlog, 
ondervinden nu nog pijnlijke gevolgen van een rechtspleging 
die thans in de Westerse demokratieën niet meer zou aan
vaard worden. 
Het partijbestuur van de Volksunie hoopt dan ook dat de 
amnestiegedachte, wars van opbod of gelijkhebberij, eindelijk 
moge doordringen tot allen aie verantwoordelijkheid dragen 
in dit land. •Ji,^,-'. -

Er. 
Een denderend massafeest was het daar in dat 
Gentse « Kuipke » toen de VU er In november 1974 
haar twintigjarig bestaan vierde. Nokvol stak het 
Sportpaleis toen. 
Op zondag 29 februari a.s. moet het « Kuipke » weer 
kompleet vol lopen : dan geeft de VUJO haar den
derende EURANJE. Een grandioze muzikale happe
ning met troubadours uit alle delen van Europa. Zij 
hebben dit gemeenschappelijk dat zij samen hun 
geloof hl het Europa der Volkeren zullen uitzingen 

en de vaste wil hun volk te bevrijden van betutte
ling en onderdrukking. 
Organiseer van nu af de massale deelname. Alle 
hilichtingen : VUJO-sekretariaat, Voldersstraat 71, 
1000 Brussel. Tel. (02)512.51.60. 
Tegenover het Europa van de centraliserende staten 
stellen wij het Europa van de vrije volkeren, Europa 
verenigen betekent voor ons de volkeren van Euro
pa verenigen in federaal verband. Euranje I Zorg 
dat j'er bij bent I 

WAARDE 
LEZER(ES) 
Dit is dan het laatste « Wij »-
nummer van 1975. Wellicht 
heeft u inmiddels al het abon
nementsgeld voor 1976 be
taald ? Mocht dit nog niet 
het geval zijn, doe het dan 
zonder uitstel. We zouden het 
biezonder jammer vinden uw 
naam te moeten schrappen 
op de lijst met onze duizen
den trouwe abonnees. Stort 
dus 500 fr. op postrekening 
000-0171139-31 van « Wij », 
Voldersstraat 71, 1000 Brus
sel, en vermeldt erbij : abon
nement 1976. 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND MERKSEM : 

Vakantverklaring van de betrekking van 

Gezins- of Bejaardenhelpster: 

voor aanstelling van één part-time, 
alsmede voor het aanleggen van een 
werfreserve full-time en part-time. 

Aanvragen dienen uiterlijk op 12.1.76 ingediend. 

Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van 
de C.O.O., Jaak De Boeckstraat 3-11, 1060 Merksem. 

Dinsdagavond 23 december, net vóór de eindstemming, 
kv/am senator Jorissen een laatste maal op de tribune om 
op te sommen waarom de VU-fraktle zou tegenstemmen. Het 
waren evenveel striemende oorvijgen voor de (zwijgende) 
meerderheid : 
« Wij stellen vast dat de oppositie de raad van eerste-minis
ter Tindemans heeft gevolgd door hard te werken bij de 
bespreking van dit belangrijk ontwerp. 
Wat alle frakties niet kunnen zeggen. 
Zeker de meerderheidsfrakties niet die van hun kontrole-
recht geen gebruik maakten en die hun kontroleplicht heb
ben verzuimd. 
Met de dichter René de Clercq kunnen we zeggen : zij 
zwijgen en trekken hun traktement. 
Slechts een paar onder hen zijn hier komen uitleggen dat 
ze het ontwerp slecht vonden en het daarom zullen goed
keuren. 

Onze fraktie zal tegen stemmen : 

1. Omdat de regering de Senaat de tijd niet heeft willen 
gunnen om als bezinningskamer op te treden en dit belang
rijk ontwerp dat heel het land politiek herverkavelt, behalve 
Brussel dan, Edegem en Hove, als formaliteit in de Senaat 
heeft willen doordrukken. 
2. Omdat de regering de afschaffing van de randfederaties 
erbij heeft betrokken daar waar in de wetgeving van 1971 
samenvoegingen en federaties als komplementair werden 
beschouwt. 

NEEN! 
Omdat de eerste-minister in tegenspraak is met zichzelf, hij 
die altijd beweerde dat aan het kommunautair bestand — 
omdat de regeringsverklaring erover zwijgt — geen wijzi
gingen konden worden aangebracht zonder gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap. 
Omdat door deze kapitulatie een bescherming van de 6 rand
gemeenten met faciliteiten wegvalt en de grondspekulatie 
rond Brussel opnieuw vrij spel wordt gegeven. 
3. Omwille van het machtsmisbruik van de regering die voor 
de eerste maal bij zulk koninklijk besluit het parlement het 
grondwettelijk recht op splitsing ontzegt. 
4. Omdat de regering de termen van de wet van 23 juli 1971 
niet heeft geëerbiedigd door tal van gemeenten niet te raad
plegen over die samenvoeging waarbij ze uiteindelijk betrok
ken werden. 
5. Omdat de toelichtingen bij het ontwerp en het koninklijk 
besluit onvoldoende verantwoording verstrekt, te beknopt is, 
onvolledig, gebrekkig en foutief. 
6. Omdat de regering het uitstekend beginsel van de samen
voeging partijpolitiek heeft misbruikt en zo het ontwerp 
heeft vermorst. 
7. Omdat het doel van de samenvoegingen niet duidelijk 
werd omschreven, het begrip zgn. leefbare gemeente waar
om het schijnt te gaan niet werd bepaald en dit omdat de 
regering dan zelf zou hebben bewezen dat tal van leefbare 
gemeenten zinloos worden opgeruimd. 
8. Omdat het doel van de samenvoegingen, een betere dienst
verlening, niet kan worden bereikt door een gebrek aan 
financiële middelen, niet alleen omdat de vroegere extra
toelagen bij samenvoegingen groot 15 % de eerste en 10 % 
de volgende vijf jaren niet worden toegekend, doch dat daar
naast ook het gemeentefonds een aderlating ondergaat door 
het niet langer te berekenen met als maatstaf 16,139 % op 
de rechstreekse belastingen, doch als 7,61 op de Rijksbelas
tingen wat een vermindering van vele miljarden per jaar 
meebrengt. De Vereniging van Belgische Steden en Gemeen
ten schat die vermindering op 10 miljard per jaar. 

9. Omdat inzake personeelsvraagstukken voor een deel onder 
hen geen afdoende oplossingen werden voorgesteld. 
10. Omdat de wettekst zelf naar taal slordig is en soms 
onverstaanbaar. 
11. Omdat in het ontwerp materiële fouten zitten. 
12. Omdat zelfs ons amenderingsrecht op de wettekst een 
fikie werd daar het ontwerp niet naar de Kamer terug mag. 
13. Omdat men de Senaat, gelijk men hem thans heeft 
behandeld, tot een zinloze instelling maakt. 
Toch zouden wij op een positieve noot willen eindigen, en 
namelijk om een ander verzuim van de regering enigszins 
goed te maken. 

Wij willen namelijk de honderden burgemeesters en schepe
nen en de duizenden gemeenteraadsleden die zullen ver
dwijnen en die door de regering zonder een woord van dank 
wandelen worden gestuurd bedanken voor hun jarenlange 
inzet en hun jarenlang goed en vaak uitstekend werk. 
Wij menen dat ze deze dank meer hebben verdiend dan de 
onheuse behandeling die ze thans van de regering moeten 
ondergaan ». 

31 DECEMBER 1975 
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ONZE BEDREIGDE WELVAART 
Statistieken vormen geen aangename en 
onderhoudende lelctuur. Ze zijn trouwens 
als dusdanig niet bedoeld. Ze worden op
gesteld en gepubliceerd ter informatie van 
alle belangstellenden en om wetenschaps
lui toe te laten ze te gebruiken bij het be
studeren van een of ander aspekt van hun 
vak. 
Soms zijn die statistische gegevens ech
ter uitermate belangrijk en dan is het de 
taak van dag- en weekbladen die gegevens 
in een leesbare vorm onder de aandacht 
van hun lezers te brengen. 
De jongste cijfers met betrekking tot de 
evolutie van 's lands bevolking en met be
trekking tot de aktïviteitsgraad van die 
bevolking, vormen zo een stel belangrijke 
gegevens die beslist gemeengoed moeten 
zijn van elke Vlaming die enigszins begaan 
is met de toekomstige welzijnsproblemen 
van ons volk. We menen er derhalve goed 
aan te doen enkele markante cijfers onder 
de ogen van onze lezers te brengen, voor
zien van beknopt gehouden kommentaar. 

GEBOORTECIJFERS 

In 1961 werden in België 158.262 kinderen 
geboren. Dat was 17,22 geboorten per 
1000 inwoners. In 1973 was het aantal 
geboorten reeds gedaald tot 129.427 
baby's. Dat was nog slechts 13,27 ge
boorten per 1000 inwoners en amper 
77,06 % van het geboortecijfer van 1961. 
Een merkwaardig feit is hier alleszins 
dat Vlaanderen in 1973 voor het eerst in 
de Belgische geschiedenis een lager ge
boortecijfer had dan Wallonië : 13,27 te
genover 13,53 per duizend inwoners. i 

GEPENSIONEERDEN 

Bij de volkstelling van 1947 telde België 
909.889 inwoners van 65 jaar en ouder, 
in 1961 waren dat er reeds 1.123.144 en 
in 1970 was dit cijfer opgeklommen tot 
1.295.708. Op dit ogenblik moet men de 
kaap van 1,4 miljoen 65-plussers voorbij 
zijn. 

In percenten uitgedrukt : een evolutie 
van 10,69 % van de bevolking in 1961 
naar 14,21 % in 1975. 

AKTIEVE BEVOLKING 

Alhoewel gegevens over de ekonomisch 
aktieve bevolking in ons land « schaars, 
onnauwkeurig en betwistbaar » zijn, zo
als Ch. Van Herbruggen tijdens het Xe 
Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch 
Kongres in 1971 liet opmerken, zijn toch 
benaderende gegevens hieromtrent be
schikbaar en mag men de globale aktivi-
teitsgraad van de Belgische bevolking 
tussen 35 en 40 % situeren. Gewestelijk 
gespreid zou de aktïviteitsgraad in Vlaan
deren een weinig hoger liggen dan in 
Wallonië en het hoogst in Brussel-Hoofd-
stad. 

Over deze gegevens kunnen heel wat 
beschouwingen ten beste gegeven wor
den. We beperken ons tot het volgende : 
— Een dalend aantal geboorten geeft als 
eerste rezultaat een kleiner aantal school-
gaanden, wat o.a. en direkte weerslag 
heeft op de tewerkstelling in die sektor. 
Een dalend geboortecijfer geeft nadien 
ook minder aktieven, tenzij geput wordt 
uit de vrouwelijke rezerve en/of meer 
gastarbeiders aangetrokken worden, wat 
evenwel ook niet zonder problemen kan 
gebeuren. 

— Een stijgend aantal bejaarden brengt 
onvermijdelijk een grotere pensioenlast 
met zich — ook bejaarden hebben recht 
op hun deel van de welvaart — die door 
de aktieven moet gedragen worden. Deze 
aktieven dienen ook In te staan voor 
andere kategorieën niet-aktieven, die 
evenzeer hun deel van de welvaart moe
ten krijgen. 
Iedereen begrijpt dat een ingewikkeld 
probleem, in oorzaken én in gevolgen, 
als datgene hierboven aangeraakt, niet 
in enkele paragrafen uit de doeken kan 
gedaan worden. Dat was ook niet de 
bedoeling. Enige en uitsluitende bedoe
ling was : uzelf, geachte lezer(es), aan 
het denken te zetten. 

We geven u nog enkel volgende overwe
ging mee : steeds meer welvaart eisen 
en steeds minder offers brengen, gaat 
niet samen. Ofwel eisen we minder, of
wel brengen we meer offers. Laat ons ho
pen dat het probleem van het dalend 
Vlaams geboortecijfer niet ook onze wel
vaart zou bedreigen, waarbij de zwaksten 
onvermijdelijk als eerste slachtoffers zou
den vallen. In zover dit dalend geboorte
cijfer een gevolg is van een betreurens
waardige geesteshouding bij een deel van 
onze bevolking, zal het er op aankomen 
te strijden tegen het materialisme van de 
konsumptiemaatschappij, die de kiemen 
van haar eigen ondergang onmiskenbaar in 
zich draagt. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 
BOUWVERGUNNING (I) 
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Ruimtelijke ordening is stilaan 'n omvangrijk domein 
geworden in onze wetgeving. Het boek van prof. 
Suetens bv. telt 160 biz. en de UGA-Gids van Was-
tiels telt 223 biz. Mandatarissen en sociale wer
kers hebben er dan ook voortdurend mee te maken. 
Daarom geven we hier de beginselen van de proce
dure bij het aanvragen van een bouwvergunning. 

Wie levert de bouwvergunning af ? 

a. Het betrokken perceel ligt niei in een bij KB 
goedgekeurd BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), 
noch in een goedgekeurde verkaveling. 
In dit geval wordt de bouwvergunning afgele
verd door het Schepenkollege, na advies te heb
ben ingewonnen bij de provinciale dienst van 
stedebouw. Dit advies moet binnen de 35 dagen 
aan de gemeente meegedeeld worden. Indien 
het advies binnen deze termijn niet wordt ver
strekt, wordt het geacht gunstig te zijn. Na ver
strijken van de termijn van 35 dagen of na ont
vangst van het advies, neemt het Kollege de 
beslissing. 

b. Het betrokken perceel ligt wel in een bij KB 
goedgekeurd BPA of in een goedgekeurde ver
kaveling. 
In dit geval levert het Kollege zelf de vergun
ning af. Afschrift moet gestuurd worden aan de 
Dienst voor de Stedebouw, waar men de ver
gunning kan Intrekken indien iets niet in over
eenstemming zou zijn met het BPA of met de 
verkaveling. 

Hoe dan ook, de aanvrager moet binnen de 75 
dagen na de aanvraag door het gemeentebestuur 
van de beslissing (gunstig of ongunstig} verwittigd 
worden. 
Indien deze verwittiging uitblijft, kan de betrokkene 
zich per aangetekende brief richten tot de Provin
ciale Dienst voor de Stedebouw met het verzoek 
de beslissing te mogen kennen. Hij voegt bij deze 
brief een afschrift van de brief en van het bouw
dossier dat hij aan het gemeentebestuur gestuurd 
heeft om de vergunning aan te vragen. De provin
ciale dienst moet dan binnen de 30 dagen een 
beslissing nemen. Blijft het antwoord uit, dan 
betekent zulks dat de vergunning geweigerd werd. 
Noteer ook nog dit : Bij ongunstig advies van de 
provinciale Dienst voor de Stedebouw is de ge-
meente-overheid verplicht de gevraagde vergunning 
te weigeren. Zelfs bij gunstig advies van de Dienst 
voor de Stedebouw kan het gemeentebestuur de 
vergunning weigeren, mits deze weigering te moti
veren. Eventueel kan de vergunning afhankelijk 
gemaakt worden van bijkomende voorwaarden. 

Hoelang is een bouwvergunning geldig ? 

In beginsel is een bouwvergunning één jaar geldig, 
tenzij intussen met de werken is begonnen. Een 
verlenging van deze termijn met één jaar is moge
lijk. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

VAN 
EDGARD DELVO 

We hebben in ons blad van 27 november 
j l . op deze bladzijde het boek besproken 
van Edgard Delvo, door De Nederlandse 
Boekhandel uitgegeven onder de titel 
« Sociale Kollaboratie - Pleidooi voor 
een volksnationale sociale politiek ». In 
deze bespreking komt volgende zin voor : 
« Tegen het einde van de oorlog ging hij 
(d.i. E. Delvo) over naar DeVlag van 
Berger en Van de Wiele ». Deze bespre
king en deze zin bezorgde ons vanwege 
de betrokken auteur een vriendelijke 
brief, waaruit we de belangrijkste para
grafen hieronder afdrukken. 

" Vooreerst, mijn oprechte dank aan Cw 
voor de waarderende recensie over mijn 
boek « Sociale Kollaboratie ». Volledige 
overeenstemming in standpunten is klaar
blijkelijk niet het kriterium waarnaar hij 
het werk van anderen beoordeelt en dat 
is beslist een lofwaardige opvatting die 
men niet altijd bij kritici aantreft. 

In de tekst van Cw komt echter de als 
een vaststaand feit voortgebrachte be
wering voor : « Tegfen het einde van de 
oorlog ging hij over naar de DeVlag ». 
(...) 

Dat ik als medestichter van de Eenheids
beweging tot het einde van de bezetting 
in de gelederen van het VNV heb gestaan 
— en daar alléén ! — kan echter aan 
geen twijfel onderhevig zijn. (...) Nadat 
dr. Elias, die te recht de mening was 
toegedaan dat voor zijn partij op Duitse 
bodem geen politieke rol meer was weg
gelegd, daar hij het VNV ontbonden had, 
heb ik deel uitgemaakt van de Vlaamse 
Landsleiding, die men niet met de De 
Vlag mag verwarren. Zeker, de politieke 
leiding ervan beruste bij dr. Van de 
Wiele ; maar die Vlaamse Landsleiding 
was als emigrantenregeling bedoeld en 
beoogde al diegenen te omvatten die, 
ondanks het noodlottig verloop van de 
krijgsverrichtingen, bereid bleven aan 
Duitslands zijde te kampen en die zich 
niet afvroegen wie het uiteindelijk zou 
halen, maar wel wie het moest halen 
zo we enige kans wilden krijgen om onze 
droombeelden te verwerkelijken. 

Die Vlaamse Landsleiding werd bijge
staan door een komitee van drie leden 
met voor Vlaanderen onvergelijkelijke 
verdiensten : priester Cyriel Verschaeve, 
dr. August Borms en prof. dr. A. Jacob, 
simbolische namen in de strijd voor de 
opgang van ons volk. De gebundelde ta
ken van die Vlaamse Landsleiding waren 
toevertrouwd aan drie * gevolmachtig
den ' die hun medewerkers eigenmachtig 
en op eigen verantwoordelijkheid aanstel
den, waarbij ze geenszins op leden van 
één bepaalde organizatie aangewezen 
waren. Dat driemanschap bestond uit dr. 
Rene Lagrou, prof. dr. Rob. Van Roos-
broeck en mezelf. In die Vlaamse Lands
leiding heb ik precies dezelfde sociale 
opvattingen voorgestaan als in het VNV 
tijdens de bezetting in België. (...) 

- Wij » is het orgaan van de Volksunie 
waartoe ik zéïf behoor en het richt zich 
tot geestes- en strijdgenoten met wie ik 
sedert tientallen jaren innig kameraad-
schappelijk verbonden ben. (...) Ik wens 
niet dat hun oordeel vertroebeld wordt 
door een voorstelling die geen onder
scheid maakt tussen de Vlaamse Lands
leiding en de DeVlag. Zonder dat onder
scheid krijgt een houding, die louter vol
harding en hardnekkigheid geweest is 
(...), een bijsmaak van laakbare afvallig
heid ». 

We hebben Edbard Delvo graag het woord 
verleend en hopen op deze wijze een 
misverstand uit de wereld te kunnen hel
pen. Waar wijzelf deze verkeerde voor
stelling van de feiten gehaald hebben ? 
Bij Arthur De Bruyne, een overigens zeer 
verdienstelijk historikus en publicist, die 
op biz. 143 van zijn pocket over Hendrik 
De Man en Cyriel Verschaeve zegt : 
•< ... Delvo, die later van het VNV zal 
overgaan naar de DeVlag, ... » en op 
biz. 263 laat uitschijnen dat Delvo geen 
VNV-er meer was op het ogenblik dat 
hij van de Landsleiding deel uitmaakte. 

Cw. 
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Het jaar 1975 
doet zijn deuren dicht. 
Was liet een goed jaar ? 
Was het een slecht jaar ? 
Misschien niet, misschien wel. 
Nog even, vóór alle spiegels 
gebarsten zijn, alle ruiten 
aangeslagen, een blik in het 
achtergelaten landschap waar de 
feiten roerloos naast elkaar staan. 

Dag aan dag, komend uit een 
mistig voorjaar dat de 
autoloze zondagen en de 
energiekrisis overleefde regelrecht 
naar een Waals-Vlaams 
luchtgevecht waarin ministers 
de stuurknuppel bedienden. 

1975 het jaar van TAK en Nols, 
van de vrouw en het monument 
alsof beiden met mekaar 
mogen verward worden. 
Het jaar van de autogordel en 
de hondsdagen, 
van de schippersstaking die 
langzaam doodbloedde omdat 
honger en ellende sterker zijn dan 
trots. Een jaar met weer veel 
Belgische oorlogswapens 
overal ter wereld. 

Een jaar waarin 11 juli weer geen 
feestdag was maar een krampachtig 
verlangen naar de definitieve 
bevrijding van het unitaire België, 
vandaag vermomd als drieledige 
gewestvorming, 
of inflatie, of watersjeiks. 

1975 doet de deuren dicht, 
weer een jaar voorbij zonder 
amnestie. Het jaar van 
de Verzoening kwam dus te vroeg. 

JANUARI 

maurits van liedekerke 

De eerste dagen van 1975 hebben nog 
maar pas hun feestneus afgezet of daar 
steekt het naakte leven reeds zijn kop 
op. Scholieren, studenten en andere men
sen van goede wil trekken de verzopen 
akkers op om aardappelen en maiskol-
ven te rooien. De militairen staan ook op 
de akkers, maar die worden daarvoor 
betaald. 

Op 4 JANUARI rijden honderden « groene 
fietsers » hun trietseling (een kombina-
tie van trein en fiets). Ze doen dat om 
te protesteren tegen het graven van het 
duwvaartkanaal Oeiegem-Zandvliet. Met 
dit protest geraakte het probleem niet 
opgelost maar verdween (voorlopig) in de 
fardes van voor- en tegenstanders. 
Vandaag, 5 JANUARI, overlijdt Lode Bon
te ("1908). Hij was de eerste Vlaming die 
in het Belgisch leger franstalige bevelen 
weigerde op te volgen en het voorbeeld 
was voor dienstweigering om Vlaamse 
motieven. 

Duizenden, vooral jonge mensen lo
pen op 12 JANUARI door de straten van 
Brussel om te protesteren tegen de aan
koop van nieuwe oorlogsvliegtuigen (om 
30 miljard fr.). De Vlaams-nationalisten 
vormden een opgemerkte groep manifes
tanten met de Leeuwevlag en « nooit 
meer oorlog ». 

— Ondertussen is de zaak Frans Van 
Mechelen aan de orde. De oud-minister 
van Nederlandse Kuituur had zijn ministe
rie in duistere omstandigheden verlaten. 
Alhoewel deze zaak in het parlement ter 
sprake komt wordt echter nooit duidelijk 
gezegd wat deze « duistere zaken » nu 
precies zijn. 

— De bewoners van Brugge en omstre
ken worden verder beroerd door de 
fluorzaak Bayer-Rlchmann. Koeien ster
ven staande .. 

11 JANUARI. Het Vlaams-nationaal week
blad « Wij » bestaat twintig jaar. Deze 
blijde gebeurtenis wordt in aanwezigheid 
van de hele Vlaamse pers gevierd. Ter
zelfder tijd wordt het boek « 20 jaar VU » 
(door Fr. Van der Eist) aan de pers voor
gesteld. 

16 JANUARI. Op een perskonferentie te 
Brussel stelt de VU haar inkomensbeleid 
voor. De meeste kranten zijn het er over 
eens dat dit dokument een evenwichtig, 
ernstig en volledig werkstuk is. 

Donderdag 23 JANUARI is een zwarte dag 
in de geschiedenis van de Vlaamse Be
weging. Het voorstel-Jorissen tot split
sing van het kiesarrondissement Brussel-
Hal le-Vil voorde wordt door de meerder
heidspartijen verworpen. CVP-senator Ley-
nen (Limburg) komt het standpunt van 
zijn fraktie in het Frans meedelen. De 
eerste-minister is nergens te bespeuren. 

's Anderendaags krijgt hij van TAK mos
selen kado... Vanwege de VUJO een la
ding vijgen... 
Voor de radio en TV geeft eerste-minister 
Tindemans vandaag, 25 JANUARI, een re
geringsmededeling weg. Hij probeert de 
negatieve stemming van de meerder
heidspartijen te verantwoorden. De eko-
nomische toestand eist nu alle aandacht 
op. Een regeringskrisis moet nu verme
den worden. In dezelfde mededeling krijgt 
TAK in bedekte bewoordingen een veeg 
uit de pan. 

Door het parlement te negeren en zich 
tijdens het weekeinde rechtstreeks tot 
de bevolking te richten is het voor ieder
een duidelijk dat Tindemans zijn boekje 
te buiten is gegaan Heelwat instanties 
drukken hun ongenoegen daarover uit. 
Op een perskonferentie zegt de VU-lei-
ding dat 1974 voor Vlaanderen een slecht 
jaar was. Enkele in het oog springende 
punten : het mislukken van Steenokker-
zeel, het veto-Perin, de voorthollende in
flatie, de werkloosheid die vooral Vlaan
deren teistert. Gevolg : de Volksunie zal 
haar oppositie zowel binnen als buiten 
het parlement verstrakken, 

27 JANUARI. Met veel officieel gedoe 
gaat het Jaar van de Vrouw (UNO-initia-
tief) ook in dit land van start. Tijdens de 
openingszitting moet Nelly Maes de plaats 
ruimen voor een te laat komende Wilfried 
Martens .. 

FEBRUARI 

Op de EERSTE TWEE DAGEN van deze 
maand, gaat het tweede luik van het VU-
kongres door in de Limburgse hoofdstad 
Hasselt. 
Op dit kongres wordt het duidelijk dat de 
VU de interne moeilijkheden en de min
der goede verkiezingsuitslag van 1974 te 
boven is gekomen. Waarnemers zijn het 
er over eens dat het een eensgezind en 
levenskrachtig kongres is. 

9 FEBRUARI. TAK-betoging te Schaarbeek. 
Rijkswacht en Nols-politie treden zeer 
scherp op tegen de betogers. Er heerst 
paniek bij de Rijkswachtstaf over het on
verantwoorde gedrag van sommige jonge 
rijkswachters. 
Omdat alle wettelijke middelen uitgeput 
zijn treden een tiental VU-parlementairen 
vandaag 13 FEBRUARI dan maar zelf op 
tegen wetsovertreder Nols. In de loket-
tenzaal van het Schaarbeekse gemeente
huis verwijderen zij de franstalige bor
den. Het komt er tot een woeste partij 
met de politie De parlementairen gaan 
voor een tijdje Nols' nor in. 

17 FEBRUARI. Omdat de Vlaamse beto
ging van 24 nov. het Vlaams-Brabantse 
stadje Halle heeft bezoedeld, houden va
derlandslievende verenigingen en Bel-

Begin 197S staan akkers en weiden blank. Te Brussel stelt advokaat Chomé zt]n omstre
den boek over Mobutu voor. 
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gische oudstrijders er een soortement 
herstelbetoging. Burgemeester Nols legt 
een bloemenkrans neer... 
Men pinke een traan weg. 

— Op hun bijeenkomst beslissen de Brus
selse burgemeesters alle betogingen van 
Vlaamsgezinden op de agglomeratiegrond 
te verbieden. 

— Te Mortsel verklaart CVP-voorzitter 
Martens dat de Vlamingen geen gebruik 
meer mogen maken van hun meerder
heidspositie in het parlement, noch voor 
het afdwingen van de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel, noch voor 
amnestie. Deze problemen moeten in het 
vervolg opgelost worden In een dialoog 
van gemeenschap tot gemeenschap. 
— Aan de Leuvense Alma Mater wordt 
Kurt Waldheim (UNO) doctor Honoris 
Causa. 

15 FEBRUARI. Het land kent vandaag 
151.858 volledig werklozen, wat een stij
ging betekent van 2.7 % . Vandaag wordt 
ook het SABENA-verlies van 1974 bekend 
gemaakt : 1,8 miljard. 
In deze maand februari werd de Vlaamse 
bard Willem De Meyer 75 jaar. Het leven 
werd nog wat duurder, van 1 frank bij 
voor een pilsje tot 6 fr. bij voor een kg 
boter ! 

MAART 
2 MAART. Te St. Niklaas houdt de VUJO 
haar kongres onder het motto : « met 
bevrijde mensen en ontvoogde volken 
naar wereldvrede ». Verslaggevers, zelfs 
uit meest verdachte hoeken, gaan er mee 
akkoord dat de VUJO de kinderschoenen 
definitief is ontgroeid. 

6 MAART. De Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht veroordeelt de taaitoestan
den in de gemeente Schaarbeek. De 
Vlaamse verenigingen menen dat de re
gering nu niet langer meer kan talmen en 
fikse maatregelen moet nemen tegen 
burgemeester Nols. 
De Vlaamse zangeres Ann Christy verte
genwoordigt op 8 MAART met het liedje 
« Gelukkig zijn » België op het Eurosong
festival. Zij eindigt op de voorlaatste 
plaats. 

12 MAART. Door Gent marcheren 500 
scholieren en studenten, tegen de zaak 
Schaarbeek en de wantoestanden in de 
Brusselse ziekenhuizen. 

