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vic anciaux bezorgt de vub 

84.000 fr per jaar 

Tijdens de jongste zitting van de Brusselse gemeenteraad werd de 
etadsbegroting besproken. Onze hoofdstedelijke VU-vertegenwoordiger in 
de raad, volksvertegenwoordiger Vik Anciaux, had ontdekt dat de stad 
Brussel jaarlijks zo'n 280.000 fr. subtidie betaalde aan de Université Libre 
de Bruxelles. Ondanks aanvankelijke betwistingen van de verantwoordelij
ke schepen kon hij aantonen dat dit bedrag uitsluitend de ULB ten goede 
kwam tot nogtoe en dat de Vlaamse VUB niets ontving. De hele raad kon 
moeilijk ontkennen dat de Vlamingen hier gediskrimineerd worden. De h. 
Anciaux stelde daarop voor dat aan de VUB eenzelfde bedrag jaarlijks zou 
toegewezen worden, maar dat wilde men niet aanvaarden. Daarop stelde 
hij voor het bedrag dat op de begroting ingeschreven staat fifty-fifty te 
verdelen tussen ULB en VUB. Uiteindelijk bleek het schepencollege dan 
toch bereid een verdeelsleutel 70°o ULB tegenover 30% voor de VUB te 
aanvaarden. Zij werd verantwoord met te verwijzen naar de verdeelsleutel 
die werd gebruikt bij de verdeling van het patrimonium tussen beide uni
versiteiten. Bijgevolg zal de VUB voortaan 30% ontvangen van de uitge
trokken 280.000 fr. per jaar. 

abonnementenslag 

DE VLAM IN DE PAN! 
Deze week is er plots (en hoe!) duidelijk schot gekomen In onze abon
nementenslag. Dit is dan in de eerste plaats te danken aan de dynamische 
inzet van het arr. Machelen, waar een gigantische strijd is ontbrand om 
de ereplaatsen in onze « top-20 >. Volgende week brengen wij uitgebrei
der verslag uit over de strijd aan de Mechelse front, waarvan senator 
Jorïssen de glunderende manager is. Wij hopen dat de andere arrondis
sementen spoedig het schitterende voorbeeld van Mechelen zullen volgen I 

TOP-20 
1. Joos Somers (St. Katelijne - Waver) i 

2. Walter Jaspers (Hombeek) : 

3. Joris De Ruyter (St. Joris - Winge) i 
4 . Herman De Kegel (N inove ) : 

Joris Depré (Tervuren) : 
Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) : 

7. Roger Dierikx (Vichte) : 

8. Julien Braeckevelt (Aa l t e r ) : 

9. Etienne Keymolen (Asse) : 

Ray Van Dycke ( Hoegaarden): 
11 . Bernd Beke (Ha l le ) : 

Jan Peeters (Hoboken) : 

}3. Marcel De Decker (Nie!) t 
Roland Dolhain (Beers^): 
Jef Vinex (Erps-Kwerps): 

}6. Romain Bogaerts ( D w o r p ) t 
Danny De Cuyper (Hal laar) : 

Guido Delang (St. Amond j ) : 
Cris Nauwelaerts (Du f f e l ) : 
Herman Verslijpen (T ie l t ) : 

83 

70 
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Donderdag heeft de Waalse BSPvoorzitter Edmond 
Leburton de formatie-opdracht dus aanvaard. De CVP 
stelt blijkbaar niet langer exclusieven tegen deze een
talige Waal, die brandt van ambitie om eerste-minister 
te worden. Nochtans hadden bij diverse gelegenheden 
verscheidene CVP-leiders, waaronder Martens zelf en 
ook de h. De Saeger, gezegd dat zij geen eerste-minis
ter kunnen aanvaarden die de taal niet spreekt van de 
meerderheid in dit land. Woensdagavond op de TV be
wees Leburton overduidelijk dat hij geen jota Neder
lands kent. Nu, eerste-minister is hij daarom nog niet. 
Wij zien niet goed in hoe de CVP-ers de gijzelaars 

willen worden van een man die vorig jaar nog publiek 
verklaarde dat hij de CVP beu is, die zich bij herha
ling heeft ontpopt tot een verstokt unitarist en tot een 
politicus die ongegeneerd zijn eigen partijgenoten en 
Wallonië bevoordeligt. Slaagt hij toch in zijn formatie
opdracht dan krijgen wij een regering die in alle op
zichten Wallonië absolute voorrang zal verlenen (ook 
al belooft men de maan aan de Vlamingen) en die van 
een werkelijke gewestvorming niet zal willen horen. 
Wij zullen weldra weten tot welke toegevingen de 
CVP weer bereid is op de rug en op kosten van d« 
Vlamingen. Het is nu het uur van de Waal. 

TIIDVEmiES 
De CVP kelderde een regering die onder 

de leiding stond van haar partijgenoot Eys-
kens Zij kon met anders, aldus haar woord
voerders, omdat de BSP elk positief beleid 
onmogelijk maakte door haar onzinnige eisen 
in verband met de Voerstreek Omdat de BSP 
bovendien de reeds zo uitgeholde culturele 
autonomie saboteerde tot en met, en omdat 
er met deze partij in de regering blijkbaar 
niets in huis zou komen van de voorziene ge
westvorming. 

De dag van Eyskens' val kreeg BSP-mede-
voorzitter Van Eynde een woede-uitbarsting : 
hij voelde dat de CVP zich had vrijgemaakt 
uit de wurggreep waarin de BSP haar gevan
gen hield uit partijberekening en om uitein
delijk Leburton aan de begeerde post van 
eerste-minister te helpen. 

De groep CVP-leiders rond partijvoorzitter 
Martens voelde zich opgelucht. Nu kon weer 
aan het imago van de CVP gewerkt worden 
als de partij die, ook op Vlaams gebied, niet 
met zich laat sollen. 

Uit het verloop van de crisis blijkt nu ech
ter dat de CVP geen lessen wil trekken uit 
het verleden, zelfs niet uit het recente verle
den. Als de BSP haar in de voorbije maanden 
zo kon chanteren met de kwestie van de 
Voerstrefek dan was dat haar eigen stomme 
schuld. Reeds in 1968 had zij aanvaard dat 
(op voorstel van haar vriendje Vanden Boey- -
nants nog wel !) de wijziging van het Voer
statuut in de regeringsverklaring werd opge
nomen. 

Bij de afwikkeling van de grondwetsher
ziening ondertekenden haar ministers, als 
gevolg van het zoveelste koopje, zelfs het 
dwars-door anti-Vlaamse Voerontwerp van 
Dehousse, en dit zonder één uitzondering. 
Bovendien aanvaardde de CVP dat de Voer
tijdbom opnieuw in het regeerakkoord van 
de ploeg Eyskens-ll werd gestopt, weer in 
de beate hoop dat er toch niets zou van ko
men. Tot de BSP op dit terrein haar eisön 
ging stellen... 

Goed, men is nu op een nieuwe kerf be
gonnen, maar het ziet ernaar uit dat de CVP 
weldia opnieuw in eenzelfde positie zal wor

den gedrongen Na de vertoning-voor-de-gale-
rij van de h De Saeger met zijn verouderde 
opvattingen over de « taaipartijen » en met 
zijn allergie tegenover de Volksunie, is het 
nu toch de beurt aan de BSP-voorzitter Le
burton « die de CVP beu is - En de CVP 
levert weer het bedroevende schouwspel van 
struise eisen die worden gesteld, van dit 
en dat wat voor haar onaanva.rdbaat is, 
maar ondertussen moet zij toch weer voort
durend bakzeil halen Zij blijft bovendien her
halen dat zij de voltooiing (in meer federa
listische zin) van de gewestvorming centraal 
blijft stellen, terwijl zij weet dat er met Le
burton op dat terrein echt geen zee te be
zeilen valt 

Indien Leburtons Kinshasa-plannetje slaagt, 
en er komt een rood-geel-blauwe regering 
uit de bus, dan verliest niet enkel Martens 
maar gans de CVP haar gezicht. Van zo'n 
regering is nog minder te verwachten dan 
van de ploeg Eyskens-ll. Tenzij Leburton plots 
kampioen van de gewestvorming wordt en 
een grote stap in de federalistische richting 
zet Maar ook dan is de CVP gerold Het ziet 
er echter veeleer naar uit dat de CVP-ers 
speculeren — na een rondjevoor-niets van 
Leburton — op nieuwe verkiezingen, 
een of andere « federalistische • regering 
De Saeger-Cools erna. 

Wat er ook van zij, het publiek wordt mis
selijk van het belabberde pokerspel dat ge
speeld wordt tussen de « staatslieden • 
van de • grote » traditionele partijen Het 
publiek wacht op de moedige ploeg nieuwe 
mensen die het land écht willen en kunnen 
verlossen van de gemeenschapsvraagstukken. 
Maar dan door ze een adequate oplossing te 
geven, door het land de federale struktuur te 
geven die het vraagt. 

Inmiddels draagt de CVP in grote mate de 
verantwoordelijkheid voor het ergerlijk tijd
verlies. Zolang zij blijft weigeren deel te ne
men aan een ruim communautair overleg bin
nen de Vlaamse gemeenschap, desnoods zon
der BSP-deelnam, zal er van het bevrijdende 
gesprek tussen de Vlaamse en Waalse ge
meenschap niets in huis komen Ook op dat 
terrein zal zij uiteindelijk de weg moeten op
gaan die de Volksunie aanwijst. Tien jaar ge
leden achtte men de federalistische op
vatting van de VU ook onrealiseerbare onzin. 
Nu noemt ongeveer iedereen zich federalist,.. 

Paul Martens 

DE UITWEG: FEDERALISME! 
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Wij en gil 
verwonderd 

Ben wel een beetje verwonderd 
éat met geen woord (of beeld) in 
' WIJ ' gewag werd gemaakt van 
de fiine Uilenspiegelstunt door de 
VNSU Jongeren uitgehaald voor 
een paar weken in Ronse Wi; kla 
gen allemaal dat wij zo weinig 
« Vlaamse » kontestatie te horen 
en zien krijgen van de jeugd de 
dag van vandaag Dat het dan nog 
doodgezwegen wordt in onze eigen 
pers als onze eigen studenten wel 
iets presteren voor de eigen Vlaam 
te zaak nou ja dat wil er bij mij 
met goed in hoor 

L V Merelbeke 

yvonne lex ( 1 ) 

Hef ligt niet in mijn bedoeling 
met dit schrijven een polemiek uit 
te lokken In de brief van W S, Mo 
lenstede (nr 47 « Ivonne Lex ') 
staan echter enkele flagrante on 
waarheden die ik beslist wil weer
leggen 

Ik heb de bedoelde tv uitzending 
met gezien maar wel was ik in de 
zaal aanwezig toen mevrouw Lex 
het woord had 

I Lex heeft een voorbeeld aan 
gehaald van een man half idioot en 
volledig werkonbekwaam die het 
ene kind na het andere verwekte 
bil zijn vrouw omdat kinderbijslag 
en hefdadigheid het enige waren 
waarvan zij konden leven 

Dat IS een misdaad ' Zowel te 
genover die vrouw en kinderen als 
tegenover de maatschappij, die 
overigens zelf schromelijk tekort 
schret m dit geval 

Verder heeft mevrouw Lex ge 
legd dat, kinderen willen hebben 
een » lujte » is, die men zich wil en 
mag veroorloven, maar waarvan 
men zelf de konsekwenties moet 
willen dragen en waarvoor men 

geen bedankje hoeft te krijgen van 
de maatschappij 

Ik weet met hoe een vrouw zich 
voelt als zij het vierde vijfde of 
zesde misschien ongewenste kind 
verwacht Ik weet wel dat zij dat 
kind wel moet aanvaarden omdat 
abortus waarde WS in dit land 
ofwel knoeiwerk is ofwel een uit 
weg die slechts voor de rijken is 
weggelegd En dus helemaal geen 
' modeverschijnsel » 

Als vrouw van een zelfstandige 
kan ik beter dan wie ook wete i 
dat kinderbijslag slechts een « aal 
moes ' IS die men beter zou ver 
vangen door een volwaardige so 
ciaal pedagogische toelage aan de 
vrouw die zich < opoffert » om voor 
haar gezin te zoigen 

Ik heb evenveel eerbied als U 
voor de vrouw die bewust en ge 
lukkig een groot gezin aanvaard 
Maar ik wens dezelfde eerbied voor 
de vrouw die omwille van haar 
maatschappelijk engagement haar 
kinderaantal wil beperken 

Terloops nog even dit ik heb op 
de V dag vele zinnige en hier en 
daar ook wel onzinnige dingen ge 
hoord maar toch bepaald qeen 
' zinnelijke » 

R B Tremelo 

y v o n n e lex ( 2 ) 

De brief van V</ S Molenstede 
van 2 12 72 acht ik met volledig ik 
zou er willen aan toevoegen dat 
het zeer spijtig is dat de moeder 
van bedoelde vrouw niet aan abor 
tus heeft gedaan dan zou die 
vrouw zich niet moeten ergeren 
over die kinderbijslag en ook met 
voorstellen aan kindermoord te 
doen En als er geen kinderen meer 
geboren worden wie zal er dan 
nog naar haar toneel gaan zien en 
daarbij ons volk en onze regering 
heelt wel geld voor vreemde kin 
deren, waarom dan niet voor onze 
kinderen die later de belastingbe 
talers zijn Wie zal er dan eens 
voor die oude vrouw zorgen eens 
dat zij in een rusthuis zal zitten'' Ik 
weet ook niet of bedoelde vrouw 
gehuwd is in dat geval een geluk 
kige echtgenoot 

R B Torhout 

galgenhumor 

In ' WIJ ' van heden 9 12 lees tk 
dat U aan de spuiters die de af 
fiche ' Bruxellps concentratie 
kamp voor Vlam nge i " aanbrach 
ten de prijs voor Vlaamse galgen 
humor toekent TAK dankt U erom ' 
f/7 wie ons verder vjil helpen met 
naar U schiijft de bewustmaking 
van de Vlaamse massa kan dat op 
postrekening 18853 van de Krediet 
benk te Lc'leberg voor rekening 
nummer 444 5584141 33 van TAK 

TAK geelt ook een pittige Kerst 
en Nieuv^jaarskaart uit aan 5 Fi 
per kaart kan iedereen er beko 
men ' Men schrijve een briefje 
naar TAK De Pintelaan 311 Gent 
met vei melding van de bestelling 
en betale hetzij per bankbriefje 
hetzij op onze voormelde rekening 

PDP Gent 

amnestie-voettocht 

Voor de 28ste maal zal het eeh 
kerstmis zonder amnestie worden 
Als protest daartegen oiganizeert 
W,ere Di een amnestie voettocht op 
de vooravond van Kerstmis 

Gehele en onvoorwaardelijke am 
nestle wordt geëist voor de wit 
ten en vooi de zwarten 

De voettocht vertrekt op zater 
dag 23 december rond 13 uur te 

Mechelen (Wallemarkt)) en eindigt 
aan het Koninklijk Paleis te Brussel 

Amnestiestrijd is een kwestie 
van moreel fatsoen en verantwoor 
delijkhcidszin Daarom verwachten 
we de medewerking van alle Vla 
mingen waarvoor deze begrippen 
nog een v^erkelijkheid is 

INLICHTINGEN 
Luc Vermeulen A van der Mey 

denstr 5 Borgerhout T 03/32 15 69 
Were Di sekretariaat Jordaens 
kaal 3 Antverpen Tel 03/32 2153 

Were Di Antvierpen 

integraal federalisme 

Het nationaal bestuur van het 
Davidsfonds dankt alle Vlaamse po 
litici die in de voorbije weken heb 
ben voorkomen dat er voor Vlaan 
deren ongunstige beslissingen wer 
den genomen 

Het blijft bij zijn eisen 
— dat het huidige statuut van de 

Voerstreek niet mag gewijzigd 
worden 

— dat het toekomstige gewest 
Brussel zich met mag uitstrek 
ken buiten de 19 gemeenten van 
de hoofdstedelijke agglomeratie 

— dat de taalwetten overal en in 
tegraal dienen toegepast te 
worden 

Het nationaal bestuur van het 
Davidstonds wijst er de politieke 
partijen en elke komende regering 
op dat in dit land geen waarachtig 

politiek beleid meer mogelijk zal 
zijn zolang de gemeenschapspro
blemen met zijn opgelost op basis 
van een integraal federalisme 

Het Davidsfonds 

De redakt ie draagt geen verant
woordel i jkhe id voor de inhoud der 
gepubl iceerde iezersbr ieven 2e be
houdt zich het recht van keuze en 
inkor t ing voor Over de Iezersbrie
ven word t geen br ie fwisse l ing ge
voerd. 

• Wenst U een prachtige 
bontmantel 7 

• Ver langt U afzonder l i j 
ke bontstukken aan te 
kopen of uw mantel fe 
veranderen ? 

Wendt U in vol le ver t rouwen 
tot ons l id 

W. C L A Y K E N S 
Oudergemselaan 328 

T040 Brussel 

Te l . 4 8 . 3 7 . 0 1 

Inl icht ingen kunnen teeds 
gratis bekomen worden 

ST-NIKLAAS - KERSTMIS - NIEUWJAAR 
Dit IS de ti)d voor een bezoek aan de 

standingsvolle speelgoedzaak 

S P E E L G O E D 

CORTVRIENDT 
Diepestraat 29, Antwerpen - Tel. 32.44.30 
Alfe speelgoederen, spellen en hobby voor kin
deren en volwassenen, voor open lucht en bin-
nenhuts Het volledige gamma merkartikelen 
— STEEDS VRI| IN EN UIT TOT 20 UUR — 

ESKAM DISCOUNT AANBIEDINGEN BIJ SUCCES KLEDING! 
VANAF HEDEN TOT ZOLANG DE „_» _ „ _ i , * » - ! - - • 
VOORRAAD STREKT !!! DOt ÏUH KOOPieS ! 

HEREN 
PRACHTIGE PARDESSUS 

zuiver wol 
2250 F 

NU 1500 F 

DAMES 
OOSTENRIJKSE LODEN 

Model Jager 
Alle maten - blauw en groen 

1995 F 

NU 1595 F 

Honderden SPORTVESTONS 
Ultra moderne dessins 

Alle maten 
(voor de jeugd) 

1995 F 

NU 1000 F 

REGENMANTELS TERGAL 

Alle maten - 6 kleuren 
waarde 1850 F 

NU 1400 F 

Dtoien Markant en Terlenka wol 
HERENBROEK 

Alle maten - 8 kleuren 

waarde 1 195 F 

NU 695 F 

DAMESMANTELS 
met pefskraag 

Alle maten - 4 kleuren 

waarde 1995 F 

NU 1595 F 

DAMESBROEKPAKKEN 
Blauw Marine 
Lux model 
maten 3 8 - 4 0 42 
waarde 1750 F 

nu 750 F 
KINDEREN 

Honderden 

JONGENSKOSTUMEN 
Korte en lange broek 
waarde to t 2250 F 

NU 750 F 

JAGERSLODEN 
Jongens en meisjes 

vanaf 

800 F 
Blauw, marine en groen 

DUIZEND MEISJES MANTELS 
van 4 tot 16 jaar 

Volle rekken uit te kiezen 

aan 500 en 750 F 
Verder voile series aan 

1 /2 prijs !ï! 
Hier valt te profiteren ! ! ! 

Als U kinderen hebt tussen 4 en 16 jaar moet je NU naar "SUCCES KLEDING" er is echt koop te doen. 

SUCCES 

KLEDING MEYERS 
DE G R O T E M O D E S P E C I A L I S T 

A. DE LANGLESTRAAT 4 10, NIEL-RUPEL 
Open al le we rkdagen van 9 to t 2 0 uur 's Zaterdags to t 18 uur . 
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DE STAATSCRISIS 
De Waalse BSP-leider Edmond Leburton — die al maanden staat ta trap

pelen van ongeduld om ook eens eerste-minister te kunnen worden — mag 
dus ook een rondje lopen : de koning heeft hem aangeduid als formateur. 
Iedereen staat biezonder sceptisch tegenover rijn kansen op slagen. Dio 
kansen zijn er maar indien de CVP haar exclusieve tegenover een franseen-
talige eerste-minister laat varen en indien de BSP in haar geheel een grote 
bocht wil nemen van haar unitaristisch standpunt naar een meer federaal-
gezinde houding. Ondertussen is het zonneklaar geworden dat de h. De 
Saeger zijn gesprekken met de communautaire partijen, zeker met de 
Volksunie, geen ogenblik ernstig heeft genomen. Het was slechts een 
vertoon voor de galerij, al was het maar om nadien de VU weer eens van 
« negativisme » te beschuldigen. De crisis is daarmee in een tweede fase 
gekomen. Parafraserend op een uitspraak van Vanden Boeynants zouden 
wi j kunnen zeggeo : als Leburton mislukt (waar veel kans toe is) dan 
komen er in het voorjaar nieuwe verkiezingen. Tijdens die verkiezingen 
zal de CVP dan weer eens struis doen. Nadien kan dan het uur van de h. 
De Saeger opnieuw slaan en dan verwachten wij niet dat hij geen eerste-
minister zal willen worden. 

Woensdag 6 december 

•^ Het FDF laat weten dat het geen 
genoegen kan nemen met de Brus
selse bepalingen in het ontwerp De 
Saeger : Brussel mag volgens het 
FDF niet beperkt worden tot de 
19 gemeenten, en de gewestraden 
moeten " rechtstreeks kunnen ver
kozen werden. 

- ^ De PVV-PLP-fraktles van Kamer 
en Senaat menen dat voorzitter 
Descamps vrijdag zich niet moet 
uitspreken over het ontwerp De 
Saeger. De PVV-PLP wil dit slechts 
doen wanneer het globale rege
ringsprogramma voorligt. Het per
manent PVV-PLP-bureau bevestigt 
's namiddags d;t standpunt. 

•^ De Brusselse PLP noemt het ont
werp De Saeger onaanvaardbaar 
omwiJle van de voorgestelde be
grenzing van het gewest Brussel. 

•A- Informateur De Saeger ontvangt 
minister Van Elslande en de h. Be
nard, voorzitter van de vaste com
missie voor taaltoezicht. Ze bespre
ken de toepassing van de taalwet
ten in het Brusselse. 

•j^- Te St. Pieters-Woluwe kondigt 
de h. Van Rijn, voorzitter van het 
Rassemblement pour Ie Droit et 
la Liberté en van het Rassemble
ment Bruxellois, de oprichting aan 
van een Comité pour la defense de 

la region Bruxelloise. Hij wil een 
referendum organiseren over de 
begrenzing van Brussel en over de 
eis dat het gewest Brussel inzake 
macht, bevoegdheden en financi
ën dezelfde rechten zou krijgen als 
de gewesten Vlaanderen en Wallo
nië. 

•^ Voorzitter Perin van het Rassem
blement Wallon, die verklaringen 
aflegt aan de lopende band, komt 
op zijn vroegere stellingen terug en 
zegt dat het RW de regering inzake 
gewestvorming niet zal steunen als 
het RW buiten de regering wordt 
gehouden. 

•ŷ  De Partij van de Duitstalige Bel
gen is niet te spreken over het 
ontwerp De Saeger omdat hun 
strek zonder meer bij het Waalse 
gewest wordt ingedeeld. 

Donderdag 7 december 

i^ Informateur De Saeger ontvangt 
de h. Van Rijn, voorzitter van het 
Rassemblement Bruxellois, evenals 
de Brusselse ministers Vanden 
Boeynants (PSC) en Simonet (PSB). 
•^ In de Kamer van Volksvertegen
woordigers wordt de financlewet 
goedgekeurd na een zeer woelig 
debat. Het ontwerp op de verho
ging van de werknemerspensioenen 

dosfelactiviteit-en 

Het Dosfelinstituut organiseert op de donderdagen 21 dec. 1972, 
18 en 25 Januari 1973 een ciklus « Gemeentebegroting ». Plaats : 
lokaal De oude post,. Markt te Mol. Begin om 20u., bijdrage 
130 fr voor volledige ciklus (inbegrip koffie en sillabus). Inschr. 
bij F. Gijsen, Dosfelkring Mol. Bankrek. KB-Mol 413-3044571-89. 

KADERVORMING - POLITIEK OPBOUWWERK 

Ook jij hebt het al eens lastig gehad, om de politieke houding 
van je partij te begrijpen : discussievoer, ideologie en program
ma tegenover strategie en taktlek kwamen daarbij aan de orde. 

Er vielen daarover al eens harde woorden en conflicten bleven 
niet uit. 

Het ontbrak daarbij dikwijls aan mensen, die een en ander 
konden uitleggen en ordenen. 

Daarom organiseert het Dosfelinstituut een vormingscursus 
voor politieke kaderleden, gespreid over 6 lessen en ingeleid 
door nota's die vooraf aan de ingeschrevenen worden toege
stuurd. Er zal vooral getracht worden te werken via zelf-activi-
teit. De cursussen zijn gratis. 

Hieronder reeds enkele data : 
— Arrondissementen Hasselt en Tongeren-Maaseik 

vrijdagen 19 januari ; 16 februari ; 9 maart ; 23 maart en 13 
apri! 1973. 
Inschrijvingen hiervoor kunnen gebeuren bij J. Cuppens, pro
vinciaal directeur Dosfelinstituut Limburg, Zandbergerstraat 
22, 3670 Neeroeteren (011/644.02) 

— Arrondissementen St.-Niklaas en Dendermonde 
dinsdag 19 december 1972 ; dinsdagen 9 januari ; 23 januari ; 
6 februari : 20 februari en 6 maart 1973. 
Inschrijvingen kunnen gebeuren bij H. Leyseele, provinciaal 
directeur Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen, Zwijnaardesteen
weg 698, 9000 Gent (tel. : 09/22.76.64) of bij de Heer J.P. 
Maas, Verdurmenstraat 6, 2700 St.-Niklaas (tel. : 03/76.51.30) 

— Arrondissement Brugge 
maandagen 5 februari ; 12 februari ; 19 februari ; 26 februari; 
5 maart en 12 maart 1973. 

(met 8% vanaf 1.1.73) is daarin ver
vat. Amendementen van de h. 
Olaerts (VU) en De Ciercq (PVV) 
om eenzelfde verhoging toe te ken
nen aan de gepensioneerde zelf
standigen wordt door de CVP-PSC 
en de BSP verworpen. 

TV Het Partijbestuur van de VU be
spreekt de tekst van het antwoord 
dat morgen aan informateur De Sae
ger zal gegeven worden namens de 
partij. De VU-delegatle (Van der 
Eist, Jorissen, Baert, Schiltz) zal 
wijzen op de gebreken van het 
ontwerp en op sommige onaan
vaardbare artikelen. De VU blijft 
bereid verder te praten, maar dan 
op basis van gewijzigde teksten. 

•^ 's Avonds komen de leiders van 
CVP-PSC en BSP in het grootste ge
heim bijeen in het BSP-gebouw aan 
de Brusselse Keizerslaan. De jour
nalisten komen er echter achter. 
Na afloop willen de voorzitters 
geen verklaringen afleggen. 

•^ Te Kasterlee vertelt de h. Swae-
len (CVP), die zijn partijvoorzitter 
vervangt, dat een hernieuwing van 
de coalitie moeilijk is zolang de 
huidige BSP-leiders het in hun par
tij voor het zeggen hebben. 

Vrijdag 8 december 

ic Informateur De Saeger ontvangt 
in de voormiddag achtereenvolgens 
de afgevaardigden van de verschil
lende oppositiepartijen. De VU 
vindt zijn ontwerp erg gebrekkig 
en op essentiële punten onaan
vaardbaar. De VU wil wel verder 
praten over gewijzigde teksten. Het 
antwoord van het FDF-RW komt, 
met meer omslag van woorden, in 
feite op hetzelfde neer. De kommu-
nisten verwerpen het ontwerp. De 
PVV-PLP zegt niet ja, niet neen, 
maar wil afwachten tot het globale 
akkoord kan ter sprake komen. 

if 's Namiddags brengt De Saeger 
verslag uit bij de koning. Zijn be
sluit : hij oordeelt dat de KP en de 

VU zelf de deur hebben dichtge
daan. Met het FDF-RW valt wel te 
praten volgens hem maar dat zou 
te veel tijd in beslag nemen. De 
enige oplossing is nu volgens hem 
te streven naar een rood-geel-blau-
we regering. Inmiddels wil hij de 
(voor hem blijkbaar onoplosbare) 
gemeenschapsvraagstukken voor 'n 
tijdje terzijde laten om verder te 
kunnen praten over een «klassiek» 
regeringsprogramma Hij oordeelt 
dat zijn informatie-opdracht daar
mee ten einde is en dat de koning 
vanaf dinsdag een formateur kan 
aanduiden. 

Zaterdag 9 december 

iic Informateur De Saeger ontvangt 
opnieuw de leiders van CVP-PSC 
en BSP. Hij overhandigt hen bijko
mende teksten over de Voerstreek, 
het taaistatuut van Brussel en de 
bevoegdheden van de Cultuurraden. 

if De Brusselse PLP laat weten dat 
zij niet aan een regering wil deel
nemen als die zinnens is het ge
west Brussel te beperken tot de 
19 gemeenten 

if De PVV bereidt o 1 v. Wllly De 
Ciercq ondertussen reeds haar re
geringsdeelname voor. Om de be
zwaren van BSP-zijde te ondervan
gen werkt deze partij aan een so
ciaal - economisch regeringspro
gramma dat <• vooruitstrevend » be
oogt te zijn. 

if Beruchte Geldolf (BSP) laat niet
temin horen dat vele socialisten 
nog altijd niet gesteld zijn op een 
regeringsdeelname van de PVV-
PLP. 

if Tijdens een TV-debat op de BRT 
(Trefpunt) bevestigt de h. De Sae
ger nogmaals dat er volgens hem 
een uitweg is door de vorming van 
een regering, samengesteld uit de 
vorige coalitiepartners en de libe
ralen (tenminste de Vlaamse en de 
Waalse, want de Brusselse blij
ken het been stijf te houden). Hij 
toont zich vrij vriendelijk tegen
over het FDF-RW en beweert ten 
onrechte dat de VU de deur dicht 
deed. Hij geeft enkele « sugges
ties » ten beste over het Voerpro
bleem en Brussel en uit bezwaren 

Als uiting van dankbare herinne

ring aan Etienne Slosse, werden 

aan zijn vrouw Ida en zijn moeder, 

bloemen overhandigd tijdens de 

fustrumzitting van het vijf jaar 

oude Dosfelinstituut. Een klein ge

baar, om de diepe erkentelijkheid 

te betuigen aan de grondlegger en 

eerste direkteur van het Dosfelin

stituut, die door een tragisch auto

ongeval aan zijn gezin en aan de 

Vlaamse beweging werd ontrukt. 

tegen een toekomstige eentalig» 
eerste-minister. Ironisch zegt hlJ 
dat men nu voor de formatie-o|>-
dracht maar naar een goede, twee
talige socialist moet uitkijken, zo
als bijvoorbeeld de h Jos Van Eyi^ 
de. 

Maandag 11 december 

if Schijnbare politieke windstilt«L ' 
In Wallonië worden met groot ver»-
toon autowegen officieel geopend. 
De koning brengt bij die geleger». 
held hulde aan de h. De Saeger. 
In politiek» kringen wordt vooral 
gesproken over het CVP « veto • 
tegen de persoon van Leburton als 
eerste-minister en de houding d!» 
de BSP daartegenover zal aanna
men. 

if Uit een opiniepeiling van Unisop 
(Universitair Instituut voor Peiling 
van de Openbare Opinie) zou bill-
ken dat, wanneer nu verkiezingen 
werden gehouden, de « cammunaih 
talre partijen » over het gehele 
land ongeveer 2% zouden bijwii»-
nen. Ook de liberalen zouden liclv 
telijk vooruitgaan. Verliezers zelf
den de CVP-PSC en de BSP zijn. 

Dinsdag 12 december 

if Aan de vier partijvoorzitters van 
CVP-PSC en BSP heeft de h. De 
Saeger een reeks dokumenten 
overhandigd met bijkomende voor
stellen over de regeling van de ge-
meenschapsvragstukken 

if Het BSP-bureau beslist dat, wan
neer een socialist wordt aangezocht 
om formateur te worden, dit enkel 
de h. Leburton kan zijn. Geen enkel 
ander BSP-er mag in dit stadium 
het formateurschap aanvaarden. 

if In de namiddag ontlast de koning 
de h. De Saeger van zijn informa
tie-opdracht. Men verwacht voor 
morgen de aanduiding van een for
mateur, waarschijnlijk de h Lebur
ton. 

if Tijdens een vergadering van d« 
CVP-leiding wordt beslist de «veto-
tegen Leburton enigszins af t» 
zwakken. Voorzitter Martens ver
liest zienderogen terrein. 

de bsp mentaliteit 
In « Links » van 25 november verscheen een uitgebreid artikel 

van de hand an de Antwerpse BSP-er, advokaat Mon Lauwers. 
Kolommenlang spuit de auteur zijn scherpe kritiek over bepaalde 
situaties in de BSP. Aanleiding tot zijn artikel was een vergade
ring, tijdens dewelke minister Willy Claes het woord voerde ; 
Lauwers die achteraf aan het debat deelnam en een aantal kri
tische beschouwingen ten beste gaf, werd blijkens zijn reaktie 
in « Links », bits op zijn nummer gezet : hij had de BSP-kadaver-
discipline met de voeten getreden. 

Hierna enkele sprekende uittreksels uit het artikel van de 
verontwaardigde advokaat : 

« .... Tijdens elke vergadering stelt men hetzelfde vast. De 
meeste aanwezigen zijn beroepsgebonden. Zij komen om hun 
direkteur te behagen of omdat zij postuleren voor een of andere 
betrekking. Niet het tijdens de vergadering behandelde onder
werp is voor hen van belang, wel de mogelijke kontakten met 
aanwezige mandatarissen of funktionarissen. Zij laten geen gele
genheid voorbijgaan hun bewondering voor hen te demonstreren. 
Is het dan te verwonderen, dat de meeste vergaderingen niet 
meer worden bijgewoond door de andere leden ? .... Wanneer 
de voorzitter van de BSP ex cathedra een partijlid er van langs 
geeft, vindt de goegemeente dit niet meer dan juist. Wanneer 
een minister zijn gal uitspuwt over bepaalde strekkingen in de 
beweging, die dreigen de gevestigde orde te veranderen : idem. 
O wee, als het omgekeerde gebeurt. Dan wordt er onmiddellijk 
gesproken van gebrek aan respekt, beledigende toon en onwaar
digheid. Deze « bourgeois »-mentaliteit in de strikte zin van het 
woord, is het grootste gevaar dat de BSP bedreigt. Dit gebeurt 
via een kliek bureaukraten, die alle zin voor verhoudingen ver
leerd hebben omdat hun enige mogelijkheid tot maatschappelijke 
vooruitgang juist ligt in het verwezenlijken en bestendigen van 
een diktatuur van deze bureaukratie .... Het verlies aan stemmen 
is gelijklopend met het verlies aan prestige, dat m.i. te wijten 
is aan de bijna totale afwezigheid van de mogelijkheid tol het uit
brengen van kritiek .... Jos Van Eynde heeft jaren terug tijdens 
een BSP-kongres gezegd : indien er kritiek te maken valt, moet 

ze in de schoot van de partij gebeuren en niet erbuiten. Ik stel 
vast dat het stilaan nutteloos wordt zelfs binnen die schoot iets 
te zeggen. Men loopt het gevaar aangezien te worden als een 
gevaarlijke zonderling en een ruziemaker .... •>. 

Tot daar een BSP-er, die beter dan om het even welke VU-aan-
hanger kan weten hoe het er in de Belgische Staatsbehoudende 
Partij aan toegaat : hielenlikkerij, geflikfooi, salonmaniertjes en 
dat alles overschaduwd door een sterke diktatoriale macht. Nu 
begrijpen we enigszins meer waarom Jos Van Eynde het zo graag 
heeft over nazistische metodes en Hilterstreken. 

Ray De Bouvre 
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als het kalf verdronken is... 
De CVP Brugge stelt thans alles in het wefk om de beroering 

te Brugge en te Zeebrugge, ontstaan door de ondermijning van 
talrijke woonhuizen in de omgeving van de plaats waar de 
nieuwe zeesluis gegraven wordt (werken die nu zijn stopgezet) 
te sussen. Er worden « voorlichtingsvergaderingen » belegd, 
waarop zeer stoute « waarborgen » aan de verontruste bevol
king worden gegeven, men gaat bij de geteisterden op bezoek, 
drukt er handjes en aait er kinderhoofdjes,.. 

Dit alles belet niet dat Openbare Werken (o.l.v. ex-informateur 
De Saeger) vorig jaar op een onverantwoorde wijze de uitvoe
ring van deze werken heeft toegezegd. Het was vlak vóór de 
verkiezingen en het lag er vingerdik op dat De Saeger zijn par
tijgenoten een handje wou toesteken. 

Uit al deze bijeenkomsten blijkt echter duidelijk, dat er veel 
te weinig qrondproeven werden gedaan (1/10 van wat men in 
Nederland als minimum-norm voor dergelijke werken neemt), 
dat er vanwege de bevolking (Zeebruggelingen, te onteigenen 
landbouwers en kustgemeenten Knokke-Heist en Blankenberge) 
niet de minste inspraak was. Het blijkt nu dat deze bevolkings
groepen in principe wel gewonnen zijn voor een nieuwe zee
sluis doch hun belangen lang niet voldoende beveiligd zien. 
Het blijkt ook meer en meer dat een meer landinwaarts gelegen 
inplanting meer waarborgen zou geboden hebben. 

We zien benieuwd uit naar het genie, dat te Zeebrugge en in 
de betrokken kuststrook, er zal in slagen de werken te doen 
hervatten zonder dat er verder huizen barsten, zonder dat de 
betrokken bewoners en landbouwers zich afvragen, waar ze 
naartoe moeten en zonder bedreiging met pollutie van een 
streek die het nog steeds moet hebben van toerisme en rekrea-
tie. 