15 MAART. De BSPSB houdt een protest
meeting in het Brusselse St. Gillis tegen 
« de regering van het dure leven ». Mede
voorzitter Claes zegt in de slotmeeting : 
« De faktuur die de BSP de regering zal 
aanbieden loopt steeds hoger op ». En 
over Schaarbeek nogal kleinerend : « Van
daag loketten, morgen toiletten 1 ». 
Vandaag 16 MAART wil TAK opnieuw in 
Schaarbeek betogen. Er is een betogings
verbod uitgevaardigd en Schaarbeek 
wordt hermetisch afgegrendeld. Geen kat 
kan erin noch eruit. Een leeuw blijkbaar 
wel, want onder de neus van de rijks
wachters stappen een driehonderd beto
gers zingend op naar de burcht van Nols. 
Ondertussen marcheert een tweede TAK-
betoging door Vilvoorde. Op de grens 
van Evere en Schaarbeek komt het in de 

namiddag tot een hevig treffen met de 
rijkswacht. 
De bescherming van wetsovertreder Nols 
door Tindemans op 16 MAART kost de 
schatkist niet minder dan 6 miljoen fr... 
De burgemeesters van de Antwerpse ag
glomeratie laten in een resolutie weten 
dat de Schaarbeekse iokettenregeling 
een vernedering is voor alle Vlamingen. 

In het Waalse Charleroi manifesteren op 
24 MAART 40.000 arbeiders voor werk in 
eigen streek. Ondanks de vele miljarden 
rijkssteun is dit landsgedeelte aan een 
ernstige ekonomische krisis toe. De cen
traliserende wurgpositie van Brussel doet 
Wallonië dus ook geen goed. 

24 MAART. Burgemeester Nols wordt 
door minister Michel op het matje geroe
pen. Beide heren zullen over de Schaar
beekse toestand spreken. Als het onder
houd voorbij is verschijnen belden voor 
de fotografen mekaar vriendelijk hand-
drukkend. Van een « galant kompromis » 
waarvan sprake komt niets in huis. De 
toestand blijft zoals hij was. 
Andere Brusselse burgemeesters dreigen 
er mee het voorbeeld van Nols te volgen. 
Niets zal hen tegenhouden dat te doen, 
want eerste-minister Tindemans treedt 
toch niet op. 

26 MAART. Het parlement keurt de huis-
huurwet goed. Deze zal half april van 
kracht gaan. Weliswaar een gebrekkige 
maatregel is deze toch een eerste stap 
om de prijzenvlucht enigszins in de dij
ken. 
— Vandaag wordt bekend dat het indeks-
cijfer 138,13 punten bedraagt of een stij
ging van 1,54. 
— Ook vandaag komen ruim 2000 burge
meesters en gemeentemandatarissen 
naar Brussel om de regering duidelijk te 
maken dat de meeste van 's lands ge
meenten in grote financiële moeilijkheden 
verkeren. 

De gekende studiegroep RA konit vandaag 
27 MAART, te Brussel bijeen om het 

# In 1975 gaan de werken aan de metro's 
in Brussel en Antwerpen verder. Vooral 
te Antwerpen komt er heelwat kontestatie 
Ook In Gent komt aktie los. 

9 Tenslotte werd de Franse Mirage toch 
niet gekocht. 

• TAK is steeds aanwezig in Schaarbeek, () 
de Rifkswacht ook. 

Belgisch zeehavenbeleid te bespreken. 
Dit beleid is steeds een duistere zaak 
geweest. Ook nu weer geraken de opge
nomen vraaggesprekken voor « Aktueel » 
(BRT) op geheimzinnige wijze verloren... 
Goede Vrijdag 28 MAART. Minister van 
Nationale Opvoeding De Croo zet van
daag zijn handtekening onder een stel 
betwistbare benoemingen en bevorderin
gen in het onderwijs. Deze daad zal later 
aanleiding geven tot heelwat krakeel. 
— in de Vlaams-Brabantse gemeenten 
Zelllk en Groot-Bijgaarden groeit groot 
verzet tegen de plannen van Openbare 
Werken om langs de autostrade Brussel-
Oostende een dienstenkompleks (hotel, 
restaurant, parking, pompstations) op te 
richten. 23 ha goede Vlaamse landbouw
grond worden zo opgeofferd voor nutte
loze « nutsvoorzieningen ». Op een nacht 
spat een zware graafmachiene uit eikaar. 
Is hier de milieuguerrilla begonnen ? 
— Op haar jaarlijks toeristisch kongres 
tijdens het Vakantiesalon heeft VTB-VAB 
het over toerisme in de Nederlanden. 
Sprekers van onder en boven Schreve en 
Moerdijk nemen er het woord. 
— Op het sportvlak. Miei Puttemans 
wordt landskampioen veldlopen, de Waal 
Briiyere wint de eerste klassieker Gent-
Gent. In de Vlaamse Kultuurraad wordt 
het dekreet over de status van de ama
teur-sportbeoefenaar goedgekeurd. 

APRIL 
Als aanvulling van haar kongres houdt de 
VUJO vandaag, 5 APRIL, haar program-
madag te Leuven. Worden van naderbij 
bekeken : de marginale groepen en de 
wereldvrede. 

Te Breda in Nederland komt het Alge
meen Nederlands Verbond samen op 14 
APRIL. Men spreekt er over de stagne
rende noord-zuidverbinding en de uitbouw 
van de kulturele integratie. 

13 APRIL. Te Oudenaarde houdt de VU 
haar dialoogdag over tewerkstelling, wel
vaart en welzijn in Vlaanderen. 
— Onder grote belangstelling wordt van
daag 100 jaar Goede Pers Averbode ge
vierd. 

Zondag 19 APRIL. Opnieuw betoogt TAK 
te Schaarbeek. 200 betogers worden op
gepakt en naar de kazerne van Etterbeek 
gebracht waar een korte hulde wordt ge

bracht aan de daar terechtgestelde Au
gust Borms. 
19 APRIL. De VU besluit de zittingen van 
de voorlopige gewestraad te Mechelen 
en te Brussel niet meer bij te wonen. 
Net zoals alle Vlaamse organisaties kan 
de VU niet akkoord gaan met een drie
ledige gewestvorming. 
Op 25 APRIL worden te Gent de wereld
vermaarde Floraliën geopend. Minister 
Michel wordt er op openspattende TAK-
eieren verwelkomd. 
— Belgische beroepsmilitairen manifeste
ren vandaag in uniform te Brussel. Zwaar
bewapende rijkswacht dijkt de betoging 
in. De militairen willen dezelfde wedden 
als de militairen aan de andere kant van 
de friese ruiters... 
28 APRIL. Vandaag betogen duizenden 
middenstanders door de Brusselse stra
ten « tegen de lasten die ons verplette
ren ». 
— Deze maand steekt een oude draak 
zijn lelijke kop weer boven. Te Gent gaan 
opnieuw franstalige missen door. VUJO 
en TAK steken daar een stokje voor. 
— Deze maand trekt eerste-minister Tin
demans naar Mao-China. Hij wordt er in 
het Nederlands begroet. Eigenlijk zou ons 
dat niet mogen verwonderen, maar met 
al die Vlaams broebelende en doddelen-
de ambassadeurs van ons is het toch wel 
even wennen... 
— Als een makabere aprilgrap laat staats-
sekretaris D'hoore beangstigende cijfers 
los over de dalende investeringen in 
Vlaanderen. Stijgende werkloosheid is 
dan ook onvermijdelijk. Vooral bedroe
vend is de gesel van de jeugdwerkloos
heid. Als illustratie een lijstje van de 
werklozen beneden de 25 jaar. 

Vlaanderen : 
. Mannen : 11.206. 

Vrouwen : 17.921 
Totaal : 29.127. 
Wallonië : 
Mannen : 6.810. 
Vrouwen : 11.684 
Totaal : 18.494. 
Brussel : 
Mannen : 1.773 
Vrouwen : 1.807 
Totaal : 3.580, 

— Op de achtergrond van deze lente
maand rolt zich een luchtslag af tussen 
de voor- en tegenstanders van de « aan
koop van de eeuw », de vervanging van 
de Starfighters. Een tweede slag is even
eens aan gang tussen de voor- en tegen
standers van een Frans of een VS-vlieg-
tuig, , ^ . „ ^ , , 
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MEI 
Te Gent wordt vandaag, 1 MEI, een stu
diedag gehouden door de vereniging van 
Vlaamse Ziekenfondsen. Voor de nabije 
toekomst : een snelle uitbouw en een 
doelmatige dienstverlening. Voor de ver
re toekomst : uitbouw van een Vlaams 
sociaal front. 
11 MEI. Onvolledige zonsverduistering. 
Weinig belangstelling voor dit natuurge
beuren. Het is al te vaak duister in dit 
land... 
Vandaag, 15 MEI, beslist de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht de Raad van 
State de vernietiging te vragen van de 
Schaarbeekse lokettenregeling. Een goe
de zaak voor Tindemans, want zo wint 
hij t i jd, de Raad van State is een der
mate traag werkend orgaan en de ge
meenteraadsverkiezingen van oktober 
1976 niet zover meer af. Nols blijft dus 
zijn zin doen. 
— Vandaag verschijnt in de kranten de 
regeringsoptie om voor de Vlaamse kust 
twee kunstmatige kerneilanden te bou
wen. Is de zelfvernietiging van de mens 
nu definitief ingezet ? 
— Senator Coppieters klaagt vandaag, 
15 mei, in scherpe bewoordingen de 
« Goede Vrijdagbenoemingen » van mi
nister De Croo aan. Coppieters spreekt 
van « politieke korruptie ». De benadeel
den van deze benoemingen en bevorde
ringen leggen massaal klacht neer. 

17 MEI. In de Kortrijkse hallen gaat de 
nacht van de poëzie door. Met veel goe
de wil wordt gelachen met de grappen 
van sommige poweten, spijtig dat het 
allemaal zoveel geld kost aan ons mi
nisterie van Kuituur... 
25 MEI. In het Antwerpse sportpaleis 
gaat het Zangfeest door. Het staat in het 
teken van Brussel en zijn onverkwikke
lijke pretenties. 

— Vandaag doet het Ros Beiaard te Den-
dermonde zijn ronde en die van Aalst zijn 
weer kwaad. 
— Ondertussen gaat het gescharrel «om 
de koop van de eeuw» verder. De beslis
sing van Nederland, Noorwegen en Dene
marken (YF16) drijft België verder van 
de Mirage weg. De Waalse partners die 
de slag verloren achten halen het wapen 
van de kompensaties boven... 

— In de kamerkommissie van Financiën 
verwerpt de meerderheid het voorstel-
Raskin om in de loop van 1975 geen 
indeksverhogingen toe te passen op de 
wedde van kamerlid. « Demagogie », 
zegt de CVP. In het najaar zal Wilfried 
Martens (CVP) in een vraaggesprek ver
klaren dat een dergelijke regeling zal 
moeten toegepast worden. Demagogie is 
blijkbaar een woord dat sterk onder de 
invloed van de seizoenen staat... 

In de Kortrijkse hallen wordt de nacht, 
31 MEI, van de Verzoening gehouden. 
Bisschop De Smedt (Brugge) eist er am
nestie. Enkele maanden later doet een 
vooraanstaand KUL-prof. e.h. Mertens 
hetzelfde in scherpe bewoordingen. Het 
weekblad « Kerk en Leven » sluit zich 
daar onvoorwaardelijk bijaan. 
« Beter laat dan nooit » zuchten de 
Vlaams-nationalisten. 
In mei overlijden : 
25 MEI, Jeanne De Bruyn 
30 MEI, pater Lambertus Vandermeulen. 

JUNI 
Duizenden Pajottenlanders protesteren 
vandaag, 1 JUNI, tegen een aanval van 
on-natuurlijke projekten in hun streek en 
de Vlaamse Ardennen. 
3 JUNI. Het RW geeft zijn vertegenwoor
digers in Kamer en Senaat de opdracht 
de Amerikaanse oorlogsvliegtuigen te 
weigeren. 

4 JUNI. De Waalse haantjes blijven bij 
hun standpunt. Krisisgeruchten doen de 
ronde In de Wetstraat. 

— In machteloze bewoordingen houdt 
milieustaatssekretaris Poma een rege
ringsmededeling n.a.v. de Wereldmilieu-
dan van 5 JUNI. 

Vrijdag 7 JUNI. Het RW-partijbestuur be
raadt zich over de delikate toestand. De 
regering wil met toegevingen de stem
men van RW en FDF afkopen. 

Vandaag, 11 EN 12 JUNI, beginnen in 
Kamer en Senaat de besprekingen over 
« de aankoop van de eeuw ». Het RW 
was tijdens het week-einde akkoord ge
gaan met de regeringsvoorstellen. 
Het rijft aldus binnen : 200 miljoen voor 
de Brusselse agglomeratieraad waar het 
FDF meester is, en de toelating om 300 
miljoen belastingen te heffen. Een zeker
heid over de gewestvorming met drie en 
over het regionalizeren van het waterbe
leid. Verder zal de aankoop vooral de 
Waalse industrie ten goede komen. 

8 JUNI. Op twee plaatsen tegelijk betoogt 
TAK te Schaarbeek. 

Te Hasselt gaat vandaag, 14 JUNI, een 
anti-fuziebetoging door. Overal in het land 
komen reakties los tegen het samenvoe-
gingsplan van minister Michel. 

— Vandaag staakt de middenstand in 
gans het land. Op een perskonferentie 
geeft de VU haar standpunten i.v.m. het 
zelfstandigenprobleem. 
Vandaag 15 JUNI komt het kongres van 
de Brusselse Vlamingen bijeen. Er wordt 
een basis gelegd waarop kan gebouwd 
worden om een definitieve gelijkberech
tiging van de Vlamingen te verwezenlij
ken. 

18 JUNI. Betogingen in de universitaire 
wereld tegen het ontwerp De Croo-Hum-
blet voor bezuiniging op de universitei
ten. 

19 JUNI. Vandaag wordt in Den Haag het 
Belgisch-Nederlands akkoord geparafeerd 
i.v.m. de afsnijding van de bocht van 
Bath en het graven van het Baalhoekka-
naal. 

22 JUNI. In de plensende regen betoogt 
TAK vandaag te Schaarbeek. TAK-voor-
zitter De Pauw deelt mee dat tijdens de 
vakantie elke zaterdag te Schaarbeek zal 
betoogd worden. 

Terwijl de ronde van Frankrijk begint (26 
JUNI) zijn overal in den lande de sindi-
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kale verkiezingen bezig. Het ACV wint op 
het ABVV dat lichtelijk achteruit gesla
gen wordt. 

— Het weekblad « De Spectator » meldt 
onregelmatigheden bij de vzw Ontwikke
lingssamenwerking (BSP). De BSP-voorzit-
ters leggen klacht neer tegen de natio
nale BSP-sekretaris en de sekretaris van 
de vereniging. 

— Deze maand beginnen de feesten van 
25 jaar Middelheim, de Antwerpse open
luchttentoonstelling die een wereldom
vattende reputatie heeft. 

— Deze maand gaat ook « het dialoog
centrum voor politieke hervormingen » 
van start. Omer Van Audenhoven (PVV) 
staat er achter samen met een tiental 
oudgedienden van de traditionele par
tijen. Zij willen na een ernstig onder
zoek van de instellingen van dit land het 
parlement voorstellen doen om tot ratio
nalisatie te komen. 

29 JUNI. Op de vlakte rond de IJzertoren 
te Diksmuide gaat vandaag de 48e IJzer
bedevaart door. Zij staat in het teken van 
de Nederlanden. Vlamingen, Frans-Vla
mingen en Noord-Nederlanders voeren er 
het woord. « De groote stooringhe » van 
honderd jaar geleden wordt herdacht. 

In de maand juni overlijden : 
Prof. Franssen, Lode Verreyt en Hugues 
C. Pernath. 

JULI 
Vandaag 1 JULI begint de grote vakantie. 
Voor het eerst is er ook sprake de va
kantie te spreiden volgens de... taalgroe
pen. Beslissingen mogen echter in de 
loop van 1975 niet verwacht worden. 
Later op het jaar spreken de ouderver
enigingen zich uit tegen de voorgestelde 
plannen. 

4 JULI. De Vlaamse televisie brengt vanaf 
vanavond elke week een Vlaamse f i lm. 
Niet alle filmprodukten vallen, om uit
eenlopende redenen, in de smaak van 
kijkend Vlaanderen. De kritieken zijn nog
al passievol omdat de meeste films met 
belastingsgelden gedraaid werden. 

Op 5 en 6 JULI begint in het openlucht-
muzeum te Bokrijk een reeks belang
rijke manifestaties. Een tiental Europese 
landen tonen er hoe bij hen gevrijd en 
getrouwd wordt. Deze reeks vindt in het 
buitenland veel weerklank. 

11 JULI. Herdenking van de slag der gul
den sporen, Vlaams-nationale feestdag. 
Op heel wat officiële gebouwen wordt 
voor het eerst de leeuwevlag gehesen. 
Op de grote markt te Brugge houdt mi
nister De Backer de feestrede. Zij speelt 
het klaar er applaus te oogsten voor Gas
ton Eyskens « die de unitaire staat on
omkeerbaar herbouwd heeft ». 

— Elke zaterdag betoogt TAK te Schaar
beek. Doorgaans onder zware rijkswacht
en politiebegeleiding. Vaak vallen daar
bij karde klappen en gewonden. 

Op 22 JULI velt het hof van Kassatie een 
arrest waarbij de lokettenregeling van 
Schaarbeek strijdig wordt geacht met de 
wet. En toch doet Tindemans niets, het 
is duidelijk dat hij niet durft optreden. 

— In volle vakantieperiode neemt de re
gering Tindemans de beslissing de rand-
federaties rond Brussel af te schaffen. 
Het is een toegeving van de PSC die 
zich al te veel inliet met de samenvoeging 
van gemeenten in Vlaams-Brabant. 

Op 25 JULI schrijft kamerlid Anciaux, 
het parlement is met vakantie, daarover 
een belangrijke brief naar Leo Tindemans. 
Anciaux stelt daarin dat de federaties, 
hoe gebrekkig ze ook waren ook goed 
werk hebben geleverd, vooral wat de 
ruimtelijke ordening en de franstalige in
dijking betreft. Anciaux neemt het niet 

•^sea(\L. 

Tindemans gaat naar Zaïre, 

de studenten komen massaal op straat, 
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dat de franstaligen zich moeien met 
Vlaamse aangelegenheden. Verder eist 
hij dat pas dan aan de afschaffing van 
de federaties i<an gedacht worden wan
neer een aantal door de Vlamingen ge-
eiste strukturen worden opgericht : het 
kiesarrondissement HalFe-Vilvoorde, een 
provincie Vlaams-Brabant en eentalige 
kandidatenlijsten bij de agglomeratie
raadsverkiezingen. Tindemans stoort zich 
niet aan de brief-Anciaux. 

— Voor de vierde maal gaat op het Brus
selse Muntplein Mallemunt door. Een mu
zikale uiting van bruisend Vlaams leven 
in hartje Brussel. Dit festijn loopt tot 
eind augustus en levert in de franstalige 
pers heelwat nijdige kommentaren op. 

— In de maand juli overlijdt, 10 JULI, 
Achilles Van Acker. Na zijn eerste poli
tieke stappen in het Vlaams-nationalisme 
kwam hij in het socialistisch kamp te
recht. Hij werd eerste-minister en speel
de een belangrijke rol in de koningskwes
tie en stond bij het volk bekend als 
« Aziel sjarbon ». 

AUGUSTUS 
Augustus 1975 baadt In de hondsdagen. 
Warmte buiten maat drijft mens, kind en 
kraai naar zee en strand. Zomerdagen 
die mogen vergeleken worden met de 
zomers van onze grootouders. 

— Bij de wekelijkse TAK-betoging te 
Schaarbeek komt het vandaag, 17 AU
GUSTUS, tot een uiterst brutaal optre
den van de Nols'polltie. 

De minister van Ekonomische Zaken 
Oleffe overlijdt vandaag 18 AUGUSTUS. 
Hij was een 100 % Walingant en een 
bekwaam ekonomist. Hij wordt opgevolgd 
door Herman die nog ai rumoerig van 
start gaat door enkele opzienbarende 
vraaggesprekken. 

25 AUGUSTUS. Ietwat onverwacht gaan 
vandaag de binnenschippers in staking. 
Op alle waterwegen worden de schepen 
buik aan buik gelegd en maken elke door
gang onmogelijk. De schippers eisen een 
beurtrol, een verhoging van de verdien
sten, een erkenning van de schipperin 
als volwaardige kracht, kortom, het in
lossen van de regeringsbeloften die reeds 
jaren geleden werden gedaan. 

In de nacht van 23 op 24 AUGUSTUS 
worden de muren van de VUB-kliniek te 
Jette door Frans-Brusselse kladderaars 
besmeurd met hakenkruisen en andere 
lieflijkheden aan het adres van de Vlaam
se gemeenschap. Dit alles getekend : 
front de resistance bruxeiloise. 

28 AUGUSTUS. Als eerste partij In dit 
land, spreekt de VU zich uit ten voordele 
van de stakende schippers. Men zal tot 
in september moeten wachten eer een 
andere partij (BSP) hetzelfde doet. 

Te Herenthout wordt op 31 AUGUSTUS 
de oud-senator Van Dieren herdacht. 

in Roeselare begint een reeks herdenkin
gen omdat daar 100 jaar geleden • de 
groote stooringhe » begon. 
— Uit Spanje komen beangstigende be
richten over de mogelijke terechtstelling 

van twee Baskische nationalisten. Zowel 
in Antwerpen als in Brussel betogen VU-
mandatarissen tegen de voorgenomen 
eksekuties. 

— Te Yvoir (Walenland) worden de we
reldkampioenschappen beroepsrenners ge
reden. De Noord-Nederlander Kuiper haalt 
het op de Zuid-Nederlander Roger De 
Vlaminck. 

SEPTEMBER 
— In deze maand bezoekt het trio Tlnde-
mans-Van Elslande-De Clercq de oud-ko-
lonie. Zij gaan er praten over de ver
troebelde verhoudingen met het land van 
de Sese Seko. 

— September staat haast volledig in het 
teken van de verdrukte Europese minder
heden. 
In Aleria op Korsika breekt de opstand 
los tegen het Jakobijnse Parijs, Oksitanië 
tr i l t nog na van een kleine wijnoorlog, in 
Baskenland heerst verslagenheid over de 
terechtstelling van twee Baskische na
tionalisten. 

— Deze maand wordt de Vlaamse film
industrie verrijkt met de prent « Dood 

van een non », naar een gelijknamig werk 
van Maria Rosseels. Door de enen gepre
zen, door de anderen met de grond ge
lijkgemaakt. 

16 SEPTEMBER. Plet De Pauw deelt mee 
dat hij van zijn taalaktiekomitee een repu
blikeinse beweging wil maken. 

Op een perskonferentie van 18 SEPTEM
BER maakt de VU haar sociaal-ekonomisch 
herstelplan bekend. De VU zegt verder 
dat het woord en de daad nu aan de re
gering zijn, want al te lang hebben be
langengroepen zich met deze problema
tiek beziggehouden. 

20 SEPTEMBER. Het woningfonds van de 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen wordt 
door de franstalige leden op eigen houtje 
in drie gesplitst naar het voorbeeld van 
de drieledige gewestvorming. 

Zondag 21 SEPTEMBER. Vandaag gaat te 
Waregem de 28e Frans-Vlaamse Kultuur-
dag door. De stille werkers worden er in 
de bloemetjes gezet, maar op het geheel 
zit een mistroostige domper. De offi
ciële strukturen waarin het voorbereiden
de veldwerk nu moet nestelen ontbreekt. 
Vinden .straks de Franse afgestudeerde 
leraren-Nederlands geen scholen om het 
vak te onderwijzen ? 

Omdat de stakende binnenschippers mis
schien wel eens voor heibel kunnen zor
gen Is er geen officieel feestgedoe bij 
de opening van de Schelde-Rijnverbinding 
op dinsdag, 23 SEPTEMBER. Deze nieuwe 
waterverbinding is b e l a n g r i j k voor 
Vlaanderen maar ook Wallonië vaart er 
wel bij. En toch : de Gewestelijke Eko
nomische raad voor Wallonië protesteert 
heftig tegen de drie geparafeerde akkoor
den met Nederland. De Walen gaan niet 
akkoord met de Nederlandse eis om het 
Maaswater proper en wel over de Hol
landse grens te loodsen. Het Waals ver
zet doet in de Vlaamse pers de vraag 
rijzen of onze zuiderburen nog wel goed 
snik zijn. 

27 SEPTEMBER. De Walen vieren voor 
het eerst hun nationale feestdag. 
Te Leuven houdt de VU haar tweede dia-
loogdag, dit keer over het pluralisme in 
het Kultuurbeleid, 28 SEPTEMBER. Aan 
het slot van deze vruchtbare dagzitting 
houdt Hugo Schiltz een belangrijke rede. 
Hij trekt hard van leer tegen de oneer
lijke fluisterkampanje in het onderwijs 
tegen het VU-pluralisme. 

— Het werklozenleger stijgt verder on
rustwekkend. Einde september telde men 
185.958 werklozen, 87.277 mannen en 
98.681 vrouwen. Op een maand ti jd steeg 
de werkloosheid met 11.545 eenheden 
(5.207 mannen en 6.338 vrouwen). In het 
totale cijfer zitten 63.502 jonge volledig-
werklozen (minder dan 25 jaar). 

OKTOBER 

Zomer in de stad, zomer aan zee. 1975 kende uitzonderll]k warme dagen, de warmte 
straalt zo uit de herinneringen... 

Vandaag 1 OKTOBER verschijnt in Vlaan
deren een nieuw dagblad « De Krant ». 
Hoofdredakteur is kursiefschrijver-zanger-
kabaretler Louis Verbeeck, dagkroniek-
schrijver is de ex-kabaretbaas Lieven 
Paemen. De toekomst dient echter afge
wacht of een nieuwe krant eind 1975 
een levenskans maakt. 

In de nacht van 4 op 5 OKTOBER wordt 
een Vlaamse RIjkslagereschool te Schaar
beek voor de 22e maal door vandalen 
« bezocht ». Anti-Vlaamse scheldwoor
den en scatalogisch proza her en der, en 
de hele inboedel werd aan stukken ge
gooid. Minister De Groo vraagt na een 
blltzbezoek aan de direkteur er vooral 
geen taaiaffaire van te maken... 

Tijdens hetzelfde weekeinde raakt bekend 
dat op twee vlakken « gemeenschapge-
sprekken » gehouden werden. PVV-voor-
zitter Grootjans Joopt loslippig door het 
land en legt verwarrende verklaringen 
af. Als de rook verdwenen Is stelt men 
vast : dat VU-senator Claes en RW-
staatssekretaris Moreau een plan hebben 
uitgewerkt. Haast op hetzelfde ogenblik 
werd een gesprek gehouden op uitnodi
ging van het VEV tussen de Vlaamse par
tijvoorzitters. 

— In scherpe bewoordingen klagen de 
schippers, nog altijd in staking, de on
kunde en de onwil van minister Ghabert 
aan In hun konflikt. De rijkswacht kreeg de 
opdracht de blokkades te verwijderen en 
schepen en schippers op te vorderen. De 
staking drukt zwaar op de schlppersbud-
jetten. In Antwerpen steekt een ontmoe
digde schipper zijn boot in brand en 
poogt daarna zelfmoord te plegen. Het 
voortbestaan van een oud en waardevol 
beroep hangt aan een zijden draadje. 

Het komt op de avond van 10 OKTOBER 
in de Leuvense straten tot een ongemeen 
hard treffen tussen leden van AMADA en 
VMO. 

Op zondag 12 OKTOBER viert het Davids-
fonds zijn 100-jarig bestaan In Vorst-Na-
tionaal. Voorzitter Herman verklaart er 
de promotor te zullen worden van een 
nieuwe mars door Brussel als de rege
ring niet onmiddellijk de eisen van Malle 
(24-10-74) inlost. 

15 OKTOBER. Op een perskonferentie 
stelt de VU haar « Dossier Vlaanderen » 
voor. In een bundel is samengebracht 
hoe de Vlamingen nog steeds betalende 
en vragende partij zijn. Het dossier vindt 
een grote weerklank in de pers en bIJ de 
bevolking. Het wordt in al de Vlaamse 
arrondissementen op grote meetings aan 
de kaderleden en simpatizanten verdui
delijkt. 

Van alle kanten worden dringende op
roepen gedaan om in de steek gelaten 
schippers te helpen. Op 16 OKTOBER 
doet de VU een dringende oproep om 
steun en voedselpakketten naar de bar-
rikades te brengen. 

Zaterdag 18 en zondag 19 OKTOBER houdt 
de PVV haar kongres. Voorzitter Groot
jans houdt — zoals wij dat van hem ge
woon zijn — een dubbelzinnige rede. Zo 
met één voetje in en één voetje uit de 
regering. Da's gemakkelijk, zo doe je 
niemand kwaad en verlies je je gezicht 
niet. 

26 OKTOBER. Ondanks het verbod In de 
Brusselse agglomeratie te betogen, mani
festeert TAK door de hoofdstedelijke 
straten. De politiemacht was weer eens 
niet bij machte aan drieduizend Vlamin
gen het demokratisch recht op betogen 
te ontnemen. 

In de maand oktober overlijdt de schrij
ver Richard De Wachter ("1897). Hij was 
een volksschrijver van het beste soort 
en een overtuigd flamingant. 

(lees door biz. 19) 
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DE KROON OP HET WERK lETTEN 
Het jaar 1975 heeft het overtuigend 
bewijs geleverd dat de Vlamingen van 
de huidige regering niets te verwach
ten hebben. 
Een jaar na de grote betoging te 
Halle werd niets van het dringende 
Vlaamse eisenprogramma verwezen
lijkt. Integendeel, de afschaffing van 
de randfederaties en de sistematische 
uitbouw van het Brusselse gewest, 
zonder noemenswaardige waarborgen 
voor de Vlamingen, bewijzen hoezeer 
de Vlaamse meerderheid in het defen
sief is gedrongen. De kleine franstall-
ge groepen, die mede de regerings
meerderheid vormen laten er trouwens 
geen twijfel over bestaan dat, krisis 
of geen krisis, zij althans hun chan-
tagepozities verder zullen uitbuiten. 