De CVP draagt hier zowel nationaal als plaatselijk de grootste 
verantwoordelijkheid, ze heeft lichtvaardig (vooral elektoraal 
geïnspireerd) zowel de ekonomische rendabiliteit van de zee
sluis als de belangen van de betrokken bevolkingsgroepen op 
het spel gezet. Nota bene in een gewest waar de ene blunder 
op de andere volgt (nieuwe bruggen die niet in gebruik kunnen 
genomen worden, een nieuw zekenhuis waarvan de bouw in 
slakkentempo gebeurt, wegtrekken van water waardoor ten 
zuiden van Brugge waterschaarste ontstaat enz.). Werkelijk : 
een schitterende balans, met op de koop toe een groeiende 
pendel naar Gent, Brussel en Wallonië ! 

woorden en 
daden (1) 

Op haar jongste congres te 
Antwerpen sprak de CVP, die 
ging putten uit het Volksunie
programma, struise federalis
tische taal. Wij schreven toen 
dat de CVP zo stilaan ons pro
gramma begint over te nemen, 
maar wij waarschuwen tevens 
dat de CVP daarom nog niet 
direkt federalistische DADEN 
zou gaan stellen. Het viel trou
wens op dat er vóór dit congres 
door de pers van die partij wel 
druk werd gedaan, maar na het 
congres viel er al vlug een ver
dachte stilte over de CVP-con-
gresresoluties in verband met 
de gewestvorming. Politieke 
waarnemers op het congres 
konden trouwens vaststellen 
dat dit, na al het geschrijf voor
dien, bepaald een anti-climax 
was. Na de val van de regering 
kon dan de CVP-er De Saeger 
tonen wat de CVP van haar re
soluties wilde terecht brengen. 
Bij het opstellen van zijn ont
werp (zie biz. 11 tot 14 in dit 
nummer van « Wij ») legde hij 
echter al dadelijk de meest 
< federalistische » resoluties 
koudweg naast zich neer. En 
dat reeds van bij de aanvang, 
terwijl hij nochtans kon ver
wachten dat er aan dit ontwerp 
na confrontatie met de unitaris-
ten nog veel zou geschaafd en 
afgezwakt worden. En de op
bouwende kritiek van de VU, 
die het ontwerp vanzelfspre
kend in meer federalistische 
richting wou stuwen, greep hij 
bij de eerste gelegenheid aan 
om het oude verwijt van « ne
gativisme B opnieuw te gebrui
ken. De PVV-PLP echter, die 
mee aan de basis ligt van de 
doorslechte grondwet-Eyskens, 
en die zich niet eens over zijn 
ontwerp uitsprak, kreeg dade
lijk zijn voorkeur. Het belet de 
cynische heer De Saeger niet 
aan « Knack » te vertellen dat 
hij een federalist is— 

woorden en 
daden (2) 

Wij zullen het straks nog 
gaan beleven dat ook een Le-

burton en zelfs een Van Eynde 
zich federalist zullen gaan noe
men, al was het maar om hun 
dubieuze « oplossingen » bij de 
publieke opinie in een gunstig 
daglicht te plaatsen ! De CVP-
misleiders vergissen zich ecfi-
ter als zij denken dat het volk 
zo onkritisch is. Tijdens en on
middellijk na de grondwetsher
ziening beschuldigden zij de 
Volksunie ook van « vluchtmis
drijf » en « negativisn>e » om
dat de VU haar handen niet 
wilde vuilmaken aan wetten die 
slechts een chaos schiepen en 
dit dan nog ten koste van fun
damentele Vlaamse toegevin
gen. Achteraf, toen het grond-
wetskalf verdronken was, moes
ten ook de CVP-ers ons ten 
slotte gelijk geven en dan be
gonnen ze zelfs onze kritiek op 
deze grondwet tot de hunne te 
maken. Nu schreeuwen ze weer 
moord en brand omdat wij niet 
medeplichtig willen worden aan 
hun gesjacher en aan hun eeu
wige toegeeflijkheid. Wij zullen 
straks zien waar hun eeuwige 
allergie tegen de Volksunie hen 
weer eens zal brengen. Hoe dan 
ook zal de Voer, de taalgrens, 
Brussel en de inhoud van de be
loofde gewestvorming hen met 
de neus op de werkelijkheid 
duwen. Voor ons hoeven ze het 
niet te laten het Vlaamse volk 
van alles en nog wat voor te 
spiegelen. Als zij straks weer 
hun staart moeten intrekken en 
er nagenoeg niets van terecht
brengen, zullen wij de elekto-
rale rekening niet moeten ver
effenen ! 

woorden en 
daden (3) 

« Met de Volksunie valt niet 
te praten, de partij ontvlucht 
steeds weer haar verantwoorde
lijkheden », zo luidt opnieuw 
het CVP-verwijt aan ons adres. 
En dit terwijl een De Saeger 
ook tijdens deze crisis geen en
kel ogenblik oprecht met de VU-
standpunten heeft willen reke
ning houden. Dit terwijl de CVP 
zelf, bij herhaling, de VU-voor-
stellen tot een open dialoog 
over de gemeenschapvraagstuk
ken heeft afgewezen. De CVP 
wil met de VU niet praten en 

hangt nadien het slachtoffer uit 
als zij alleen staat tegenover 
de eisende Walen en Franstali-
gen. Toch zal ze vroeg of laat 
ertoe gedwongen worden met 
onze standpunten rekening te 
houden, wil ze elektoraal niet 
helemaal ten onder gaan. Ook 
al heeft de VU de CVP honderd
duizenden kiezers afgenomen, 
dan is het ook voor haar niet 
rendabel uit nijd daarom de VU 
als politiek feit te blijven ne
geren. Wij herhalen het : er 
zal pas dan een echt en doel
matig gesprek over de gemeen
schapsvraagstukken tot stand 
kunnen komen als de CVP be
reid is met de VU en de ande
re partijen in Vlaanderen eerst 
wil praten en overleggen alvo
rens het gesprek met de Waal
se gemeenschap aan te gaan. 
Rust op het gemeenschapsfront 
kan slechts het gevolg zijn van 
onderhandelingen van gemeen
schap tot gemeenschap en niet 
tussen de partijen volgens het 
oude recept. 

iers en schots 
De heer Hugo Camps zorgt 

vaak voor kleurrijke en origine
le kommentaren in « Het be
lang van Limburg ». Vorige maa-
dag overtrof hij echter zichzelf. 
Hij schreef vooreerst dat door 
het gebrek aan verstandhouding 
tussen de unitaire partijen de 
federalistische partijen aldoor 
maar sterker worden. Tot zover 
kan men hem volgen en bijtre
den. 

Waar hij echter verder gaat 
en schrijft dat het federalis
tisch sukses het land tot een 
nieuw Ierland zal maken loopt 
het evenwel de spuitgaten uit. 

Misschien kunnen we een 
verklaring vinden in het feit 
dat artikel op maandag ver
scheen. Op zaterdag en zondag 
kan er veel Schotse Whisky ge
dronken zijn. En Schotland ligt 
niet ver van Ierland. 

bom gebarsten 
In het Brusselse «Contact- en 

Cultuurcentrum » werd de h. 
Karel Grijseels, afgevaardigde
beheerder van dit centrum, tot 
ontslag gedwongen. De raad 
van beheer verwijt hem financi
eel wanbeheer. Over het optre
den van deze figuur heerste 
reeds geruime tijd onbehagen in 
de kringen van de Brusselse Vla
mingen. Grijseels was tevens de 
man die de lakens uitdeelde in 
het Cf Vlaams Onderwijscen-
trum ». De raad van beheer van 
dit Centrum heeft nu mevr. 
Butzler-Vanneste tot voorzitster 
aangesteld. Men vraagt zich af 
of deining rond de persoon 
van de h. Grijseels, een « pou-
lain » van minister Van Meche-
len, ook geen weerslag zal heb
ben in de Bond van Grote en 
Jonge gezinnen waar deze veel
zijdige heer de functie bezet 
van afgevaardigde-beheerder. 

Yolksgazet 
ziet het zo 

De Volksunie is al in drie 
groepen gesplitst schreef volks
gazet van 7 december. Wij wil
len onze lezers dit staaltje van 
voorlichting niet onthouden. 

« De vroegere incivieken en 
extremisten scharen zich om 
de senatoren Jorissen en Wou
ters. 
Volksvertegenwoordiger Schiltz 

en senator Claes behartigen de 
belangen van zakenlieden en 
bankiers. Ze staan aan het 
hoofd van de conservatieve en 

nationalistische VU - kiezers. 
Ten slotte trachten de nieuw 

verkozen kamerleden Nelly 
Maes en Kuijpers een pseudo-
linkse groep samen te bren
gen ». 

De vraag is nu alleen maar 
wie aan het hoofd staat van de 
links - georiënteerde nationa
listen, die ex - incivieken zijn! 

De woede van de socialisten 
om de eendracht in de Volks
unie is vermakelijk. Verdeeld
heid zou er moeten zijn in de 
Volksunie, dat kwam beter uit 
voor hen. 
Jammer voor de BSP. 

En wat gezegd van Wim Jo
rissen en Hugo Schiltz, die 
vroeger door « Volksgazet » 
anders gekatalogeerd werden 
en die dus voortdurend van 
kamp veranderen. Zijn dat wind
wijzers! 

betrapt op 
een canapé 

Tussen wat de CVP-leiders 
zeggen en wat ze doen ligt een 
mijlenbreed verschil, zoals wij 
reeds vaker hebben kunnen 
vaststellen. Zo verklaarde CVP-
voorzitter Wilfried Martens nog 
kort geleden dat hij de «canapé-
politiek» beu is. Hij bedoelde 
het voortdurend gepalaver tus
sen de leiders van de meerder
heidspartijen en de (gewezen) 
ministers in besloten vergade
ringen. Martens noemde dit een 
ondemokratische manier van 
doen, te meer daar na afloop 
van dergelijke bijeenkomsten de 
journalisten steevast met een 
kluitje, met niets zeggende ver
klaringen, in het riet worden 
gestuurd. Daardoor ondermeer 
blijft de informatie van de pu
blieke opinie bepaald onder de 
maat. Moot, maar... 

Vorige donderdag nu werd 
diezelfde flinke Wilf,-ied Mar
tens door de journalisten in het 
BSP-huis betrapt terwijl hij met 
zijn medebonzen volop «canapé-
politiek» aan het bedrijven was. 
Na de vergadering werd hij ge
confronteerd met de wachtende 
journalisten en hij stond er dui
delijk beteuterd en verveeld bij 
te kijken. En nu maar verder 
lullen over de geloofwaardig
heid van de CVP en haar leiders. 

kabaret 
kop en krol 

Er was dan tóch reden om de 
TV-taks merkelijk te verhogen : 
de kwaliteit van de program
ma's is inderdaad buitengewoon 
gestegen. TV-kijkend Vlaande
ren heeft zich woensdagavond 
bij het TV-nieuws zulke pint 
goed bloed kunnen lachen, dat 
alle napijn van do taksverho
ging er wel mee wegebde. 
Dank daarvoor verdiende het 
duo Leburton-Van Eynde. Het 
was toen « formateur » Lebur-
ton voor het eerst de pers ont
ving. Inzake afwimpelen van de 
joernalisten heeft hij ineens al
le rekords geklopt die Eyskens 
vóór hem had gevestigd. 

Na twee van buitengeleerde 
zinnetjes over « de koning die 
hem had gevraagd » kwam dan 
wat als slotwoord was be
doeld : « lek ep ier nits an 
toette voegen ». 

De joernalisten (want het was 
toch perskonferentie) poogden 
dan toch enkele vragen te stel
len. De dappersten probeerden 
tot viermaal toe. Ziehier dan de 
diepzinnige antwoorden van 
Belgiëredder Leburton : 

— K Nits aanders te zeegen » 

— « lek ep al één aantwort ge-
gewen » 

— « Oe-waai zoellen zien » 

— « lek ep nits aanders te 
zeeggen ». 

Toen kwam het boeket in dit 
kabaretoptreden. Waar eentali
ge Leburton, als in een porce-
leinenwinkel, met de beate 
glimlach van de nietbegrijpen-
de alles afwimpelde, barstte de 
Vlaamse mede-kabaret «ier Jos 
Van Eynde plots los : 

— « Als ge wilt kan de forma
teur buitengaan, dan zal ik de 
antwoorden wel geven ». En 
toen was er bij de joernalisten 
een zelfmoordenaar die repli
keerde : « Wie is er nu forma
teur, gij of mijnheer Lebur
ton ? ». 

Die rampzalige schijnt het 
bestaan van Geldolf vergeten 
te zijn 

Kortom, dit kabaret « Kop 
on krol » overtrof veruit een 
« echo », « capriolen •> en zelfs 
« Kop en staart » in hun beste 
dagen. 

Een vooruitstrevende 

HOUT 
industrie 

zoekt steeds naar moderne 

HOUT 
bewerkingsmachines 

Tijdens het salon op de Heizel in Brussel is U nog 

tot en met 1 7 - 1 2 - 1 9 7 2 

ha r t e l i j k w/e lkom op de s tand 3 1 7 van paleis 8 

s tand der f i r m a W e i n i g , de groots te f ab r i ek ter 

we re ld voor vierzijdige schaafmachines 

Vragen naar 

J. ROEKENS 
sinds vele jaren gespecialiseerd 

In kwaliteitshoutbewerkingsmachines. 

I n l i ch t i ngen : 

4, Tennislaan - 1710 Dilbeek 

Tel. (02)21.26.09 
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valstrik voor een partij alleen 
(mvdb) De kijkers die verleden zaterdag de TV-uitzending « Trefpunt • 

hebijen gevolgd, hebben zich ongetwijfeld afgevraagd hoe men het zó 
aan boord heeft kunnen leggen, dat gedurende een debat van een vol
slagen uur over het verloop van de regeringsvorming, alleen in het begin 
heel even met een enkel woord werd gewag gemaakt van de Volksunie, 
en verder niets meer. De h. De Saeger heeft zich zo terloops laten ont
vallen dat de Volksunie zijn voorstel • onaanvaardbaar » achtte, en dus 
zich zelf als verdere gesprekspartner heeft uitgeschakeld. 

Voiledigheidshalva weze nog 
maar eens gezegd dat de opdracht 
van de h. De Saeger als informa
teur-onderhandelaar er in bestond 
« gefaeurlijk te onderhandelen over 
de voorwaarden waaronder een re
gering zou kunnen worden samen
gesteld die de zekerheid zou bie

den een duurzame oplossing te 
kunnen brengen voor de gemeen-
schapsproblemen », waarvoor dus 
een 2/3 meerderheid Is vereist. Hij 
had daarom een voorstel uitge
werkt dat hij aan de twee meer
derheidspartijen zou uiteenzetten, 
met de vraag of zij ermede akkoord 

waren dat hij het daarna aan de op
positiepartijen zou voorleggen. 

Wat is er nu gebeurd ? De twee 
afzonderlijk vergaderde CVP en 
PSC maakten beide voorbehoud. De 
PVV-PLP en de socialisten weiger
den de diskussie over de gemeen
schapsproblemen (waarschijnlijk om 
hun innerlijke verdeeldheid ten 
aanzien van die problemen niet in 
het openbaar te moeten uitstallen), 
en gooiden het over een andere 
boeg : eerst moet de sociaal-eco
nomische programmatie uitge
werkt worden. Het FDF-RW hield 
zich op de vlakte, en kan dus nog 
alle richtingen uit. 

Zo loerden de wegioijzers naar Brussel vorige we ek bijgewerkt in een ivijde omgeving van de stad 
die zijn Vlaamse oorsprong verloochende. 

Vlaamse decreten 
Op de vooravond van de rege

ringscrisis heeft de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurge
meenschap nog net twee decreten 
goedgekeurd, die in feite het werk 
zijn van de Volksunie. Daaruit mo
ge dan blijken dat het de Volks
unie is die de toch zo magere en 
uitgeholde cultuurautonomie nog 
maximaal weet te benutten. 

abcessen weggesneden 

Bij het eerste decreet (tot aan
vulling van de wet van 30 juli 1963 
houdende taairegeling in het on
derwijs) wordt bepaald dat het in 
gesubsidieerde Nederlandstalige 
onderwijsinrichtingen verboden is 
niet - gesubsidieerde onderwijsin
richtingen of afdelingen ervan on
der te brengen, waar het onderwijs 
in het Frans gegeven wordt. De 
bedoeling van dit decreet is te be
letten dat de instellingen of afde
lingen, waar in het Frans onder
wezen wordt, zouden genieten van 
de subsidies aan de erkende Neder
landstalige instellingen die onder 
hetzelfde dak ondergebracht zijn. 

Hierbij wordt dan onmiddellijij 
gedacht aan de beruchte Franstali
ge school in Heverlee, die van de 
« Université Catholique de Lou-
vain » afhangt. 

De initiatiefnemer van dit voor
stel, dat thans decreet geworden 
is, is senator Van Haegendoren. Op 
die manier worden de vreemde ab
cessen die hier en daar in het Ne
derlands taalgebied nog bestaan 
weggesneden. 

wij kregen gelijk 

Bij het tweede decreet wordt het 
taalgebruik geregeld in de gemeen

teraden, de federatieraden, de pro
vincieraden, de colleges van bur
gemeester en schepenen, de fede
ratiecolleges, de agglomeratiecolle
ges, de bestendige deputaties, de 
aan de gemeenten en provincies 
ondergeschikte besturen en de in
tercommunale verenigingen. 

Iedereen herinnert zich nog het 
incident in de gemeente Strombeek-
Bever, toen burgemeester Soens de 
eed in het Frans weigerde af te 
nemen van sommige gemeente
raadsleden. Om elke betwisting te 
ondervangen stemde de Cultuur
raad haar eerste decreet, waarbij 
de eedsaflegging niet meer kon ge
schieden in het Frans in de taai-
homogene gemeenten van het Ne
derlands taalgebied. 

Daarmee was de kous evenwel 
nog niet af. Immers, wat baat het 
de eedaflegging in het Nederlands 
af te leggen wanneer de gemeente
raadsleden tijdens de vergaderin
gen lustig Frans kunnen praten ? 
Daarom diende ik op 20 januari 
1972 een voorstel van Decreet in 
waarbij in de politieke en beheers
organen van de plaatselijke en ge
westelijke diensten van het Neder
lands taalgebied, waarover de Cul
tuurraad bevoegdheid bezit, het ex
clusief gebruik van het Nederlands 
naar binnen en naar buiten werd 
opgelegd. Dit voorstel stuitte op 
het unaniem verzet van de drie tra
ditionele partijen. Beweerd werd 
dat die zaak niet in de Cultuurraad 
moest geregeld worden, doch dat 
alle raden en organen een regle
ment van inwendige orde zouden 
maken, waarin hetzelfde voorge
schreven werd als in mijn voorstel. 
Men scheen dus geen oog te heb
ben voor het feit dat men de zaak 

door één enkel decreet kon oplos
sen in plaats van het ettelijke ma
len te moeten herbeginnen met het 
risico van plaatselijke weerstan
den. 

En dit kwam uit, nog vlugger dan 
ik verwacht had. Inderdaad, In de 
federatieraad van Zaventem hebben 
de Franstaligen het reglement van 
inwendige orde voor de Raad van 
State aangevochten. 

De heer Leo Van Ackere, die mijn 
oorspronkelik voorstel had be-
kampt, diende samen met leden 
van de andere fracties, waaronder 
ook de Volksunie, een nieuw voor
stel in, waarin hetzelfde stond als 
in mijn oorspronkelijk voorstel. 

De Volksunie, voor wie alleen 
het resultaat telt, tekende in de 
persoon van ondervoorzitter Van 
Haegendoren, het voorstel Van 
Ackere loyaal tegen. 

Doch met reden kon volksverte
genwoordiger Anciaux in de verga
dering van de Cultuurraad van 21 
november zeggen dat de Volksunie 
alleen het resultaat op het oog 
had, hoewel het voorstel Vande-
zande van 20 januari 1972 hetzelfde 
beoogde en vollediger was, terwijl 
het destijds unaniem door de an
dere partijen werd bekampt. Niet
temin verheugen wij ons in het 
stemmen van het decreet en hopen 
op dezelfde loyaliteit van de ande
re partijen, als deze die door de 
Volksunie werd aan de dag gelegd, 
wanneer in de toekomst nog voor
stellen te berde komen die nuttig 
ri jn voor de Vlaamse cultuurge
meenschap. 

r. vandezande 
senator. 

Voor wat de Volksunie betreft 
verwijzen wij naar het relaas van 
de « Gazet van Antwerpen » : 
« VU-voorzitter Van der Eist, bih 
gestaan door de hh. Jorissen, Baert 
en Schiltz, heeft informateur De 
Saeger laten weten dat de VU wel 
bereid is tot overleg, maar niet op 
basis van het ontwerp De Saeger 
over de gewestvorming. 

De VU verkiest meer federali-
zerende opties en verwijst hier
voor naar het jongste kongres van 
de CVP, de partij van de h. De 
Saeger zelf I ». 

Men staat versteld bij het ge
brek aan logika bij de informateur, 
waar hij verklaart dat de VU, die 
nochtans bereid was verder te pra
ten, als geldige gesprekspartner is 
uitgeschakeld, maar dat de PVV-
PLP, die helemaal geen antwoord 
op zijn voorstellen had gegeven, 
wel verder kan betrokken worden 
bij de besprekingen met het oog op 
de vorming van een driepartijen-re
gering met een klassiek sociaal-
ekonomisch program. De houding 
van de liberalen doet denken aan 
de leerling die op een examen wei
gert te antwoorden op een vraag, 
en de examinator doodgewoon gm 
een andere vraag verzoekt. En de 
examinator gaat zo maar op dat 
verzoek in, zonder de andere kan
didaten dezelfde kans te geven I 

Men kan enkel gissen naar de 
redenen welke de PVV-PLP hebben 
bewogen : zij willen in het gevlij 
komen bij de socialisten, in casu 
bij de h. Van Eynde die herhaalde
lijk zijn banbliksems naar de PVV 
heeft geslingerd, en die voor een 
paar weken nog beweerde dat 
geen enkel socialistisch kongres 
het samengaan met de liberalen 
zou goedkeuren. 

Het dient trouwens gezegd te 
worden dat de nieuwe strategie 
zeer goed te pas komt in het kraam 
van de BSP, omdat die op het stuk 
van de gemeenschapsproblematiek 

lang niet een zo monolitisch blok. 
vormt als zij zich zelf en anderen 
zo gaarne wijs maakt. 

Hoe dan ook, de informateur Is 
tot de konklusie gekomen dat moet 
onderhandeld worden met de lib»-
ralen, omdat met deze partij een 
tweederde meerderheid kan woi>-
den gevormd, maar dan onderhar»-
delen over een klassiek regerings
program, terwijl de besprekingen 
over de gemeenschapsaangeleger>-
heden maar moeten opgeschort 
worden. Gekker kan het toch niet I 
Voor een klassiek regeringspro 
program volstaat toch de gewone 
meerderheid van de helft plus één, 
en daarvoor heeft men de libera
len niet nodig. En wie is zo naïef 
te geloven dat met de optelling 
van de middenpuntvliedende f-fak-
ties van CVP, PSC, PVV, PLP, BSP, 
PSB zo gemakkelijk een tweederde 
meerderheid voor de Voer, gewest
vorming, en de begrenzing van 
Brussel zal bijeen te scharrelen 
zijn ? 

Voor ons ligt een andere kor>-
klusie voor de hand : de h. Da 
Saeger is In zijn opdracht mislukt; 
hij is er niet in geslaagd het ge
sprek over een tweederde meer
derheid op gang te brengen, en hij 
heeft zijn opdracht naast zich neer
gelegd, zodra de eerste moeilijkhe
den zich voordeden. Het enige wat 
hij bewerkt heeft is het licht op 
groen te zetten voor de PVV-PLP, 
wat van bij het begin zijn doel is 
geweest. En waar de « Gazet van 
Antwerpen » aanstipt dat de h. De 
Saeger « ietwat voorbarig » heeft 
vastgesteld dat de Volksunie zich 
zelf van de verdere onderhandellnJ 
gen heeft, uitgesloten, kunnen w i | 
enkel konkluderen, dat hier een 
grof stukje komedie is gespeeld 
dat wij, met een parafrase op de 
titel van een bekend toneelstuk. 
« Valstrik voor een partij alleen • 
zouden willen noemen. 

; 1' I £!x;v •.<:r-

UNIVERSITAIRE 
INSTEt-LING 
ANTWERPEN 

VACANTE 
BETREKKINGEN 

Gespecialiseerd 

Personeel 

TECHNISCH INGENIEUR 

(voedde 224.000 - 360.800 a 100% ) 

Technisch ingenieur met grondige kennis op het 
gebied van programmeren. 
(Kennis van FORTRAN gewenst. Kennis van Assem
bier en COBOL strekt tot aanbeveling). 
Voor deze vacature gelden de volgende voorwaar
den : 

a. Belg zijn. 

b. In het bezit zijn van een diploma van technisch-
ingenieur. 

c. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 

d. Houder zijn van een bewijs van goed gedrag en 
zeden. 

e. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 

Kandidaturen met een uitgebreid curriculum vitae 
dienen gericht aan de Universitaire Instelling Ant
werpen, direktie Personeel-Administratie, Fort VI 
straat, 2610 Wilrijk vóór 31 decemuber 1972. 
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geen interprofessionneel akkoord voor 1973 
Het gesprek dat moest leiden 

tot de zesde editie van een in
terprofessioneel akkoord tus
sen werkgevers en vi^erknemers 
is vorige week, afgesprongen, 
omdat het Verbond der Bel
gische Nijverheid weigerde op 
de sindikale eisen in te gaan. 
Er is dus geen interprofessio
neel akkoord op komst voor 
1973 - 1974. 

Wat is een interprofessio-
akkoord? Het betreft een so
ciaal akkoord waarin alle be-
drijfsektoren in begrepen zijn, 
zowel de grote als de kleine, 
vandaar de benaming « inter-
professioeel ». Vroeger sloten 
de grote vakbondcentrales zo
als hout en bouw, metaalnij
verheid en textielnijverheid, 
elk voor zich een akkoord af 
tussen de betrokken patroons 
en de vakbonden, en bleven de 
keinere en kleine bedrijfssec
toren in de kou staan. Daar ze 
niet zo machtig waren als de 
grote centrales hinkten ze ach
terna en konden voor hun le
den slechts moeizaam een ge
lijkaardige s o c i a l e vooruit
gang als bij hun grote broers 
afdwingen en dan nog: er bleei 
een gaping bestaan tussen de 
grote en de keine vakbonds
centrales en de akkoorden die 

beide respectievelijk hadden 
afgesloten. Omwille van de so
lidariteit slaagden de gi-ote 
centrales er uiteindelijk in, 
aan te sturen op een interpro
fessioneel akkoord, waarin al
le centrales betrokken werden 
en waarbij dus, afgezien van de 
sektoriële uitzonderingen, alle 
werknemers voortaan op gelij
ke voet van de sociale voorde
len zouden kunnen genieten. 

In tegenstellng met Neder
land - ook zonder regerig -
waar zopas een nieuwe sociale 
konventie tot stand kwam, be
staat er in ons land weinig 
kans op een nieuwe konventie, 
ten ware het Verbond der Bel
gische Nijverheid op 22 decem
ber, wanneer zijn beheerraad 
bijeen komt, van mening zou 
veranderen, iets wat de vak
bonden hopen doch wat de 
VBN - leiders zelf betwijfelen. 

Het VBN heeft met de laat
ste interprofessionele akkoor
den geen al .e beste ervaringen 
omdat de vakbonden tegenover 
de arbeidskringen aan invloed 
hebben ingeboet. In-arbeiders
kringen aanvaardt men wel 
"t voortbestaan der vakbonden, 
doch men verwijt de leidingen 
ervan te ver geïntegreerd te 
zijn in het kapitalistische be

stel en dus te wemig aktief 
te zijn in de strijd om het 
behoud van de koopkracht. De 
grote mijnstakingen in Limburg 
(die overigens een zeer speci
fiek en zelfs « communautair » 
karakter vertoonden) werden 
gevolgd door een sliert wilde 
stakingen her en der die in 
verscheidene sektoren het lo
pend akkoord op de helling 
zetten. Bovendien acht het VBN 
de grens van de loonstijgingen 
voorlopig overschreden: de jaar
lijkse loonstijgingen met 15 % 
acht het VBN thans niet draag
lijk. Het VBN wou dan ook de
ze tendens afremmen en verde
digde deze stelling op de jongs
te besprekingen. 

Op 10 oktober jl. hadden de 
vakbonden gezamelijk volgen
de eisen gesteld: de 40- uren
week en de vierde week vakan
tie (in 1975); gratis vervoer 
van en naar het werk (te dra
gen door het bedrijf); de vak-
bondsopleiding; verhoging der 
pensioenen met 8% per 1 jan. 
a.s. (wat reeds is goedgekeurd); 
het gewaarborgd maandloon; 
een minimum maandloon van 
12.500 fr; vertegenwoordiging 
van het kaderpersoneel door de 
vakbonden; volledige en zo

veel mogelijk tewerkstelling in 
eigen streek (een oude en nog 
•springlevende VU-eis!) 
. Van al deze eisen werd alleen 
de pensioenverhoging .verwe
zenlijkt terwijl de tewerkstel
ling werd overgeheveld naar 
de konferentie van die naam 
(en waar nu ook stemmen op
gaan, om het probleem te regio
naliseren, vermits het vooral 
een regionaal probleem is...) 
Alle o v e r i g e e i s e n , die 
werden door het VBN verwor
pen. Het VBN ziet bvb. on
graag de kaders in de sindika-
ten terecht komen, omdat het 
deze kaders in geval van kon-
flikt liever de zijde van het 
patronaat ziet kiezen dan deze 
der werknemers. Toch blijkt 
men op de lange duur niet aan 
de sindikalisering van het ka
derpersoneel te zullen kunnen 
ontsnappen, de huidige dubbel
zinnige positie kan niet voort
duren. Werktijdverkorting en 
terzelfder tijd minima wedden, 
waarbij het VBN betwijfelt ef 
ook daardoor de maxima -wed
den niet zullen stijgen, acht 
het VBN momenteel en in de 
nabije toekomst niet vei'wezen-
lijkbaar, zonder het bedrijfs
leven zelf in gedrang te bren
gen. Kortom het vraagt een so

ciale pauze, ondanks de zgn. 
ekonomische relance. 

De reakties van de vakbon
den zijn gemengd: hoop op eni
ge toegeving op 22 december 
eensdeels, vage dreiging met 
« aktie » anderdeels. Die aktie, 
zo ze er komt, zal dan weer af
hangen van de samenstelling 
der nieuwe regering: indien in 
deze nieuwe ploeg een der hui
dige meerderheidspartijen niet 
zou vertegenwoordigd zijn, kan 
de ideologisch verwante vak
bond inderdaad ongeremder op 
een eigen eisenprogramma en 
op stakingen aansturen. De poli
tieke gebondenheid der vak
bonden ( even vaak gelogen
straft als bewezen) is ten an
dere een der voornaamste oor
zaken van het dalend vertrou
wen in de vakbonden bij de ar
beiders en dus van de vele wil
de stakingen. Zijn CVP/PSC en 
BSP in de komende regering 
wel van de partij dan zullen 
beide grote vakbonden niet die 
bewegingsvrijheid hebben, die 
ze met de hen aanverwante po«-
litieke partij in de oppositie 
wel zouden hebben. Deze ver
houdingen zijn het VBN even 
goed bekend als gelijk wie 
en misschien stemt het VBN 
dan ook zijn eigen houding af 
op de politieke evolutie, afge
zien van zijn ekonomische ar
gumentatie. Laten we trouwens 
niet uit het oog verliezen dat 
de onafwendbare regionalise
ring mettertijd eveneens een 
belangrijke rol zal spelen in de 
sociale sektor, samen met de 
ekonomische verschuiving zelf, 
die zich naar Vlaanderen richt, 
ook al remmen de unitaire 
krachten deze evolutie zoveel 
ze kunnen. Wanneer de door
braak komt zal het VBN bvb. 
willens nillens het vraagstuk 
van de herziening der loonzo 
nes moeten gaan overwegen, 
een toestand die nu wordt 
scheefgetrokken door de pen
del, vooral naar Brussel, dat 
nog steeds niet schijnt te besef
fen dat meer dan de helft van 
zijn produktie naar Vlaanderen 
wordt « geëxporteerd »! 

Dat zijn de aspekten van het 
sociaal - ekonomisch leven 
waarmee zo min het unitair ge-
struktureerd patronaat als het 
unitair gestruktureerd sindika-
lisme vertrouwd zijn. Ze zul
len echter deze aspekten niet 
uit de weg blijven kunnen gaan 
al zal het voor deze tipische 
Belgisch - unitaire organisaties 
wel zwaar wennen worden. 

het centrum voor kernenergie en de brusselse waarheid 

In « Bruxelles Vérité » {FDF-tijd-

•chrift) vonden wij een niet-

ondertekend stuk van één volle 

bladzijde, gewijd aan een overwin

ning die de Franstaligen eindelijk 

In 1970 zouden behaald hebben na 

een verwoede strijd, en waar de 

Vaste Commissie voor Taaltoezicht 

tenslotte bakzeil zou gehaald heb

ben en haar mening van 1966 zou 

herzien hebben. Wat is er in feite 

gebeurd ? 

In 1964 was wijlen minister Spi-
noy van oordeel dat de taalwet In 
bestuurszaken niet toepasselijk was 
op het SCK te Mol, en vaardigde 
hij het dienstorder ABIVl 168 uit, 
waarin wel voor zekere functies en 
diensten tweetaligheidsvereisten 
en taalvoorwaarden werden ge
steld, zonder enige basis. Een zeer 
minimalistische stelling dus. De 
Vaste Commissie oordeelde even
wel op 3 februari 1966 dat de taal
wet Integraal toepasselijk is op het 
SCK-Mol omdat het kernenergie
centrum onder het gezag staat van 

de Staat, wat minister Spinoy niet 
aanvaardde De auteur van het hier
boven aangehaald artikel zegt met 
fierheid dat de Vaste Commissie 
nagelaten had de artikelen aan te 
duiden die toepaselijk waren Dit 
was evenwel niet nodig, vermits de 
taalwet integraal van toepassing 
werd verklaard. 

In 1970 diende n franstalig amb
tenaar een klacht in tegen de toe
passing van het hierboven genoem
de dienstorder ABI\/1 168, dat mini
malistisch was omdat het uitging 

van de niet-toepasselijkheid van de 
taalwet. De klacht werd gegrond 
verklaard. De Vaste Commissie kon 
vanzelfsprekend niet anders doen 
en bevestigde nogmaals haar ad
vies van 3 februari 1966 en duidde 
?elfs uitdrukkelijk de artikels van 
de taalwet aan die van toepassing 
zijn, met verzoek aan het SCK te 
Mol deze artikels toe te passen. 
Aldus meent « Bruxelles Vérité •> "n 
grote overwinning te hebben be
haald, terwijl voor ons Vlamingen 
In het advies van 1970 de lezing 
steekt dat het SCK het advies niet 

eens heeft toegepast. Voorwaar, 
een fraai stukje I 

Verder heeft de auteur het over 
de verongelijking van de Franstali
gen in Mol en noemt daarbij cijfers 
(onjuiste), terwijl hIJ de cijfers van 
onze collega Van Eisen, die be
weerde dat 80% van het kaderper
soneel Franstalig Is, leugenachtig 
noemt. Vanzelfsprekend rept hij 
niet over het IRE in Charleroi. Wij 
zullen een volgende maal op deze 
cijferverhouding terugkeren en de 
lezers van « Wij » objektief voor
lichten. Men zal dan verbaasd staan. 
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dosfelinsli luul: 
eerste luslrumlauweren 

Toen het Dosfelinstituut vijf jaar geleden overging tot zijn plechtige officiële 

stichtng, gebeurde dit te Brussel. En dit dan In het Rogiercentrum, genoemd naar 

de beruchte Franse-Belg die, In de jaren na 1830 oordeelde dat het Vlaams element 

In België moest verdwijnen. Over die uitdaging, door de Vlamingen overwonnen In 

meer dan een eeuw Vlaamse beweging, kon toen niet beter getriomfeerd dan door 

die oprichting in het Rogiercentrum. Het vijfjarig bestaan op zijn beurt kon dan ook 

niet betekenisvoller herdacht dan In het Kongressenpaleis, dat daar ligt bij het 

Centraalstation. Het plein voor dit station zijn de Brusselaars immers trots « ca/r©-

four de l'Europe » gaan noemen. Welk Europa echter ? 

een franse federalistische 

europeaan 

Men kon op deze lustrumdag moei
lijk een betere keuze gedaan hebben 
dan dia van de Fransman prof. Alexan
dre Mare, jurist en filosoof, een van 
de grote baanbrekers en voorstanders 
van het federale Europa. Huidig direk-
teur van het gekende « Centre inter
nationale de formation Européenne ». 
Veel Brusselse en staatsunitaristischa 
oren zouden getuit hebben, moesten 
ze de diepgaande beschouwingen van 
deze eminente geleerde hebben ge
hoord. Zelden hebben we op zo'n in
dringende manier, in een echte kul-
tuurhistorische filosofie het vervlak
kende van het staatsnationalisme 
horen aanklagen. Het staatscentralia-
me met zijn bureaucratische dwang 
en zijn mensenschendende massifica
tie werd aangeklaagd als de hoofd
oorzaak van de moeilijkheden In het 
huidige Europa. Daartegen werd, als 
enig mogelijke antwoord om de men
selijke waarden In hun rijke diversi
teiten nog te redden In het avondland 
op dit kruispunt der wegen, het inte
graal federalisme gesteld. Het fede
ralisme, dat moet gegrond worden op 
een Europa der volkeren, en waar eens 
zal moeten afgerekend worden met de 

oude machtsmisbruiken, gevestigd op 
dinastieke toevalligheden of imperia
listische oorlogen. 

Ontroerend was het geloof in de 
krachten van de geest, door deze oude 
Europese federalist uit Frankrijk, be
leden aan ons Vlamingen, die hij 
noemde « een voorbeeld voor Europa 
in hun eeuwenoude strijd voor zelf
bevestiging. Want de Vlamingen open 
op de wereld hebben door hun Vlaam
se beweging voorop gestaan in de 
strijd voor een echt Europa ». 

nederland en europa 

Dergelijk beeld van een federaal 
Europa klonk vertrouwd in de oren van 
de parlementairen (Van der Eist, Kuy-
pers, Van Haegendoren, Persijn, Baert, 
Maes, Schiltz, Jorissen, Vande Zande, 
De Beul, Olaerts en De Bruyne) en 
van de vele andere Vlamingen, waar
onder een afgevaardigde van het mi
nisterie van de Nederlandse kuituur, 
die deze lustrumzitting bijwoonden. 
Een zelfde klank als bij prof. Maro 
klonk door in de toespraak van dr. 
Ari Willemsen, leerling van prof. Geyl 
en historicus van formaat, die han
delde over « de Nederlandse Integra-

fen deel van het aandachtig luisterende publiek tijdens de uiteenzetting over da 
filosofie van het federalisme door prof. Alexandra Marc. 

tie In Europa ». Nuchter, maar met 
veel liefde voor de Vlamingen In Bel
gië behandelde dr. Willemsen zijn on
derwerp. De oude vonk van heel-Ne
derlands kultureel besef die steeds In 
verschillende Intensiteit door da 
Vlaamse beweging heeft doorgewerkt 
De resultaten van de officiële ver
dragen voor kutturele Integratie Ne-
derland-Vlaanderen. De grote tekorten 
nog. Het ontbreken vooral van een 
volksstroming In die richting in Neder
land. Dr. Willemsen zag de noodzake
lijke werking in die richting ffan ook 
uit Vlaanderen komen waar hij duide
lijk formuleerde ; « Een verdere Ne
derlandse Integratie Is een kwestie 
van politieke en maatschappelijke 
strukturen. Daarbij is een omvorming 
van de Belgische strukturen naar een 
federale staat onontbeerlijk, en moet 
afgerekend met het staatsnationalis
me ». 