Het jaar 1976 moet dan ook het jaar 
worden van een vernieuwd Vlaams ra-
dikalisme om het evenwicht te her
stellen. 
Dit kan wanneer leiding, kader, mili
tanten en simpatisanten van de partij 
1976 inzetten met de vastberaden wil 
de VOLKSUNIE verder uit te bouwen 
tot een waarachtige, sociale en fede
rale VOLKSPARTIJ I 
Alleen een versterking van de macht 
van de Volksunie kan het konserva-
tieve en Brussels-Waalse tegenoffen
sief dat volop bezig Is, stoppen en 
terugdrijven. 

Het voorbije jaar is voor de partij een 
jaar van bezinning en mutatie gegeest. 
Hierbij past een eresaluut voor die
genen, die twintig jaar geleden het 

haast roekeloze avontuur begonnen 
tegen alles wat macht had, een onaf
hankelijke, radikale volkspartij op te 
richten. Van der Eist, Jorissen en al 
hun medewerkers van het eerste uur 
mogen bij dit jaareinde nogmaals onze 
dank in ontvangst nemen. 
Nu moet de kroon op het werk gezet 
worden. De macht van de partij op
gevoerd worden, om het beleid te 
dwingen op de enige weg, die voor 
de Vlaamse mens de kans biedt, op 
waardige wijze Europeaan en wereld
burger te worden. De weg, afgeba
kend door onze fundamentele opties : 
SOCIAAL en FEDERAAL. 

Hugo Schlltz, 
Algemeen Voorzitter 

van de Volksunie. 

IK OA AAN DE SUG, DOE IE N B ? 
Bij het einde van een Jaar, kij
kend naar de kerstverlichting en 
de laatste blaadjes van de kalen
der tellend, kijkt ieder sekretarls 
van een vereniging terug op het 
voorbije werkjaar. De nieuwe al
gemene sekretarls van de Volks
unie Is dat lot niet beschoren, hij 
leeft dus in de euforie alléén 
voorwaarts te moeten en te kun
nen kijken. 

De Volksunie gaat in het nieuwe 
jaar 1976 een groots jaar tege
moet. De Partijraad heeft im
mers zijn laatste vergaderingen 
gebruikt om een nieuwe jonge 
ploeg te gelasten met het poli
tieke en administratieve beleid 
en de uitbouw van de partij. In 
deze uitbouw neemt de algemene 
sekretarls een aparte plaats in 
en het is dus logisch dat ook hij 
met heel wat plannen rondloopt. 
De partijstruktuur wordt In de 
komende weken dichter bij de 
basis van de partij gebracht. De 
kaderleden dienen hun partij te 
« voelen » en « aan te voelen »; 
zij moeten mee beschikken, mee 
leiden en belijden ! Daartoe hoort 
een perfekte kennis van de op
bouw van de diverse strukturen 
die de algemene organisatie van 

onze partij uitmaken. Daarom ook 
moet de algemene sekretarls zijn 
organiserende taak van onderaan 
beginnen, en dit zal dan ook ge
beuren I 

Wie echter, zoals hierboven ge
zegd, wil meevoelen en aanvoe
len, moet de polsslag van de par
ti j in zich opnemen. De polsslag 
is het weekblad « Wij » dat In 
een nieuw kleedje, aan het ver

langen van de basis aangepast, 
eenieder moet bereiken die be
lang stelt in het politieke beleid 
van onze partij. 
Belangrijk is de uitbouw van 
onze jongerengroep, de VUJO. 
Inspraak, medezeggenschap en 
samenwerking mogen geen teo-
retische doelstellingen zijn. Dat 
anderzijds bij het einde van « het 
jaar van de vrouw » het vast
staat dat onze Volksunie-vrou
wen-groep haar volledige integra
tie in onze partij moet waarma
ken is zonneklaar. 
Tenslotte dient het belang van 
de werking In een verkiezingsjaar 
zoals 1976 niet onderstreept te 
worden. De Volksunie zal bij de 
gemeenteraadsverkiezingen haar 
verantwoordelijkheid opnemen zo
als dit past aan een partij, die 
de tweede grootste van Vlaande
ren wordt. 1976 moet daarom een 
suksesjaar worden door eensge
zinde werking met harde Vlaams-
nationale bezieling... Vlaanderen 
heeft het trouwens, wat sommi
ge geluksprofeten ook mogen be
weren, nog steeds hard nodig I 
Ik ga aan de slag, doe je mee ? 

Paul Peeters, 
Algemeen Sekretarls. 

rop-2o 
1) Kris Versyck, Cent 
2) Georgette De Kegel, Ninove 
3) Jef Nagels, Oostende 
4) Bert De Cremer, Denderhoutem 
5) Juul Moens, Antwerpen 
6) Jef Vinx, Erps-Kwerps 
7) Geert Bourgeois, Izegem 
8) |an Caudron, Aalst 
9) Joris Depré, Tervuren 

10) Ferre De Beuckelaer, Kontich 
11) Jozef Labaere, Kortrijk 
12) Jan Roux, Genk 
13) Theo Beenders, Zaventem 

Daniel Denayer, Aalst 
Willem Nollet, Hove 

16) Liliane Stevens, Zwijndrecht 
17) Miei Van Langendonck, 

St Katelijne Waver 
18) Alfons Brat, Merksem 

Koenraad Dirckx, Schoten 
Eugeen Franco, Oostende 
Noel Lecompte, Wervik 
Raf Lintermans, Veurne 

1416 
658 
522 
477 
387 
348 
312 
240 
204 
192 
180 
132 
120 
120 
120 
96 

84 
72 
72 
72 
72 
72 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Stad) 
WENSEN 

Aan al onze leden en simpati-
santen een nieuw jaar met weinig 
zorg. 
KOO 
Dr De Boel en Fr. De Laet, onze 
afgev. bij de KOO van Antwerpen, 
willen u graag helpen met proble
men betreffervde de KOO van 
Arrtw. Stad. U kan hen tel. berei
ken : tel. 38 66.92 of 33.97.90. 

VERZEKERINGSKANTOOR 
SPAARKAS - HYPOTHIKIN 

LENINGEN 
Drie Koningenstraat 12 

2600 BERCHEM - Tel. 39.2B.81 
MAANDAG GESLOTEN 

Huwelijk - Brand - Famlllala 
1 j . GRATIS 

BORSBEEK 
GELUKWENSEN 

Hartelijke gelukwensen aan Her
man en Rosette Van den Bergh-
Gils bij de geboorte van hun 4de 
kindje « Nele ». 
KIEZERSLIJSTEN 

De herziene kiezerslijsten voor 
de eerstvolgende gemeenteraads
verkiezingen van oktober '76 lig
gen ter inzage bij volgende be
stuursleden : Jef Denil, voorz., 
Jan 'Bosstr. 4 (21.01.91) ; Jef 
Dockx, sekr., De Robianostr. 59 
(21 32 30) ; Ledy Broeckx, Adrink-
hovenlaan 14-16 (21.96.24). 

NAKLANKEN 
Afdelingsbal : door het keiharde 

doorzettingsvermogen van onze 
bestuursleden werd ons bal op 8 
november een geweldig sukses. 
Afwezigen hadden ongelijK. 

Kolportage : 4 bestuursleden 
slaagden erin om op 1 uur alle 
nummers van « Wij » aan de man 
(of de vrouw) te brengen. Profi
ciat. 
LIDKAARTEN 

Een der volgende dagen zal uw 
wijkafgevaardige zich aanbieden 
met de lidkaarten voor 1976. Wij 
rekenen op uw trouw. 

HET VLAAMSE KRUIS 
Het Vlaamse Kruis, afdeling 

Borsbeek, richt een vervolma-
kingskursus in voor VENUS (ve
reniging voor eveneren, naboot
sen en uitbeelden voor slachtof
fers). Belangstellenden, die In het 
bezit zijn van een diploma EHBO 
van het Vlaamse Kruis kunnen 
zich in verbinding stellen met 
mevrouw Van Looveren, Jan Go-
vaertsstr. 67 (21.48.21). 

JEUGDAKTIVITEITEN 
Afdeling Borsbeek, doet een 

oproep aan alle jor>geren tussen 
5 en 18 jaar, om deel te nemen 
aan de wekelijkse jeugdbewe-
gJngsaktiviiteiten. Voor alle in
lichtingen : Ledy Broeckx, Adrink-
hovenlaan 14-16 (21.96.24) of Her
man Van den Bergh, Schanslaan 
82 (21.72.40). 

EDEGEM 
HERSTELWENSEN 

De afdelirrg wenst een spoedig 
herstel aan vader Van Reeth van 
de o[>gelopen brandwonden. Bij 
het verschijnen van deze « Wij » 
is dit herstel misschien reeds 
werkelijkheid. 

VLAAIVISE 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 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Nieuwe leden en abonnenten 
zijn steeds hartelijk welkom. Ge
lieve uw naam en adres mede te 
delen aan het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72 (41.04.41). 

HERENTALS 
EURANJE 

De eerste kaarten voor het reu
ze-festival Euranje zijn in ons be
zit. Dit kleinkunstfestival zal door
gaan op « schrikkeldag » 29 fe
bruari. We zouden graag een bus 
inleggen, dus houdt die datum 
vrij ! Voorverkoop : 100 fr. 

HOBOKEN 
. WIJ . 

Juul Moens. van afd. Antwer
pen, welke onze gemeente be
werkt had op 27-11-75 reeds 15 
nieuwe abonnementen geworven. 
Wie doet beter ? 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Clem De Ranter zorgt dat u lid 

wordt van de Vlaamse ziekenkas. 
Zelfde voordelen als bij de partij
gebonden mutualiteiten. Wij be
seffen nog niet genoeg in welke 
mate de ziekenkassen door de 
andere partijen gebruikt worden 
om ons te bevechten. 

SPAARPOTTEN 
De afdeling is begonnen met 

het plaatsen van spaarpotten 
i.v.m. de gemeenteverkiezingen 
'76. De spaarpotten, netjes ver
sierd met volkomen neutrale kleu
ren en neutrale tekst • Vergeet 
mij niet » komen overal tot hun 
recht. Bij het aanbieden van de 
lidkaarten 1976 zullen deze u be
zorgd worden door de bestuurs
leden. 
MEDEWERKERS 

Missdiien wil u in kleine of 
grote mate medewerken aan de 
utbouw van de Vlaams-natlonale 
partij in Hoboken. Elke hulp Is 
welkom. Neemt kontakt op met 
Clem De Ranter, Steynstr. 85 in 
ons Vlaams-nationaal centrum. 
PERSONALIA 

De h. en mevr. Vandermeirch 
î ^erden grootouders van een flin-
<e kleindochter. Nu moeten we 
Deginnen te geloven dat Napole
on werkelijk oud wordt ! Onze 
hartelijke gelukwensen. 

Onlangs overleed de vader van 
Dns lid mevr. M. Seghers. Langs 
deze weg betuigen we onze deel
neming in het zware verlies. 

29 februari 1976 

Gent 

sportpaleis 

TURNHOUT (Arr.) 
VUJO 

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

KONTICH 

NIEUWJAARSWENSEN 

Het afdelingsbestuur en de man
datarissen wensen alle leden en 
simpatisanten het allerbeste voor 
1976. Zij doen hierbij tevens een 
oproep tot allen, om verder eens
gezind en met volle vertrouwen 
samen te werken tot een uitein
delijk sukses bij de gemeente
raadsverkiezingen in oktover. Dan 
wordt 1976 meer dan een gewoon 
« hoopvol » nieuw jaar. 

MERKSEM 

NIEUWJAARSBRIEFJE 
Op deze laatste dag van het 

oude jaar kom ik met mijn wensen 
voor '76, slechts een paar. Onze 
leden en simpatisanten-lezers, 
stuk voor stuk, wens ik een goe
de gezondheid, voorspoed en ge
luk. Onze VU-mandatarissen en 
bestuursleden, nog meer werklust 
dan in 't verleden. Onze VUJO 
druk ik graag op het hart, doe zo 
voort, na uw goede nieuwe start. 
Onze dames, de « Vrouwen van 
Vandaag », voor morgen veel suk
ses met hun initiatieven en weinig 
zorgen. Onze gepensioneerden, 
een zonnige oude dag, met weinig 
ongemakken, maar een gezonde 
lach. De Tijlschutters zouden het 
moeten kunnen doen, maar als zij 
willen worden ze weer kampioen. 
Voor VK Atlanta duurt dat nog 
wel even, maar zij zijn nu toch 
al nummer zeven. Van de Vlaam
se Jutsoka, willen we graag een 
demonstratie krijgen, als hun le
dental zo nog verder blijft stijgen. 
Voor de Groene Kapel,'veel adem 
en kracht om te blazen en te 
slaan, dan zullen ze in en na elke 
optocht hun man wel staan. De bil
jarters van VBK Tijl, wens ik dat 
ze in de handicap stijgen en dat 
ze in de « Over en Weer » nooit 
meer klop zullen krijgen. Wat kan 
ik anders wensen voor de Spaar
kas Tijl, dan veel goede spaar
ders, tot aller heil. Heb ik iemand 
vergeten, hoop ik dat het mij ver
geven is, maar dit zijn de wen
sen van de sekretaris. 

SPAARKAS TUL 

De maandelijkse algemene ver
gadering gaat door op dinsdag 6 
januari om 20u30 in ons lokaal 
Tijl, op het welgekende adres. 

MORTSEL 

IN MEMORIAM 

Op 10 december brachten vele 
getrouwen onze zeer geachte dier
bare oude getrouwe Alfred Van 
der Hallen, die eenmaal de taak 
van burgemeester van de stad 
Lier, tijdens de zware oorlogsja
ren op zich durfde te nemen met 
volle plichtsbesef, naar zijn laat
ste rustplaats. Als broer van onze 
onvergetelijke Vlaamse jeugdbe-
zieler Ernest Van der Hallen, 
onze geachte Mortselse letterkun
dige dr Oscar Van der Hallen, 
diende hij voor deze volksge-
trouwheid en overtuiging de har
de en droeve weg van de balling
schap te nemen, met de lange ja
ren scheiding van zijn geliefd ge
zin, familie, vrienden, en zijn dier
baar Vlaanderen. De gevolgen ble
ven niet uit. Een aanslepende ziek
te ontnam hem zijn krachten, tot 
bij zijn overlijden. Wij betuigen 
ons diep en innig medevoelen aan 
mevrouw Van der iHallen-Beuke-
leirs, zijn steeds troostende en 
beminde echtgenote, kinderen, 
broeder, en de geaohte families 
Van der h+allen en Beukeleirs, en 
herhalen hierbij de treffende zin, 
overgenomen van het overlijdens-
prentje : « Zo is hij uiteindelijk 
beloond voor een leven doorge
bracht in dienst van God, zijn volk 
en zijn gezin. Spijts onrecht en 
achtervolging omwille van zijn ide
aal, heeft hij immer het hoofd 
rechtop gehouden, wetend dat de 
afrekening komt bij ieder levens
einde ». 

WILRIJK 
BESTE WENSEN 

Wie we niet persoonlijk het al
lerbeste kunnen toewensen, be
denken wij langs deze weg. Moge 
1976 een mooi, maar een bikkel
hard werkjaar worden, met als in
zet de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober. 

SPOEDIG HERSTEL 
Wensen wij onze goede vriend, 

Sus Pelgrims, toe. Sus zorgt, on
danks zijn hoge leeftijd — hij 
werd op 21-12 79 jaar ! — nog 
altijd voor het nodige leven in de 
afdelingsbrouwerij. Wij wensen 

KflLiriDIR 
DECEMBER 
31. Edegem 

Eiken. 

JANUARI 

Oudejaarsavond-gezelligheid vanaf 21 u in Drie 

4. 

9. 

10. 
12. 

13. 

15. 

16. 

17. 

17. 

21. 

23. 

24. 
31. 

Merksem : Driekoningenfeest in zaal Tijl, öredabaan 298, 
vanaf 15u. 
Deurne : Arr. raad In lok. « Trefpunt », Turnhoursebaan 
28, om 20u30. 
Kontich : VU-ledenfeest om 20u30 in lok. AJcazar. 
Merksem -: . Ontdek de Wereld » om 20u30 in Teater 
2060 met « Ongekend Afghanistan » door A. Van Hyfte 
en Fr. Decroo. 
Merksem : Vrouwen van Vandaag, ledenvergadering m 
Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298. 
Hoboken : Vlaamse Kult. Kring Jan Peeters. Trekking 
van grootse tombola. Loten en steunkaarten bij de be
stuursleden. 
Kontich : Vlaamse Kring, toneelvoorstelling door het 
Mechels Miniatuurteater met « Irtgeblikt » van Vic La-
noux. Zaal Trianon, om 20u15. 
Edegem : Worstenbrood in « Drie Eiken ». Inschrijving 
Is verplicht. 
Merksem : Bal VK-Atlanta om 20u30 in zaal Tijl, Breda
baan 298. Inkom vri j . 
Merksem : VU-Kernledenvergadering om 20u30 in Ont
moetingscentrum, Bredabaan 298. 
Borgerhout : Ledenvergadering en worstenbroodavond 
met attrakties in lok. De Worstenpan. Turnhoutsebaan 9. 
Edegem : 'Kaartavond. Lok. Drie Eiken, Drie Elkenstr. 128. 
Edegem : Mosselfeest in Drie Eiken. Inschrijving ver
plicht. 

Sus bij deze gelegenheid van har
te geluk bij het ingaan van zijn 
80ste jaargang. 

LULKOEK 

Verkocht CVP-schepen Boeye, 
bij de « toelichting » van zijn be
groting. Een konservatiever, fanta-
sielozer werkstuk kon men zich 
moeilijk voorstellen. Kamerlid en 
gemeenteraadslid, André De Beul, 
was er dan ook als de kip|}en bij, 
om een aantal eigentijdse alterna
tieven voor te stellen. Waarop 
burgemeester begon over « smal
le marges » en « slechts enkele 
miljoenen waarmee kan gespeeld 
worden », wat er uiteindelijk dan 
toch weer niet van kwam. 

COMMISSIE VAN OPENBARE 

ONDERSTAND VAN ANTWERPEN 

PLAATSEN van 
ERCOTHERAPEUT(E) 

De bediening van ergothera-
peut(e) wordt openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswedde : 
27.205 fr. of 27.567 fr per maand, 
naargelang de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaatsvergoeding 
of op haardtoelage. 
Een vergelijkend exanien zal af
genomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aar>gelegd 
met een geldigheidsduur van 3 
jaar, die zal aar*vang nemen bij de 
benoeming van de eerst in aan
merking komende kandidaat. 
De kandidaten dienen een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
bestemd voor een openbaar be
stuur, in te leveren ; de manne
lijke kandidaten tevens een mili
tieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden : de leeftijd 
van 21 jaar bereiken uiterlijk op 
31.12.1976 en de leeftijd van 40 
jaar niet overschreden hebben op 
16.1.1976. Toepassing der wetten 
van 3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing. 
Studievereisten : diploma van ge
gradueerde in de arbeidstherapie. 
Inschrijvingsrecht : 120 fr. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7e Afdeling-Per
soneelszaken van de Commissie 
van Openbare Onderstand, Maar
schalk Gerardstraat 2, Antwerpen 
(tel. 031/31.58.86). 
De aanvragen dienen op het Se
cretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 16.1.1976. 

(advertentie) 

COMMISSIE VAN OPENBARE 

ONDERSTAND VAN 

ANTWERPEN 

PLAATSEN van 
OPVOED (ST) ER 

De bediening van ODVoed(st)er A l 
wordt openverklaard. 
Aanvangswedde : 27.205 fr. of 
27.567 fr. bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardgeld. 
Leeftijdsvoorwaarden : de leeftijd 
van 21 jaar bereiken uiterlijk op 
31.12.1976 en de leeftijd van 40 
Jaar niet overschreden hebben op 
16.1.1976. Toepassing der wetten 
van 3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961 
DIplomavereisten : erkend diplo
ma van opvoed<st)er (niveau ho
ger technisch onderwijs) of di
ploma van assistent(e) In de 
psychologie. 
De kandidaten dienen een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
bestemd voor een openbaar be
stuur, In te leveren ; de manne
lijke kandidaten tevens een nrlli-
tleattest. 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverpliohting is van 
toepassing. 
Inschrijvingsrecht : 120 fr. 
Verschillende dienstregelingen 
kunnen opgelegd worden, even
tueel ook gedeeltelijke inwoon. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7e Afdeling-Per
soneelszaken van de Commissie 
van Openbare Onderstand, Maar
schalk Gerardstraat 2, Antwerpen 
(tel. 031/31.58.86). 
De aanvragen dienen op het Se
cretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 16.1.1976. 

(advertentie) 

MEDEGEDEELD 
ANTWERPEN 

GULDENSPORENPRIJS 

De door het Verbond van Vlaamse 
Kultuurverenigingen van Antwer
pen uitgeloofde Guldensporen-
prijs van 25.000 fr. ter bekroning 
van een werk, geschikt om uitge
voerd te worden tijdens een Gul-
densporenherdenking, werd toege
kend aan laureaat Jo De Meester 
voor zijn inzending « Zonder Har
nas » kenspreuk Tibaert. 
De jury die de verschillende in
zendingen beoordeelden bestond 
uit : mej. A. Martens en de he
ren Jo Haazen, L. Gras, G. 
Schmook, E. Van Der Eyken en 
dr Em. Willekens. 
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v^j m K lOK^une 
TURNHOUT (Arr.) BESTUUR 

De samenstelling van het arr. 
bestuur werd gevoelig gewijzigd : 
slechts 3 oudgedienden maken er
van deel uit, naast 5 nieuwelingen. 
Huidige samenstelling : voorz. 
Hugo Drauians (Dessel) ; onder-
voorz. : Lode Geens (Olen) ; 
sekr. : Jef Geudens (Turnhout) ; 
org. : Jan Gijzeis (Westerio) ; 
peningm. : Suzanne Geyzen-Mey-
nen (IVIol) ; prop. : Jan Belmans 
(Geel) ; dienstbetoon Diane 
Taeiman-Demuider (Kasterlee) ; 
VUJO : Juul Verachtert (Kaster
lee). 

LEDENSTAND 
Afdeling Herenthout was de 

eerste om de ledenhernieuwing 
volledig af te werken. Alle afde
lingen beschikken intussen over 
ledenlijsten en lidkaarten, zodat 
de hernieuwing spoedig kan be
ëindigd worden. Herenthout is ook 
het vlugst gestart voor de wer
ving van nieuwe leden. 
ABONNEMENTEN 

De lijsten van de hernieuwde en 
niet hernieuwde abonnementen 
werden aan de afdelingen be
zorgd. Nog deze maand zouden 
alle niet-hernieuwers moeten be

zocht worden. Een eenvoudig huis
bezoek is in de meeste gevallen 
voldoende om een abonnee terug 
te winnen. 
AFDELINGEN 

Momenteel telt het arr. 16 af
delingen. Het best uitgebouwd zijn 
de kantons Mol en Westerio, elk 
met 4 afdelingen. In het kanton 
Herentals verdwijnen de witte 
vlekken met de voorziene stich
tingen van afdelingen in Grobben-
donk, Olen en Vorselaar. Minder 
stevig staan de noordelijke kan
tons Turnhout, Arendonk en Hoog
straten, die elk 1 afdeling tellen. 

EURANJE 
Elke afdeling moet op de eerst

volgende bestuursvergadering 
hieraan een bespreking wijden. 
Op de jongste vergadering van de 
arr. raad werd beslist dat de afde
lingen de verkoop van 200 kaar
ten (slechts 2 per kaderlid) zou-
ren verzekeren. VUJO zorgt voor 
een 4-tal bussen naar Gent. 
KADERBLAD 

In het komend nummer van het 
arr. kaderblad zijn opgenomen : 
de stand van leden en abonne
menten, VUJO-werking in de Kem
pen, de samenstelling van de arr. 

raad. Ook het arr. vademecum is 
in voorbereiding. 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 
HOF VAN ARACON 

ARAGONSTRAAT 6, LIER 
TEL. (031)80.15.68 

BRABANT 
BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

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

BUIZINGEN 
UITSLAG BOEK 
VU-PENSENKERMIS 

Prijswinnaars : Van Rossum 
Louis, Vanden Berghe Ilse, Borre-
mans Marcel, Vanderlinden^anse-
mans, Degelaen Roger, Janssens 
Guy, Coffernils Bert, Wijns Miei, 
Stroolens Cyriel, Dereymaeker 
Jean. Deze prijzen kunnen afge
haald worden bij Bert Vanden 
Broeck, L. Godeaustr. 29, Buizin
gen (356.63.16). Het bestuur houdt 
er aan de talrijke bezoekers van 
harte te danken voor de simpatie 
en de steun. Het werd een rekord-
opkomst met een rekordont-
vangst. 

KORTENAKEN 
FEEST 

Agnes Hermans, dochter van 
Kallikst, huwde er. Een enig-mooi 
familiefeest in 't winters land
schap. Kamerlid Willy Kuijpers 
bracht er de wensen over van de 
ganse VU-ploeg voor Agnes en 
Hpnri.̂ *< •^k*|;2I3»t^^~/'''''' 

We drageh allen me^'^dï rouw 
van de famlie Baets, zo zwaar ge
troffen. Speciaal aan Roel en Di
ane wensen we veel sterkte. 

LEUVEN (Arr.) 
PARKEERSCHIJVEN 

Zopas kwam een nieuwe voor
raad van die prachtige parkeer-
schijven terug binnen. Aan de ene 
zijde onze Leeuw en aan de ande
re de Uzertoren. U kan ze bestel
len op volgend adres : W. So-
mers, Klappijstr. 55, Molenstede. 
Denk eraan : een briefje van 20 
fr. en voor 9 fr. postzegels bijvoe
gen. 
ABONNEMENTENSLAG 

Sinds enkele weken prijken zo
wel Jef Vinckx als Joris Depré in 
de nationale top-twintig van «Wij». 
Wie komt de rangen vervoegen ? 
Vrienden, het is vijf voor twaalf I 
Kom op, in alle afdelingen maken 
alle bestuursleden en mandataris
sen minstens twee abonnemen
ten. Nu Doen ! 
KAMPANJE 

In de jongste weken talrijke 
persartikels onze kampanje inza
ke werkloosheid tamelijk dik in de 
verf gezet. Samen met de ver
schillende advertenties hebben 
zij er mede voor gezorgd, dat zo
wat heel het arr. Leuven weet, dat 
de VU in dat arr. een macht be
zit, die niet meer te stuiten is. 

«Wie even de werkloosheidscij
fers in ons land bekijkt, komt tot 
de vaststelling dat het arr. Leu
ven er maar beroerd aan toe is 
wat de tewerkstelling betreft. 
Vooral het Hageland is in een 
netelige positie. Regelmatig sluit 

LIMBURG 

één of ander bedrijf de poorten. 
Willy Kuijpers stelde hierover een 
hele resem vragen aan de minis
ter van Arbeid en Tewerkstelling 
en aan de staatssekretaris voor 
Streekekonomie. Uit deze gege
vens kan men leren dat het aantal 
ingeschreven werklozen voor het 
arr. Leuven klom naar 10.280, de 
pas-afgestudeerden inbegrepen en 
dit op een aktieve bevolking van 
132.000. Slechts 1 nieuw bedrijf 
werd er in de afgelopen twee jaar 
geopend, nl. de NV Allied Chemi
cal te Haasrode, een 50-tal werk
nemers werden er tewerkgesteld. 
De werkloosheidscijfers zijn voor
al onrustwekkend in de bedien-
densektor, in de konfektiebedrij-
ven en de onderwijsmiddens. Er 
zijn 674 ingeschreven onderwijs
mensen voor het Leuvense alleen. 
De werkaanbiedingen slonken van 
226 mogelijkheden tijdens de juni-
maand 1975 naar 86 in de juli-
maand. Uit andere vragen van 
volksvert. Kuijpers kan men af
leiden dat Philips Heverlee een 
gedeeltelijke werkloosheid zal in
voeren voor een 1.300-tal werkne
mers. En de bouwnijverheid zou 
de laatste opdrachten aan het 
verwerken zijn. Staatssekretaris 
voor Streekekonomie D'Hoore be
loofde aan Willy» Kuijpers*een re-

• konvensieplan uit te werken. 
Maar tot op heden is hierover 
nog niets bekend ». 

(Uit « De Krant » 11-12-1975) 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
ARR. VOLKSVERGADERING 

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

VU-afdeling Niel hield eraan haar 
gewezen voorzitter en nu voorzit
ter van afdeling Hasselt, nl. de 
dinamische Florent Haesevoets, 
te komen huldigen voor al het ge
presteerde in dienst van partij en 
Vlaams-nationaal ideaal. Onze on
dervoorzitter Rik De Brauwere 
was de tolk van onze afdeling om 
de kameraden van Niel (a.u.b. niet 

bij As maar bij Boom) op een hu
moristische toon te danken en de 
afdeling een Leeuwenvlag ten ge
schenke te geven. Kortom we 
hebben een gezellige avond ge
kend, moedig gedanst en tegen 
de morgen vermoeid naar huis 
gevaren. Ook het orkest Bert Min-
ten mag in de bloempjes gezet 
worden. 

In het arrondissement Leuven 
draait de VU-aktiviteit het hele 
jaar door op een hoog tempo. 

In de voorbije weken voerden de 
mannen van Leuven een geslaag
de kampanje tegen de snel aan
groeiende werkloosheid In oos
telijk Brabant. De aktie vond heel 
wat weerklank en werd op 18 
december afgerond met een tal
rijk bijgewoonde arrondissemen-
tele meeting, waarop o.m. alge
meen VU-vqorzitter Hugo Schiltz 
het woord voerde. , -«^^^to?»' 