Dit toekomstbeeld van de rol die 
een autonoom Vlaanderen kan spelen 
in een vernieuwd Europa door een vol
waardige kulturele Nederlandse inte
gratie was dan al niet meer volledig 
toekomstmuziek. Want het stijlvolle 
optreden van het Antwerpse Consor
tium Antiquum met muziek uit de 
Vlaams-Nederlandse muzikale hoog-
bloei in de renaissance toonde aan dat 
de krachten en het kultureel erfgoed 
die Vlaanderen ooit mee een hoofd
toon deden spelen in het Europees kul-
tuurgebeuren nog levend zijn en snel 
kunnen heropbloeien door het stof 
van eeuwen sluimeren en vreemde 
overheersingen. Direkteur Walter Au
gustijnen belichtte dan In slntese-
vorm op welke diverse terreinen het 
Dosfelinstituut in die vijf jaren heeft 
meegewerkt aan die vormende herop
standing van ons volk. Meer dan 7.000 
kurslsten hebben op die vijf jaar deel
genomen aan de rijke waaier van Ini
tiatieven. 

Na een ontroerende herinnering aan 
eerste direkteur Etienne Slosse, met 
een bloemenoverhandiging aan zijn 
moeder en echtgenote die de ganse 
lustrumdag hebben meegemaakt, kre
gen we dan de Maurits Coppieters van 
de beste dagen te horen. « Onze Alex
andre Marc » zegde ons een priester-
pedagoog in de zaal aanwezig. 

Zinvolle taak van het politiek vor
mingswerk zouden we het kunnen sa
menvatten Het gewicht van de buiten
staander, die moet gevormd In da 
etiek van de overtuiging, moet de kon-
trole en de korrektle door de wijsheid 
worden, waar de etiek van de macht
hebbers dikwijls dreigt te verworden 
tot machiavellisme of erger nog. Van 
uit zulk verantwoordelijkheidsbesef 
kan men steeds bredere kringen van 
mensen doen deelnemen aan het de-
mokratiseringsproces dat In zijn ver
fijnde vormen nog maar pas begon
nen is. En ook al verdwijnen In de of>-
eenvolging van generaties soms da 
besten, die zich bij ons volk inzetten 
voor die taak het eerst, « de boom 
overleeft het vallen van zijn bladeren», 
besloot Maurits Coppieters met een 
woord van Lodewijk Dosfel . 

W.L. 

Prof. dr. Alexandre Marc, de grote 
voorvechter van het Europa der vol

keren. 

„|.jĵ ,_ ..,p ,p| 

Dr. Ari Willemsen, de Nederlandse 
historicus en Vlammgenvriend. 

Direkteur Walter Augustijnen, gaf een 
overzicht van vijf jaar werking van 

het Dosfelinstituut. 

WM% 

Senator Maurits Coppieters, algemeen 
voorzitter van het Doslelinstituut, 
booide door naar de zin van het poli

tiek vormingswerk. 
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de wereld 

dublin tegen geweld 
(Argos) Dichters hebben de zin van het offer in alle toonaarden bezongen. Zo 

vaak al v\/erd het lijden voor een overtuiging met een romantisch aureool opge
smukt. In werkelijkheid is de zin van het offer zeer dikwijls een « ontmoeting » 
met vreemde gevolgen Zelfs als een idealist « alleen maar » gearresteerd en tot 
zes maanden gevangenis veroordeeld wordt, blijven de gevolgen vaak onbereken
baar genoeg Zo zal de Ira-leider Macstiofain vandaag al beseffen dat zijn honger
staking niet de verwachte en gehoopte revolutionaire apoteoze op gang heeft ge
bracht. Daar de bommen niet alleen te Belfast maar ook in Dublin ontploften is er 
onder de bevolking van de Ierse Vrijstaat een reaktie van afkeer ontstaan. Door die 
afkeer kon premier Lynch in het parlement een wet tegen het terrorisme doen aan
vaarden waarover hij in normale omstandigheden en gezien zijn precaire meerder-
heidspozitie zou gestruikeld zijn. Door de reakties van de publieke opinie liet de 
Ierse Gaelpartij [oppozitie) zich tijdens het debat tot onthouding bewegen Zo slaag
de premier Lynch erin een aantal maatregelen door te drukken die de Ira-leiders 
in een nabije toekomst nog zware kopzorgen kunnen bijbrengen. Macstiofain moet 
zeker wel erg ontgoocheld zijn. 

Er is uiteraard niet veel goeds te zeggen van rechtspraktijken, waarbij voortaan 
het vermoeden van een politie-officier voldoende bewijskracht is om een lid van 
de Ira te arresteren Tot dusver lagen de verhoudingen precies andersom. Gezien 
de represaillemaatregelen van de Ira kon slechts een kandidaat-zelfmoordenaar 
ooit de mogelijkheid overwegen als getuige tegen een « terrorist » op te treden. 
Maar vandaag moet die terrorist zijn onschuld kunnen bewijzen In de plaats van 
een jury tot voor een maand nog moest klappertanden voor het behoud van zijn 
hachje is nu een standrecht ontstaan dat werkt op de met altijd - serene » aan
wijzingen van politieke tegenstanders en . beroepsverklikkers De anders zo fleg
matieke en woordkarige Britten geraken waarschijnlijk niet uitgepraat over de dina-
mische aanpak van premier Lynch. Wie niet horen wil moet voelen. Dit is de taal 
van de anders zo nuchtere Observer. Alsof hierover een wet nodig was die niet 
alleen autentieke terroristen maar ook burgers treft wier enige overtreding hierin 
bestaat dat ze anders denken dan premier Lynch en zijn aanhang. 

Die anti-terreur-wet is alleszins de sluitsteen op een voor de Britten onver
wacht hoopvolle ontwikkeling. De nuchtere rationeel gedozeerde • verstandspoli-
tiek • van William Whitelaw dreigde nog niet zolang geleden verpletterd te worden 
tussen de katolieke extremisten en de protestantse fanatici van Ulster. Vandaag 
heeft de Britse politicus blijkbaar een opzienbarend rezultaat bereikt : de hereniging 
van Noord en Zuid gaat met de dag meer gewichtsverlies tegemoet Het water 
waarin de Ierse rebellen rondzwemmen (een variatie op een uitspraak van Mao I) 
droogt zienderogen uit en in <ie netten van de ordehandhavers zit alnieer dan een 
grote vis verstrikt. Aan het einde van de donkere tunnel waarin heel Noord-lerland 
sinds 1968 is samengebracht schemert zelfs een klein lichtje van hoop en ontspan
ning : wat de Amerikanen in Vietnam meenden te ontdekken (achteraf was het maar 
een illuzie) hebben de Britten met hun benediktijnergeduld dan eindelijk toch be
reikt. Voorlopig. 

Geweld en protest goed voor Belfast, niet voor Dublin... 

Niet alleen in Ulster maar ook in de Ierse Vrijstaat begon de publieke opinie 
de herenigingsleuzen zakelijk-kritisch onder de loep te nemen. Vereniging met de 
piotestanten van het Noorden betekent voor de katolieken van het Zuiden dat ze 
aan sekularizatie en pluralisme (zouden) moeten denken. Een harde dobber voor 
de Ierse Vrijstaat die tot voor een week nog privileges toekende aan de Roomse 
Moederkerk ' Bij een gebeurlijke hereniging zou Dublin op de koop toe moeten in
stemmen met wijzigingen die het altijd als duivelse machinaties heeft afgewezen : 
echtscheiding, geboortebeperking, kinderen uit gemengde huwelijken, einde van de 
censuur op publikaties enz Hier boven op zou het konservatieve zuiden gekonfron-
teerd worden met een reeks sociale maatregelen die hem op dit ogenblik van zijn 
ontwikkeling met bepaald appetijtelijk voorkomen • hogere belastingen en een ver
hoogde sipdikalistische bedrijvigheid die de Ierse werkgevers en werknemers voor 
onvermoede opdrachten zou plaatsen. Kortom, na een evaluatie van de balans (de 
voor- en nadelen van de hereniging) ontdekken de gemoedelijke zuid-leren plots 
een paar leemten in hun konsekwentie. Jarenlang hebben ze de terroristische akties 
in het noorden met nauwelijks verholen simpatie gevolgd, maar vandaag staan ze 
weigerachtig tegenover de sociale en religieuze implikaties van hun historisch 
streefdoel. Zaak Is dat de Zuid-leden die vroeger ook lustig met bommen hebben 
gegooid vandaag de (al te) daverende eksplozies zijn ontwend. Met hun hart staan 
ze uiteraard achter hun vechtende stambroeders in Ulster. Bloed kruipt immers 
waar het niet lopen kan Maar onder geen beding wil Dublin bepaalde S;OCiaal-revo-
lutionaire tendensen uit de Noord-lerse « katolieke •> vrijheidsstrijd overnemen. 
Een zeker voelen de Zuid-leren er weinig voor de rust van hun eigen Vrijstaat te 
offeren voor een hereniging waarvan de vele gevolgen niet duidelijk afgelijnd staan. 
Die houding is echter voorlopig zoals alles voorlopig is in het uiteindelijk naar 
erkaar toegroeien van twee volksdelen die artficiële beschikkingen uit elkaar heb
ben gerukt. 

Hoelang nog zullen deze Amerikaanse soldaten in Vietnam met hun 
aanschuiven voor de film ' Love Story • ? 

gelegenheidshefje 

deze week 

in de wereld 

# Het wereldbekende geïllustreerde week
blad « Life », gesticht in 1936 door de pers
magnaat Herbert Luce, kondigt per 26 decem
ber a.s. de stopzetting van zijn publikatie 
aan. Het was het eerste weekblad dat de 
formule foto - reportage konsekwent toepas
te. Oorzaken: te zware portko'sten en tekort 
aan reklame. Enkele jaren geleden had 
« Life » reeds vrijwillig zijn oplage van 8,5 
miljoen tot 5.5 miljoen beperkt. Ook « Pa
ris - Match » kampt met moeilijkheden en 
kondigt een reorganisatie aan. 

# Dagenlange vuilnisstaking te Parijs we
gens looneisen en verkorting van de werk
tijd maakt van de « ville lumière •> één gro
te vuilnisbelt. Het leger wordt ingezet. 

9 Negendaagse staking begonnen van ca. 
6 000 EG-ambtenaren te Brussel en te 
Luxemburg na verwerpen van de weddevoor-
stellen van de EG-ministerraad. De ambte
naren eisen 11,2% weddeverhoging, de mi
nisters willen slechts 9,45% toestaan. 

0 Moskou belooft financiële en technische 
hulp aan Allende, Chili's president op be
zoek in de Sovjet - Unie 

9 Grootscheeps onderzoek door het Britse 
leger in Ulster naar de herkomst van de 
zware IRA-wapens De volksraadpleging in 
Ierland over de afschaffing van de bevoor
rechte positie van de RK-kerk levert een 
meerderheid voor de afschaffing op, hoe
wel slechts ca 60% der kiesgerechtigden 
komt opdagen, wat de overwinning van pre
mier Lynch afzwakt De bedoeling van de af
schaffing is het wantrouwen der Ulsterse 
protestanten tegen een eventuele hereni
ging met de republiek te verminderen 

# President Thieu van Zuid-Vietnam ver
ruimt zijn regering ten einde een zo brede 
basis mogelijk te hebben bij het ingaan van 
een bestand, over de toepassing waarvan 
hij bevoegdheden opeist 

# Amerikaanse Demokraten kiezen na het 
aftreden van de nipt herkozen en zwaar be
kritiseerde mevrouw Westwood de advokaat 
Robert Strauss tot nieuwe voorzitter van de 
partij, waardoor de paitijteidmg konservatie-
ver wordt 

% Ondanks de UNO-veroordeling van Israël 
in het MO-konflikt oefenen verscheidene 
sprekers in het Egyptisch parlement kritiek 
uit op de regering. Ze betwijfelen de staat 
van paraatheid van het leger en eisen be
kendmaking van de maatregelen, die de re
gering moet nemen tegen Amerika omwille 
van de Amerikaanse steun aan Israël. 

# De Amerikaanse staat Florida voert op
nieuw de in juni door het hooggerechtsltof 
« ongrondwettelijk » verklaarde doodstraf m. 

# Zeven kapers van een Ethiopische vlieg
tuig door de veiligheidsdiensten neergescho
ten. Het gaat om leden van de beweging, die 
streeft naar het herstel van de autonomie 
van Eritrea, die enkele jaren geleden door 
Addis Abeba werd afgeschaft. 

# Een jaar na de Pakistaanse nederlaag te
gen India verklaart president Boetto • dat 
het ergste voorbij is • en dat Pakistan nu 
aan het herstel van zijn ekonomie kan den
ken ca . door het herstel van de partijpoli
tieke rust en hulp van buitenuit. 

# Klopjacht in Israël op « Arabische spion
nen » leidt tot talrijke aanhoudingen. Koning 
Hoessein van Jordanië pleegt onverwacht 
overleg met zijn kollega FeisaI van Saoedi-
Arabië. 

9 Piloot van een Beechcraft-vliegtuig, dat 
op 8 november in het hoge noorden van Ca
nada verongelukte levend teruggevonden. 
Zijn drie passagiers overleefden de ramp 
niet, hoewel één van hen, een knaap die aan 
blindedarmontsteking leed, enkele dagen ge
leden nog leefde. 

0 Ten overstaan van pelgrims veroordeelt 
paus Paulus VI andermaal het streven in het 
Westen naar de wettig verklaring van 
vruchtafdrijving. 

# Liberale Demokraten van premier Tanaka 
van Japan behouden de volstrekte meerder
heid in het Japanse parlement maar gaan 
niettemin met 24 zetels achteruit ten voor
dele van socialisten en kommunisten. 

# Apollo 17 na enkel uren vertraging naar 
de maan vertrokken. Het tijdverlies wordt 
ingehaald door een verkorting van de om
wenteling om de aarde. Twee van de drie 
maanreizigers dalen af op de maan voor het 
langste verblijf op de bodem van de aardsa
telliet. Apollo 17 is de laatste van de reeks 
Amerikaanse bemande maanvluchten. 

% Epidemie van mond-
gans Oost - Europa. 

en klauwzeer in 

9 RK-pnester in Zuid-Afrika, met verplich
te verblijfplaats, treedt uit als protest tegen 
de houding van de Kerk, die de factor de 
apartheidspolitiek van Pretoria billijkt. 

O Golf van arrestaties op de Filippijnen na 
de aanslag op presidentsvrouw Marcos. 

% Prezident Tito van Zuid - Slaviè houdt op 
partijkongres rekwisitoir tegen de « verwor
ding der jeugd » en pleit voor een steviger 
kommunistische endoktrinatie. Hij gispt ook 
de • nationalistische drijverijen » van som
mige kommunistische leiders in zes deel
staten. 

I 
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exit "life" 
Elk persorgaan streeft naar een zo hoog mogelijke oplage en naar zoveel 

mogelijk advertenties. Sinds de tv-reklame echter en de industrialisering 
van het persbedrijf gaat het slecht in de pers door eensdeel gemis aan 
ruggegraat-inkomsten en anderdeels schromelijk hoge investeringen. Men 
kan ook aan zijn eigen groei ten onder gaan. Dit is wat nu met • Life » 
gebeurt van de trust Trust Time/Life, opgericht door de diplomaat-pers
magnaat wijlen H. Luce. 

Een drietal jaren geleden had het blad de rekordoplage van 8,5 miljoen 
exemplaren bereikt, met een Amerikaanse editie en een internationale. 
die te Parijs werd uitgegeven. De kosten voor de verspreiding van deze 
reuzenoplage, samen met de vermindering van de reklame, noopten ech
ter de leiding deze oplage met 3 miljoen vrijwillig te verminderen. Dan 
verdween de internationale editie, nu verdwijnt de Amerikaanse na enkele 
jaren miljoenenverliezen. Het blad kon met zijn glanzend papier en kleu
renfoto's de konkurrentie van de kleuren-tv niet meer aan, terwijl da 
verzendingskosten abnormaal de hoogte ingingen, wat gezien de wereld-
verspreiding enorme sommen slokte. De oplage begon langzaam te dalen, 
wat het publiciteitsvolume nog meer aantastte. Zo is « Life », dat met 
zijn fotoreportages school maakte (cfr. « der Stern », « Paris-Match • enz.) 
nu de weg opgegaan van « Tfie Saturday Evening Post », « Colliers » en 
andere illustraties, evenals sommige Britse dag- en weegbladen die aan 
hun hoge oplagen stierven. 

Ook andere bladen kampen met moeilijkheden : zo « Playboy » dat door 
de seksrage voor velen « te braaf » is geworden... Sic transit gloria 
mundi. 

Japanse konservatieve 

meerderheid brokkelt af 
Al heeft de partij van premier Tanaka de meerderheid in het Japans 

parlement behouden, toch is die meerderheid vorige zondag met 24 zetels 
afgebrokkeld. De linkse partijen gingen vooruit, zowel socialisten als kom-
munisten. Deze laatsten, die zowel met Moskou als met Pekin overhoop 
liggen (het nationalisme is ook de Japanse kommunisten te sterk) zagen 
zelfs hun zetelaantal van 14 naar 34 stijgen, wat sommigen reeds inspi
reert tot de voorspelling dat in 1980 de Japanse kommunisten de sterkste 
partij zullen vormen... 

Het heeft premier Tanaka aan tijd ontbroken om de fouten van zijn 70-
jarige voorganger Sato (de man die zijn vrouw sloeg, naar aloude Japanse 
zede...) tijdig te herstellen. Zelfs zijn overhaastige beslissing, de betrek
kingen met China te normaliseren (zeer belangrijk voor de Japanse in
dustrie) heeft niet kunnen verhinderen dat links veld won. Zomin als 
Tanaka's zakelijke aanpak en populariteit. Maar ook binnen de liberaal-
konservatieve partij heeft de gewezen ondernemer met rivalen en vijan
den af te rekenen. Omwille van de elektorale achteruitgang en persoon
lijke klessuksessen van ettelijke rivalen is het dus opletten geblazen voor 
de Japanse premier. Die overigens zoals zijn voorgangers Japans' buiten
landse politiek nog steeds grotendeels op Amerika wenst af te stemmen, 
zoals dat het geval was in de voorbije twintig jaar, periode waarin de 
liberalen onafgebroken in Japan aan de macht zijn, al vreet het verzet 
tegen lage lonen en « militair » produktiesisteem langzaam maar zeker 
deze overmacht aan. 

Het verlies van 24 zetels is des te betekenisvoller door het feit dat het 
kiesstelsel de konservatieven bevoordeelt : zo is er in de steden slechts 
één volksvertegenwoordiger per 400.000 inwoners en één per 80.000 op 
het platteland. Vermits de steden progressiever dan het platteland stem
men is de uitslag van de verkiezingen dus niet representatief voor de wer
kelijke elektorale verhoudingen in Nippon. Tegen dit scheef getrokken 
kiesstelsel wordt dan ook steeds meer en meer storm gelopen. 

Wre zal zeggen hoeveel bommen reeds op Vietnam neervielen, ondanks vredesonderhandelingen gaat de oor
log onverminderd voort. Langs beide kanten van het front « bewondert • men aandachtig mekaars laatst» 

Ie duG tho 
(Argos) Eerder hadden Henry Kissinger en de Noordvietnamese on

derhandelaar Le Due Tho de wereld in de waan laten verkeren dat ze voor
lopig niet meer zouden bijeenkomen - hetgeen tot wilde speculaties leid
de over een krisis in het overleg. Tot bewijs « van onze goede wil » ver
klaarde Le Due Tho zich echter bereid de gesprekken over een verdrag 
te hervatten ('n verdrag dat eigenlijk al op 8 okt. j l . was afgesloten!)- In
middels zijn beide onderhandelaars aan hun « zoveelste » ontmoeting en 
gespreksronde toe. Henry Kissinger was geruime tijd in Parijs om met 
Le Due Tho aan een « definitieve oplossing » van het Vietnamese konflikt 
te timmeren. 

Die Le Due Tho heeft alleszins 
dit op Kissinger voor dat hij niet 
aan advies en besluitvorming van 
derden gebonden is; desnoods kan 
hij eigenmachtig beslissen. In de 
schoot van het Noordvietnamees 
Politburo neemt hij immers de vier
de plaats in. Telkens als de Parijse 
onderhandelingen dreigen vast te 
lopen slaagde hij erin de onderhan-
delingspozitie van Hanoi zodanig 
om te buigen dat de kansen op een 
akkoord open bleven. Ook was het 
dieyelfde Le Due Tho die in 1968 
totale opschorting van de Ameri
kaanse bombardementen wist te 
bedingen... en verkreeg. Zijn Ame
rikaanse tegenspeler was toen de 
reizende diplomaat Averell Harri-
man. In die samenhang verklaarde 
Harriman dat Le Due Tho aardig 
van wanten weet en rezoluut op 
scherp-omlijnde streefdoelen aan
stuurt. 

De rijzige heer uit Hanoi (1,70 m 
vrij groot naar Vietnamese maat
staven!) gaat door voor een hoofs 
diplomaat. Hij praat op egale toon, 
is zeer soepel in de omgang. Hij is 
een glimlachende verschijning en 
die glimlach houdt ook stand als 
hij zijn scherpste aanklachten for
muleert. Toch is hij vrij laat in de 
politieke arena komen opduiken, 
ofschoon hij van meetaf aan voor 
de onafhankelijkheid van zijn land 
Is aangetreden. Le Due Tho be

hoort nl. tot de oude garde die zich 
veertig jaar geleden rond Ho Sji 
Minh opstelde. Waarschijnlijk is hij 
in 1912 ergens in het noorden van 
Vietnam geboren. Hij is bijgevolg 
vijftig jaar oud maar zoals bij zo
veel Vietnamezen kan men die 
leeftijd niet van zijn verschijning 
aflezen. Zeker is dat hij al in 1930 
de konmmunistische partij van In-
do-China helpt stichten. Van dit 
moment af maakt hij geregeld ken
nis met de (onherbergzame) ge
vangenissen van zijn land. Om de 
haverklap staan mensen van de 
Franse Inlichtingsdiensten voor zijn 
deur om Le Due Tho op te bergen 
tot de beroering weer eens gewe
ken is Na verloop van tijd is de 
agitator dit spelletje grondig beu. 
Daarom ontkomt hij naar China en 
« advizeert » daar een tijdlang in 
het departement van Buitenlandse 
Zaken. Als de strijd met de Franse 
kolonialen zijn hoogtepunt bereikt 
keert hij als Vietminh rebel naar 
Vietnam terug. Samen met Le Duan 
die vandaag aan het hoofd staat 
van het politburo organizeert hij de 
guerilla in het zuiden van zijn land. 
Le Due Tho heeft een onvervang
bare rol gespeeld bij het leiden en 
kontroleren van de partijkaders. 
Toen de Fransen verdreven waren 
werd hij tot (1967) inspecteur van 
de ideologische ontwikkeling in het 
Vietkong kamp. 

Jarenlang hebben Westerse Azlë-
deskundigen Le Due Tho gerang
schikt bij de o maoïsten », de chi
nees gezinde politici in het noord
vietnamees politburo. Maar van
daag gelooft vrijwel niemand nog 
dat de beroepsonderhandelaar het 
ekstremische is toegedaan. De 
kommunistische leiders in Hanoi 
hebben immers ook na de dood van 
Ho Sji Hinh naarstig geschipperd 
tussen het « revizionisme » van 
Moskou en het dogmatische van 
Peking. Door dit behendig sturen 
zijn ze ook nooit de dupe gewor-
de van de geruchtmakende ont
spanning tussen Moskou en Was
hington (en Washington-Peking). 
Een volk dat circa veertig jaar lang 
met de wapens in de vuist voor 
zijn onafhankelijkheid vecht heeft 
nog nauwelijks diplomatieke scho
ling nodig Le Due Tho is dan ook 
een self-made diplomaat die ma
ling heeft aan diplomatiek teorize-
ren. De onontbeerlijke wetenschap
pelijke bagage werd hem bijge
bracht door de ervaring. Le Due 
Tho heeft ervaring te koop. Meer 
dan twintig keer is hij uit Hanoi 
opgestegen met bestemming Pa
rijs. Maar nog vóór hij zijn Ameri
kaanse gesprekpartner in geheim 
overleg ontmoette had hij vooraf
gaandelijk te Peking en te Moskou 
zijn licht opgestoken. Uit het sa
mengevoegd vaak tegenstrijdig ad
vies van chinezen en Russen disti-
leerde Le Due Tho een soort inter-
kontinentale cocktail die Kissinger 
telkens weer varraste. Geen twee
de kommunistisch leider heeft ooit 
aan zoveel konferenties met Rus
sische en Chinese advizeurs deel
genomen Soms leidt die « mid 
position » tot echt groteske situa 
ties. Zoals onlangs nog te Parijs : 
Le Due Tho werd uitgeleide ge
daan tot aan de luchthaven van Or-

ly, links en rechts geflankeerd door 
de ambassadeur van de Sovjetunie 
en van de Chinese volksrepubliek 
Onder het wachten liep de Noord
vietnamese onderhandelaar dan 
maar over en weer tussen de vij
andige « rode broeders » die zich 
twintig meter van elkaar hadden 
opgesteld. Hierbij rezen echter 
geen taalperikelen want Le Due 
Tho beheerst Chinees en Russisch 
tegelijk. 

Vóór Kissinger « de man uit Ha
noi » leerde kennen had hij grondig 
de Noordvietnamese onderhande-
lingstaktiek bestudeerd : zorgvul
dige planning, subtiele en indirek-
te metodes, voorliefde voor on
doorzichtige mededelingen die 
nooit een mogelijkheid uitsluiten. 
Bij het ceremonieel past ook de 
Oosterse glimlach Achter de zwa
re brilleglazen van Hanoi's onder
handelaar worden dan twee smalle 
streepjes merkbaar. Le Due Tho 
lacht zijn tanden (als een jong veu
len) bloot. Die lach kan verhelde
rend werken . of op een dwaal
spoor brengen. Toch hebben Kis
singer en Le Due Tho blijkbaar met 
elkaar kunnen opschieten. Voor het 
eerst ontmoetten ze mekaar in 
1969 tijdens de eerste ambtsperio
de van Nixon. Na hun vermoeiende 
gespreken (gespreid over meer 
dan veertig maanden) is de weder
zijdse achting vriendschap gewor
den Beide diplomaten herinneren 
zich vertederd de datum van 8 ok
tober jl toen de doorbraak naar 
vrede ruchtbaar werd. Dat bewust 
akkoord achteraf toch schipbreuk 
leed heeft voorzeker niets te ma
ken met de pacifistische paraat
heid van de onderhandelaars te 
Parijs Amerikaanse joernalisten 
zouden later beweren dat het •• ak
koord •• een overwinning van Kis
singer was Maar het zegebulletin 

van Nixon's topadvizeur werd ge
voelig afgezwakt toen men het ont-
werp-verdrag ging vergelijken met 
het vredesplan dat het Bevrijdings
front al in mei 1969 had voorge
legd. Hieruit zou algauw blijken 
dat Hanoi niet zo bekaaid uit da 
konfrontatie was gekomen en dat 
Noordvietnam bepaalde voorwaar
den van 1969 haast woordelijk wist 
door te zetten 

De nieuwe gesprekken tussen 
Le Due Tho en Kissinger vertrek
ken onder ongunstige voortekenen: 
Amerikaanse B 52 bommenwerpers 
bestoken gedemilitarizeerde zones, 
waarbij ook Kambodja en Laos niet 
gespaard worden. Tegelijk houdt 
Saigon voet bij stuk : het terug
trekken van alle noordvietnamese 
troepen uit het zuiden blijft con
ditio sine qua non voor de zuit-
vietnamese ondertekening van het 
bestand. Mocht het tot vrede ko
men (wat nog moet bewezen wor
den) dan zal het waarschijnlijk een 
soort gewapende vrede zijn. De 
Amerikanen hebben recentelijk 
enorme wapenbestellingen naar 
Saigon verscheept terwijl ook Ha
noi op zijn beurt « bevoorraad • 
werd. Maar als het vrede wordt 
heeft Le Due Tho nog werk genoeg 
voor de boeg : voorbereiding van 
een internationale konferentie over 
Indo-China, akkoorden met Laos en 
Kambodja, normalizering van de in-
ter-vietnamese betrekkingen, ...ver
zoening met de VSA ! Voorlopig 
moet « de man uit Hanoi » niet 
gaan stempelen. Tijdens een pau
ze te Parijs werd schertsend ge
pland dat Kissinger als gastprof-
fesor voor internationale betrek
kingen naar Hanoi zou gaan terwijl 
Le Due Tho te Harvard marxisme-
leninisme zou doceren Toen Tho 
hiervan hoorde lachte hij breed, 
maar sprak geen woord 

• C f e , j ; . ^ 
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wij allen 
• • 

zijn 
vervuilers 

Het is zeer goedkoop de mond vol te heb
ben over deze stinkfabriek, over dat rot wa
ter, over het teloorgaan van zoveel mooi na
tuurschoon. Feit is dat ook wij ons steentje 
bijdragen in de achteruitgang van het leefmi
lieu : op dat punt zijn wij allen vervuilers ! 

Ook wij zijn mede verantwoordelijk voor 
de vervuling van de lucht. Tussen 5 en 9 de
cember 1952 stierven in Londen 4000 men
sen meer dan normaal, alleen omdat de ge
vreesde • smog •>, een verpestende mist, bo
ven de stad hing. Londen Is een grootstad 
zonder veel industrie. De oorzaak van de 
« smog » lag, bulten de weersomstandighe
den, in het feit dat in Engeland een minder
waardige kwaliteit van steenkolen werd ge
bruikt voor de huisbrand. Hier moeten wij de 
verantwoordelijkheid voor de katastrofe niet 
op de rug schuiven van rijke industriëlen, 
maar op de gemeenschap in het algemeen. 

Wat kunnen wij doen in de strijd tegen 
de luchtpolitiek ? 

Wettelijk zijn wij verplicht jaarlijks onze 
schouw te laten vegen. Dit wordt echter 
door iedereen vergeten. Bij een goed afge
stelde brander Van onze centrale verwarming 
zal er geen vuile zwarte rook uit onze schouw 
te voorschijn komen. Maar wij sparen liever 
honderd frank uit voor onszelf, dan die uit te 
geven om er onze buren, maar ook onszelf 
zuiverder lucht mee te bezorgen I In de gro
te agglomeraties moet de stookolie voor 
huisbrand ontzwaveld zijn. Door het gebruik 
van zwavelvrije stookolie zal niet alleen de 
rook uit onze schouw minder verpestende 
gassen bevatten maar ook zal onze verbran
dingsinstallatie niet zo vlug doorroesten. Het 
is dus een investering op lange termijn. 

Ook bij het gebruik van de grote vervuiler 
de auto, kunnen wij de luchtverontreiniging 
beperken. Een goede afstelling van de mo
tor geeft niet alleen een zuiverder uitlaat, 
maar de kosten ervan wint men uit door een 
verminderd benzineverbruik. Trouwens be
staan sinds korte tijd wettelijke "voorschrif
ten over het maximale koolstofmonoxide 
[CO) gehalte van de uitlaatgassen. Weet u 
dat men de lucht het meest verontreinigt 
bij het snel optrekken van de wagen (en dat 
men het benzineverbruik even snel optrekt) ? 

En waarom de motor niet afzetten als men 
toch noodgedwongen drie minuten voor een 
barreel of voor een opengedraaide brug moei 
stilstaan ? 

Iedereen heeft de mond vol over water
verontreiniging, over onze dode rivieren zon
der vis, en vol schuim. Wij denken er ech
ter niet aan dat alles wat wij in onze riolen 
uitgieten uiteindelijk ook in deze rivieren 
terecht komt. 

Akkoord : De grootste schuld treft hier 
de industrie. Maar als wij één liter vuile olie 
in onze riool gieten, dan duurt het toch we
ken, maanden eer die olievlek zal afgebroken 
zijn en verteerd door de watermicroben (voor 
zover die niet gedood zijn door de vuile af
valwaters van de industrie). 

Over de langere vergiftiging van de bo
dem met giftige stoffen zoals DDT, kwikzil
ver is al genoeg geschreven. Maar maken wij 
wel oordeelkundig gebruik van sproeistoffen 
of spruiten wij er maar op los ? Met het ge
vaar dat de insektendodende middelen op de 
duur niet meer het ongedierte doden, maar 
wel de mensen op lange termijn vergiftigen. 
LPever een appel met een worm in, maar die 
niet bespoten is, dan een mooie glimmende 
vergiftigde vrucht. 

Nu wij het over ongedierte hebben, bij de 
bestrijding van een rattenplaag moet ook 
iedereen meehelpen. De uitbater van een 
stortplaats is volgens de wet verplicht elke 
avond het pas gestort afval met een laag 
aarde te bedekken opdat de ratten er geen 
voedsel zouden vinden, en het stort zo geen 
broedplaats van ratten zou worden. 

Indien wij onze . privé - mesthoop ook 
eens gingen verzorgen om te beletten dat 
het een kweekplaats wordt voor ratten ! 
Trouwens het storten van afval ergens te 
velde is een afschuwelijke fout. Wij geraken 
toch ons afval kwijt aan de reinigingsdienst. 
En als wij ergens op de berm van een weg 
's avonds een zak afval uit onze auto gooien, 
dan zullen er weken en maanden honderden 
voorbijgangers van dat stukje geschonden 
natuur kunnen genieten ! Papier is nog niet 
zo erg : dat verteert na een paar maanden. 
Maar een plastieke fles zal er jaren later 
nog liggen. Er zijn al zo weinig mooie plaats
jes waar men rustig kan piknikken ; laten wij 
ze dan toch niet bevuilen door achtergelaten 
restjes. 

Iets wat gewoonlijk over het hoofd gezien 
wffrdt is de verontreiniging door lawaai. Dit 
is een aantasting van het leefmilieu die 
overal indringt en doordringt, die niet tegen 
te houden is, maar toch zo gemakkelijk kan 
vermeden worden. 

Waarom zou er bij ons ook geen politie
verordening kunnen verschijnen die het ge
bruik van luidruchtige grasmaaiers op zon
dagen verbiedt ? 

Het is ook mogelijk dat onze buurman ziek 
te bed ligt en het niet op prijs stelt ons ge
liefd TV-programma te volgen, omdat ons 
TV-toestel te luid staat. 

Kortom. Ais wij allen ons best doen, kun
nen wij er ook iets aan verhelpen. En als 
wij dat gedaan hebberï, dan eerst kunnen wij 
protesteren tegen de anderen. Want, « mis
schien wordt het morgen wel beter.... ». 

de stem 
van het volle 

Wie geregeld over de E5 (autoweg Brussel-Oostende) komt met do 

wagen zal zich al afgevraagd hebben waarom het in 's hemelsnaam zo 

stinkt ten zuiden van de Gentse agglomeratie. De mensen uit de omge

ving zullen het u dadelijk vertellen : het zijn de Fabelta en de Sidac, twee 

chemische bedrijven, die er voor een vrijwel bestendige luchtverontreini

ging zorgen. Nu, met de wagen ben je vlug doorheen de stankzone en 

enkele kilometer verder ben je 'f al vergeten. Maar voor wie dag in dag 

uit onder die stank moet leven valt het echt niet mee. Vandaar de gere

gelde protesten in de omgeving, en akties die steeds meer omvang nemen. 

De mensen nemen het niet meer dat men voorrang blijft verlenen aan 

de belangen van de grootindustrie en met hun rechtmatige verzuchtingen 

nauwelijks rekening houdt. 

Vorige dinsdag organiseerde het 
• Aktlekomitee voor Milieubescher
ming te Merelbeke vzw » een pers
conferentie om de bezwaren van 
de bevolking nog maar eens breed
uit te vertolken. Het komitee is er 
nl. achter gekomen dat het bedrijf 
SIdac plannen heeft om nog te 
gaan uitbreiden en dan wel precies 
in de richting van de reeds zo door 
stank en lawaai geteisterde'woon
wijken van Merelbeke-Flora. Als 
het bedrijf zijn zin krijgt, dan zul
len de fabrieksgebouwen over er»-
kele Jaren aan de achtertuintjes pa
len van de bewoners In de buurt 
Hundelgemsesteenweg en Verlo-
renbroodstraat. Een oude Schelde-
arm vlakbij wordt bovendien dan 
nog als stort voor allerlei che
mische afval gebruikt. Op de pers
conferentie werd aangetoond dat 
de hele buurt in deze zaak als één 
man achter de standpunten van het 
Aktlekomitee staat. Vrijwel van 
huis tot huis ondertekenden de 
mensen een petitie waarin aan de 
verantwoordelijke overheid ge
vraagd wordt de nodige maatrege
len te nemen opdat Sidac zijn hin
derlijke uitwasemingen doelmatig 
zou bestrijden ; dat aan dit bedrijf 
geen toelating zou worden ver
leend om uit te breiden over de 
Schelde in de richting van de Flo-
rawijk en evenmin toelating om de 
oude Schelde-arm met chemische 
afval te dempen. Bovendien wordt 
gevraagd dat tussen de bestaande 

industrie en de dichtbevolkte woon
wijken een groen scherm zou ge
plant worden. Daar is nu nog ruim
te voor, zolang die ruimte tenmin
ste niet ingenomen wordt door 
nieuwe fabrieksgebouwen... 

Elk redelijk mens zal toegeven 
dat dit verantwoorde eisen zijn. Er 
worden mooie theorieën gehuldigd, 
ook door vele overheidspersonen, 
over de noodzaak de industrie en 
de woonwijken van elkaar te schel» 
den door groene bufferzones. In da 
praktijk echter blijkt dat de In
dustriële wildbouw nog op vele 
plaatsen ongehinderd doorgaat ten 
koste van het welzijn van de men
sen. Hier weer zo. In het vorige 
voorontwerp van Gewestplan voor 
het Gentse en de Kanaalzone werd 
het terrein waarop Sidac nu wi l 
uitbreiden nog aangegeven als toe
komstige groene zone. In het hui
dige voorontwerp, waarover zopas 
advies is gevraagd aan de gemeen
tebesturen, staat het terrein echter 
reeds aangegeven als toekomstig 
industriegebied. Welke duistere In-
vloeden hebben hier weer eens ge
speeld ? 

De inwoners van Merelbeke-
Flora hebben op demokratlsche 
wijze en in volle vrijheid hun me
ning terzake nu bekend gemaakt. 
Zal men voor éénmaal rekening 
houden met deze stem van het 
volk, of halen het geld en de hu-
reaukratie opnieuw hun slag thuisT 

ONZE GEZONDHEID 
GAAT VOOR ALLES 
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VLAANDEREN EN WALLONIË 

MOETEN KUNNEN BESCHIKKEN OVER 

EEN EICEN P O L I T I E K GEZAG, 
MET WETGEVENDE EN UITVOERENDE 

BEVOEGDHEDEN EN MET EIGEN 

FINANCIËLE MIDDELEN 
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HET GEBREKKIGE EN 
OP BELANGRIJKE PUNTEN 
ONAANVAARDBARE 
ONTWERP DE SAEGER 
OVER DE GEWESTYORMING 
Gewezen informateur De Saeger (CVP) wekte vorige week, na liet onderhoud met de VU-
vertegenwoordigers over zijn voorstel tot gewestvorming, de indruk dat de Volksunie niet 
langer bereid was te praten over deze aangelegenheid. Sommigen vonden daarin al dade
lijk een aanleiding om de VU van « negativisme » te beschuldigen en om haar te verwijten 
dat zij « haar verantwoordelijkheid wilde ontlopen ». Allebei pertinente onwaarheden. De 
VU-afvaardiging heeft de h. De Saeger inderdaad meegedeeld dat zijn wetsontwerp als dus
danig geen geldige gespreksbasis kan zijn omdat daarin op wetgevend vlak elke definitieve 
en werkelijke autonomie van de gewesten ontbreekt, omdat een absolute voogdij van de 
centrale uitvoerende macht over de gewesten wordt uitgeoefend, omdat de provincies be
stendigd worden en de gewestraden ondemokratisch worden samengesteld, omdat iedere 
ernstige waarborg voor de Brusselse Vlamingen daarin ontbreekt, en omdat ten slotte elke 
autonomie op financieel gebied afwezig blijft. 