Foto's : een blik in de bomvolle 
zaal ; op het podium v.l.n.r. ka
merlid Kuijpers (aan het woord), 
senator Vandezande, algemeen 
voorzitter Schiltz en arr. voorzit
ter Fons Depré. 

EIGENBILZEN 

GRAMMENSAVOND 

De volksvergadering, die op 
vrijdag 12 december j l . door de 
plaatselijke afdeling in de ge
meentezaal werd ingerciht met 
als spreker Flor Grammens, kende 
een onverhoopt sukses. Niet min
der dan 135 personen kwamen 
luisteren naar de bijna 77-jarige 
« man van de daad », die werd 
ingeleid door kamerlid E. Raskin 
en die gedurende drie volle uren 
de grootste aandacht wist te trek
ken. 

HASSELT 

HET WELGELUKT B A i 

Tot ons aller voldoening verliep 
het ontworpen dansfeest op 12 
december te Stevoort suksesvol. 
De verwachte leden en simpati-
santen waren flink opgekomen en 
tot ons aller verrassing zette een 
bus een vol kontinent getrouwe 
Nielse VU-leden af. Werkelijk, de 

DE VTB EN VAB bieden alle lezers van « WIJ » hun hartelijkste 
Kerst- en Nieuwjaarswensen aan. 
Z i j zullen tijdens het volgende jaar, elk op z i jn 
terrein, de Vlamingen steeds trouwer dienen 
en verdedigen. 
Sinds meer dan een halve eeuw trachten ze 
alle werkeli jke belangen van Vlaanderen te 
behartigen en in de toekomst kunnen de Vla
mingen in immer sterkere mate op hen reke
nen. Als volkomen onpartijdige onafhankelij
ke verenigingen menen zi j hun volksgenoten 
heel wat diensten te kunnen bewijzen. 

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

31 DECEMBER 1975 
WIJ 11 



WIJ IM D^ I^OLKSUril^ 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
s«^*i»-*W 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12, te l . 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 22 , 
tel 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », An t -
werpsestr. 378 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 
WILR IJK : (ten huize van volksvert. A . De 
Beul) - Frans Nagelsplein, 18. Tel . 27 .15 .44 . 
Elke maandag van 13 u. to t 15u30 en van 
19u30 tot 21 u. 

Volksvert. R. MAHHEYSSENS 
BROECHEM : lok. . Frankenheem », Dorps-
plem. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café K Parking », hoek Wem 
gerstraat en Karel Soetelaan 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30. 
Cafe « Rjviera » - Jos Reusenslej, 17 . 
3de maandag van 18u30 to t 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , tel 13.81 95 . 
2de w/oensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 40 , te l . 12 04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : i Vleminckhof », Mark tp le in 8 
( te l . 53 8 9 . 2 6 ) . 
Is te en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize- van dhr Edw. temmens, 
K. Albertst r . 62 , tel 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Giote steen«/eg 86 , te l . 39 02 30 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M Op de 
Beeck, Wilgenstr 4 , tel . 64 55 93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 20 to t 21u30 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel Brasschaat). 
K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN : van 19u.30 to t 20 u. : 
De Vier Wegen, Klein-Vorst. 
VEERLE : van 20u.15 to t 20u 45 De W i j n -
gaard. Dorp. 
HULSHOUT : van 21 u. to t 21u.30 : Duiven-
lokaal, Grote Steenweg, 135. 
SAMSEL : van 21u .45 to t 22u .15 : De Pere 
boom, Vosdonken. 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE : van 19u.30 to t 20 u. : Breu-
gelhof, Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE : van 2 0 u l 5 t o l 
20U.45 : De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS : van 21 u. tot 21u.30 . Kern 
penland, Statieplein, 9. 
HERENTHOUT : van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u . l 5 
De Nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEERLE : van 19u.30 to t 20 u. : De Post
hoorn, Kerkple in. 
MEER : van 2 0 u . l 5 to t 20u 45 Heidegalm, 
Hoogstraatsebaan. 
RIJKEVORSEL : van 21 u tot 21u.30 : Pa
rochiecentrum, Dorp. 
MERKSPLAS : van 21u.45 tot 2 2 u . l 5 
Breugelhof, Kerkstraat, 12 
Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE : van 1 9 u 3 0 to t 20 u - ' t W i t t e 
Paard, Vredestraat 
OUD-TURNHOUT : van lOu .15 to t 20u .45 • 
Brouwershuis, Dorp 
ARENDONK : van 21 u to t 21 u 30 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 92 
MEERHOUT : van 2 1 u 4 5 to t 22u 15 
a Weversberg », Weversberg, 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 21u30 : Bij 
Van Hauwe, Kerkple in. 
Vierde maandag van de maana 
V05SELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkplein. 
GEEL van 21 u to t 21u30 . Hotel Spoi twa-
rande, Mark t 
HEIST O / D BERG I e maandag van de maand: 
van 19u30 to t 20u30 , Jos Hermans, Biekorf-
5traat 
BOOISCHOT 2e maandag van de maand : 
van 19u30 to t 20u30 , René Heremans, 
Goosteenweg 
ITEGEM 2e maandag van de maand : van 
21 u to t 2 i u 3 0 , Lokaal Mimosa, Bevelstwg. 

NIJLEN : 4e maandag van de maand : van 
1 9 u 3 0 to t 20U.30, Lokaal Ziekenfonds Tak 
Lier, Kerkplein 
LIER I e en 4e zaterdag van de maand : 
Eeuwfeestlaan 163, tel 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 

Senator W. JORISSEN 
I e maandag 
M A R I E K E R K E : 1 8 u 3 0 to t 19 u.. Omgang
straat 28 . 
BORNEM : 19 u. to t 20 u., Ontmoetings
centrum « De Bron », Kapelstraat 7 1 . 
WILLEBROEK : Vlaams Ziekenfonds, Den-
dermondsesteenweg (Suykens) , van 20 u. 
to t 21 u. - Tel . 0 3 1 / 8 6 . 8 6 . 4 8 . 
TISSELT : Café i De Vlaamse Leeuw », 
Westd i jk 37 , van 21 u. to t 21u .30 . - Te l . : 
0 3 1 / 7 8 . 7 6 . 6 1 . 
2e maandag 
BOOISCHOT : Van de Broeck, Mechelbaan 
23, van 18 u. to t 19 u. - Tel . 0 1 5 / 2 2 . 2 2 . 8 6 . 
HERSELT : Bij de Mike - Bergom, van 19 u. 
to t 20 u. - Te l . 0 1 4 / 5 4 . 4 8 . 7 1 . 
HEIST O / D BERG : Café Amel ieke - Heist 
Goor, van 20 u. to t 20u.45 - Telefoon : 
0 1 5 / 2 4 1 9 . 6 1 . 
HOMBEEK : VU-Lokaal , Bankstraat via 
0 1 5 / 4 1 40 .74 Jaspers, van 21 u. to t 22 u. 
3e maandag 
VORSELAAR : Café „ Bierhuis », Kerk
straat 4, van 18 u. to t 18u.30 - Telefoon : 
0 1 4 / 5 1 19 97 . 
HERENTALS : Café « In de Zalm », Grote 
Mark t , van 18u.30 to t 19U.15. - Telefoon : 
0 1 4 / 2 1 11 17. 
NOORDERWIJK : bi j Marcel MERTENS, 
De Ghell incklaan 14, van 19u.30 to t 2 0 u l 5 . 
NIJLEN : TAK-L IER, Ke rkp le i n ; via COOLS 
•Herman, van 20u 30 to t 2 1 u . l 5 - Te l . 
0 3 1 / 8 1 . 8 0 . 2 3 . 
OLENDERWIJK T" GEENS : 1 9 u 1 5 to t 
19U.45, Heikens 37 , tel 0 1 4 / 2 1 . 4 1 . 0 0 . 
Andere dagen : thuis . Louisastraat 31 -
2800 Mechelen Telefonisch af te spreken : 
0 1 5 / 4 1 35 .96 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vr i jdag 
BALEN : 19 u. to t 19U.30, « De Leeuwen », 
Kerkstraat 57 (Berckmans, te l . 31 .20 .42 . 
Tweede maandag 
EZAART : 1 9 u l 5 to t 19u.4S, « Onder de 
Linden », Ezaart 151 (Van Hoo f -A le rs ) , 
te l . 31 .39 36 . 
HESSIE : 1 9 u 4 5 to t 2 0 u l 5 , a Vissershuls», 
Hoogeind 16 (Vandenput-Hannes) , te l . : 
31 69 19. 
ACHTERBOS : 2 0 u 1 5 to t 20u 45 , « W e l 
kom », Achterbos 80 (Luyten-Slegers), te l . 
31 .12 .34 . 
SLUIS : 20U.45 to t 21u .15 , « Sport », 
Sluis 178 (Peeters-Ruts), te l 31 .42 .14 . 
Tweede dinsdag 

M I L L E G E M : 19u.30 to t 20u .00 , « Café 
Mast », Mi lost raat 65 (Mast-Vancraenen-
donck ) , te l . 31 .15 .28 . 
Derde woensdag 
MEERHOUT : 1 9 u . l 5 to t 19U.15, o; Water
molen 2, Molenpad 8, te l . 30 .03 .27 . 
VEERLE : 20u .00 to t 20U.30, « De W i j n 
gaard », Dorp 74 , te l . 54 .51 .20 . 
TONGERLO : 20u .45 to t 21u .15 , « Volks-
lust », Dorp. 
VOORTKAPEL : 21u .15 to t 21u .45 , K Fr i 
tuur Ingrid D (Gysels) , t e l . 21 .36 .97 . 
Derde donderdag 
DESSEL : 1 9 u . l 5 to t 19u.45, « Bij de Koe-
rel », Meistraat (Siegers), te l . 37 .75 .32 . 
TURNHOUT : 20U.00 tof 20u 30 «De Ster », 
Hei-einde (Pauwels-De V r i j ) , t e l . 61 .13 9 2 . 
VOSSELAAR : 20u 45 to t 21U.15, « De 
Ster », Heieinde, Pauwels-De Vry , te l . : 
16 .13 .92 . 
Vierde maandag 
G INDERBUITEN : 19U.15 to t 19u.45, « De 
W i t t e », Ginderbui ten 213 (Nuyts-Geubbel-
mans) , te l . 31 .37 .33 . 
R A U W : 19U.45 to t 20u .15 , „ Zi lverhoek », 
Kiezelweg 2 5 4 (Geboers) , te l . 3 1 . 3 5 . 8 1 . 
W E Z E L : 2 0 u l 5 to t 20u .45 , « Sport ing », 
Balen-Neetlaan 46 (Vervoor t -Verachten) , te l . 
31 .20 .32 
Vierde donderdag 
KASTERLEE : 1 9 u 1 5 to t 19u.45 « De 
Drui f », Mark t , te l . 5 5 . 6 0 . 2 1 . 
OLEN : 20U.00 to t 20u .30 , ten huize De 
Heikens 37 . 
WESTERLO : 20u .45 to t 21u .15 , « Week
end », Oosterwi jk , te l . 21 .32 .57 . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 79 .00 . 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t l l u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
N IJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 1 8 u l 5 to t 19u15 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 . 
H INGENE van 2 0 u l 5 to t 20u45 : lokaal 
K In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de Diaand : 
KESSEL : Volksvertegenwoordiger Joos SO
MERS, ten huize van de voorzi t ter : Jan 
Vranken, Schransveld 2 2 , van l l u . 1 5 to t 
12 uur. 
L IER van 10u30 to t l l u • taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 to t 21 u : 
Waverveldeken 10 
TAveede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 2 0 u l 5 to t 20u45 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 21u30 • Oude Baan 66 . 

Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr 16 (met prov raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed schepene M De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 tot 22u , bij De Coster, Van Obber-
ghenstraat 1 2. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
to t 20u , bi) Couvreur, Hartenstraat 43 . 
V ILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 tot 21 u, in De Gouden Voorn 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 22u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30 , bi j Math i lde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens) 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Teir l inckpl (met fed. sche
pene F Adang) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) m het V I . Soc Centrum, van 20 to t 
21 u. Prieelstraat 2 
HEKELGEM de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u, met led . raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
/ lerde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 
ASSE : 2e dinsdag, van 1 9 - 2 0 u , in Vlaams 
Sociaal Centrum. 
EPPEGEM : I e maandag, van 20u.30-21 u., 
bi j Jan Loos, Driesstraat 163 
KAPELLE o / d BOS : dinsdag, van 18u.30-
20u en zaterdag, van 11u.-12u. , b i l Paul 
Peeters, Mechelseweg 62 
LIEDEKERKE : 4e dinsdag, van 19u.-20u. , 
in Vlaams Sociaal Centrum. 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u.30-
19u.30, in Zaal Centrum, Kerkplein. 
LONDERZEEL SJ : 3e maandag, van 19u.-
20u , in Cafe n De Vette Os ». 
MERCHTEM : 3e maandag, van 2 0 u - 2 1 u . 
M U I Z E N : I e maandag, van 21u. -22u. , in 
Alex Benoit, Vredestraat 8. 
N IEUWENRODE : dindag, van 18u.30-20u. , 
bil Paul Peeters, Mechelseweg 6 2 . 
OPWIJK : 3e maandag, van 2 1 u - 2 2 u . , bi j 
J Van Mulders, Oud-Café Doken 
RAMSDONK : Zaterdag, van n u . - 1 2 u . , b i j 
Paul Peeters, Mechelseweg 62 . 
V ILVOORDE : maandag, van 19u.-20u. , bi j 
Enk Clerckx, Heldenplein 2 2 . 

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

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Swertmolenstr 23 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : bi l gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr 1 9 1 , to l . 0 1 6 / 5 6 86 .87 . 
BEGIJNENDIJK : bi i gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , tel 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : bi j A De Samblanx, Franse 
Linieslr 3, te' 0 1 6 / 5 6 84 37 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bi j R Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , tel 0 1 6 / 5 3 47 .18 
DIEST : bil gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 
KORTENAKEN : bi l K. Hermans, Dorp 26 , 
tel 0 1 1 / 5 8 73 20 
MOLENSTEDE : b i j schepen D Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 08 . 
SCHERPENHEUVEL : bi j schepen M. Gemoets 
Vesting Noord, 28 , tel 0 1 3 / 7 7 . 1 7 98 
TESTELT : bi i A Van Aalst, Tu inw i j k 1 1 , 
tel 0 1 3 / 7 7 20 .09 . 
Z ICHEM : bi j W Joris, Mark t 38 , telefoon • 
0 1 3 / 7 7 19.18 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : b i j gemeenteraadslid 
D Geyskens, Heirbaan 1 , tel 0 1 6 / 7 7 73 .53 . 
HOELEDEN : b i j gemeenteraadslid R. l e-
naerts, Halensestr 37 , tel 0 1 6 / 7 7 . 7 5 6 1 . 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK : b i i R Verreth, Provin-
ciebaan 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 13 74 . 
KEERBERGEN : b i j J. Olbrechts, Korte Wel -
vaartstr 7. 
ROTSELAAR : bi j M Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14. 
T ILDONK : bi l A. Verschueren-Weckx, Kru in-
eikestraat, te l . 50 .06 .75 . 
TREMELO : b i j provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 04 
WESPELAAR : b i j J. De Meersman, Neyset-
terstr 3 1 , te l . 0 1 5 / 6 0 . 1 5 56 . 
Kanton LANDEN 
LANDEN : Gilbert Anteunis - Stri jderslaan 6. 
Tel 0 1 1 / 8 8 20 40 . 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : bi i J Vinex, Mechelse stwg 
57 , tel 0 2 / 7 5 9 . 6 0 24 . 
HERENT : bii R. De Deken, O.L.Vrouwple in 
9 1 , tel 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : bi j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr 48 . 
L INDEN : b i j J Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, te l . 0 1 5 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : bi l provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michieisstraat 12, telefoon : 
0 1 6 / 4 8 82 75. 

WILSELE : b i j H Houdart , Aarschotse stwg 
240 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : b i l A . Van Laer, Dieriksgroebe 
3, t e l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : bi l J. Vanderelst, Wi ive ld 44 
en Joz. Loosen, Wi ive ld 17 , te lefoon 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 
Kanton T IENEN : 
BOUTERSEM : bi j Th De Vos, Oude baan 
110, tel 0 1 6 / 7 3 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : b i l L. Cresens, Tiensestr 12 . 
K U M T I C H : bi j A . Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , tel 0 1 6 / 8 1 35 52 
T IENEN : bu J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 34 .35 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R. Geukens, 
l id COO, Vinnestr. 14, tel 0 1 1 / 7 8 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : bi i P. Matterne, Groenstr. 2 , 
tel 0 1 1 / 5 8 73.27 
L INTER : bi i R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : bu W . Laroy, Stationsstr. 
38 , tel 0 1 1 / 7 8 96 .53 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Smt-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem Gemeentehuis te Schepdaal (Te l . : 
569 2 1 . 0 1 ) . Elke maandag van 19u to t 20u . 
Elke donderdag van l l u to t 12u 
TOLLEMBEEK : voor Toi lembeek, Galmaar
den en VoUezele, Bever en Sint -PietervKa-
pelle. Café « Commando s. Plaats te To i 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de onpare 
maanden van 19u30 tot 20u 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Heme Bij Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
ElkP 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 20u30 
BEERT : aanvragen langs schepen J. Meert . 
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen 
langs gemeenteraadslid M w I. Swil lens. 
Tel . : 356 79 .85 
PEPINGEN : aanvragen langs schepen H. De 
Clercq Tel . . 356 .48 .40 . 
B U I Z I N G E N en O M G E V I N G : aanvragen 
langs federatieraadslid Jules De Nayer. Te l . 
356 30 25 
EL INGEN, GAASBEEK, O U D E N A K E N en 
SINT-LAUREINS-BERCHEM : aanvragen langs 
schepen H. De Rauw. Tel . : 532 .43 58 . 
GOOIK en OETINGEN : aanvragen langs 
schepen en provincieraadslid G. De Doncker. 
Tel • 0 5 4 / 5 6 . 5 5 . 6 2 . 
DILBEEK : aanvragen langs provincieraadslid 
M. Panis, tel : 465 49 ,97 , en langs schepen 
O. Grauis, te l . : 522 .72 89 . 
V L A A M S SOCIAAL CENTRUM : Prieelstraat 
2, 1700 Asse, te l . . 4 5 2 93 57 . Voor Asse, 
Bekkerzeel, Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, 
Mo l lem, Opwi jk , Sint-Ulr iks-Kapel le en Ter-
nat : op 2 december, van 19 to t 20 uur, in 
samenwerking met Juul Van Dooren. 
V L A A M S SOCIAAL CENTRUM : Opperstraat 
168, 1770 Liedekerke, te l . : 0 5 3 / 5 6 . 5 7 . 8 3 . 
Voor Borcht lombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, Sint-Katherina-Lombeek 
en Teralfene : op 23 december, van 19 to t 
20 uur, in samenwerking met Staf Kiese-
koms. 

V L A A M S CENTRUM VOOR SOCIAAL 
DIENSTBETOON : Steenweg naar Merchtem 
28, 1810 Wemmei . Voor Brussegem, Groot-
Bugaarden, Hamme, Meise, Reiegem, Wem
mei en Zel l ik : op 4 december, van 18 to t 
19 uur, in samenwerking met Walter Van 
Mieghem, te l . : 4 7 9 . 3 9 . 8 1 . 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 
Guido Gezellelaan 63 , Heverlee, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 45 .45 , l iefst op afspraak en steeds 
iedere zondag in de late voormiddag. 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167, Leuven, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 
Leuvense Agglomerat ie : 
HEVERLEE : bi j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19, en H Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , tel 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-l id E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 45 .13 
LEUVEN : elke dinsdag, Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 21u30 . Tel . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 2 0 . 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20u 
to t 2 2 u , b i j Ar ie t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : bu F. Goedseels, Dorpstraat 2A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 23 .58 . 
BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 5 21 .39 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
« De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : bi l O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , te l . 0 1 6 / 4 5 21 .89 . 
NEERIJSE : b i l Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kam'ïtraat 8 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u to t 22u , in Café „ De Luchtbode », 
Dorpsstraat 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depre, 
café « In de Oude Smidse », Kerkstr . 5, 
elke I e donderdag. 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depre, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 20u , b i l M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 2 0 u 3 0 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan. 
ST.-PI ETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u , b i j fed schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 2 1 u 3 0 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Thiebaut) . 
MELSBROEK : 1e donderdag, van 19 to t 
2 0 u , in Café Alcazar, Gi l l i jnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u , len huize van Bob Maes, Parklaan 14 . 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
derde dinsdag van 17u30 to t 18u30 . 
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Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 
Z E L E M van 18u t o t 19u : bi j I. Decap, 
Stationstraat 79 . 
ST. TRUIDEN van 19u to t 20u : b i j U. Dr i l -
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vr i jdag van de maand 
GENK van 18u to t 19u : Schaapsdries 29 , 
te l . 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 to t 19u : b i j J. Gabriels, Sie-
mensstraat 28 . 
NEERPELT van 19u to t 20u : b i j G. Van 
Duf fe l , Kolisbos 1 . 
Derde maandag van de maand 
K I N R O O I van 18u to t 19u : b i j T. Schoofs, 
Breeersteenw/eg 85 . 

Vierde maandag van de maand 
H O U T H A L E N van 18u to t 19u : b i j T. D i r ix , 
Zwaiuv/straat 9. 
TESSENDERLO van 19u to t 20u : bi j R. De 
Coster, Industrieparic. 

Volksvert. J. OLAERTS 

GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
to t 12u , Neerzijstraat 5. 
Z U T E N D A A L : iedere I e vr i jdag, om 16u30 
in St. Hubertuskr ing. 
AS : iedere I e vr i jdag, om 17u30, b i j Hubert 
Verheygen, Dorpsstraat. 
Z O N H O V E N : iedere 2de vr i jdag, om I S u , 
Zonnehof, Kerkplein. 

P A A L : iedere 2de vr i jdag, om 19u, café 
Huysmans, tegenover de ker l i . 

HEUSDEN : iedere 2de vr i jdag, om 2 0 u , in 
de Oude Kr ing. 
ST. TRUIDEN : iedere 3de vr i jdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vr i jdag Café 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

(vanaf januar i 1976 ) 
ledere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN : Café Eden, Houthalense-
steenweg 30 , van 9u.30 to t 10 u. Te l . ; 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 
EKSEL : Café ' t Vlaske, Eindhovensebaan 33 , 
van lOu .30 to t 11 u. Te l . 0 1 1 / 7 3 . 4 1 . 7 8 . 
PEER : b i j Jan Plas, Collegelaan 5, van 
l l u . 3 0 to t 12 u. Te l . 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE : Café W i t Paard, Nieuurstad 28 , van 
12U.30 to t 13 u. Te l . 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
K A U L I L L E : b i j Gerard Vossen, Kleine Pon-
teinstraat 14, van 14 u. to t 14u .30 . Tel . : 
0 1 1 / 4 6 . 2 4 . 6 7 . 

SINT-HUIBRECHTS-LILLE : b i j Hubert Lip-
kens, Venderstraat 5, van 15 u. to t 15 u.30. 
Tel . 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 
OVERPELT : b i j Jos Van Bree, Zavelstraat 
53 , van 16 u. to t 16u .30 . Tel . 0 1 1 / 6 4 . 3 6 . 3 0 . 
L O M M E L : b i j Mevr. De Roo-Neven, Beemd
straat 9 2 , van 17 u. to t 17u .30 . - Te l . : 
0 1 1 / 5 4 4 8 . 1 7 . 
ledere derde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN : Cultureel Cen
t rum, Kwinten 36 , van 9u.30 to t 10 u. Te l . 
0 4 1 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 
M A A S E I K : Café Posthoorn, Bosstr. 3, van 
11 u. to t l l u . 3 0 . Te l . 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN : Café Metropole, Rijksweg 4 0 6 , van 
12 u. to t 12U.30. Tel . 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
MAASMECHELEN : Hote l L imburg, Ri jks
weg 194196 , van 13 u. to t 13u .30 . Tel . 
0 1 1 / 7 6 . 4 0 . 8 6 . 
TONGEREN : b i j Pol Jorissen, Blaarmolen-
straat 13, van 14u.30 to t 15 u. - Te l . 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 
BORGLOON : b i j Sylvio Wi jnants , Graeth 1 , 
van 15u30 to t 16 u. Te l . 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT : Café ABC, Tongerse Baan 3, van 
16U.30 to t 17 u. Te l . 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere maandag 
A A N HUIS : Ursulastraat 1 , Eigenbilzen, van 
19U.30 to t 20U.30. Tel . 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 

-jap|a>| -aqp üq = " t ' L ^° i n O H N 3 0 D n a 
mans. Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE : op telefonische afspraak : 
2 1 . 3 8 . 8 9 . 
W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Cafe 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 

Tweede zaterdag van de maand 

WETTEREN om 14u : Vlaams Huis Da 
Klokke 

SCHOONAARDE om 15u i Café Mikene. 

OVERMERE om 16u : café Den Hoorn . 

ZELE om 17u . Vlaams Huis Pall ieter. 

Derde zaterdag van de maand 

H A M M E om 15u : Spinnershof. 

DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 

GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 

WAARSCHOOT van 14u to t 15u : b i j F. Van 

Holderbeke, Nijverheidsstraat. 

Vierde zaterdag van de maand 

WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke 

SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : om 15u. 

SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 

ZELE om 17u : Vlaams Huis Pall ieter. 

Senator E. DE FACQ 

Persoonli jke afspraken telefonisch op num
mer 091-22 .64 .23 of 091 -22 .36 .30 . 

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

Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 to t 21u30 : Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kr i^sstraat 3. 

Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 to t 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van H u to t 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 

MELLE : van 14u.30 to t 15u.30 : Café De 
Snoek, Gontrode Heirweg 4 9 . - Telefoon : 
30 .06 .53 . 
MERELBEKE van 15u30 to t 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84 . 
BOTTELARE van 16u30 to t 17u : b i j de 
Geyter, Koningin Astr id laan 19 . 
OOSTERZELE van 17u to t 17u30 : b i j Pare-
wi jck, Dorp 8. 
D I K K E L V E N N E van 17u30 to t 18u30 : b i j 
Van Gysegem, Kerkstraat 83 . 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 to t 12u : Post
koets, Mark t . 
Eerste zaterdag van de maand 
MEERBEKE van l l u to t 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15 . 
DENDERWINDEKE van 13u to t 14u : Jan 
Wi l lems, Stwg op Ninove 54 . 
POLLARE van 14 to t 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 3 3 . 
APPELTERRE van 15u to t 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 . 
OUTER van 16u to t 17u : A l fons De Clercq, 
Aardeweg 70 . 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u to t 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140 . 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 to t l l u 3 0 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUHEN 

ZOTTEGEM : Ten huize. Korte Munte 6. 
VELZEKE : Tel . 0 9 1 / 6 0 . 0 8 . 3 2 , elke voor
middag van 9u30 to t 14 u. Ook 's zondags. 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u to t l O u : Café De 
Prins, Dorp. 
ERTVELDE van 18u to t 19u : bi j F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 

ADEGEM van l O u to t l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO van l l u to t 12u : Middenstandhuis, 
Mark t . 
Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T van 9u to t l O u : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van l O u to t l l u : b i j D. Coppe-
jans. 
ERTVELDE van l l u to t 12u : Emile Hul le-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u to t l O u : b i j D. Notte-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van l O u to t l l u : b i j R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u to t 12u : café Diederiks, 
Diederiks plein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u to t 12u : b i j Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van I B u to t 19u : b i j Jules 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u t o t i g u : Café Ritz, 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u t o t 18u : Emile HuUe-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 

Elke eerste zaterdag 

DEINZE : 10 u., café Rosbrau, Mark t . 
GENT : 11 u.. Koningin Astr id laan 123 . 
LOVENDEGEM : 14u .45 , café Volkshuis. 
Elke eerste zondag 

OOSTAKKER : afwisselend b i j Dr. De Pille-
c i jn . Holstraat, of in café ' t Smisken, Lourdes. 

Elke eerste maandag 
GENT : 20 u., b i j Karel Rigo, Peerstr. 129 . 
VURSTE : 21 u., b i j Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 

Elke derde zaterdag 
AALTER : 11 u., café Casino, Mark t . 
Elke derde zondag 
LANDEGEM : b i j Guido Schaeck, Vosselar»-
straat 16, om 11 u. 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
Volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste 
zal op 1 november e.k. — Al lerhei l igen — 
geen zitdag houden. 

Ar r . Veurne - Diksmuide - Oostende 
Vlaamse soldatendienst «c Ik dien », Van 
Iseghemlaan 6, Oostende (al le inl icht ingen 
m.b.t. problemen bi j het leger, mi l i t ie enz . ) . 

Eerste zaterdag van de maand 

VEURNE : De Beurs, Mark t - om 9 u. 
D I K S M U I D E : Vlaams Huis, IJzerlaan -
om 10 u. 
M E R K E M - W O U M E N : café « Nieuw W o u -
men », Dorp 77 , Woumen, om 11 uur. 
HOUTHULST : b i j raadslid M . Van Cleven, 
Terrestraat 8 - om l l u . 3 0 . 
K O R T E M A R K : bi j W w e J. Darras, café 
« Gudrun », Statiestraat - om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moe-
restraat - om 12u30 . 
ICHTEGEM : Engelstraat 10 , Mevr. L. De-
keyser - om 13u30 . 

Derde zaterdag van de maand 

N IEUWPOORT : b i j gemeenteraadslid W 
Devriendt, Recollettenstraat 66 - om 9 u. 
WESTENDE : herberg « Sportwereld » b i j 
G. Tolpe, Lombardzi jdelaan 156 (centrum 
Lombardz i jde) . 
M I D D E L K E R K E : « Were Di », de Smet de 
Nayerlaan 19 - om 10 u. 
EERNEGEM : « Riva Venus », Aar t r i j ke -
straat 62 - om 11 u. 
DE H A A N : « De Terre >, Gasthof b i j Tram
halte - om 11u30 . 