De VU-afvaardiging wees de informateur nog op het grote verschil tussen zijn toelichtende 
nota en inhoud van zijn ontwerp, en op de strijdigheid van dit laatste met o.m. de reso
luties van het jongste congres van zijn eigen partij. Niettemin bevestigde de VU-afvaardi
ging dat de partij bereid blijft deel te nemen aan verdere besprekingen maar dan op basis 
van voorstellen die uitgaan van een meer uitgesproken federalistische optie. 
Aan de hand van bijgaande volledige teksten kan de aandachtige lezer(es) zich zelf een oor
deel vormen over de gegrondheid van de VU-kritiek op dit ontwerp-De Saeger. En hij (zij) 
mag daarbij bedenken dat het ontwerp vrijwel zeker nog gevoelig zou worden afgezwakt na 
confrontatie met de BSP- en PVV-unitaristen... 

toelichtende nota 
van de h de saeger 
bij zijn wetsontwerp 
1. de bevoegdheden 

1. De bevoegdheden welke toegekend wor
den aan de drie gewesten moeten van die 
aard zijn dat zij niet alleen in de vernieuw
de staatsstructuren de plaats kunnen inne
men welke hun toekomt, maar tevens een 
daadwerkelijke regionalisatie tot stand bren
gen, dit alles met eerbiediging van de ver
eisten van een nationaal beleid en een glo
bale strategie. 
2 De materies waarvoor de gewesten rege
lend kunnen optreden zijn diegene welke 
weerhouden werden in de Groep van de 28. 
Nochtans lijkt het gewenst aan de gewesten 
eveneens bevoegdheid te verlenen wat be
treft de lokale instellingen o.m. de fusie van 
gemeenten, de oprichting van federaties, de 
verdeling van de kredieten van het Gemeen
tefonds, betoelating van provinciale en ge
meentewerken, enz... 
3. Het lijkt niet gewenst in de wet die ma
teries op te nemen welke in de bevoegdheid 
blijven van het nationaal beleid. Inderdaad, 
moest men deze weg opgaan loopt men het 
gevaar een tussengebied te ontwikkelen 
waarvoor steeds betwisting zal onstaan om
trent de overheid die terzake bevoegd is. 

De materies die dus niet opgesomd zijn, 
blijven behoren tot de bevoegdheid hetzij 
van het parlement, hetzij van de Cultuurra-
den. 
4. Het lijkt niet gewenst al de bevoegdhe
den ineens over te dragen. Niet alleen moet 
• r een zekere inrijperiode voorzien worden 

voor de organen van de gewesten, tevens 
moeten de nodige praktisch schikkingen wor
den getroffen om de uitvoering van de ver
ordeningen te verzekeren o.m. door een her
groepering van de administratie op het ge
westelijk vlak van de materies die tot het 
bevoegd hoofdbestuur behoren. 

Om die reden werd een progressieve jaar
lijkse overname van bevoegdheden in de 
wet ingeschreven. De data dienen nochtans 
als uiterste grens te worden beschouwd. 
De overdracht kan vlugger gebeuren indien 
de praktisch uitvoering vroeger kan verze-
zekerd worden. 

Het is anderzijds gewenst dat de volledige 
overdracht van bevoegdheden zou voltrokken 
zijn binnen 5 jaar na de in werkingtreding 
van de gewestvorming. 
5, Naast een verordenende bevoegdheid be
schikken de gewesten vanzelfsprekend ook 
over een uitvoerende bevoegdheid. In heel 
wat domeinen kan het gewest stimulerend 
optreden door het nemen van allerhande ini
tiatieven. 
6. In de materies waarvoor de Gewestraden 
bevoegd zijn, zullen de overdrachten gebeu
ren niet alleen voor al de zaken waarvoor 
geoordeeld wordt dat de Gewestraden het 
meest aangewezen zijn, maar ook voor de 
zaken waar eventueel in het nationaal Par
lement conflictsituaties zouden ontstaan om
dat men voor de verschillende gewesten een 
verschillend regime wenst in te voeren. 

2. de organen 

a. de gewestraad 
1. Voorgesteld wordt voor iedere Raad 60 
leden te voorzien. Het is inderdaad niet ge
wenst dit aantal te hoog te stellen. 

2. Het is niet wenselijk de leden van de 
Gewestraad rechtstreeks te laten verkiezen 
omdat er in ons land reeds voor verschillen
de organen moet gekozen worden. Ander
zijds lijkt het aangewezen een integrale poli
tisering van deze organen tegen te gaan. 

Elke provincieraad zou een aantal leden 
verkiezen volgens het stelsel van de even
redige vertegenwoordiging, (stelsel D'HOND) 
dit om te voorkomen dat bepaalde maneu
vers zouden uitgevoerd worden onder de 
verschillende politieke fracties. 

Nochtans wat het gewest Brussel betreft 
zou deze verkiezing gebeuren door de in 
raad vergaderde provincieraadsleden welke 
verkozen werden in het arr. Brussel-Hoofd-
stad. Het is evident dat de kieswet zal aan
gepast worden om de grenzen van de kies
districten te laten samenvallen met de grens 
van de agglomeratie. 

Voor de overblijvende arrondissementen 
Leuven en Halle-Vilvoorde tot verkiezing 
overgaan van de leden welke door deze ar
rondissementen zijn voorzien. 
3. De wet zou voorzien dat het aantal te ver
kiezen leden voor elke provincie bepaald 
wordt in funkie van haar bevolking. Perio-
dische aanpassingen worden doorgevoerd bij 
K.B. op voordracht van de minister van Bin
nenlandse Zaken op basis van de admini
stratieve telling gepubliceerd in het Bel
gisch Staatsblad. In de provincie Luik wordt 
een minimum vertegenwoordiging voorzien 
voor de Duitstalige kantons. (1 of 2) aan te 
duiden door de Duitse Cultuurraad. 
4. Het lijkt aangewezen een cumulatiever
bod te voorzien tussen het mandaat van lid 
van de Gewestraad en het mandaat van 
Volksvertegenwoordiger, Senator en Provin
cieraadslid. Dit zou betekenen dat indien 
iemand behorend tot één van deze drie ca
tegorieën van personen een mandaat zou 
aanvaarden in een gewestraad, hij automa
tisch ontslagnemend is in het Parlement of 
in de Provincieraad. 

Het geheel van deze maatregelen stelt 
aldus elke politieke fractie in de gelegen
heid er voor te zorgen dat de keuze gedaan 
wordt onder personen omwille van hun bij
zondere bekwaamheid in de een of andere 
materie welke behoort tot de bevoegdheid 
van het gewest. Hierdoor wordt het mogelijk 
personen in de gewestraad te verkiezen, die 
een belangrijke taak vervullen in het sociaal-
economische leven zonder echter een politie
ke rol te spelen. 

Het cumulatieverbod biedt het voordeel 
dat een meer zuivere toestand wordt ge
schapen. De Gewestraden mogen inderdaad 
niet te zeer de invloed ondergaan van het 
Parlement. Het is trouwens niet gezond dat 
Parlementsleden bevoegdheden zouden dele
geren aan zichzelf. 

Tenslotte weze aangestipt dat wanneer de 
provincieraadsleden uitgesloten worden het 
interprovinciaal karakter van de Gewestraad 
verdwijnt. Het zou anderzijds delicaat zijn 
aan de provincieraadsleden te vragen slechts 
enkele onder hen te verkiezen. Indien par
lementsleden of provincieraadsleden lid zou
den worden van de Gewestraad, zou dit 
daarenboven een disriminatie tot stand bren
gen onder deze mandatarissen. 

als variante kunnen voorzien worden dat 
als variante kunnenc voorzien worden dat 
geen gewestraad wordt opgericht doch dat 
de bevoegdheden van het gewest zouden 
toegevoegd worden aan deze welke de Ag
glomeratie met zijn uitvoerend college kan 
uitoefenen, 

b, het uitvoerend college 
1. Het Uitvoerend college zou bestaan uit 
7 leden. 
2 Het wordt door elke Raad verkozen in 
zijn schoot Wel moet er een keuze gedaan 
worden of zulks zou geschieden volgens het 
meerderheidsstelsel of volgens het stelsel 
van de proportionele vertegenwoordiging. 
3. De minister welke in de schoot van de 
Regering benoemd wordt voor Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel, zit het Uitvoerend Col
lege voor. Hij heeft echter geen stemrecht. 
Anderzijds blijft de politieke verantwoorde
lijkheid van deze minister behoren tot het 
exclusieve domein van de Wetgevende Ka
mers. 

Indien de gewestraad van Brussel samen 
valt met de agglomeratieraad zou het voor
zitterschap van het College waai genomen 
worden door de voorzitter van de Agglome
ratieraad voor die materies welke tot de nor
male bevoegdheid van .deze Raad behoren. 
In al de andere gevallen zou de minister 
het College voorzitten. 

c. de dienstern^sis^aiii^fiili-gewest 
1. Het is normaal dat wanneer bevoegdhe
den van de centrale administratie overgedra
gen worden naar de gewesten, gelijktijdig 
de diensten van de overeenkomstige hoofd
besturen met hun kader en hun effectieven 
overgeheveld worden. 
2. Naast de gevallen waar een dienst inte
graal kan overgeheveld worden moet ook da 
mogelijkheid voorzien worden dat een ge
deelte van een dienst of zelfs individuele 
ambtenaren, kunnen overgeplaatst worden 
naar de gewestelijke diensten. Dit veronder
stelt dat zij al de verworven rechten inzake 
administratieve toestand, wedde en pen
sioen, behouden. 
3. Wat de taairegeling betreft in het gewest 
Brussel wordt voorzien dat de bepalingen 
welke van toepassing zijn op de gemeente
besturen van de Brusselse agglomeratie ook 
van toepassing zijn op de diensten van het 
gewest. 

3. financiën 

1. In de Groep van de 28 werd beklemtoond 
dat de financiële politiek nationaal moet 
blijven. 

Daarom is het noodzakelijk dat de midde
len waarover de gewesten zullen kunnen be
schikken worden bepaald door het parlement 
te samen met de bespreking van de begro
ting van 's Lands middelen. Tevens wordt 
het bedrag bepaald van de extra-budgettaire 
uitgaven. 
2. De middelen waarover de gewesten kun
nen beschikken zijn de volgende : 
a) een dotatie ten laste van de gewone 
Rijksbegroting ter financiering van de ge
wone uitgaven met inbegrip van de finan
ciële last van de leningen en van de extra 
budgettaire investeringen. 
b) een dotatie der financiering van de bui
tengewone uitgaven.. 
c) leningen ter financiering van buitenge
wone uitgaven. 
3. De regionale verdeling van deze middelen 
zal steunen op rekenkundig vastgestelde cri
teria door de wet bepaald. 
Komen o.m. in aanmerking : 
a) een basisdotatie verdeeld onder de 3 
gewesten in verhouding tot de bevolking zo
als blijkt uit de jaarlijkse administratiev» 
telling 
b) een additionele dotatie verdeeld onder 
de 3 gewesten in verhouding tot hun opper
vlakte 
c) additionele dotaties voor specifieke doel
einden verdeeld onder de 3 gewesten in ver
houding tot specifieke officiële statistieken. 
4. De gewesten kunnen vrijelijk de affectatie 
regelen van de 3 hierboven vermelde globa
le middelen. 
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ontwerp van w e t 
houdende organisatie 
van de gewesten 
(tekst de saeger) 

hoofdstuk I 
artikel 1 

algemeenheden 

België omvat drie gewesten : het Vlaamse 
gewest, het Waalse gewest en het Brusselse 
gewest. 

Het Vlaamse gewest omvat de provincies 
Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Viaande-
ren en Limburg, alsmede de administratieve 
arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde. 

Het Waalse gewest omvat de provincies 
Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, 
alsmede het administratief arrondissement 
NIjvel. 

Het Brusselse gewest omvat het administra
tief arrondisement Brussel-Hoofdstad. 

hoofdstuk II - bevoegdheden 

artikel 2 
Onvermiderd de bevoegdheden welke aan 

de cultuurraden toegewezen zijn krachtens 
artikel 59 bis van de Grondwet, oefenen de 

gewesten, overeenkomstig de nadere rege-
sn bepaald in artikel 3, de bevoegdheid uit 

In verband met de volgende aangelegenhe
den : 

1- de stedebouw, de ruimtelijke ordening 
en het grondbeleid ; 

t . het beleid Inzake gewestelijke economi
sche expansie en tewerkstelling ; 

8. bepaalde aspecten van de Industriële 
wetgeving en van het energiebeleid ; 

4. het huisvestingsbeleid ; 
I . het gezins- en demografisch beleid j 
6. de hygiëne en de volksgezondheid ; 
T. de beroepsopleiding en de omscholing i 
>. het toerisme en het onthaalbeleid ; 
9. de visvangst, de jacht en de bossen ; 

W. het saneren van de industriële- en steen
koolvestigingen ; 

t l . de subsidiëring van verwervingen en wer
ken van de territoriaal gedecentraliseer
de overheden en instellingen ; 

12. de afbakening, territoriaal bevoegdhelds-
gebled, van de agglomeraties en de fe
deraties van gemeenten, de verandering 
en correctie van de grenzen van de agglo
meraties, de federaties van gemeenten 
en de financiële bijstand aan deze instel
lingen en aan de provincies. 

De gewesten mogen de provincies, agglo
meraties, federaties en gemeenten belasten 
met het vervullen van bepaalde opdrachten, 
die tot de hoger opgesomde aangelegenhe
den beperkt zijn. 

artikel 3 
§ 1 — De gewestelijke vergaderingen kun

nen, ieder wat haar betreft, de in artikel 2 
bedoelde aangelegenheden bij wege van ge
westelijke reglementen regelen, voor zover 
en zolang die niet door de wet of door regle
menten van algemeen bestuur zijn geregeld. 

§ 2 — De wet kan de gewestelijke vergade
ringen bij uitdrukkelijke delegatie machtigen 
de aangelegenheden, welke zij erkent als 
behorende tot die welke in artikel 2 zijn op
gesomd, geheel of ten dele alleen te rege-
fen. Zij kan regelen en algemene beginselen 
bepalen waarmede de gewestelijke reglemen
ten moeten overeenstemmen. 

§ 3 — Een bij toepassing van de boven
staande paragrafen genomen gewestelijk re
glement kan niet opgeheven of gewijzigd 
worden bij een reglement van algemeen be-
atuur. 

artikel 4 
De wet kan de gewestelijke vergaderingen 

machtigen tot het sluiten van internationale 
overeenkomsten in de gevallen en op de 
Wijze die zij bepaalt. 

iedere door de gewestelijke vergaderingen 
genomen beslissing moet stroken met de 
door de Staat bekrachtigde internationale ver
bintenissen. 

hoofdstuk III 
artikel 5 

de organen 

In elk gewest is er een gewestelijke ver
gadering • gewestraad » en « assemblee 
régionale » genoemd, en een gewestelijk uit
voerend college. 

artikel 6 
§ 1 — De gewestraad bestaat uit zestig le

den verkozen door de provincieraadsleden 
onder voorbehoud van artikel 9 § 2. 

§2 — In de Vlaamse en Waalse gewestra
den telt iedere provincie zoveel leden als het 
aantal malen dat de deler van het gewest, 
bekomen door het bevolkingscijfer van het 
west te delen door het totale aantal te be
geven zetels, in haar bevolkmgscijfer is ver
vat, met dien verstande dat de overblijvende 
zetels worden toegekend aan de provincies 
met het grootste nog niet vertegenwoordigde 
bevolkingsoverschot. 

In de provincie Brabant wordt echter al
leen rekening gehouden met de bevolking 
van de administratieve arrondissementen Leu

ven en Halle-Vllvoorde, voor het Vlaamse ge
west en met de bevolking van het administra
tief arrondissement Nijvel voor het Waalse 
gewest. 

Vooraleer tot een vernieuwing van de pro
vincieraden over te gaan, stelt de minister 
van Binnenlandse Zaken het aantal zetels 
vast die aan elke provincie en aan de ge
deelten van provincies bedoeld bij artikel 7 
worden toegekend op basis van het laatste 
officiële bevolkingscijfer zoals het in het 
Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Voor 
de provincie Luik bepaalt de minister van 
Binnenlandse Zaken eveneens het aantla ze
tels dat wordt toegekend aan het Duits taal
gebied. Dit beschikt over tenminste 1 zetel. 

artikel 7 
Het hoofdkiesbureel van het arrondisse

ment, waar de provinciehoofdplaats is gele
gen, berekent voor deze provincie de verde
ling der zetels tussen de lijsten van de le
den van de gewestraad bedoeld in art. 9. 

Voor deze verdeling wordt toepassing ge
maakt van artikel 167 van het Kieswetboek, 
waarbij het aantal in de schoot van de pro
vincieraad gekozen raadsleden als kiescijfer 
wordt in aanmerking genomen. 

In de provincie Brabant wordt rekening ge
houden : 
— voor de Vlaamse gewestraad, met het aan
tal raadsleden in de provincieraad gekozen 
door de districten van het kiesarrondisse
ment Leuven, en in het kiesarrondissement 
Brussel, door de districten Malle en Vilvoor
de, alsook met de raadsleden gekozen door 
de districten Anderlecht, Eisene, Sint-Gillis, 
Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek die op 
het ogenblik van hun verkiezing als provin
cieraadslid hun woonplaats hebben in het 
administratief arrondissement Halle-Vilvoor-
de ; 
— voor de Waalse gewestraad, met het aan
tal raadsleden In de provincieraad gekozen 
door het district van het kiesarrondissement 
Nijvel ; 
— voor de Brusselse gewestraad, met het 
aantal raadsleden In de provincieraad geko
zen door de districten Brussel en Sint-Jans-
Molenbeek in het kiesarrondisesment Brus
sel, alsook met de raadsleden gekozen door 
de districten Anderlecht, Eisene, Sint-Gillis, 
Slnt-Joost-ten-Node en Schaarbeek die op 
het ogenblik van hun verkiezing als provincie
raadslid hun woonplaats hebben in het ad
ministratief arrondissement Brussel. 

In de provincie Luik wordt geen rekening 
gehouden met het aantal provincieraadsle
den die op het ogenblik van de verkiezingen 
hun woonplaats hebben in een gemeente van 
het Duits taalgebied. 

artikel 8 ' ' ^ ^ . ; . 
Wanneer een zetel gelijkelijk aan verschil

lende lijsten toevalt, is artikel 168 van het 
Kieswetboek van toepassing. 

Bij gelijkheid van kiescijfers wordt de ze
tel evenwel toegewezen aan de lijst welke 
bij de verkiezingen voor de provincieraad de 
meeste stemmen behaald heeft in de provin
cie, en, wat de provincie Brabant betreft, in 
de arrondissementen en districten bedoeld 
bij artikel 7. 

artikel 9 
§ 1 — Voor zover hij over een zetel be

schikt overeenkomstig de bij de artikelen 7 
en 8 bedoelde verdelingsregelen, dient iede
re groep van provincieraadsleden welke een 
lijst heeft voorgedragen voor de mandaten 
van provincieraadslid, een lijst van leden 
van de vergadering in waarvan het aantal 
gelijk is aan het aantal door die verdeling 
toepte kennen zetels ; elke lijst is geldig 
wanneer zij medeondertekend Is door de 
meerderheid van raadsleden die deel uitma
ken van de groep. 