VLISSEGEM : bi j Irma Van Haecke, Kerk
straat (dorp) - om 12 u. 

BREDENE : b i j Kamiel Haeck, Dr i f tweg 59 
- om 12u30. 
OOSTENDE (w i j k Vuur toren) : Vlaams 
Huis, Voorhavenlaan 20 - om 13 u. 
Elke maandag, op afspraak : 
OOSTENDE • Van Iseghemlaan 6 - Te l . : 
0 5 9 / 7 0 . 9 5 48 . 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : An je-
l ierenlaan 25 , 8 4 0 0 Oostende - Te l . : 
( 0 5 9 ) 8 0 04 .28 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u . Helvetia, Kerkstraat 3 2 . 
WESTENDE om l O u : Sportwereld, Lombard
zijdelaan 1 56 . 
LEFFINGE om l l u : Gasthof ' t Steen, Dorps
straat. 
DE H A A N om 12 u : De Torre, Tramhalte. 
M I D D E L K E R K E om 15u : Were D i , De Smet 
de Naeyerlaan. 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE om 18 u : « Sportvr iend », 
Diksmuidestraat 15 - Sl i jpe. 
ETTELGEM om 19u : De Bagge, Dorpsstr. 30 . 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Mark t . 
D I K S M U I D E om l O u : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
M E R K E M - W O U M E N om l l u : Nieuw W o u 
men, Dorp 77 , Woumen. 
K O R T E M A R K om 12 u. : «: Gudrun », Sta
t ionstraat 76 . 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
t ionstraat 2 A . 

Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : W i l l y Devriendt, Re
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om l O u : ' t V l ierhof , Dorp-
plaats. 
LO om l l u : Meir , Mevr. Ascrawat, West
straat 5. 
LEISELE om 11u.45 : Drie Ridders, Weeg
schede 1 , Gyver inkhove. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 

ROESELARE : iedere maandag van 16u to t 
19u of op afspraak, te l . 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 

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

2 januari 1976 
BISSEGEM : van 20 u. to t 21 u. : Café « Leo
pold », Stationstraat 3. Tel . 0 5 6 / 2 2 . 5 4 . 3 0 . 
5 januari 
LENDELEDE : van l l u . 3 0 to t 13 u. : Café 
«De Handboog», Plaats. Te l . 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 . 
KORTRIJK : van 17u.30 to t 19 u. : Café 
« 1302 », Burg. Reynaertstraat 9. - Tel . : 
0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
W E V E L G E M : van 20 u. to t 21 u. : Vrede-
straat 10. Tel . 0 5 6 / 4 1 . 4 3 2 2 . 
10 januari 
I N G O O I G E M : van 16 u. to t 17 u. : Zaal 
« Streuvels », St Antoniusstraat 20 . - Te l . : 
0 5 6 / 7 7 . 7 4 . 6 7 . 
W A R E G E M : van 17u.15 to t 1 8 u . l 5 : Café 
« Weekend », Holstraat, 23 . - Telefoon : 
0 5 6 / 6 0 26 .56 . 
GULLEGEM : van 18u.30 to t 19u.30 : Café 
, Stadium », Wevelgemstraat. - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 1 6 . 7 8 . 
12 januar i 
KORTRIJK : van 17u.30 to t 19 u. : Café 
« 1302 », Burg. Reynaertstraat 9. - Te l . : 
0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 

WEVELGEM : van 20 u. to t 21 u. : Vrede-
straat 10. Tel 0 5 6 / 4 1 43 2 2 . 
17 januar i 
DEERLIJK : van 16u. to t 17u : Cafe « Bloe-
menhof », Tulpenlaan, 26 . T. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 4 0 . 
V ICHTE : van 1 7 u . l 5 to t 17u.45 : Bij N. 
Waelkens, Harelbekestr 35 . T. 0 5 6 / 7 7 . 7 3 . 7 6 . 
HARELBEKE : van 18 u. to t 19 u. : Café 
a De Zwaan », Dorpplaats, 2 - Stacegem. 
Tel . 0 5 6 / 2 2 11.50 
19 januari 
KORTRIJK : van 17u.30 to t 19u. : Café 
« 1302 », Burg. Reynaertstraat 9. Telefoon : 
0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 
WEVELGEM : van 20 u. to t 21 u. : Vrede-
straat 10. Tel 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 2 2 . 
21 januari ^ 
MENEN : van 18 u tot 19 u. Café « De 
Beiaard », Kortr i jksestraat 
26 januari 
KORTRIJK : van 17u.30 to t 19 u. : Café 
<t 1302 », Burg. Reynaertstraat 9. Telefoon : 
0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : van 20 u. to t 21 u. : Vrede-
straat 10. Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 2 2 . 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 to t 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen l O u en l l u . 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
l l u to t 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 23 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 to t 12u, b i j gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartr i jkesteenweg 39 . 
3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van l O u to t l l u : ten 
huize van V. De Li l le, Helmweg 12, Knokke 
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OOST-VLAANDEREN 
GENT-EEKLO (Arr.) 
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 
Jidkaarten 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. 

TOT UW DIENST ! 
Voor propaganda, financiële 

verrichtingen en allerlei inlichtin
gen i.v.m. de VU-werking, kunt u 
ons bereiken iedere dinsdag van 
20 tot 22 uur op het arr. sekr.. 
Korte Kruisstr. 3, Gent (23..70.98). 
We staan ten dienste zowel voor 
gewone leden als bestuursleden. 

AFDELINGSBESTUREN 

Op dinsdag 16 december was 
ons arr. in het bezit van de volle
dige bestuurslijsten (minstens 5 
bestuursleden) van volgende VU-
afdelingen Aalter, Assenede, 
Bassevelde, Drongen, Ertvelde, 
Evergem, Gavere, Gent, Gentbrug-
ke, Ledeberg, Melle, Merelbeke, 
ge, Heusden-Destelbergeri, Kaprij-
Oostakker, Oost-Eeklot St-Amands-
berg, St-Denijs-'Westrem, Waar
schoot, Wachtebeke, Watervliet, 
Wondelgem, Zomergem, Zulte, 
Nevele. De afdelingen die hun be
stuur nog niet doorstuurden naar 
het arr. sekr.. Korte Kruisstr. 3 te 
Gent, worden verzocht, dit dan 
zo vlug mogelijk te doen. Liefst 
vóór 10 januari 1976 t 3 « * i ïS i 

VOORBEELDEN STREKKEN 

Naar wij uit goede bron verna
men, zou de ledenhernieuwing '76 
te Gentbrugge (een heel pak) 
praktisch volledig gedaan zijn. 
Wij wachten op de volledige af-
rekenng van de eerst-klaargeko-
men VU-afdeling. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
LEDENHERNIEUWING 

Deze dagen zijn onze bestuurs
leden op ronde om de lidkaarten 
voor 1976 te herneuwen. Indien 
u door vergetelheid uw abonne
ment nog niet hernieuwd hebt, 
kunt u dit gelijktijdig met de lid-
kaarthernieuwing. Wanneer u 

« Wij » zonder onderbreking 
wenst te ontvangen, dan kunt u 
dit zo vlug mogelijk, zelfs van
daag nog in orde brengen bij ge
meenteraadslid Koen Van Mee-
nen. Nederbroekstr. 1 te Heusden 
(30.73.88). Een telefoon van u, en 
we komen zelfs tot bij u thuis. 

. HOREN, ZIEN, SPREKEN » 

Deze week verscheen het nr 6 
van « Horen, Zien en Spreken » 
in de bussen van onze leden en 
simpatizanten. Gebrek aan finan
ciële middelen is er de oorzaak 
van dat ons tijdschrift rond Kerst
mis, niet gedrukt in alle brieven-
busen kan verschijnen. Daarom is 
uw financiële steun altijd welkom 
bij penningm. Marie-Josee Lataer-
Delnoy, Hooistr. 1 te Heusden. 
U kunt ook overschrijven of stor
ten op PR 1526 van Kredietbank 
Heusden voor rek. 447-2583161-73 
van VU-Heusden-Destelbergen. 

GEBOORTE 

Wij vernamen de geboorte van 
een zoon Jens bij de h. en mevr. 
J. De Witte-Van Brabant Josiane 
(KOO-lid). Hartelijk proficiat I 

NIEUWJAARSWENSEN 

Aan al onze abonnenten onze 
allerbeste w/ensen voor 1976. On
ze bijzondere wens is nochtans : 
dit jaar nog meer lezers op «Wij». 
Daarom aan alle abonnenten : 
vergeet niet te hernieuwen 1 

KRUIBEKE 

SINTERKLAASFEEST 

Het werd een verassend-over-
weldigend sukses in de bomvolle 
zaal van Schelderust. Een gezellig 
luidruchtig familiefeest. De mee
slepende poppenspeler « Nonkel 
Ward », de gulle goede Sint, de 
vinnige « Zwarte Piet », het ge
zellig onthaal, de inzet van de be
stuursleden, de verrassende trits-
partij : het gaf allemaal elkaar de 
hand om dit feest te doen uit
groeien tot wat het geworden is. 
Volksvert. Nelly Maes — aanwe
zig met haar gezin — vergeleek 
onze goede Sint met de slechte 
Sint Tindemans, die, vooral voor 
de Vlamingen, meer roeden en 
zwepen dan geschenken bracht. 
Volgend jaar komt de Sint op 28 
november. Graag tot dan. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutttr. 30, t9-3S, S6-SB 
Tel. (053)840.60 

^ 
K1NDERARTIKELEN : plooi- en v/andelwagent . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommel» - kamerverste-

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . rulterultrustingen -
ping-pongtafeis - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

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

kanieken - schooltassen - borden • tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELI6C PRIJZEN — 

OUDENAARDE 
JAN THIENPONT : 
OUDSTE ABONNEE ! 

cc Wij » brengt hier hulde aan 
zijn wellicht oudste abonnee, pa
ter Jezuïet Jan Thienpont van 
Oudenaarde (9 januari : 90). Sinds 
1913 — het zal nu 63 jaar zijn — 
missionaris, nog altijd op post in 
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Zaïre. Zijn leuze « Nimmer versa
sagen » — in 't Nederlands « Je 
maintiendrai » voegt hij er schert
send aan toe — getrouw, Is hij 
Goddank nog steeds bedrijvig en 
flink : godsdienstonderricht en 
hoevebeleid. De leeuwevlag prijkt 
bestendig op zijn kamer en wordt 
ieder jaar op 11 juli gehesen. On
langs schreef hij : « De bisschop
pen zouden de gelovigen moeten 
verplichten voor de VU te stem
men ! ». Zijn moeder zegde des-
tids : « 't Is maar goed dat onze 
Jan in Kongo zit, anders zat hij 
hier al lang in den bak ! ». 

« Wij » wenst hem de 100 ! 

SINAAI 
DOSSIER VLAANDEREN 

Vrrjdag 12 december 11., waren 
er heel wat mensen die weer 
eens het bewijs leverden dat er 
in Sinaai nog een Vlaams bewust
zijn leeft, dat er nog mensen zijn 
die hun knusse zetel kunnen ver
laten om andere dingen dan smul
len en smeren. Inderdaad, op de 
affiche stond het « Dossier 
Vlaanderen » en spreker was de 
Wase senator M. Coppieters. Aan 
de hand van konkrete gegevens 
en aangehaalde voorbeelden vorm
den eigenlijk nog maar een sum
miere grabbel uit het bodemloos 
klachten-vat — betoogde de se
nator dat dit « Dossier Vlaande
ren » niet het resultaat is van 
een zure oprisping van fossiele 
taal-manakken, maar dat dit dos
sier wel degelijk een aktueel, pre-
cies-wetenschappelijk ekonomisch 
feiten-dossier is, dat op een pijn
lijk exakte manier aantoont : 
1) Dat de Vlaming op de meest 
schandelijke manier, op alle do
meinen, wordt uitgebuit door de 
fransdolle bloedzuiger (hierbij 
feestelijk gesteund door zekere, 
zich Vlaams en volks noemende 
partijen). 
2) Dat in België de meest elemen
taire ekonomische wetten geof
ferd worden op de slachtbank van 
de kompensatie^artijen. 
3) Dat het hoog tijd wordt dit in 
het belang van onszelf en voorna
melijk voor de toekomst van onze 
knderen, dat de oude reker>kunde: 
namelijk 6 = 6 en 4 = 4 (in 
plaats van 6 = 5 en 4 = 5) weer 
hersteld wordt. 
4) Dat, wil men komen tot ©en 
verenigd Europa, men er eerst 
voor moet zorgen dat er een eens
gezindheid en rechtvaardige ver
deling komt in de verschillende 
samenstellende naties. 

Het hoeft geen verder betoog 
dat de toehoorders tot het einde 
geboeid werden door de briljante 
rede van deze meester van de 
eloquentie ! Tot slot sprak sena
tor Coppieters de hoop uit dat 
dit dossier overal in Vlaanderen, 
tot de kleinste dorpen toe, zou 
besproken worden om onze 
Vlaamse mensen de ogen te ope
nen voor deze flagrante onrecht-
vaardgheden. 

JANUARI 
3. Denderhoutem Ledenfeest in zaal Casino. 

9. Aalst : Vergadering arr. raad. Lokaal «Het Gulden Vlies», 
Aalst, om 20u. 

9. Gent-Eekio (Arr.) : Arr. raad om 20u30 in de bovenzaal 
van het Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3 te Gent. 
Agevaardigden van alle afdelingen worden verwacht. 

24. Ninove : Ledenfeest in bungalow Van Varenbergh. 

VUIO-NATIONAAL - STUDIEWEEKEND 
17 en 18 JANUARI 
NAAR EEN ALTERNATIEF 
GEMEENTEBELEID ? 
PROGRAMMA 
ZATERDAG 17 JAN. 
10.00 u aankomst en kennismaking 
10.30 u inleiding en verslag Cadzand 
12.00 u middagmaal 
14.00 u plenum 
14.30 u bespreking in werkgroepen 
16.00 u koffiepauze 
16.30 u bespreking in werkgroepen (vervolg) 
18.00 u avondmaal 
20.00 u bonte avond met Willy Kuypers « gezelligheid » 
ZONDAG 18 JAN. 
9.00 u ontbijt 

10.00 u vrije groepsaktiviteit 
12.00 u middagmaal 
14.00 u plenaire bespreking van de verslagen/werkgroepen 
18.00 u avondmaal - einde.. 
PRAKTIKA 
datum : 17, 18 januari 1976 
plaats : Verbist-centrum, Zavelstraat 60 

KESSEL-LO (Leuven) 
inschrijving : sekretariaat. Voldersstraat 71, 1000 Brussel en 

stort 250 F per persoon op bankgiro van VUJO-NATIONAAL : 
001-0196241 p.a. Rita Haudenhuyse, Ringvaartstraat 4, 
9220 Merelbeke. 
meebrengen : lakens en toiletgerief ; er zijn wel lakens te hu

ren ter plekke. 

DOSFELINSTITUUT 

Kursus « Politieke basiswerking en participatie op het gemeente
lijk niveau » 
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976. 
Deze kursus omvat 4 delen en handelt over : 
1. De gemeente als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-Natio
naal en federalistisch standpunt. 
2. Welke noden en behoeften ontstaan in een (beleids-) program
ma en vertalen naar politieke werking. 
4. Samenvoeging en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. 
3. Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda. 
Naast teoretische inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 
De kursus is bestemd voor alle belangstellende kaderleden en 
vooral voor afdelingsbesturen, huidige en vooral toekomstige ge
meentemandatarissen. 
WAAR ? 
MALDEREN : 15, 22, 26 en 29 januari 1976, telkens van 20u tot 
22.30 uur. 
Plaats : 't Molenhuis te Malderen. 
Inschrijvingen : B. Hollaender, Steenweg op Brussel 51 A, 
1850 Grimbergen. Tel. (02)269.27.68. 
ROESELARE-TIELT : 26, 30 januari 1976, 8, 13 februari 1976, tel
kens van 20.30 tot 23 uur. 
Plaats : Hotel Melinda, Mercatorstraat 21, 8400 Oostende. 
VEURNE : 15, 22, 28 januari 1976, 5 februari 1976, telkens van 
20u tot 22.30 uur. 
Plaats : Zaal « De Beurs », Grote Markt 32 te Veurne. 
DIKSMUIDE : 16, 23, 30 januari 1976, 6 februari 1976, telkens van 
20u tot 22.30 uur. 
Plaats : Vlaams Huis, IJzerlaan 83 te Diksmuide. 
Inschrijvingen : Oostende, Veurne en Diksmuide : R. Planke, pro
vinciaal verantwoordelijke West-Vlaanderen, Jos Nellenslaan 128, 
8300 Knokke. Tel. (050)60.05.77. 
Kursus « Goed vergaderen en spreken in het openbaar » 
DUFFEL : 16, 23 februari, 1, 8 en 15 maart 1976, telkens van 20u 
tot 22.30 uur. Een kursus voor vrouwen en bedoeld als rugge
steun voor hun werking in het verenigingsleven. 
Plaats : Zaal Luna, Handelsstraat te Duffel. 
Inschrijvingen : Claes Elisabeth, Ganzenkoor 6, 2570 Duffel. 
DIEGEM : gepland voor februari-maart 1976. 
Beknopte handleiding voor de afdelingen < Gemeenteraadsver
kiezingen 1976 ». 
Deze handleiding wil een praktische gids zijn bij de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. 
Een onmisbaar dokument. 
Uit de inhoud vermelden wij o.a. « Waarom de VU op gemeente
lijk vlak ? ». « Hoe de verkiezingen voorbereiden ? Programma, 
propaganda, lijstvorming ». « Enkele bijzondere problemen ». 
Deze zeer nuttige brochure kan U bestellen door storting op 
bankgiro : 061-7607090-39 (Johan Beke. Mariakerke) met vermel
ding van het aantal, de afdeling en het juiste adres. 
Bestelling per één stuk : 20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr./stuk. 
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WEST-VLAANDEREN 
BEVEREN-IJZER (Stavele) 
OVERLIJDEN 

Op 16 november overleed een 
oude getrouwe Vlaming In de per
soon van Marcel MIssiaen, Vlaams 
Oudstrijder uit de eerste wereld
oorlog. Deze vriend werd ten gra
ve gedragen, begeleid door een 
overgrote schare Vlaamse vrien
den', waaronder A. Huyghe, R. De-
carne en Juul Haezebaert namens 
de Volksunie. Onze innige deelne
ming aan de beproefde naastbe-
staanden. 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Oud . volksvertegenwoordiger 
Pieter Leys zal zitdag houden op 
dinsdag 6 januari van 20 tot 21u 
in het Spijshuis Béarnaise, De 
Smet de Nayerlaan 86. Hij zal ver
gezeld zijn door een afgevaardig
de van het centrum voor arr. 
dienstbetoon waarbij men terecht 
komt voor pensioenen en sociale 
zaken. 

BREDENE 
GEeOORTE 

Op 8 december werd bij Roland 
Monbaliu en Joanne Vercruyce 
een zoontje geboren met de ste
vige naam Elegast. Onze oprechte 
gelukwensen. 

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

DIKSMUIDE-PERVUZE 
BESTUUR 

Rik Serpieters, voor kort kant. 
gevolmachtigde benoemd, wordt 
in de arr. raad vervangen door Leo 
Devreese : onze effektieven in de 
raad liggen zeer hoog. Verder be
schikken alle bestuursleden nu 
over de lidkaarten : mogen we on
ze lezers vragen hen goed te ont
vangen, ©n zo er wat af kan voor 
onze kas is dit steeds welkom I 

29 februari 1978 

Gent 

sportpalel* 

EERNEGEM-BEKEGEM 
BESTUUR 

In de maand januari zenden wij 
aan alle leden een nieuwe oproep 
om kandidaat te zijn voor ons af
delingsbestuur. Wij hebben nu 
Bekegem erbij in onze afdeling, 
zodat het toch beter moet en zal 
gaan. We danken onze lezers : er 
was geen verlies voor « Wij » te 
noteren, en we hopen dat dit met 
de ledenhernieuwing even goed 
zal gaan. 

ETTELGEM 
ONZE HUTSEPOTAVOND 
Op 12 december werd «Sint-Elooi» 
bijna te klein om de velen onder 
te brengen die aan het gezellig 
samenzijn van onze leden wilden 
bijwonen. Luc. Roose en IVI. Meyns 
waren dan ook ten zeerste opge
togen. Kamerlid E. Vansteenkiste 
hield de tafelrede, waarin hij het 
proces maakte van de regering 
Tindemans, en opriep tot verdere 
inzet. Ook arr. sekr. kwam nog op
dagen om de afd. die aan de top 
staat met ledenstand én hernieu
wing te feliciteren namens het arr. 

bestuur. Er konden dezelfde avond 
vier nieuwe abonnementen inge
schreven worden, waardoor het 
aantal met één slag verdubbelde... 

HOUTHULST 
VERGADERING 

Ons nieuw bestuur vergaderde 
voor het eerst in het «Rooi Peird» 
en er werd van wal gestoken met 
nieuwe moed. Iedereen was pre
sent. Ondermeer werd besloten 
terug aan te knopen met onze tra
ditie en een leden- en vriendenbal 
in te richten in het Rozenhof te 
Klerken op 20 maart a.s. 

IZEGEM 
WENSEN 

Het afdelingsbestuur wenst alle 
« Wij - lezers en leden een ge
lukkig en voorspoedig nieuwjaar. 
De VU kende te Izegem een spek-
takulaire groei In 1975. Het afde
lingsbestuur hoopt dat die groei 
zich In 1976 mag doorzetten en 
dat de VU in Izegem een echte 
doorbraak mag beleven. 

GEMEENTERAAD 
Het belangrijkste punt op de 

agenda van de gemeenteraadszit
ting van 15 december was de 
stadsbegroting voor 1976. De VU-
mandatarissen hebben er terdege 
van zich afgebeten. Het was zelfs 
opvallend hoe zij voortdurend tus. 
senkwamen. En dat, terwijl ande
re frakties de indruk wekten hun 
tong verloren te hebben, ofwel 
geeuwend hun woordvoerder aan
hoorden of zich beperkten tot een 
dapper ja-zeggen. Uit de toelich
tingen bij de begroting viel toch 
een en ander af te lelden wat het 
onthouden waard is : 

1] Het stadsbestuur ziet hele
maal niet klaar In de verkeersre-
geHng die tot stand moet komen 
naar aanleiding van het openstel
len van de brug over kanaal en 
spoorweg. Het stadsbestuur ver
schuilt zich hier achter de beslui
ten van een technische kommis
sie. Oe vrees van middenstanders 
en andere omwonende van de 
brug dat zij het gelag zullen beta
len, wordt met de dag reëler. 

2] De buitengewone begroting 
is met het nodige kunst- en vlieg
werk tot redelijker proporties her
leid. Het feit dat 1976 een verkie
zingsjaar is, zegt natuurijk veel. 

3) De interkommunale voor 
hulsvuilverbranding, de IVIO, gaat 
aan de gemeenschap véél, héél 
veel kosten I Veel meer als wat 
bij de aanvang voorzien was. De 
burgemeester was de eerste om 
dat toe te geven. 

4) In verband met nieuwe werk
gelegenheid kon het stadsbestuur 
geen enkele toezegging doen. 
Voor een bestuurskollege bestaan
de uit ACV en BSP moet dit een 
biezonder pijnlijke dobber zijn. 
Izegem is stilaan het centrum van 
West-Vlaanderen geworden voor 
faillisementen, bedrijfssluitingen 
en werkloosheid. Noch het CVP-
bestuurskollege [1964-70), noch 
het BSP-ACV-bewind zijn erin ge
slaagd daar veranderir^g In te 
brengen. 

5) Inzake groenbeleid blijkt men 
te ilzegem in het schepenkollege 
nog niet de minste vizie te heb
ben op het probleem. Het schijnt 
nog niet tot hen doorgedrongen 
te zijn dat Izegem stilaan de faam 
geniet van lelijkste stad in West-
Vlaanderen. Akkoord, een faam 
die niet dateert van de laatste 6 
of 10 jaar, maar waar totnogtoe al 
te weinig aan verholpen is. 

. WIJ -LEZERS 
U hebt toch uw abonnement 

voor 1976 hernieuwd ? Indien 
niet, neem dan zo vlug mogelijk 
kontakt op met een bestuurslid. 
Bedenk dat « Wij » het rooit zon
der enige staatssteun en zonder 
steun van nevenorganisaties. Wel 
met uw steun. Blijf trouw! 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Het bureau van uw ziekenfonds 

Westflandnia is weer elke werk
dag open van 14 tot 17u (Gentse-

str. 18, tel. 30.33.37). Mevr. J. De-
coopman-Vanassche zorgt voor 'n 
uitstekende service. 
Voor al'le inlichtingen en 'inschrij
vingen Mj Raymond Wullaert, 
Prinsessestr. 110 (tel. 30.53.80). 

KOEKELARE 
GEBOORTE 

Johnny Hemeryck en Roza Bous-
sery kregen op 11 december ge
zinsuitbreiding met een dochter
tje Hannelore. We wensen het 
echtpaar van harte geluk. 

KORTRIJK 
SINT-NIKLAASFEEST 

Sint Niklaas en Zwarte Piet be
ëindigden hun rondgang te Kort-
rik. Alwle meewerkt weet welke 
inspanning de goede Sint Rik 
Reysman en de brave Zwarte Piet 
Wilfried Bogaerts gedurende ver
schillende weken hebben gele
verd. Avond na avortd bezochten 
ze 130 kindjes en brachten door 
regen en wind aan de kinderen 
die braaf zijn hun snoep. Ook Slnt-
Niklaas kan ziek worden en dat 
gebeurde de twee laatste dagen 
toen hij zijn stem verloor. Sp>on-
taan sprongen Roeland Man en 
Jan Vetters In die hun rol ook 
goed speelden. Met een kloek 
autogeleider als Lucien Vandewie-
le was het goed opgelost. Jan De-
blaere en Etlenne Verbeke voer
den om beurten Sint-NIklaas rond. 
Julia mag niet vergeten worden. 
Ze moest af en toe haar echtge
noot vervangen en deed het uit
stekend als Zwarte Plet. Mevrouw 
José De Schaepmeester regelde 
de ronden en verwittigde elkeen 
van de komst, terwijl ze tijdig de 
snoepprovisie aanvulde. De ple
zante groep had soms wel eens 
honger na de ronde, maar nooit 
geen dorst. Ze danken allen die 
hulp boden voor het welslagen 
van deze jaarli}kse prestatie en 
ook voor het gul onthaal dat hen 
overal te beurt viel. 

MENEN-REKKEM 
ABONN£M£NTEN 

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. 

KIE8FON0S 
Met het oog op de gemeente

raadsverkiezingen van 1976 werd 
een kiesfonds aangelegd. Gelie
ve daarvoor te storten op per 
000-0460849-02 van Vanhaute Her
man te Menen. 

OOSTENDE 
VUJO 

Onze Oostendse VUJO mag har
telijk worden gelukgewenst. In
derdaad, als vrijwel de enige jon
gerenorganisatie uit Oostende 
slaagden onze jongeren erin (met 
de daad) een bedrag van 29.660 fr. 
bijeen te brengen voor de aktie 
« Beter Leven Geven « van de 
vzw « Boemerang ». Zij werden 
overal simpatiek ontvangen en 
deden alzo de VU alle eer aan. 
Het stadsbestuur {?) van Oosten
de anderzijds stelde zich tevre
den met het lenen van [verkie-
zings) plakborden en het in ge
bruik geven van een zaal in een 
stadsgebouw, alsmede een « in
gebeelde medewerking » met de 
vedettenshow van BRT 2, waarvan 
alle kosten werden gedragen door 
derden. Niet één centiem "kon voor 
onze minder-valleden, onze men
sen uit de stadskas. Op een inter
pellatie van Emiel Vansteenkiste, 
tijdens de gemeenteraad van ver
leden vrijdag, moest de schepen 
toegeven « dat de benarde finan
ciële toestand van de stadskas 
het niet toeliet ». Dat hebben we 
te danken aan het «sensationeel» 
(woord van Jan Piers) financieel 
beheer van de stad. Beschamend 
voor Oostende. Voor onze VUJO-
jongens : voorbeeldig met een 
hartelijk proficiat ! 

KflL€nD€R 
JANUAfll 

9. 
12. 

15. 

16. 

18. 

19. 

20. 
19. 

20. 
22. 
23. 
23. 
23. 
26. 
28. 
30. 
31. 

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. Insohri/ven bij alle bestuursleden en bij 
J. Fryns 050/41.22.39 van 14 tot 18u en bij H. Van Rijssel 
050/41.12.01. 
Oostende-Mariakerke : Mosselen, Sun Set, 20u30, 100 fr. 
Oostende : Opening lessencyklus gemeentebeleid (Dos
felinstituut), Hotel Melinda (20u30). 
Veurne ; Zelfde opening voor kanton Veurne In de 
Beurs, 20u. 
Diksmuide : Zelfde opening voor kanton DIksmuldfe In 
Vlaams Huls, 20u. 
Diksmuide : Vergadering van alle afdelings-VUJO-verant-
woordelijken in Vlaams Huls, om 9u30. 
Groot-Oostende : Nieuwjaarsreceptie aangeboden door 
fraktie en KOO-leden in Duinroos, 20u30, kosteloos. 
Oostende : 2de les Dosfelinstituut, Melinda, 20u30. 
Groot-Oostende : Nieuwjaarsreceptie aangeboden door 
fraktie en KOO-leden in Duinroos, 20u30. Kosteloos. 
Oostende : 2e les Dosfelinstituut, Melinda, om 20u30 
Veurne : 2e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u. 
Diksmuide : 2e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u 
Diksmuide : 2e les Dosfel Instituut, Vlaams Huis, om 20u. 
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
Oostende : 3e les Dosfel Instituut, iMelinda, om 20u30. 
Veurne : 3e les Dosfel instituut. Beurs, om 20u. 
Diksmuide : 3e les Dosfellnstltuut. Vlaams Huls, om 20u. 
Diksmuide-Pervijze : Hutsepot in Vlaams Huis, 200 fr., 
spreker J. Nagels. 

OOSTENDE-CENTRUIM 
GEBOORTE 

Op 1 december kwam Koen ter 
wereld, zoontje van Dirk Van Hee-
cke en Rita Decramer : beste ge
lukwensen aan de ouders en ook 
aan de grootvader Jef Vanhecke. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
GEBOORTE 

Op 30 november werd Pieter ge
boren, zoon van Paul Vande Walle 
en Magda Inghelram : hartelijke 
gelukwensen aan de ouders, en 
tevens aan de grootvader burge
meester Inghelram van Middelker
ke. 

OOSTENDE-STENE 

IMevr. Versteek (Oostende-Ste-
ne) gaat altijd mee met TAK. Dat 
zij welbespraakt Is weet ook oiae 
burgervader, doch blijklMar kon 
ze zelfs de rijkswachter die haar 
te pakken kreeg overreden, om 
samen met haar op een foto te 
staan tijdens de laatste TAK-beto-
gng. Zouden er onder die rijks
wachters ook « mensen van ons » 
zijn die moeten gehoorzamen ? 
Wij hopen voor 1976 dat Nols tot 
rede zal komen en mevr. Ver-
sieck minder naar Brussel zal 
moeten. 

GEBOORTE 
Op 19 november werd Bart ge

boren, zoontje van Dirk Tytgat en 
Yvette Lusyne. Onze beste geluk
wensen begeleiden de kleine Bart 
en zijn ouders. 

OOSTENDE-VEURNE. 
DIKSMUIDE (Arr.) 
VAARWEL 1975 

In dit laatste nummer van '75 
danken het arr. bestuur, de kan-
tonnalen en de mandatarissen al
le kaderleden en leden voor hun 
taaie inzet voor onze goede zaak. 
Over heel ons arr. werden de be
sturen vernieuwd en grotendeels 
verjongd. Ook in het arr. bestuur 
kwam nieuw bloed zodat we nu 
strijdvaardig zijn voor 1976, het 
jaar van de gemeenteraadsverkie
zingen. Ook onze VUJO blijkt met 
meer ijver dan ooit tevoren de 
zaak aan te pakken. In alle afde
lingen Is de ledenslag aan de 

gang : we hebben het stoute plan 
om meer dan 4.500 leden te heb
ben ! Maak van deze vakantie ge
bruik om uw afdeling op peil te 
brengen. Tot voorbereiding van de 
verkiezingen organiseert het Dos
felinstituut in de drie kantons 
Oostende, Veurne en Diksmuide 
een lessencyklus van vier avon
den. Zij zijn derwijze georgani
seerd dat iemand die de eerste 
les in Oostende moet missen, de
ze zelfde les kan volgen nadien 
te Veurne of Diksmuide. En dit 
geldt voor élk der lessen. De 
start wordt gegeven In het Melln-
dahotel te Oostende op 12 januarL 

OOSTENDE-VUURTOREN 
LEDENFEEST 

Trots de vele regen zat het 
Vlaams Huis ook thans weer vol 
met liefhebbers van « hutsepot >. 
We danken ook de vrienden van 
de overige Oostendse afdelingen 
die talrijk opgekomen waren. Na
mens het arr. bestuur waren H. 
Vandevelde en J. Nagels present, 
zoals ook kamerlid Vansteenkiste. 
Prov. raadslid Kris Lambert had 
het goede idee om een abonne
ment op « Wij • te verloten ! 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
GEBOORTE 

Op 1 december werden Wilfried 
Aspeslagh en RIta Cattoor verblijd 
met de geboorte van een zoontje 
Olivier : onze meest hartelijke ge
lukwensen. 

OUDENBURG 
VAN HET BESTUUR 

De ledenhernieuwing Is in volle 
gang en reeds konden talrijke 
nieuwe leden Ingeschreven wor
den. Onze afdeling heeft ook een 
eigen bankrekening (Asdubal) met 
nr 961-0030799-45 of bij de KB 
475-5104231-10. Leden die onze 
kas willen helpen spijzigen kun
nen langs deze rekeningen altijd 
terecht. Dank bij voorbaat. 

SNAASKERKE 
GEBOORTE 

Op 7 december kreeg Tinneke 
een zusje bij : Bieke, bij Paul 
Vandecasteele en Lieve Staelens. 
Proficiat aan ouders en groot
ouders. 

VEURNE 
AKTIVITEITEN 

Op de laatste vergadering werd 
besloten op verzoek van het arr. 
een grote meeting in te richten 
tijdens het begin van maart. De 
vrouwenwerkng zal kantonnaal uit
gebouwd worden en een nieuwe 
« Horizon » is voorzien tegen 
midden februari. Raf Lintermans 
wierf reeds vijf nieuwe abonnees 
op ons blad, en had dus zijn 
plaats verdiend bij de Top-20-ers. 
Hoe kon hij daar vergeten wor
den ? 
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ZARREN-WERKEN 

GESLAAGD LEOENFEEST 

Op 12 december bracht onze 
hutsepotavond weer een dertigtal 
leden samen in een gezellig fami
liefeest van de VU. Arr. sekr. J. 
Nagels hield een korte toespraak 
waarin hij om hulde bracht aan de 
trots ziekte aanwezige aftredende 
voorzitter Odi Menseeren. Tevens 
legde hij de nadruk op het belang 
van 1976 inzake de gemeente
raadsverkiezingen en het nodige 
kontakt met de afd. Kortemark we
gens de fuzie. Deze afdeling was 
vertegenwoordigd door Jan Van-
damme. Tot besluit deed hij een 
oproep opdat de VU een partij van 
idealisten zou blijven, die ook in 
deze moderne tijd de basiswaar
den van ons nationalisme durven 
belijden. 

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. 

WEEKBLAD 
WIJ 

VLAAMS 
NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Hoofdredakteur : Paul Martens 
Redaktle en publiciteit : Druk

persstraat, 20, 1000 Brussel. 
Tel. 02/217.97.98 (liefst in de 
voormiddag) 

Abonnementendienst : Volders
straat, 71, 1000 Brussel. 
Tel. 02/512.51.60. 

Jaarabonnement : 500 fr. 
Halfjaarlijks 300 fr. 
Driemaandelijks 150 fr. 
Steunabonn. 1000 fr. 
Losse nummers 16 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 000-0171139-31 van 
« Wij •, Voldersstraat, 71, 1000 
Brussel. 

Verantw. uitg. : Hugo Schiltz, 
Te Couwelaerlei 135, 2100 
Deurne. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. (054)33.37.56 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonade! 

• 
Blihuizen : Cogels Osylel 7S 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckttraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.4S.6t 

IN MEMORIAM PAUL GHYSSAERT 

Op 75-jarige leeftijd overleed te Brugge mr. Paul Ghyssaert, 
in leven advokaat en bekend Brugs figuur. Van katolieken hui
ze (hij had twee broers priester, waarvan de bekendste ka
nunnik Ghyssaert was, die zich verdienstelijk maakte in de 
sociale sektor) waagde hij het, op de eerste lijsten van de 
Vlaamse Koncentratie als lijsttrekker te fungeren, ondanki 
zware druk van de Brugse geestelijkheid en van de CVP. Als 
zodanig beet mr. Ghyssaert de spits af voor de Vlaams-natio
nalisten in het arrondissement Brugge. De omstandigheden 
waren er niet naar, om elektroraai sukses te boeken, maar 
de persoonlijke inzet van mr. Ghyssaert heeft mede de latere 
stichting en uitbouw van de VU Brugge mogelijk gemaakt. 
Tiperend voor deze Vlaamsgezinde intellektueel (mr. Ghys
saert had een zeer brede intellektuele belangstelling, die zich 
vooral op de politiek, de ekonomie en de literatuur toespitste) 
was zijn houding tijdens de repressie, die ook in het Brugse 
talloze kleine mensen en onschuldigen zwaar trof. Ontelbaar 
zijn de zgn. incivieken die door advokaat Ghyssaert gratis of 
tegen een eerder simbotisch « ereloon » werden verdedigd, 
zeer vaak trouwens met gunstig resultaat, want advokaat 
Ghyssaert was een onkreukbare persoonlijkheid, een man van 
gezag. 

Hij werd woensdag na een talrijk bijgewoonde rouwdienst in 
de St-Gilliskerk op de stedelijke begraafplaats bijgezet. Aan 
zijn nabestaanden betuigen de VU-nationaal en de VU arron
dissement Brugge hun zeer oprecht leedwezen. 

DE FEDERATIE VAN VLAAMSE 

VROUWENGROEPEN VZW 

DOEL : 
Het samenbrengen van vrouwen op basis van de Vlaams-
nationale ideologie, opdat zij zich zouden inzetten voor de 
Viaams-nationale bewustwording en voor de politieke scho
ling en de inzet van vrouwen in eigen kader en daarbuiten. 
Tevens de verspreiding van de Vlaams-r>ationale en feminis
tische idee door eigen publikaties, studiedagen, vergaderingen 
en kongressen. 

De oprichtende leden, tevens leden van de beheerraad zijn : 
Maria-Magdalena Lootens-Ampe uit Koekelare, Godelieve De 
Coster uit Oostende, Hilda üytterhoeven uit Mechelen, Josia-
ne Van Vlaenderen uit Brugge, Annie Kindt uit Roeselare, 
Magda Van Speybroeck uit Boutersem, Marie-Louise Thibaut 
uit Berg, Mia Monseur uit Antwerpen, Nelly Maes uit St-Ni-
klaas, Huguette De Bleecker-Ingelaere uit Gent, Lucienne Le-
fever (Lejeune) uit St-Amandsberg, Lieve Baert-Van Tyghem 
uit Gent, Georgette De Kegel uit Ninove. 
Voorzitster van de Federatie : Huguette De Bleecker-lnge-
laere ; sekretaresse : Lieve Baert-Van Tyghem ; penningmees
teres : Lucie Lejeune-Lefever. 

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-Limburg 

Taveerne - Restaurant 
« CHECK POST » 

De baas (echte Tunesische 
Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 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 

VERVOER • VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

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

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

OOK NAAR MAAT 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

»JMu;iwiw> 
KOSTUUM 

AJIes 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 Ow-

Will Jura gekleed 
bij het huis STANDING 

i!k 

\ • i 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

k 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 
DONDERDAG GESLOTEN 

ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

NATIONALE LOTERIJ 
1ste TRANCHE 

Supertranche 

HOOG LOT 

15 MILJOEN 

VIJFTIEN loten 
van 1 MILJOEN 

Trekking op 7 januari 

HET BILJET: 300 tr. 
HET TIENDE : 33 fr. 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gteenhouwersvesl. 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83^ 

De loten worden uitbetaald zonder de 

minste fiscale of andere afhoudingen 
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NOVEMBER 
Vanaf vandaag 1 tot en met 11 NOVEM
BER loopt in Antwerpen de 39e Vlaamse 
Boekenbeurs. 
Op 11 NOVEMBER betogen honderden le
den van Vlaams-nationale organisaties te 
Gent voor amnestie en vrede. Na de be
toging komt het tot een ware kloppartij 
met de Gentse politie. Twee betogers 
gaan de doos in. 

Vandaag gaat ook de nationale Vrouwen
dag door te Hasselt. Alhoewel beter van 
organisatie was het entoeslasme van vo
rige V-dagen zoek. 
Op een perskonferentie openen de twee 
VU-beh'5erders van de BRT het dossier 
van de benoemmgen. Het is duidelijk dat 
de Vlaams-nationale opinie in de BRT ge-
diskrimineerd wordt. Zij noemen de werk
wijze een aanfluiting van het kultuur-
pakt. 

De 11-11-11-aktie voor de derde wereld 
brengt dit jaar minder Vlaams geld in het 
bakje. De VU-vertegenwoordigers hadden 
vooraf een voorwaardelijk optimisme ge
vraagd. Was het wanbeleid in de socia
listische organisaties een rem ? 
De dag na Wapenstilstanddag begint in 
de Kamer 'het debat over de samenvoe
ging van de gemeenten. Het wordt een 
levendig spektakel en wordt op de beeld
buis gebracht. 

De amendementen van de oppositie wor
den geweigerd, zodat eerst moest ge
stemd worden over het amenderlngs-
recht. 497 samenvoegingen werden zon
der vorm van proces maar met veel ka
baal aangenomen. 

Het debat werd een gehuil en getier, 
heelwat argeloze TV-kijkers werden be
vangen door het gedrag van de verkoze-
nen des volks. 
De VU, alhoewel in princiepe niet gekant 
tegen samenvoegingen, verwierp het au
toritaire knoeiwerk van minister Michel 
en staafde dat met een vijftigtal voor
beelden waar politiek favoritisme en be
rekening, al dan niet met de komputer, 
een rol hadden gespeeld. 
Een bijkomend facet was de afschaffing 
van de federaties. De CVP die eens de 
promotor van deze federaties was, doet 
ze nu afschaffen, zij zegt dat het zo beter 
is voor de Vlamingen. 
— Studenten blijven verder betogen te
gen de snoelplannen van De Croo-Hum-
blet. 

Op 21 NOVEMBER komen 1200 burge
meesters naar Brussel om te protesteren 
tegen de samenvoegingsplannen. Deze 
werden echter de nacht voordien In de 
Wetstraat goedgekeurd. 
Ter vervanging van Frans Van der Eist en 
Wim Jorissen worden op 22 NOVEMBER 
Hugo Schiltz en Paul Peeters als alge
meen VU-voorzitter en algemeen VU-se-
kretaris verkozen. 

De twee TAKkers die op 11 november te 
Gent aangehouden werden, krijgen het 
gezelschap van Piet De Pauw. Hij wordt 
bij een bezoek in de gangen van het ge
rechtshof In de boeien geklonken. 

27 NOVEMBER. In het avondlljke parle
ment speelt zich een geanimeerd ge
sprek af tussen kamerlid Luk Van Steen-
kiste en minister Chabert en staatssekre-
taris D'haeseleer. Van Steenklste valt er 
zwaar de komputermanleren van de re

gering aan waarmee verscheidene mil
jarden zijn gemoeid. 
De VU-vrouwen houden vandaag 30 NO
VEMBER een belangrijke bijeenkomst te 
Aalst. Na hulde aan Vlaams-nationale 
vrouwenfiguren worden prangende he
dendaagse problemen besproken. 
Te Antwerpen viert NEKKA zijn vijfjarig 
bestaan met een internationale bezetting. 
In de Arteveldestad betoogt TAK van
daag tegen de werkwijze van de Gentse 
zilverknopjes. Senator Van Ooteghem zal 
in de senaat met zware aanklachten de 
minister van Binnenlandse Zaken Inter-
peileren. Zijn verhaal is zo sterk dat de 
senaat even de adem inhoudt... 

DECEMBER 
De maand december brengt ons het spij
tige verdwijnen van wat in binnen- en 
buitenland de meest gewaardeerde muzi
kale Vlaamse groep Is : Rum. Na zes jaar 
werken splitst de groep. Misschien had 
ons ministerie van Kuituur In het monu
mentenjaar dit monument moeten red
den .. 

December brengt ons ook de verfilming 
van het meest gekende Vlaamse proza
werk : Pallieter. 

Mevrouw de minister De Backer houdt 
vandaag 3 DECEMBER een perskonferen
tie waar zij fier als een gieter de rezul-
taten van de voorlopige gewestvorming 
meedeelt. Het Is niet om fier over te 
zijn, mevrouw I Zij verklaart dat wat aan 
de gang is onomkeerbaar is en dat het nog 
moeilijk voorlopig kan genoemd worden. 
Dat houdt dus in dat voor de CVP de 
Vlamingen in Brussel zouden afgeschre
ven zijn, want In een drieledige gewest-
vorming zijn voor hen geen waarborgen 
voorzien. 

4 DECEMBER. De Kamer van Volksverte
genwoordigers hoort vandaag enkele be
langrijke redevoeringen. RW-voorzitter 
Gendebien zegt er dat de Vlamingen niet 
moeten rekenen op een kiesarrondisse
ment Brussel, als Brussel moet beperkt 
blijven tot de 19 gemeenten. VU-voorzlt-
ter Schiltz eist er een snelle en zuivere 
staatshervorming en stelt dat slechts 
wanneer de beide volken hun eigenheid 
kunnen beleven, er van nationale solida
riteit kan gesproken worden. Schiltz eist 
tevens een bekrachtiging van de water
verdragen met Nederland. Het RW noemt 
de waterverdragen «een oorlogsverkla
ring ». 

Het Is nu meer dan duidelijk dat de re
gering Tindemans de gevangene Is van 
het RW. 

Zijn de Belgische Posterijen faljlet ? Het 
lijkt er toch sterk op. Vandaag 5 DECEM
BER melden de kranten dat de post in 
1974 een vermoedelijk verlies van 10 mil
jard mag noteren. Uiteenlopende redenen 
zijn daar de oorzaak van : verspillingen, 
vergissingen, gebrek aan personeel, te 
weinig ruimte... (aldus de kranten). 
Op de vooravond van Sinterklaas wordt 
Germain Baudrin (RTT) definitief uit zijn 
funktie ontzet terwijl eind november (21) 
Frank Pepermans (BELL-ITT) van aktieve 
omkoperij wordt beschuldigd. 
Die twee Sinterklazen zullen niet meer op 
pad gaan. 

9 DECEMBER. Terwijl de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers de fel betwiste 
financiering van de universiteiten (als 
onderdeel van de programmawet) be
spreekt, betogen duizenden studenten en 
universitair personeel door de hoofdste
delijke straten. De rijkswacht heeft een 
neutrale cirkel rond de Wetstraat getrok
ken en treedt vrij hardhandig op. De VU 
heeft in dit hogeschool-konfllkt duidelijk 
de kant van de Vlaamse hogescholen ge
kozen en maakt dat dan ook duidelijk In 
een massaal verspreid pamflet onder stu
denten en personeel. 

9 DECEMBER. Bij een brand gaat een deel 
van het historisch abdijkompleks te St. 
Truiden verloren. Het monumentenjaar 
wordt pijnlijk besloten. 

— Bekend wordt dat de wereldvermaar
de Brugse drukkerij St. Augustlnus fal-
j iet is. Eerder op de maand raakte ook 
bekend dat bij de mastodontdrukkerij 
Periodica een negatief bedrijfskapitaal 
mag verwacht worden van 400 miljoen. 

11 DECEMBER. Vandaag begint In Den 
Haan het ACV-kongres. Het zal geen ge
lukkig kongres worden voor de krlsten-
demokraten in de regering, want de kon-
gresgangers keuren er de programmawet 
van de regering af. 

— AMADA-dokter Merckx dient pslchla-
trisch onderzocht te worden, zegt de 
rechtbank. 

Vandaag 13 DECEMBER komt de CVP in 
kongres bijeen in het H. Maagdkollege te 
Dendermonde. Waarom dat kongres pre
cies nu gehouden wordt, terwijl het ACV 
te Den Haan kongresseert, is een ondui
delijke zaak. Wllfried Martens bewierookt 
er Tindemans en zijn twintig maanden 
oud bewind. Er wordt echter met geen 
woord gerept over de Vlaamse verwe
zenlijkingen van deze regering. Kon ook 
niet, want die zijn er gewoon niet... 

— Vanavond wordt In een gespannen en 
vijandige sfeer te Jette de TAKfllm «Slag 
om Schaarbeek» vertoond. Het wordt 
steeds duidelijker dat de franstaligen het 

de Vlamingen In het Brusselse zo moei
lijk mogelijk willen maken. 
— Terwijl vandaag een moedige zeven
tiger een hongerstaking voor amnestie 
begint, loont het toch even de moeite 
eind 1975 na te gaan of er nog wel am
nestie nodig Is, want al te vaak wordt 
beweerd dat dat helemaal niet meer no
dig zou zijn. Maar... Nog steeds worden 
142 personen, veroordeeld na de jongste 
oorlog 1940-1945, de toegang tot België 
ontzegd. 
En blijven er nog tussen de 2.200 en 2.600 
landgenoten van hun rechten beroofd... 
Woensdag 17 DECEMBER wordt even 
plechtig als het geopend werd het jaar 
van de vrouw gesloten. Tindemans 
spreekt er krasse taal die door de aan
wezige vrouwen niet genomen wordt, za 
laten dat dan ook duidelijk merken. 
1975 eindigt In barre koude en in een 
sfeer van overvallen. 19 DECEMBER : te 
Merksem wordt een overval gepleegd op 
een volkshuis waar werklozensteun uit
gedeeld wordt. Op drie plaatsen In Wal
lonië wordt een hold-up gepleegd, maan
dag 22 DECEMBER, te Anderlecht, wordt 
een bankloper overvallen. 
In de senaat begint het debat over de 
samenvoeging van de gemeenten en de 
afschaffing van de federaties. Hetzelfde 
scenario als in de Kamer. Terwijl de ka
merleden reeds met vakantie zijn werken 
de senatoren verder, dag en nacht, zelfs 
tijdens het week-elnde. Men spreekt van 
dwangarbeid. Over het hele gebeuren 
hangt de beslissing van het ACV om sa
men met het ABVV in staking te gaan. 
Deze gaat door vandaag 23 DECEMBER 
van 11 tot 12 u. De ACV-mandatarlssen 
en ministers voelen zich voor schut ge
zet. Sommige middens spreken van een 
« politieke staking », anderen ontkennen 
dat. 

Zaterdag 22 DECEMBER wordt in gans 
Vlaanderen de aktie < Beter Leven ge
ven » gehouden ten voordele van de mln-
der-valieden. Het door de BRT voorop
gestelde bedrag van 30 miljoen wordt 
ruim overschreden. Goddank, een opti
mistische noot om 1975 te beëindigen. 

dsnM^ 

# Oe Posterijen ma
ken hun mlljardenver-
lles bekend • Het Jaar 
van de Vrouw wordt 
afgesloten # Bruxel-
les blijft anti-Vlaams 
• De VU blijft aktief 
ook In 1976 
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JANUARI 
Koerdische militaire nederlaag tegen Irak 
tekent zich af. In verband met het Mid
den Oosten spreekt Kissmger dreigende 
taal : een direkte Amerikaanse ingreep 
is niet uitgesloten « in geval van nood ». 
Ook president Ford laat waarschuwende 
toon horen Sociale onrust in Egypte : de 
arbeiders eisen een loonsverhoging als 
gevolg van de schrikwekkende stijging 
van de levensduurte. 
15.000 katolieken en protestanten beto
gen gezamenlijk te Belfast voor de ver
lenging van het bestand in Ulster. Het 
zijn vooral religieuse leiders die op deze 
verlenging aandringen. 
Sjah van Iran verwerpt de idee van een 
Koerdische staat, ook ai steunt hij de 
Koerden in hun strijd tegen Bagdad. 

FEBRUARI 
Begin van het einde in Zuid Vietnam : 
overal zijn Noord Vietnam en Vietkong 
in het offensief. In Portugal komt het tot 
een breuk tussen socialisten en kommu-
nisten. Deze breuk zal later het begin 
blijken te zijn van de verwijdering van 
uiterst links uit haar machtsposities in 
leger, regering en vakbonden ten voordele 
van gematigd-links en het centrum. 
Met een schitterende ontvangst te Pe
king van de Westduitse oppositieleider 
Strauss maakt Mao onrechtstreeks dui
delijk dat de Ost-politiek van Bonn hem 
niet bevalt. 

« The Observer • stipt aan dat het door 
Wilson geplande referendum over het 
Britse lidmaatschap van de EEG « on-
Brits » is. 
Senator Henry Jackson (62 - Demokra-
tische partij) stelt officieel zijn kandida
tuur voor het presidentschap. Kissinger 
andermaal op tournee in het Midden 
Oosten. 
Turks Cyprus tot • wereldlijke en gefede
reerde staat » uitgeroepen. 

MAART 
Margareth Tatcher verslaat Edward Heath 
voor het voorzitterschap van de Konser-
vatieve partij. 
Het Cyprus-beraad te Wenen loopt vast. 
In West-Berlijn verliezen de socialisten 
de volstrekte meerderheid, maar zullen 
echter voort regeren met behulp van de 
liberalen. 
President Lon Nol gevlucht uit Pnom Penh 
(Kambodga) voor de oprukkende kommu-
nistische troepen. 

Het Iraks-lrans akkoord over wederzijdse 
grenskorrekties en op de rug van de 
Koerden. 
Ex-president generaal de Spinola uit Por
tugal verbannen. 
Koning Feisal van Saoedi-Arabië door 
neef vermoord. Hij wordt opgevolgd door 
zijn 62-jarige broer Khaled. De moord 
blijkt geen politiek karakter te hebben. 
Twee jaar na het akkoord Le Duk Tho-Kis-
singer pletwalst de Vietkong het orde
loos naar het zuiden vluchtende Zuid-
vietnamese leger. 

De jongste missie Kissinger in het MO 
eindigt op een mislukking. 

APRIL 
In Portugal nemen de burgerlijke instan
ties 2/3 van de portefeuilles in de rege
ring Gomès voor hun rekening, terwijl ze 
in vorige regeringen nauwelijks de helft 
van de ambten hadden. 
Amerikaans Kongres verzet zich tegen 
nieuwe Amerikaanse hulp aan Zuid Viet
nam, waardoor in Zuidvietnamese krin
gen over « het Amerikaans verraad » 
gepraat wordt. 

Driedaags bezoek van de Franse presi
dent Giscard aan Algerië « om door nau

we samenwerking het verleden — Algé-
rie frangalse — te vergeten ». 
Alexander Sjelepin (57) ortodokse stali
nist door het Politburo aan de dijk gezet. 
Deze teoretikus van de KP in de Sovjet 
Unie was een uitgesproken tegenstander 
van Brezjnev. 
De Chileense kristen-demokraten weige
ren te kiezen voor de Junta, doch wijzen 
ook de kommunistische oppositie af. De 
Chileense kerk neemt een afwachtende 
houding aan 

MEI 
Kardinaal Mindszenty, de afgezette pri
maat van Hongarije, eenzaam te Wenen 
overleden. De « verloochening door het 
Vatikaan » gaf hem de genadeslag. 
Premier Kim II Soen van Noord-Korea 
spreekt dreigende taal te Peking : zo 
nodig zal N-Korea Z-Korea veroveren ! 
De Chinese regering verplicht achteraf 
Kim in te binden. 

Bloedige Spaanse repressie en vervol
ging in Baskenland 
Na Ford en Kissinger waarschuwt ook 
defensieminister Schlesinger « sommi
gen tegen avonturen, die een direkte 
Amerikaanse inmenging zouden noodza
ken ». 

Eerst kordate reaktie van het Libanese 
leger op Israëlische vergeldingsakties. 
President Ford op rondreis in Europa en 
het MO tracht de NATO-vrees (dat nl. 
Amerika West-Europa in de steek zou la
ten) weg te nemen. 
Na precies 8 jaar sluiting wordt het 
Suez-kanaal heropend. 

JUNI 
Meerderheid in Brits referendum voor het 
lidmaatschap van de EEG. 
Premier Gandi van India wegens « kor-
ruptie in de kiesstrijd » veroordeeld. Ze 
wacht de uitspraak in beroep niet af, om 
m een stemming in het parlement — 
waar ze over de volstrekte meerderheid 
beschikt — de toepasselijke wet te doen 
schorsen. Enkele tijd later kondigt ze de 
uitzonderingstoestand af en worden op 
haar bevel honderden vooraanstaande lei
ders en leden van de oppositie opgeslo
ten. 

Italiaanse kommunisten dingen naar de 
gunst van de democrazia Christiana voor 
het « historisch kompromis ». In de re
gionale verkiezingen klimmen de Italiaan
se kommunisten op tot tweede partij na 
de kristen demokraten. 

TRIBUNAL RUSSELin 
An ttAmiiifiiiiiiit in I nliit Mmfutifm 

• Te Brussel komt begin Januari het 
tweede Russel-Tribunaa! bijeen. Ditmaal 
om de repressie in Latijns-Amerllui aan 
te Idagen. 

O # Meneer en mevrouw Kissinger, pende
laars voor de vrede, of voor de belangen 
van de States ? 

• Bruno Kreisky, herkozen tot kanselier O 
van Oostenrijk, zal eind '75 met de groot
ste gijzeling (de OPEC-ministers) aller tij
den gekonfronteerd worden. 
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JULI 
De onthullingen over de CIA — praktij
ken (moordklub...) beschadigen nog meer 
het reeds gehavende beeld van wijlen 
president Kennedy. 
Gissingen worden gemaakt naar de wer
kelijke meesters te Saigon na de verove
ring van de Zuidvietnamese hoofdstad 
door de Vietkong. De zgn. onbloedige 
heropvoeding blijkt in werkelijkheid een 
bloedige afrekening van links met rechts 
te zijn, evenals in Kambodga waar vroe
gere aanhangers van het Lon Nol-regime 
uitgezuiverd worden. 
In de Zuidvietnamese voormalige keizer
stad Hué alteen zouden de kommunisten 
niet minder dan 5000 personen terecht 
gesteld hebben. 

AUGUSTUS 
Overlijden van Eamon de Valera, gedu
rende 14 jaar president van de Ierse Re
publiek, legendarische figuur uit de Ierse 
bevrijdingsstrijd. Na de nationalistische 
woede-uitbarsting op Korsika poogt Parijs 
de gemoederen te bedaren door de af
zetting van de Franse prefekt en de be
noeming van een Korsikaan tot prefekt. 
Algemeen protest tegen twee doodvon
nissen tegen ETA-leden te Burgos (Span
je). Portugese regering Vasco Concalves 
afgetreden en vervangen door een rege-
rlng-ln-de-maak o.l.v. admiraal Azzevedo. 
Straatgevechten in Libanon tussen mos
lims en rechtse kristenen, onderbroken 
door korte bestanden, die op hun beurt 
sistematisch geschonden worden. 

SEPTEMBER 
President Velasco Alvaredo van Peru, lei
der van « de revolutie van de derde weg, 
geen kommunisme maar ook geen kapi
talisme » afgezet en vervangen door ge
neraal Francisco Morales. Deelakkoord 
tussen Israël en Egypte : Israël geeft 
een nieuw gedeelte van de Sinal prijs, 
plus enkele bergpassen en de olievelden 

in Zuid-Sinai. Ontstemming in de Ara
bische wereld over « de toegeeflijkheid 
van president Sadat ». In de Angolese 
burgeroorlog doen huurlingen hun intre
de blanke soldeniers. Zuidafrikanen 
aan de zijde van de rechtse organisaties 
FNLA en UNITA, Kubaanse soldaten in de 
rangen van het « marxistische » MPLA. 
in Soedan mislukt een staatsgreep tegen 
president Noemeiri. 

Batsingen tussen franstalige autonomis-
ten in Zwitsers Jura en Zwitserse rijks
wacht. Op Cyprus is de overbrenging van 
Turken van Grieks naar Turks Cyprus 
voltooid. Op Noord-Cyprus wonen thans 
140.000 Turks-Cyprioten. 
Rassenrellen in Boston en Louisville 
(USA) n.a.v. de verplichte blank-zwart-
Integratie in de scholen. Een 26-jarige 
volgelinge van Manson poogt in Sacra
mento een aanslag op president Ford. 
Aardbeving in Turkije eist 2000 doden. 
EG-kommissie verbiedt Franse invoertaks 
op Italiaanse wijn. 

Met de toetreding van vier nieuwe sta
ten telt de UNO thans 142 lidstaten. Op 
Timor verslaat de linksgeoriënteerde be
vrijdingsbeweging Fretilin de twee recht
se rivalen. Vijf doodvonnissen te Madrid, 
o.w. : twee Basken. 

De ontvoerde Pat Hearst, dochter van de 
krantenmagnaat, te San Francisco aan
gehouden. 

f^P^ 
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Sacharov, « vader van de Sovjet-atoom-
bom » en sinds de verbanning van Sol-
jenitsjin leider van de « dissidenten » 
met de Nobelprijs voor de vrede onder
scheiden. 
isobel Peron neemt na een maand ziek
teverlof weer haar ambt van president 
van Argentinië waar. Het bezoek van pre
sident Giscard aan de SU is een flop. 
Een Amerikaans tv-net meldt de dood 
van Franco. Dit gelogenstraft bericht zal 
nochtans anderhalve maand onzekerheid 
inluiden. Marokko en Mauretanië maken 
aanspraak op Spaans Marokko. 

OKTOBER 
De Spaanse regering wijst de protesten 
tegen de terechtstelling van 5 ETA-mili-
tanten en linkse verzetstrijders van de 
hand. Aanhangers van Franco organise
ren een grootscheepse betoging te zijner 
ere n.a.v. het feit dat hij 39 jaar geleden 
tot staatshoofd werd uitgeroepen. In het 
Westen worden overal anti-Francobeto
gingen gehouden Tweede poging tot aan
slag op president Ford verijdeld. De da-
deres Carmen Pulido wordt aangehou
den. 

• Historisch » bezoek van keizer Hiro 
Hito van Japan aan de Verenigde Staten 
Nederlands zakenman Tiedema door IRA 
ontvoerd en weken later ontdekt en vrij
gelaten. Klesoverwinning van de Oosten
rijkse kanselier Kreisky. 

NOVEMBER 
President Ford verspreekt zich op ban
ket ter ere van de Egyptische president 
Sadat bij een toast « op het volk en de 
regering van Israel ». . 
Bij een regeringswijziging stuurt Ford 
defensieminister Schlesinger (tegenstan
der van Kissinger) de laan uit. 
Kanselier Schmidt te Peking met veel 
luister ontvangen. Nieuwe staatsgreep In 
Blangia Desj zet de moordenaars van 
Moedjiboer Rachman aan de dijk. 350.000 
Marokkanen marsjeren vreedzaam Spaan
se Sahara binnen en verlaten het land 
weer. Hoewel de UNO de raadpleging 
van de autochtone bevolking aanbeveelt 
verdelen Marokko en Mauretanië dit 
« fosfaatparadijs ». Meerderheid in de 
UNO brandmerkt het zionisme als ras-
sisme. Heftig protest in Israël en som
mige westerse landen 
Gebruik van Baskisch, Gallicisch en Kata-
laans in Spanje weer toegelaten 

# De pendeldiplomatie van Kissinger, hier 
met Israëli Rabin, bracht gewapende vrede 
in het nabije Oosten. 

POVO. VASCO, MFA 

# De onrust in Portugal duurt voort on
danks alle mogelijke pogingen om vrede 
tussen de partijen te brengen. De ekono-
mische toestand van het land is zeer zorg
wekkend ! 

Franco in voorbije pracht en praal. 

Italiaanse en Franse kommunisten geven 
samen een blauwdruk van hun politiek 
uit. Beide partijen willen « eigen Euro
pese weg naar de verwezenlijking van 
het socialisme ». 

Uit protest tegen de vertraging van de 
plannen tot toekenning van de autonomie 
aan Schotland en Wales weigeren de 11 
Schotse nationalistische Lagerhuisleden 
en hun 3 Welshe kollega's nog langer de 
regering Wilson te steunen. 
Franco overlijdt na langdurige doodstrijd 
en kunstmatige verlenging van zijn leven. 
Koning Juan Carlos i volgt hem op als 
staatshoofd. 
Opstand van linkse eenheden In Portugal 
geweldloos onderdrukt De rechtse meer
derheid In de Revolutionaire raad en de 
regering Azzevedo gaan over tot de aan
houding van talrijke linksgezinde officie
ren Door deze reaktie lijkt iedere poging 
tot een uiterst linkse staatsgreep voor
taan onmogelijk. 

DECEMBER 
Zeer behoedzame liberalisering in Spanje. 
waar premier Arias Navarro in opdracht 
van koning Juan Carlos een « gematig
de » regering vormt. Er wordt ook « be
perkte amnestie • afgekondigd. 
Reis van Ford naar Peking heeft weinig 
om het lijf. 
Officieren en soldaten van het Franse 
leger aangehouden wegens « subversieve 
aktie » (pogingen om een soldatenvak-
bond op te richten). 
Mager resultaat van EEG-top te Rome. 
Ongunstige weerslag in het Westen van 
« preventieve Israëlische raid » op Pa
lestijnse kampen in Libanon. 
Washington eist, voortaan op voorhand 
ingelicht te worden door Jeruzalem van 
voorgenome militaire akties. 
Prins Soevannavong nieuwe leider van 
Laos, waarvan de koning werd afgezet. 
Zuldmollukse kommando's gijzelen een 
30-tal treinreizigers te Bellen (Drente). 
Ze schieten de machinist en twee passa
giers neer. Na tien dagen geven ze zich 
over als gevolg van de strenge vorst. Te 
Amsterdam gijzelen andere Zuidmolluk-
kers een 25-tal personen In het Indone
sisch konsulaat. De Nederlandse regering 
weigert op politieke eisen van de kom-
mandos in te gaan. 

Indonesische troepen bezetten Oost-
Timor. Vrijheidsstrijders vluchten het ge
bergte In. Slechte graanoogst In de SU 
doet kritiek op Breznjev toenemen. Op
stand in Mozambique moeizaam onder
drukt. 
Labour In Australië van de kaart geveegd. 
Erasers konservatieve partij verovert 
zeer ruime volstrekte meerderheid. 
Amerika aarzelt om onrechtstreeks in
grijpen in Angola te bestendigen. 
Noord-Zuid-konferentie te Parijs stelt na 
moeizame besprekingen enkele vaste 
kommissies aan. Arme landen verwijten 
de olielanden te weinig voor de ontwik
keling te doen. 
In Irak duurt de vervolging en de « ara
bisering » van de verslagen Koerden 
voort : hier maakt het Iraaks socialis
tisch bewind zich schuldig (met de mede
plichtigheid van de Sjah) aan genocide. 
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XERMENERtlE IN VRIAC 

RADIOAKTIEF AFVAL EEN HOPELOOS PROBLEEM ? 
Het energiebeleid in ons land bevindt 
zich In een kritieke fase. De bouw van 
nog meer kerncentrales, waarop door 
de elektriciteitsmaatschappijen werd 
gerekend, stuit op een groeiende te
genkanting, vooral op grond van mi
lieuargumenten. Bovendien volstaat 
het niet om alleen maar kerncentrales 
te bouwen. In de hele splijtstofcyklus 
zijn heelwat meer voorzieningen nodig, 
die nauw verbonden zijn met de goede 
werking van de kernreaktoren zelf en 
met de kernenergieproduktie in het 
algemeen. 

Opwerking van gebruikte splijtstof en 
radioaktieve afvalverwerking zijn daar
van twee voorbeelden. Ook in dit ver
band zijn belangrijke beleidsbeslissin
gen onvermijdelijk. Wie a zegt, moet 
ook b durven zeggen. Zoniet, zullen de 
problemen op termijn onoplosbaar 
worden. 

Inmiddels wordt er achter de scher
men druk onderhandeld over de vesti
ging van nieuwe kerncentrales. Het 
projekt van Electrobel voor de bouw 
van een kernenergie-eiland op de 
Broersbank voor de Vlaamse kust, tus
sen De Panne en Koksijde, kreeg kon-
kurrentie, ondermeer via Symarinfra. 
Of er één of meerdere van die eilan
den zullen komen en wie het zal halen, 
zou eerlang moeten blijken. Maar, in 
het licht van de komende gemeente
raadsverkiezingen zullen dergelijke be
leidsbeslissingen wellicht met de al-
omgekende dubbelzinnigheid worden 
bekendgemaakt. 

De bevolking informeren over alle as-
pekten van het probleem Is dus zeker 
nodig. Het meest kwetsbaar zijn de 
kernenergie-voorvechters als ze met 
het radioaktief afvalprobleem worden 
gekonfronteerd. 

HOEVER STAAT HET MET 

DE OPLOSSING ERVAN ? 

OM DE TIEN JAAR NAAR ZEE ? 

De grootste hoeveelheden radioaktief 
afval komen voort van de splijtstof
cyklus. Daarbij neemt het laag radio
aktief afval het grootste volume in. 
Vroeger werd dit soort afval samen
geperst, zodat het volume tot onge
veer één derde kon worden herleid. In 
het Studiecentrum voor Kernenergie 
(SCK) te Mol werd een nieuwe me
thode ontwikkeld. Volgens deskundi
gen betekent deze werkwijze een 
grote verbetering. 

Al het laag radioaktief afval wordt er" 
nu samen in een speciale verbran
dingsoven gestopt en verwerkt bij een 
temperatuur van ongeveer 1.500 gra
den Celsius Dit afval bevat brand
bare en onbrandbare bestanddelen, 
zoals slib, glas, metalen en allerlei 
materiaal. Mits een aangepaste dose
ring brandt of smelt het afval, zodat 
de volumereduktie bijzonder groot is. 
Na verloop van een vrij korte tijd 
blij'ft er basalt over. In de verbran
dingsgassen zit weinig stof. Boven
dien kunnen sommige radioaktieve 
isotopen, zoals cesium, in het basalt 
worden vastgelegd. 
Deze nieuwe werkwijze biedt heelwat 
voordelen. In het verleden werd onge
veer om het jaar laag radioaktief af
val, afkomstig uit verschillende Euro
pese landen, in de Atlantische Oceaan 
gedumpt. Dit zou in de toekomst 
slechts om de tien jaar (moeten) ge
beuren. Basalt is ook beter bestand 
tegen de aantasting door het zeewa
ter. Deskundigen spreken van een 
verbetering met een faktor honderd. 

IN DE MOLSE BODEM ? 

Er wordt ook gedacht aan het stocke
ren van radioaktief afval in de bodem. 
Boringen op het vasteland en in de 
oceaanbodem moeten uitwijzen, of dit 
kan, zonder al te grote bezwaren. De 
proefboringen die momenteel in de 
Molse bodem worden verricht, maken 
deel uit van het onderzoek. 

IN DE OCEAANBODEM ? 

Voor middelhoog en hoog radioaktief 
afval biedt het stockeren In betonnen 
bunkers de beste waarborgen, vooral 
omdat het gevaarlijk spul dan onder 
kontrole blijft. Ook voor deze werk
wijze worden verbeterde technieken 
in het vooruitzicht gesteld. 
Gestreefd wordt naar een methode 
om dit afval in te sluiten in glas. De 
jongste jaren zijn in dit verband vor
deringen gemaakt, bij Eurochemic te 
Mol-Dessel. Het komt erop aan om 
een stabiele struktuur te vinden. Ook 
op lange termijn moet deze blijven 
beantwoorden aan strenge normen, die 
betrekking hebben op de bestendig
heid tegenover straling, de oplosbaar
heid en de warmtegeleiding en -ver
spreiding. 

Eindoplossingen die erop gericht zijn 
om zich zonder meer van het afval te 
ontdoen, worden fel bekritiseerd, zelfs 
door sommige voorvechters van de 
kernenergie. In zulke gevallen weet 
niemand nog wat er precies met het 
afval gebeurt. Voorgestelde oplossin
gen van die aard zijn ondermeer het 

wegschieten van radioaktief afval m 
de ruimte, het begraven ervan op 
Zuidpoolland, of in de oceaanbodem. 
In de Verenigde Staten van Amerika 
wordt deze laatste mogelijkheid over
wogen. 

NAAR EEN FUNDAMENTELE 
OPLOSSING ? 

Op langere termijn zou het vraagstuk 
grotendeels kunnen worden opgelost 
door het verbranden van de transu-
raan-elementen en door z.g. transmu
taties. In dit laatste geval zouden ra
dioaktieve splijtingsprodukten worden 
omgezet tot stabiele isotopen, die 
niet meer radioaktief zijn, of tot ele
menten met een kortere levensduur. 
Aldus wordt een definitieve oplossing 
in de tijd haalbaar. Deskundigen we
ten nog niet precies wanneer deze 
werkwijze zou kunnen worden toege
past : over tien jaar, over vijftig,. ? 
De verdere ontwikkeling van de kern
fusie zal het uitwijzen. Want, het 
transmuteren zou maar kunnen gebeu
ren met het neutronenoverschot, ont
staan bij de fusie. 

ORDELOZE AFVALMARKT ? 

In de verenigde Staten van Amerika 
heeft de ontwikkeling van de kern-
nergie geleid tot een onvoldoend ge-
kontroleerde toestand op het gebied 
van de verwerking en de stockering 
van het radioaktief afval. Door de ak-
tiviteiten van allerlei grote en kleine 
privé-bedrijven is de hele radioaktieve 
afvalmarkt daar ordeloos en onover
zichtelijk geworden. Vandaar de ten
dens om, op overheidsinitiatief, deze 
schakel in de splijtingstofciklus te 
gaan centraliseren. 

In ons land mag deze fout niet wor
den gemaakt. Daarom is de maat
schappij « Belgowaste » in de maak. 
Ze wordt opgericht door o.m. de elek
triciteitsmaatschappijen, het Studie
centrum voor Kernenergie, Belgonu-
kleaire, e.a. Deze nieuwe onderneming 
zou de radioaktieve afvalbehandeling 
moeten centraliseren, beheren en kon-
troleren. Daarvoor zouden zowel de 
installaties bij de kernreaktoren in 
aanmerking komen, als één of meer
dere afvalverwerkingsbedrijven. 
De beleidsbeslissingen, die in dit ver
band in de nabije toekomst moeten 
worden genomen, zijn van het groot
ste belang voor het hele land. 

Dirk Buyes. 

Gevaarlijke chemische afval « ver
dwijnt », « verhuist » en komt ten 
einde raad op stortplaatsen of sta
pelplaatsen terecht. 
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NATIONALISME 
EN INTER-NATIONALISME 
Te Herent werd onlangs een gespreksavond ingericht door de Da-
vidsfonds-afdeling en dit van « gemeenschap-tot-gemeenschap ». 
Van franstalige zijde nam de heer Hector (Aarlen) deel. Het duitsta-
lig gebied was vertegenwoordigd door een afvaardiging van de Partei 
der Deutschsprachiger Belgier, oiv de heer Jozef Dries (Sankt-Vith). 
De Herentse gemeenschap met Lode Willems (Sterrebeek), joerna-
list, stelde vragen. Edi Clijsters, assistent KUL en politoloog, had de 
leiding, 't Werd een enige avond. Uit de tussenkomst van Knack-
journalist Lode Willems citeren wij enkele merkwaardige passages. 

DEMOKRATIE 

• We moeten verder durven denken 
en niet bang zijn voor zogenaamde uto-
piën. 
Demol<ratie zoals wi j die l<ennen, vol
doet niet. En daarmee bedoel ik niet 
dat demokratie niet deugt. Het pro
bleem is alleen dat ze nog nergens 
werd verwezenlijkt. Demokratie bete
kent voor mij dat het volk rechtstreeks 
regeert. Ministers zijn dan nog slechts 
ambtenaren die uitvoeren wat de rege
ring (het gehele volk) hen opdraagt te 
doen. Teveel centralisatie maakt kon-
trole door het volk moeilijker om niet 
te ieggen onmogelijk, en Is dus onde-
mokratisch. 

Centralisatie was in het verleden het 
streven van koningen, keizers, verove
raars. En zij is dat vandaag nog altijd. 
Maar de heersers heten niet langer 
koning of keizer. Zij heten aandeelhou
der, PDG, of ook nog weleens caudillo. 
Jawel, soms zit er nog eens een ko-
ninkje tussen dat terzelfdertijd ook be
hoort tot het kliekje van aandeelhou
ders en PDG's. En eigenlijk zijn het 
geen stervelingen meer die reageren, 
of liever, heersen, boven de hoofden 
en achter de rug van het volk, maar 
multinationale machtsgroepen. 

VERENIGD EUROPA 

• Ik zal alleen in een Verenigd Europa 
geloven wanneer de volkeren en niet 
de staten, partijen of kommerciële 
machten, het verwezenlijken. Als er 
een Verenigd Europa komt, moet het 
een demokratisch Europa der volkeren 
zijn. Wij moeten van die kunstmatige 
indeling in de huidige staten af. Ze zijn 
niet organisch gegroeid maar in de 
loop der tijden bijeengetrouwd en bij
een geoorloogd door heersers. 
Onze marxistische vrienden veroorde
len deze opvatting als «nationalistisch». 
Goed, dat is ze ook. Ze vergeten het 
onderscheid te maken tussen twee na-
tionalismen die totaal tegengesteld 
zijn aan elkaar. Het eerste is het im
perialistische staatsnationalisme van 
de grootmachten. Het tweede is defen. 
sief, en gaat uit van volksgemeenschap
pen zelf, die ondanks eeuwen verdruk
king en vervreemding niet kapot waren 
te krijgen. Het is een beetje grotesk 
wanneer bvb het Franse staatsappa
raat Bretoenen van « nationalisme » 
en tegelijk van « gebrek aan vader
landsliefde » gaat beschuldigen. Zoals 
het grotesk is wanneer Rusland de 
Tsjechen van nationalisme of gebrek 
aan internationale solidariteit beschul
digt. 

NATIONALISME 

0 Het ware nationalisme verhoudt zich 
tot het imperialisme zoals op het per
soonlijke vlak het individualisme zich 
verhoudt tot het ego'isme. 
Een individualist kan best sociaal zijn. 
Je moet eerst zelf iemand zijn, wil je 
iets kunnen betekenen voor anderen. 
Je hebt een identiteit nodig om tot een 
gemeenschap te kunnen behoren. 
Hetzelfde geldt op het vlak der volke
ren. Alleen een volk, dat zichzelf kan 
zijn, kan een bijdrage leveren tot de 
wereldgemeenschap der volkeren. Wie 
dit voor ogen houdt, kan niet anders 
dan eerbied en vriendschap koesteren 
voor alle volkeren. Dan is er van ra
cisme of superioriteits-kompleksen 
geen sprake meer. Dit is mijn ideologie 
die ik het inter-nationalisme noem — 
met verbindingsstreepje. 

INTERNATIONALISME 
r 

• De toekomst van de volkeren hangt 
af van deze keuze : eng nationalisme 
met racistische tintjes, of inter-natio-
nalisme. Als wij de utopie verwezenlij

ken op inter-nationalistische basis, de 
wereld rechtvaardiger en logischer in 
te delen — niet te verdelen — dan 
kunnen wij de stukjes wel samenbren
gen in een groter geheel zonder in de 
ijzeren greep van het centralisme te
recht te komen. Deze herindeling moet 
samengaan met een rechtvaardiger en 
wijzer ekonomie en met sociale recht
vaardigheid. En begrijp me niet ver
keerd : ik pleit niet voor het kommu-
nisme, en zeker niet zoals we dat nu 
kennen. Want dat is ook etatisme, cen
tralisme, en zelfs kapitalistische uit
buiting. Volksverlakkerij op grote 
schaal, net als onze westersche vrij
heid (wij mogen onze mening blaffen 
zolang we maar niet de ketting losruk
ken) en onze welvaart die gebouwd is 
op andermans ellende. Wij, in Europa 
en Noord-Amerika, zitten in het uit
stalraam van het kapitalisme. Wij zijn 
mannequins die een scheefgetrokken 
realiteit propageren. In onze respektie-

ve kelderkamertjes zitten de Chilenen, 
Angolezen, Tibetanen, Tsjechen en 
Hongaren, minder komfortabel... 

DE WERELD DER VOLKEREN 

# De wereld der volkeren is een 
prachtige mozaiek. Wie de stukjes van 
die mozaiek met een grijze verfborstel 
wil gelijkschakelen, vernielt een kunst
werk. En als het ene stukje het andere 
wil verdringen of tot moes malen, be
schadigt het een kunstwerk. Daarom 
moeten alle volkeren, van om het even 
welk ras of huidskleur, een identiteit 
krijgen. Onze problemen in België zijn 
met plaatselijk. Ze maken deel uit van 
een grote internationale vergissing die 
ertoe leidt dat de enkeling en dat de 
volkeren onder de pietwals van indus
triële en politieke megamachines wor
den platgeduwd. Onder het mom dik
wijls van « gelijkheid ». 
Gelijkheid betekent dat je elkeen ge
lijke kansen gunt en elkeen als je 
naaste beschouwt. Het betekent niet 
dat je je naam door een nummer moet 
vervangen en dat iedereen een uni
form aangemeten krijgt. 

GERMAANS-ROMAANSE 
TAALGRENS IN WEST-EUROPA 

. Sfoa^sgrenzen 

Andere grenzen fprovmcie, zone, e o 

Grens van liet Romaanse toa/gebied 

iüüüaa Historische landsgrenzen von Tiro/ tof I9 I8 

® Steden in Germaans taalgebied, gedeeltelijk 

of grotendeels geromaniseerd of onder 

romaniserende invloed van onderwijs en bestuur 
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DE GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
VAN 1958 

Vooraleer uit te welden over de ge
schiedenis van deze antl-talentelHng-
aktie — dte van een zulkdanige enver-
gure zou zij/n dat zij het hele bewuste 
Vlaanderen 'In het geweer zou bren
gen — willen wij nog eerst even het 
intermezzo van de gemeenteverkiezin
gen van 1958 vermelden. Nret omdat 
het op zuiver-Vlaams gebied van zulk 
belang was, wél omwille van bepaalde 
zeer reeële aspekten, ni. van de aan
wezigheid van enkele tientallen ge
meentemandatarissen en zelfs hier en 
daar van 'n burgemeester van Vlaams-
nationale obediëntie. 
In oktober 1958 grepen gemeentever
kiezingen plaats, die voor de Volks-
ume — na de harde verkiezingsstrijd 
voor het p>arlement met de ontgooche
lende ui-tetag — allermi'nst weijgeko-
men waren. Als partij wenste de Volks
unie niet aan die verkiezingen deel te 
nemen, uitgaande van het startdpunt 
dat haar hoofdproblematiek op natio
naal vlak lag. 

In sommige grote gemeenten kon zij 
echter met anders dan lijsten indienen, 
al dan niet onder eigen naam, al dan 
niet in koalitle of kartel met anderen. 
De resultaten van die gemeenteverkie
zingen, waarbij meestal meer de lokale 
dan de nationale belangen overwo
gen, waren voor de Vlaams-natiorvalis-
ten nochtans in vele gevallen meer 
bemoedigend dan de parlementsverkie
zingen, hoewel de Volksunie zich als 
partij onthield. Door het deelnemen 
van Vlaams-nationale of gemengde 
lijsten kwamen natlonallstisohe man
datarissen in de gemeenteraden van 
verscheidene gemeenten en werd er 
tiier en daar zelfs een Vlaams-nationaal 
of Vteamsgezind burgemeester verko
zen 

In Antwerpen kertden deze gemeente
verkiezingen echter voor de Volksunie 
en voor de Vlaams-nattonalisten een 
eerder spijtig verloop. Herman Wage-
mans, gewezen parlen>ents1id van de 
Votksuriie en gemeenteraadslid voor 
de (niet meer bestaande) Vlaamse Kon-
centratie, werd niet meer als Vlaams
nationaal kandidaat voorgesteld. De 
Volksunie had, na onderhatxlelingen 
met de CVP besloten zijn kiezers aan 
te raden te stemmen op de naam van 
mr Hugo Schiltz, een >ong Antwerps 
advokaat, die laatste op de CVP-Hjst 
zou staan als onafhankefilke. Wage-
mans diende daarop een eigen Vlaams-
nationale lijst in. 

Schiltz was een onbekende in de 
Vlaams-nationale gelederen : hij was 

geen lid van de Volksunie (hij zou dat 
pas later worden) en ook zijn verleden 
was op Vlaams-nationaal gebied « on-
bezwaard », hoewel hiij tijdens de oor
log lid geweest was van de Vrijwillige 
Arbeidsdienst voor Vlaanderen en in 
patriottieke dagen van de repressie 
eveneens het stro van de Geniekazer
ne te Antwerpen leerde kennen als t l j-
delijike legerstede. 

Met de gemeenteraadsverkiezingen be
kwam hij echter 2.500 voorkeurstem
men als kandidaat van de Volksunie. 
Wagemans, met zijn aparte lijst, be
kwam er slechts 1.568, en dit terwijl 
de Koncentratie er in 1952 nog 6.479 
behaalde. 

Hier wend op overtuigende wijze nog 
eens aangetoond dat het — zelfs ge
rechtvaardigde — schisma in de prak
tijk weinig lonend was. 

GEEN TALENTELLING ! 
Het zou vooral de aktle tegen de ge
plande talentelling zijn die weer leven 
in de Vlaamse brouwerij (en in de 
Vlaamse cafés I) zou brerygen. In 1957 
moest de tiertjaarliikse volks- en talen
telling uitgevoerd worden. De vortge, 
die van 1947, was in Vlaanderen al be
rucht, wegens haar eenzijdigheid en 
de gepleegde vervalsingen op taalge
bied, en wegens haar publlkatie, alle 
Vlaamse protesten ten spijt ! De rege
ring Van Acker achtte echter het jaar 
1957, met de voorbereidingen voor de 

Expo '58, minder geschikt en de uit
voering der telMng werd daarom aan 
een volgende regeri^ng overgelaten : 
après nous Ie deluge ! 
In 1959 werd dan ook door de regering 
Eyskens een wetsontwerp in die zin 
gereedgemaakt, san>en met een ont
werp voor zetel aanpassing aan de nieu
we bevolkingstoestand. 
Het eerste verzet tegen deze geplande 
talentelling kwam uit het meest-be-
dreigde gebied : uit Brussel ! Op 14 
maart was er reeds op initiatief van 
het Davidsfonds een Vlaams AkWeko-
mltee OF>gericht, waar^bij 25 Vlaamse 
verenigingen aangesloten waren. Mr 
A. Roosens, sekretaris van dit komi-
tee riep een aantal Vlaamse burge
meesters uit het Brusselse op om te 
protesteren, in een petitie, tegen deze 
talentelWng en hij verzocht hen de ver
bintenis aan te gaan de tatentelllngs-
formulieren niet uit te delen. Dat was 
in feite al een rebellische daad. 
De start wa« — misschien daarom — 
weinig hoopvol. Er kwamen slechts 
twee burgemeesters naar de bijeen
komst, een derde liet zioh verontschul
digen I Nadat echter ook enkele burge
meesters uit Vlaams-Brabant toege
zegd hadden, startte de aktie. De ge
meenteraden keurden de petitie, in 
vorm van een « motie », goed en deel
den dit het VAK mede. De aktie start
te in februari 1959. In augustus 1959 
waren er al 500 protesterende gemeen
ten in het Vlaamse land De steden — 
Antwerpen, Meohelen, Gent, Brugge 

De man aan de mikro is... 
Wilfried Martens, nu 
CVP-voorzitter. Naast bem 
VU - volksvertegenwoor-, 
diger Mik Babyion. Er is 
veel veranderd sinds 
1958-59 I 

— volgden nadat Hasselt het voor
beeld had gegeven. 
Inmiddels had senator J. Duvleusart, 
Waals CVP-er, al In mei 1959 de rege
ring geïnterpelleerd over de talentel-
Img die volgens de wet van 1932 ver
plicht was. Ook het advies van de 
Franse kamer van de Raad van State 
was in dat opzicht formeel, hoewel de 
flaminganten het betwistten : de volks
telling en de talentelling waren onaf
scheidbaar I 

Eyskens antwoordde daarop, dat alleen 
een strikt^wetenschappelljke talentel-
fing nog kon in aanmerking komen, dat 
de regering besloten had de talentel
ling naar een latere datum te ver
sohuiven en dat in leder geval deze 
telling geen automatische wijziging 
van het taairegime In de in aanmerking 
komer»de gemeenten voor gevolg zou 
hebben. 

Het Aktiekomltee aanvaardde die zg. 
. objektieve » teHlng echter rtiet. 
Want reeds het uitreiken van tweetali
ge formulieren zou kunnen aarvleiding 
geven tot een verkapte talentelling. 
Begin september 1959 besloot het Ak
tiekomltee een anti-talentellUng te hou
den op 29 november 1959. Op 29 okto
ber publiiceerden de Nestoren der 
Vlaamse literatuur, Stijn Streuvels en 
Herman Teirllnok, een plechtige oproep 
warin o m. gezegd werd : « Er mag 
onder geen voorwendsel getornd wor
den aan het heilig recht voor beide 
taalgemeenschappen om de volstrekte 
onaantastbaanheid op te e<sen van bei
der geboortegrond ». Op 18 november 
sloot de Koninklijke Vlaamse Akade-
mie voor Taal- en Letterkunde zich aan 
bij die oproep. Op 29 november werden 
In 71 steden en gemeenten « schok-
akties » gevoerd. 

Op 8 december Interpelleerde de heer 
Verroken de regering over de voorge
nomen talentellii'ng. Bij die gelegen
heid kwam ook mr Fr. Van der Bist aan 
het woord en hij dleilde een motie In, 
waarbij de Kamer zou besluiten « dat 
in 1960 geen taflentelling dient gehou
den ». De motie sloot aan bij Verro-
kens Interpellatie, maar de fraktielel-
der van de CVP, du Bus de Warnaffe, 
diende een tegenmotle in, waarin het 
vertrouwen In de regering werd uitge
sproken. DezeWde dag hadden Van 
Elslande en Dequae nog verklaard dat 
de Vlaamse CVP-groep tegen elke ta-
lentelHng gekant was. In de Vlaamse 
CVP-pers schreef men, dat de nrotle ^ 
van du Bus de Warnaffe op een ver- 5 
gissing berustte. 

8' 
s. 
3 

(vervolgt) Jp 
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URBANUS EN ZJEF 

IN PREMIERE 

In eenzelfde programma stelden 
Urbanus van Anus, Vlaanderens 
fenomeen en grappenmaker, en 
kleinkunstchansonnler Zjef van 
Uytsel tijdens een benefletkon-
cert te Vilvoorde deze week hun 
allernieuwste repertoire voor. 
Van Uytsel is artistiek een vol
wassen chansonzanger, die zijn 
aangrijpende liedjes van eigen 
makelij op overtuigende wijze 
weet te brengen. Weg van de 
speelse teksten en melodieën 
van zijn eerste elpee « de zotte 
morgen » houdt hij de mensen nu 
muisstil met diepgevoelige tek
sten uit het volle leven gegrepen. 
Een nummer als « moeder is de 
kluts kwijt » is een parel, even
als de ode aan zijn vrouw Lucie, 
mooi de prachtige beschrijving 
van de stad, die slapen gaat. De 
chronologische volgorde bracht 
hem dan naar de vroege uurtjes 
van de zotte morgen, en de 
« houten kop » op het middag
uur. Om dan sfeervol af te ron
den met het wat lange nummer 
over de zanger die, wellicht zo
als hij, moe is maar toch op aan
vraag blijft zingen... Voor Zjef 
een prachtige beurt in ideale om
standigheden, door het publiek 
dan ook ten volle gewaardeerd. 
Op pantoffels, in gekleurde ge
ruite smoking, zonnebril op de 

neus inkluis, verscheen dan Ur
banus van Anus na een onver
wachte voorstelling achter zijn 
zelfgemaakte poppenkast. Hij 
bracht een uur gloednieuwe gags, 
grollen en liedjes in de sti j l , die 
iedereen van hem kende. Over 
het optreden op Nekka, een paar 
weken terug, liet hij zich niet zo 
gelukkig uit. 

« Veel mensen wisten niet hoe 
het precies In elkaar zat. Ik 
kreeg slechts tien minuten, ter
wijl ondermeer Verminnen zeven 
nummers bracht. Begrijpelijk dat 
het publiek niet tevreden was en 
hard reageerde. Ik heb gewoon 
gedaan wat men mij vroeg. Spij
tig is -dat velen, zelfs persjon-
gens, mij niet hebben begrepen», 
inmiddels was Urbanus druk be
zig met de opnamen van de twee
de elpee zodat hij de Vilvoordse 
première wat vergeten was. De 
kritiek, dat het soms wat onaf-
gewerkt klonk gaf hij toe maar 
ondanks de enkele schoonheids
foutjes is het voor de één maand 
reeds op voorhand uitverkochte 
zaal een superavond geweest. 
Hij bracht er de liedjes en num
mers van het nieuwe album met 
een spontane show op de plan
ken, en Urbanus kan zich zijn pu
bliek meer permitteren dan wat 
ooit een Vlaams artiest kon dro
men. Tekstueel Is hij er enorm 
op vooruitgegaan. De hulp van 
producer Jan de Wilde is hier 
zeker niet vreemd aan. 
Alleen het nummer aan het or
geltje over de « blinde Isidoor » 
kwam wat zwak en langdradig 
over. IVIaar « Moeke medelij », 
het guldige « Filemon en Filo-
mene » plus het prettige « hela 
jodela » en het fijne kinderliedje 
zijn sterk, en het publiek slikt de 
moppen, de Spaanse goochelaar 
en het rondstrooien van droog 
brood als zoetekoek. 

r 

Serglus 

Grootse radioprojekten als de 
pas afgelopen aktie « Beter Leven 
Geven » zijn op zichzelf uiterst 
lofwaardige Initiatieven die ech
ter meer dan bij een roetinepro-
gramma het gevaar voor slijtage 
in zich houden. Hiermee wordt 
niets negatiefs bedoeld ; ik wil 
alleen wijzen op een paar verve
lende nevenaspekten van een toe 
te juichen onderneming. 
Om te beginnen, en dat Is allicht 
nog het minste bezwaar, was het 
kenwijsje van Beter Leven Geven 
een uiterst enerverend Indika-
tlef. Precies een of andere band
opname uit de kontroletoren van 
een luchthaven. Waarom geen 
prettig indikatiefje gekozen voor 
een regelmatig weerkerend pro
gramma ? Het effekt zou er ze
ker niet minder om geweest zijn. 
Een tweede bedenking : derge
lijke aktles en uitzendingen mo
gen niet te lang aanslepen. Za
terdag kon je onmogelijk naar de 
BRT luisteren of je werd gekon-
fronteerd met de liefdadighelds-
aktie. Kan er in de toekomst niet 
overwogen worden dergelijke uit
zendingen meer te groeperen en 
tussendoor een paar gewone ra-
diopragramma's doodgewoon te 
laten doorlopen ? 
Ten derde : het voornaamste bij 
een maratonuitzending als Beter 
Leven Geven is de aktie zelf en 
wat het opbrengt. Al te vaak 
klinkt vla de BRT-mikrofoon (en 
ook langs de tv-zenderj in der
gelijke omstandigheden nog de 
oude vertrouwde toffe-jongens-
mentaiiteit door. Zo van kijk eens 
wat wij van de radio (of van de 
televisie) toch allemaal voor mi 
kaar hebben gebokst. 
Ten vierde : men moet er voor 
zorgen dat ook llefdadigheldsuit-
zendingen niet ontaarden in ver
kapte publiciteitsprogramma's of 
in extra-mededelingen van de re
gering. Als de regering 100 mil
joen extra ter beschikking stelt 
voor de gehandikaptenzorg zijn er 
andere momenten om dat mede 
te delen dan een grootse uitzen
ding die steunt op de belangloze 
Inzet van vele onbekende men
sen. 

Zjef Van Uytsel 

IN KERST- EN 
ANDERE SFEREN 

De Elegasten, een van onze pio
niers-groepen van het Vlaamse 
lied zijn er ais de kippen bij om 
met de elpee « Kerstmis • de 
mooiste nummers in kerstsfeer 
samen te brengen. Na het stem
mige « Middernacht » pakt Her
man Elegast, die ook bijna alle 
liedjes bewerkte, uit met « Ma
ria » in solozang, om dan in de 
typische Elegasten-stljl «Adeste», 
« Herders », « Kermis » van Dl-
mitri van Toren, In fijn è-cappel-
la », « Drie koningen », Bach-
klanken, « Jozef » van MoustakI 
en het vredeslied « Chili, Viet
nam » te zingen. 

MIEK EN ROEL 
ROCKEN HET KOEL 

De plaatcover zegt reeds genoeg. 
Voor de oude juke-box wordt het 
voor ons bekende zangduo even

eens retro denken en mijmeren 
over de prille jeugdjaren « In de 
tijd van de rock & roll », zoals 
de titelsong met rock-a-billy rit
me van Bo Diddley en Buddy Hol
ly overduidelijk maakt. Met het 
Inleidende « nergens rust » 
wordt een aannemelijke verkla
ring gegeven voor de stljlwljzl-
gingen in een mensenleven. De 
stem van Miek is er enorm op 
veranderd en « nooit was de 
liefde zo goed » is het eerste 
nummer waarin Ik haar stem goed 
aangewend hoor, een geslaagd 
duetje met haarzelf Incluis. Wat 
zwaar voor hen klinkt het ver
woorden van de hedendaagse en 
paranoiatoestanden op het zeer 
stevig begeleide rockritme. Het 
jeugdsentiment komt weer even 
boven met de Gekke roole hoed 
die in « Vanavond » snel zal ver
geten zijn. Fijn is dat Roel zelf 
de meeste nummers schreef of 
zoals in « Nu ben je terug » in 
samenwerking met Lazarus het 
huwelijksleven beschrijft. De 
« Film-fan man » zal voor velen 
die Roei's aktiviteiten kennen on
getwijfeld autobiografisch klin
ken. Muzikaal is dit samen met 
de ode aan het oude Brussel in 
het prettige « La Rose Noire » 
het allerbeste van de plaat. Aan
genaam verrast Miek met het 
trieste bluesygetint «Bert's lied». 
Met het mooie « liever niet al
leen » wordt afscheid genomen 
van de vele dingen van vroeger, 
« buiten nog te dromen... dan 
weer verder, want het heeft im
mers geen zin... » en hervinden 
we even Miek en Roel van vroe
ger, die met het denderende 
«Wie wil horen 75» talentvol deze 
geslaagde schijf omlijsten. 

IVogue VBL 9004) 

AMERICA'S 
« GREATEST HITS » 

Eveneens een aanrader voor de 
feestdagen is de verzamelplaat 
van een van de momenteel best 
vokale folkgroepen die gewoon 
onder de naam « America » se
dert een paar jaar ook ginds fu
rore maken. Op deze plaat dan 
ook het bekende « A horse with 
no name » in bijna Crosby-Stills 
en Nash-stiji, waarmee ze suk-
sesvol startten, en waarin ze 
doorheen nummers als « Sand
man » en het stijlvolle « Ventura 
high-way » dat eveneens een 
kassukses werd evolueerden, 
waarna « don't cross the river » 
voor velen evenals het ritmische 
« tin man » bekend in de oren zal 
klinken. Afgewisseld met gevoel
volle nummers die even ook aan 
James Taylor of Graham Nash 
doen denken rondt « America » 
die als trio bijna alle nummers 
zelf schreven af met het reggae-
nummertje « Hold me tight ». 
In de fijnverzorgde cover steekt 
voor de liefhebbers de teksten 
van de songs. (Warner Bros BS-
2894) 

KRIS KRISTOFFERSON 

Bij CBS verscheen naast het 
« Christmas Album » van Andy 
Williams, « Welnachtslieder » van 
jazz-zangeres Mahalia Jackson, 
de kerstplaat van de Ray Conniff-
singers en een verzamelplaat 

met twintig « Christmas favori
tes » van verscheidene artiesten, 
de nieuwe Kristofferson geti
teld »... and who's to blame ». 
Hij is de man die voor de be
treurde Janis Joplin « Me and 
who's to blame ». Hij is de man 
die voor de betreurde Janis Jop
lin « Me and Bobby Mc Gee » 
schreef, met Bob Dylan filmde 
in « Pat Garrett and Billy the 
Kid », onlangs nog optrad bij op
namen in Polen samen met Chip 
Taylor, en om het jaar een coun
try-folk getinte schijf vol eigen 
songs op de markt gooit. Zijn ge
voelvolle stem grijpt aan in het 
inleidende « The year 2000 », om 
dan in volgende nummers met 
vokale begeleiding van niemand 
minder dan ondermeer Rita Coo-
lidge en Billy Swan (I can 
help !) in treffende bewoordin
gen zijn alledaagse maar diepbe-
leefde gevoelens op westernto-
nen te bezingen. 

Samen met ex-Byrds zanger Ro
ger Mc Guin zoekt hij naar de 
« rocket to stardom », met de 
titelsong zich af te vragen, na 
als « Stranger » het land af te 
lopen, wie eigenlijk te danken en 
te beklagen is. 

Om na het stemmige « don't cus 
the fiddle » met de ballade over 
Silver de zwerver poëtisch de 
honger naar het leven te be
schrijven, en een van zijn fijnste 
produkties af te ronden. 

(MNT-69158) 
Sergius 

« POEN » 
IN TEATER VERTIKAAL 

Het is een van de beste vrolijke 
en makabere komedies van Joe 
Orton waar vrolijkheid en geweld 
met elkaar worden verstrengeld. 
Misschien is het soms wansma
kelijk en krijgt de toeschouwer 
voortdurend te zien hoe gemeen 
alles Is onder de mom van luch
tige vrolijkheid. 

Men vindt er eveneens het oer
type in van de Engelse speur-
dersverhalen. 
Even voor de begrafenis doet de 
verpleegster van de overleden 
echtgenote een huwelijksaanzoek 
aan de weduwenaar, het lijk van 
de moeder wordt door de zoon 
uit de kist gehaald welke dan 
wordt gevuld met de buit van 
een bankoverval. De karikaturale 
personages zijn reeds genoemde 
Engelse speurder, een mannen-
vretende verpleegster, de bloed-
loze echtgenote, een verdorven 
zoon die moeilijk kan liegen, 
in het geheel wordt een loopje 
genomen met het wereldse fat
soen en óverdreven goedsdien-
stigheid. Met andere woorden de 
twee uitersten reiken hier elkaar 
de hand. De vertoningen in Ver
tikaal zijn zeer genietbaar, de 
vertolking meer dan behoorlijk 
met Nolle Versyp als echtgenoot, 
Rita Lommé de verpleegster, Os
wald Versyp als de zoon, Karel 
Smets, inspekteur van politie en 
Valeer Ysewyn als de begrafe
nisondernemer. Ais regisseur 
was er Roger De Wilde die er 
werkelijk alles wist uit te halen. 
Het is een reeks vertoningen, 
aangepast aan de eindejaarsfees-
ten. Verdere voorstellingen op 
woens-, vrij-, en zaterdagen tot 
10 januari. Lode 
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31 DECEMBER 
BRT 

16.30 
17.45 
17.50 
18.50 
19.45 
20 00 
20.40 

22.20 

23.20 
00 20 

Morgen is het Nieuwjaar 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Atelier. 
Coronation Street. 
Nieuws. 
Rad van fortuin. 
Het land van de glimlach. 
Operette. 
Eindelijk. Oudejaars
avondprogramma. 
Hallo met Henk. 
Show. 

NED 1 

15.30 Eet u smakelijk en Co. 
16 00 Ben je rot. 
16.35 Heidi. 
17 00 Verdwijnende werelden 

Dokumentaire. 
18.30 Verkleersplicht. 
18 40 Nieuws. 
18.30 Verkeersplicht. 
19 50 Politieke partijen. 
20 00 Jaaroverzicht sport. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Gigi. Musical. 
23.40 Terugblik op het feest. 
24.00 Vuurwerk. 
00.15 Geprolongeerd. Flitsen 

uit amusementsprogram
ma. 

NED 2 

18.30 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De cornet les. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Het grote gebeuren. Film 

naar het werk van Bel-
campo. 

21.30 Kijkdichtheid 19 waarde
ring 75. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Literair magazine. 
18.55 Barbapapa. 
19 00 Mister Magoo. 
19.25 Antenne-soir. 
19 40 Verbruikersmagazine. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 La main passé. 
22.15 Le Tricorne. 
23.05 Parade 75. 
00.30 Sweet Charity. Speelfilm 
02.30 Einde. 

1 JANUARI 
BRT 
12.15 
13 30 
15 30 

18 25 
18.30 
18.55 
19.45 
20.20 

21.00 
22.00 
22.40 

Nieuwjaarskoncert. 
Skiën. 
Reis rond de wereld in 
80 dagen. Avonturenfilm 
naar Jules Verne. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Wickie, de Viking 
Tienerklanken. 
Nieuws. 
De liefdeswacht. Ironi
sche filmkomedie. 
Jaaroverzicht. Nieuws. 
Première. 
Nieuws. 

NED 1 

12 15 
15 00 
15 30 
15.32 
16.05 
18.55 
19.05 
19.40 

20.30 
20.40 

21 35 
21.40 
22.15 
22.45 

Nieuwjaarskoncert. 
Van hart tot hart. 
Nieuws. 
Ski-springen. 
Cirkus Boltini. 
Toeristische tips. 
EO-Kinderkrant. 
Het kleine huis op de 
prairie. 
Terugblik en vooruitblik 
Johnny Cash vertelt en 
zingt over de spoorwe
gen in de USA. 
Nieuws. 
Nader bekeken. 
Ars Musica. 
Tenslotte. 

WIJ 16 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Pipo en de lachplaneet. 
19 30 Russisch turngala '75. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Dat ik dit nog mag mee

maken Show. 
20.35 Vara's internationale. 
22.05 Achter het nieuws. 
22.50 Gedicht. 
22.51 Nieuws. 

RTB 

12.15 Nieuwjaarskoncert. 
13.30 Skispringen. 
15.20 Krakatoa, ten oosten van 

Java. Avonturenfilm. 
17.20 L'écran des vacances. 
18.00 1, 2, 3.. j 'ai vu. 
18.30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 Mister Magoo. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ciboulette. Operette. 
22.45 De filmmolen. 
Aansluitend : Nieuws. 

IBVIftS 
2 JANUARI 
BRT 

15.30 Jeugdfilm. 
18.00 The Plem Plem Brothers. 
18.30 Jaaroverzicht. Sport. 
18.55 Trajekt. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Flintstones. 
20.40 Camelot. Tragikomedie. 
23.30 Nieuws. 

NED 1 

14.00 'Hans Brinker en de zilve
ren schaatsen. TV-mu-
sical. 

18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature. 
19.55 Geheimagent Briggs. 
20.20 Kojak. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Caroline en Louis. 
22.20 Joey. 
23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Een mens wil 
22.00 Van oude mensen, din

gen die voorbijgaan. 
22.50 Televizier magazine. 
23 35 Nieuws. 

RTB 

17.20 l'Ecran des vacances 
18.00 1, 2, 3 . j 'ai vu. 
18.40 Kalakad. Dokumentaire. 
19.00 Mister Magoo. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 La Juive du Chateau 

Trompette. 
21.10 Transit. Costa Rica en Ti-

co y Tica. Dok. 
22.05 Auqa Alta. Ballet. 
23.15 Nieuws. 

«PMMVIP 

3 JANUARI 
BRT 

14.00 Leef nu. 
15.00 Vakantie in Hollywood. 

Muzikale f i lm. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Disneyland. 
18.50 Es'kapade. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Superstars '75. 

21.25 Terloops. 
22.10 Kruis of munt. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. 
15.32 O, gaat dat zo ? 
16.15 Jong geleerd, oud gedaan 
17.10 Film van ome Willem. 
18.45 TV^lnfo voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.40 Mash. 
20.00 Angélique. Film. 
21.35 Nieuws. 
21 50 Gebroeders Hammond. 
22.40 Avro's sportpanorama. 
23.20 Nieuws. 
23.25 Lied van de week. 

NED 2 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 O en O. 
19 50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Het kommando der wra

ke. Speelfilm. 
21.50 Brandpunt. 
22 30 Hoera, we leven nog 
23.20 Nieuws. 

RTB 

10.30 Comment allez-vous ? 
12.35 Regionaal debat. 
13.30 Sport. 
14.00 TV-Femmes. 
14.30 Landbouwnieuws. 
14.45 Interwallonie. 
16.30 'Pêche, Poissons, Pollu

tion. 
17.00 Follies. 
17.45 1, 2, 3. . j'ai vu. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Les yeux doux. Toneel. 
22.10 De mémoire d'homme. 
23.05 Nieuws. 

4 JANUARI 
BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Eucharistieviering. 
14.30 Open school. 
15 00 De woonschuit. 
15.15 Labyrint. 
17.15 Sesamstraat. 
17.40 Koncert. 
18.40 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.45 De geschiedenis van het 

huwelijk. Dokumentaire. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.30 Het gekroonde paard. To

neel. 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Teleac. 
16.02 Sesamstraat. 
16.25 Skiën vanuit Garmisch 

Partenkirchen. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
18.55 TV-Info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 'Wickie, de Viking. 
19.30 Assepoester. Ballet. 
20.30 Pygmalion. Toneel. 
22.10 'Heel de mens. 
22.40 Humanistisch verbond. 
23 00 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Paulus de boskabouter. 
18.35 Rogues rotseiland. 
19.00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Ot, en hoe zit het met 

Sien ? 
21 00 Janus. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Dr Arthur Lehning. 
22.40 Beeldspraak. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

9.30 Donner è voir. 
10.10 Programma voor de zelf

standigen. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Schooltelevisie. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14 30 Au dela de l'horizon. 
15.20 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.15 Carrefour 17. 
18.00 Piste. 
18.40 Gulp. 
18 45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Histoires insolites. 
21.05 Cinéscope. 
22.00 TV 7 club. 
23.00 Nieuws. 

5 JANUARI 
BRT 

17.30 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Wij saampjes. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Micro Macro. Spelpro-

gramma. 
21.00 De razende Roeland. 

Episch gedicht. 
22.00 Nieuws. 
22.15 Het bolwerk van de zui

verheid. Speelfilm over 
Mexico 1972. 

NED 1 

18.45 Suriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Flintstones. 
19.30 Harold Lloyd. 
19.45 'n Rondje teater. 
20.45 Manila. Dokumentaire 

over de Philippijnen. 
21.35 Nieuws. 
21.50 'Uit de agenda van de 

bisschop. 
22 00 In de keuken van Berend. 
22.30 Symbiose. 
22.35 Nieuws. 

NED 2 

huis. 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat 'n 
20.00 Nieuws. 
20.25 Daniël. Nederlandse 

speelfilm. 
21.45 Aktua TV. 
22.30 Theo Olof presenteert. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 .. j'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 Religieuze uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Bonnie en Clyde. Politie

f i lm. 
22.00 Debat over de speelfilm. 
23.15 Nieuws. 

6 JANUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisi'e. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Boy Domirac. 
18.30 Open school. 
19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 

20.15 Hitjournaal. 
21.00 Menswetenschappen. 
21.50 Gasthuis voor moorde

naars. Triller. 
22.55 Nieuws. 

NED 1 

18 15 Teleac. 
18 45 TV-Info voor Spanjaarden 
18 55 Nieuws. 
19 05 Geheimen der zee. 
19.55 25 X sportman van het 

jaar (1971.1975). 
21.35 Nieuws. 
21.50 Van oude mensen en din

gen die voorbijgaan. 
22.45 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.50 Boy Dominic. 
19.30 Tweekamp. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Sam. 
21.20 Mini-voetbalshow. 
22.10 Hier en nu. 
22.50 Tot besluit. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 . j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Mister Magoo. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Voor de verbruikers. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Regan Politiefeuilleton. 
21.30 Twintigste eeuw. 
23.10 Nieuws. 

7 JANUARI 
BRT 

16.30 Tip-Top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Gans de gemeente. 
18.50 Star trek. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Nationale loterij. 
20.20 Rhoda. 
20.45 Just another Saturday. 

TV-spel. 
21.45 De vijfde windstreek. 
22.25 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Showkonkours. 
16.00 Kijkdoos. 
16.40 De reizen van Kim. 
17.05 De trom van Pandoera. 
18.15 Teleac. 
18.45 Verkeersplicht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Steven. 
21.10 Werkwinkel. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Panoramiek. 
22.20 Studio sport. 
22.45 Sprekershoek. 
23.00 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Brandpunt. 
20.50 Studio vr i j . 
21.50 Dag dieren. Dokumentai

re. 
22.40 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.00 Pour les moins douze. 
18.25 Tempo. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Mister Magoo. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Voor de verbruikers. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Chansons è la carte. 
21.35 l'Adresse è l'an 2000. 
22.45 Nieuws. 
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ZOCKeRCJ€S 

De Erasmusschool roekt 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 Eigenbllzen-
(tel. 011/41.24.54) of tot prov. 
raadslid J. Gabriels, Siemenstr. 
28, 3690 Bree [tel. 011/46.22.90). 

R 150 

Zoeken passende betrekking : 

— Ervaren bediende, kennis En
gels en Duits, boekhouding, BTW 
en sociale wetgeving, zoekt pas
sende betrekking. 
— 52-jarige, ruime ervaring in het 
verzekeringswezen als dienstover. 
ste, zoekt passende betrekking. 
Wie kan helpen, kan schrijven of 
telefoneren naar W. Jorissen, 
Louisastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 
015/41.35.96. R 157 

Technisch bediende met A3 di
ploma mekanika en 82 elektrici
teit zoekt werk, liefst In de om
geving van het Antwerpse. 
Wie een geschikte aanbieding 
heeft voor deze persoon gelieve 
onverwijld kontakt op te nemen 
met Paul Peeters, 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 TIjl 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 
Eigenbllzen (tel. 011/41.24.54) of 
provincieraadslid J. Gabriels, Sle
menstraat 28 te 3690 Bree (tel. 
011/46.22.90). R 161 

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

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

— 20-jarige dame, gegradueerde 
in moderne talen en sekretariaat 
A l kort type. Diploma's steno-dak-
tylo : f rans, Engels, Duits, Ne
derlands. Zoekt betrekking. 
— Licentiaat in de rechten. 27 
jaar, zoekt plaats in ernstige in
stelling. Vrij van legerdienst. 
Wie voor deze personen een pas
sende betrekking weet, wordt 
verzocht kontakt op te nemen met 
kamerlid Paul Peeters, Mechelse-
weg 62, 2920 Kapelle o/d Bos. 
Tel. 015/711.422. R 168 

Dame gezocht om een paar uur 
per week stenografische briefwis
seling op te nemen en te tijpen, 
woonachtig in Diest or omgeving. 
Kontakteren 's avonds op tel. nr 
(013)33.37.99 R 169 

1. Welgelegen café - restaurant -
feestzaal in omgeving Antwerpen. 
784 m2 groot. 2 miljoen opbrengst 
per jaar. 
iVloet weg wegens ziekte. 
2. Wassalon + 4 appartementen. 
Opbrengst 110.000 fr. per jaar. Ge
legen te Antwerpen 9000. 
3. Bosgrond met canadabomen in 
natuurpark Scheldeland, 2.305 m2, 
150.000 fr. 
4. Villagrond te Zoersel 2000 m2 
voor open bebouwing. 
5. Studio centrum Antwerpen. Li-
ivng 4 op 8 m. Terras 4 op 10 m. 
Badkamer en ingerichte keuken. 
6. Luxe dakappartement in Borger
hout, 200 m2, terras 7 op 3,65 m. 
3 slaapkamers, bureau, Ingerichte 
keuken, badkamer + garage. — 
2.200.000 fr. 

7. Appartement te Knokke, vlakbij 
zeedijk 5 jaar oud. 1.200.000 fr. 
8. Woning met 2 appartementen, 
tuin, garage voor 2 auto's. Gelijk
vloers 2 grote bergplaatsen te 
Mortsel. 
Voor alle inlichtingen bij deze ad
vertenties, tel. (031)28.72.92 of 
89.27.71. R170 

Student geneeskunde zoekt kamer 
in het Brusselse, liefst omgeving 
Hallepoort, H. Pevenage, Kruis
straat 43, 9506 Deftinge. Telefoon 
(054)41.37.29. R 171 

ADVERTEER 
IN «Wl |» 

BAR RESTAURANT 

®e tKabeetm 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . 1M. (02)476.81.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin . Julia van Miegliem-Van Cappellen 

OPTIEK , 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

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, 
in aanmerking voor verdubbeling. 
Stort dus zo vlug mogelijk en laat uw geld zo lang mogelijk staan : 
u kunt er alleen maar bij winnen. 

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

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

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

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

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

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

— in de Nationale Bank, haar bijbanken en agentschappen; 

— in alle postkantoren. 

hoe meer u spaart, 
hoe meer 

ukunt winnen! 

ASLKi 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
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zondo9 fabruori 1976 

sporcpolais 14.30 uur 
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'' VTi: 

Uadaran von «n m«( auropasa volkaran 
alex Campbell (schot land) o the chieftains ( le r land) 

fungus {noord-neder land) o eister si lberf lug ( duitsland ) 

alf red den ouden { f rans-Vlaanderen) o glennor { bretagne) 

guala folky gruber ( hongarije ) o jef eibers ( Vlaanderen ) 

wim de craene (V laanderen) o maite idirin ( baskenland ) 

claude nnarti ( occitanie ) o de spelennannen ( Vlaanderen) 

roei s lostra ( f r iesland ) ^ dafydd iwan ( wa les ) 

zigeunerorkest en vele anderen 

vonof 10 u id««ënmarld ovar hak «uropo d«r volkaran 
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