Voor de provincie Brabant worden de groe
pen samengesteld volgens het territoriaal 
gebied bedoeld In artikel 7 . 

De in het eerste lid bedoelde lijsten wor
den aan de voorzitter van de provincieraad af
gegeven op de dag, bepaald voor de benoe
ming van de provinciale senatoren. De voor
zitter gaat na of aan de voorwaarden voldaan 
is. 

§ 2 — De leden van de Waalse gewestraad 
waarvan de zetel of zetels toegekend werden 
aan het Duitse taalgebied overeenkomstig 
artikel 6, § 2 worden bij geheime stemming 
verkozen door de Raad van de Duitse cultu
rele gemeenschap. 

De raadsleden maken aan de voorzitter een 
lijst over met de namen die zij in volgorde 
onder hen aanduiden om lid te zijn van de 
Waalse gewestraad, naar rato van het aantal 
aan het Duitse taalgebied toegekend zeteis. 

De raadsleden die het hoogste aantal stem
men hebben bekomen zijn verkozen. Wanneer 
een zetel bij gelijke stemmen aan meerdere 
raadsleden toekomt, wordt de zetel toegekend 
aan degene die de beste plaats heeft en, bij 
gelijke plaats, aan de oudste. 

artikel 10 
Om tot lid van de gewestelijke vergadering 

te worden gekozen en lid ervan te blijven 
moet men : 
1) Belg zijn van geboorte of de grote natura

lisatie hebben bekomen ; 
2) ten volle 21 jaar oud zijn ; 
3) zijn woonplaats in het gewest hebben. 

Onverkiesbaar is, de gehuwde, weduwe ge
worden of gescheiden vrouw die de hoeda
nigheid van Belg slechts door haar huwelijk 
heeft bekomen of die hoedanigheid door haar 
huwelijk heeft verloren en haar niet heeft 
terugverkregeiu 

KRITIEK OP EN BEOORDELING VAN HET ONTWERP 

DOOR DE VOLKSUNIE 

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN. 

(cfs. ook de kritische beoordeling die vorige week op p. 1 van «Wi{» 
verscheen) 

1) Het ontwerp kreëert niet de regionalizering, is niet self-executing. 
Inderdaad, uit de artikelen 26 en 36 blijkt : 

— dat de regelen voor de organizatie en de werking van de organen 
bij de wet bepaald worden (art. 26) : er dient daarvoor dus nog een 
wet te komen. 

— dat voor de overdracht ( = toekennen van bevoegdheden aan de 
gewestorganen) telkens nog delegatiewetten nodig zijn (art. 3 6 ) , 
m.a.w. het ontwerp zelf draagt die bevoegdheden niet over. 

2) Vastgesteld moet worden dat de toelichtende nota niet altijd over*« 
eenstemt met de tekst van het voorgestelde ontwerp, en aldus mislei
dend is. 

Aldus bijvoorbeeld onder « I. Bevoegdheden », punt 2 (van de toelich
tende nota) dat handelt over de fusie van gemeenten, verdeling kre
dieten van het gemeentefonds, de betoelaging van provinciale en ge
meentewerken ; dit komt niet voor In de tekst. 
Aldus « II. Organen » punt 2 (tegengaan van politizering, terwijl in 
feite het tegenovergestelde het geval Is). 

Aldus wordt van de blijvende bevoegdheid van het Parlement voof 
de « regionale materies », en van de strenge voogdij niet gesproken. 

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE BEVOEGDHEDEN. 

1) De materies waarover de gewesten bevoegdheid zullen hebben, 
worden opgesomd in artikel 2. 
Deze bevoegdheden zouden c l . kunnen uitgebreid worden met o.m. T 

— Binnenlandse Zaken ( In het bijzonder de voogdij over alle plaatse-' 
lijke besturen : gemeenten, federaties en agglomeraties, provlncles^^ 

— Landbouw (volledig 

— Middenstand. 

niet enkel jacht, visserij en bossen). 

— Sociaal Beleid (volledig : niet alleen gezins- en demografisch 
beleid); 

— Openbare Werken met gewestelijk karakter. 

— Milieubeheer. 

— Bepaalde aspekten van Justitie (gevangeniswezen, magistratuur), 

— Eventueel ook onderwijs, voor zover dat niet onder de Cultuurauto-
nomie zou begrepen zijn. 

Opgemerkt weze dat de punten 7° (beroepsopleiding en omscholing) 
en 8° (toerisme en onthaalbeleid) tot de Cultuurautonomie schijnen te 
behoren. 

2 ) In artikel 3 wordt dan de normatieve bevoegdheid van de gewest
raden geregeld. Op te merken valt dat gesproken wordt van « gewes
telijke reglementen », niet van dekreten. 
Belangrijk is dat de gewestelijke vergadringen de gewestelijke mate
ries slechts mogen regelen « voor zover en zolang die niet door de wel 
of door reglementen van het algemeen bestuur zijn geregeld ». 
Dus wet en koninklijk en ministerieel besluit blijven evenzeer bevoegd, 
en hebben zelfs voorrang, betreffende de regionale materies : de ge
westorganen mogen niet eens optreden wanneer er desbetreffende 
een wet, KB of MB bestaat. De wet kan later ook een « gewestelijk re
glement » afschaffen of wijzigen... 

Wat de « reglementen van algemeen bestuur » (KB en MB) betreft, is 
er tegenstrijdigheid tussen § 1 en § 3 : uit het eerste (cfr. « zolang ») 
zou moeten afgeleid worden dat een KB of MB een gewestelijk regle
ment kan afschaffen, — het tweede zegt het tegenovergestelde. 
Doch hoe dan ook, wanneer koning of minister vooraf gereglemerw 
teerd hebben, heeft de gewestraad geen bevoegdheid! 

OPMERKING t 

Dat alles bli jft zo, nadat alle delegatlewettten zouden gestemd z l j n ^ 
De mogelijkheid om materies te delegeren naar de eksklusleve b©» 
voegdheid van de gewestraden, geregeld in § 2, is nogal onduldeliik, 
en wanneer « regelen en algemene beginselen » kunnen bepaald wor
den waarmee de gewestelijke reglementen moeten overeenstemmen, 
wordt hiermee een gelijkaardige ondergeschiktheid gekreëerd als die 

van een koninklijk besluit of provinciaal reglement 
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De verkiesbaarheidsvereisten moeten ten 
laatste de dag van de verkiezing verenigd 
zijn. 

Artikel 24 van de wet van 19 oktober 1921 
houdende inrichting van de provincieraads
verkiezingen is van toepassing wat de ge
westraden betreft. 

artikel 11 
De arti!<elen 25, behalve het laatste lid, en 

26 van de wet van 19 oktober 1921 tot rege
ling van de provincieraadsverkiezingen zijn 
van toepassing wat de gewestraden betreft. 

Het provincieraadslid dat tot lid van een 
gewestraad is gekozen moet binnen 8 dagen 
na het onderzoek van de geloofsbrieven, voor 
de gewestraad of voor de provincieraad op
teren. De optietermijn gaat voor de opvolger 
slechts In na het bijkomend onderzoek van 
de geloofsbrieven Ingevolge de eerste optie. 

artikel 12 
§ 1 — De gewestraad wordt vernieuwd bij 

elke algemene vernieuwing van de provincie
raden. 

§ 2 — Ingeval een lid zich terugtrekt of 
wanneer een vacature ontstaat bij de gewest
raad, voorzien de provincieraadsleden die 
voorheen de bedoelde zetel verkozen hebben, 
In de vacature door een nieuwe aanstelling ; 
de opvolger voltooit het mandaat van zijn 
voorganger. 

artikel 13 
De wet bepaalt de regels voor de geldig-

verklaring van de mandaten. 

artikel 14 
De Koning benoemt b!rineh'3e regering 

bij ledere gewestraad een minister, die de 
verbinding tussen de regering en de gewest
raad moet verzekeren. 

artikel 15 
De minister van het gewest of het rege

ringslid dat hem vervangt heeft zitting in de 
gewestraad en het woord moet hem worden 
verleend wanneer hij het vraagt. 

De gewestraden kunnen de aanwezigheid 
van de minister van het gewest of van het 
regeringslid dat hem vervangt vorderen. 

De politieke verantwoordelijkheid van de 
minister van het gewest blijft tot het exclu
sief domein van de Wetgevende Kamers be
horen. 

artikel 16 
De vergadering heeft het recht van onder

zoek. 

artikel 17 
ledere gewestraad kan voor de uitvoering 

van zijn gewestelijke reglementen straffen 
bepalen, die een gevangenisstraf van zes 
maanden en een geldboete van vijfduizend 
frank niet mogen overschrijden. 

artikel 18 
Geen enkel gewestelijk reglement Is bin

dend zolang het niet bekendgemaakt Is In de 
door de wet voorgeschreven vorm. Het wordt 
van kracht de tiende dag na die van zijn be
kendmaking, tenzij het een andere termijn 
bepaalt. 

artikel 19 
De hoven en rechtbanken passen de ge

westelijke reglementen slechts toe in de 
mate dat zij getroffen zijn binnen de per
ken van de delegatiewet, in de In artikel 3, 
§ 2, bedoelde gevallen, en, in de andere ge
vallen voor zover dat zij in overeenstemming 
zijn met de wetten. 

2de DEEL • 
HET GEWESTELIJK UITVOEREND COLLEGE 
artikel 20 

Het college telt zeven leden. 
Het wordt voorgezeten door de minister 

van het gewest. Deze is niet stemgerechtigd. 

artikel 21 ' 
Bij zijn hernieuwing verkiest de gewest

raad uit zijn midden de leden van het gewes
telijk uitvoerend college. 

De verkiezing geschiedt bij geheime stem
ming en bij volstrekte meerderheid, door zo
veel afzonderlijke stemmingen als te ver
kiezen leden zijn ; de rang van de leden van 
het uitvoerend college wordt door de volg
de van de stemmingen bepaald. 

Indien bij de eerste stemming geen enke
le kandidaat de meerderheid heeft behaald, 
dat wordt overgegaan tot een tweede stem-
mingom te kiezen tussen de twee kandidaten 
die het grootste aantal stemmen behaalden. 
Bij staking van stemmen wordt de voorkeur 
gegeven aan de oudste kandidaat. 

Dezelfde regelen gelden wanneer In een 
vacature bij het college moet worden voor
zien. 

artikel 22 
In het kader van de bevoegdheden die aan 

het gewest zijn toevertrouwd, wordt het uit
voerend college door middel van verordenin
gen belast met : 

1. de uitvoering van de reglementen van de 
raad ; 

2. de uitvoering van de wetten, decreten en 
algemene besluiten ; 

3. het beheer van de inkomsten, de ordon-
nancering van de uitgaven en het toezicht 
op de boekhouding ; 

4. het bestuur van het patrimonium en van 
de instellingen, alsmede het behoud van 
de rechten van het gewest ; 

5. de leiding van de werken ; 
6. de benoeming, de leiding van en de con

trole op de personeelsleden ; 
7. het uitreiken van vergunningen en toela

tingen ; 
8. het optreden in rechte, hetzij als eiser, 

hetzij als verweerder ; 
9. de verwervingen en onteigeningen, 

alsmede in het algemeen alle daden met 
een individuele draagwijdte. 

artikel 23 
Het uitvoerend college bepaalt in zijn huis

houdelijk reglement op welke wijze het zijn 
bevoegdheden uitoefent. Het kan de uitoefe
ning van zijn bevoegdheid onder zijn leden 
verdelen. 

artikel 24 
De uittredende of ontslagnemende leden 

van het uitvoerend college oefenen hun man
daat uit tot zij worden vervangen. 

Het ontslag uit de functies van lid van het 
uitvoerend college wordt schriftelijk aan de 
gewestraad gericht. 

artikel 25 
De bepalingen van artikel 18 zijn van toe

passing op de verordening met reglementai-
" « ^ draagwijdte. 

AFDELING 3 • 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
artikel 26 

De regelen voor de organisatie en de wer
king van de organen worden bij de wet be
paald. 

artikel 27 
De Koning kan, binnen tien dagen na de 

betekening van de beslissing, de uitvoering 
schorsen van de reglementen en gewestelij
ke verordeningen die de wet schenden of de 
belangen van een ander gewest ernstig scha
den. 

Het schorsingsbesluit wordt onmiddellijk 
aan de gewestraad of aan het college bete
kend. 

Indien de Koning, binnen dertig dagen na 
het schorsingsbesluit, de betroicken regle
menten en gewestelijke verordeningen niet 
heeft vernietigd bij een gemotiveerd en in 
ministerraad overlegd besluit, zijn zij uit
voerbaar. 

artikel 28 
De griffier woont de zittingen van de ver

gadering en van het uitvoerend college biji 
en maakt het proces-verbaal ervan op. 

hoofdstuk IV • personeel 

artikel 29 
De besturen en diensten waarvan de be

voegdheden aan de gewesten worden over
gedragen, worden ambtshalve en tegelijker
tijd met de overdracht van de bevoegdheden 
naar die gewesten overgeheveld. 

Die besturen en diensten worden vooraf 
Ingedeeld in onderafdelingen bestemd voor 
het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse 
gewest. 

De personeelsleden van die onderafdelin
gen worden eveneens ambthalve naar de 
respectieve gewesten overgeheveld. 

De wet bepaalt de maatregelen die de ver
kregen rechten inzake het geldelijk, admini
stratief en pensioenstatuut van de betrakken 
personeelsleden waarborgen. 

Onverminderd de bepalingen van voor
gaand lid, bepaalt de raad binnen de perken 
van de door de Koning vastgelegde algemene 
bepalingen, de personeelsformatie en het 
administratief en geldelijk statuut van de 
personeelsleden en Is de pensioenregeling 
van het Rijkspersoneel van toepassing op het 
personeel van de gewesten. 

artikel 30 
De bepalingen van de artikelen 17, 18, 19 

en 20 van de wet op het gebruik van de ta
len in bestuurszaken gecoördineerd op 18 
juli 1966 zijn van toepassing op het gewest 
Brussel. 

De personeelsleden van het gewest Brus
sel, met uitzondering van hen die ambtshalve 
worden overgeheveld, vallen onder de toe
passing van de bepalingen van artikel 21, § 1 
tot en met 6 van de wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken gecoördineerd 
op 18 juli 1966. 

De personeelsleden van het gewest Brus
sel die ambtshalve worden overgeheveld 
moeten aan de vereisten gesteld in het voor
gaande lid voldoen binnen het jaar te reke
nen vanaf de datum van de oveheveling van 
de bevoegdheden van de dienst waartoe zij 
behoren. 

Vanaf de graden van rang 11 van de ad
ministratieve hiërarchie van de Rijksbesturen, 
worden de betrekkingen In gelijke mate voor
behouden aan ambtenaren van de beide taal
rollen. 

3) In artikel 27 wordt de voogdij over de gewestraden georganizeerd : 
zi| staan onder de administratieve voogdij van de regering (niet eens 
van het nationale parlement), die gewestelijke reglementen kan schor
sen en vernietigen, zulks op zeer rekbare gronden (reglementen en 
verordeningen die de wet schenden of de belangen van een ander 
gewest ernstig schaden), — en zonder verhaal. 
Nu zou het wellicht aanvaardbaar zijn, dat, mits een aangepaste proce
dure, aan het parlement het laatste woord wordt gegeven in geval van 
konflikten, — doch zulke voogdij toekennen aan de regering is niet 
verenigbaar met het begrip « regionalisering », late staan « federali-
zering ». 
Deze voogdij onderstreept niet alleen het ondergeschikt karakter van 
de gewestorganen, doch kan ook tot immobilisme leiden, wanneer 
men gewoon nog maar zou dreigen met vernietiging van reglementen 
of verordeningen door de regering... 

OPMERKINGEN WAT DE ORGANEN BETREFT. 

Er zijn twee organen : de Gewestraad en het Uitvoerend College. 

1 ) DE GEWESTRAAD. 
Dit moet het « wetgevend » orgaan zijn van de gewesten. 
Nu is vooreerst de wijze van verkiezing (door de provincieraden) prak
tisch door de provincieraadsfrakties) niet aanvaardbaar (artikel 6 ) . 
Een op dergelijke wijze gekozen beraadslagende vergadering kan wei
nig politiek gezag en gewicht hebben, daar zij niet demokratisch ver
kozen is. _< s,< f % 
De wijze van verkiezing brengt bovendien de bestendiging pTee Van 
de provincieraden en dus ook van de provincies, zodat van afschaffing 
daarvan geen sprake meer zou kunnen zijn. 
Deze wijze van verkiezing belet ook het eventueel later doen samen
vallen van gewestraden en kuituurraden (zoals gevraagd werd op het 
jongste CVP-congres...). 

Doordat er geen verkiezingen zi jn, ontbreekt de demokratische kon-
trole ; bovendien zullen de leden van de gewestraden in de praktiik 
aangeduid worden door de partijbureau's. Gevolg t- versterking van 
de « particratie ». .y^f^^ë^^^mmi^m 

De gewestraden dienen volgens één of ander sisteem rechtstreeks te 
worden verkozen z 

ofwel rechtstreekse verkiezing speciaal voor de gewestraad; in dat 
geval zal een intentieverklaring nodig zijn tot wijziging van art. 59bis 
van de Grondwet, om het samenvallen van de Cultuurraden met de 
Gewestraden mogelijk te maken in één enkele gewestelijke raad. 
Ofwel de taalgroepen in Kamer en Senaat ( = Cultuurraad) worden 
ook de Gewestraden. Het nadeel hieraan verbonden is het gebleken 
immobilisme van de Cultuurraden. 

In elk geval zou van nu af aan moeten bepaald worden hoe men tot 
het samenvallen van Cultuurraden en Gewestraden denkt te komen, — 
iets wat o.m. ook door de CVP wordt gewenst, of althans in haar con
gresresoluties voorkomt. 

Wat het « Gewest Brussel » betreft, nog afgezien van de noodzakelijk
heid dat dit Brusselse gewest niet op dezelfde voet wordt geplaatst 
als het Vlaamse en het Waalse, weze opgemerkt dat : 
in het stelsel dat in art. 7 wordt bepaald, er geen enkele waarborg is 
voor een dergelijke vertegenwoordiging van de Vlamingen; zowel in 
Raad als College zijn zij fataal een machteloze minderheid. 
De pariteit, minstens in het College, dient te worden verzekerd. 

— De variante « agglomeratieraad vervult de rol van gewestraad » 
valt te verkiezen, doch op de uitdrukkelijke voorwaarde dat die agglo
meratieraad op eerlijke wijze wordt samengesteld, hetgeen een wijzi
ging van de wet op de agglomeraties en federaties van gemeenten 
vergt (te Brussel, verkiezingen volgens afzonderlijke kandidaten- en 
kiezerslijsten, en een werklijke pariteit in het agglomeratiekollege). 
Hier moge nog eens gewezen worden op de mogelijkheid en wense
lijkheid om de materies te splitsen in personele en terrioriale. Voor de 
« personele materies » zouden ook te Brussel de Vlaamse respektieve-
lijk Waalse Gewestraad en College dienen bevoegd te zijn. 

HET GEWESTELIJK UITVOEREND COLLEGE: 

Dit betreft vooral de artikelen 20 en 2 1 . Hierbij valt op te merken dat 
het in strijd is met de gewestelijke autonomie, dat de minister het Col
lege zou voorzitten. Dat de leden van het Uitvoerend College blijkbaar 
voor de hele duur van de legislatuur worden verkozen, en dat zij niet 
door een votum van wantrouwen ten val kunnen worden gebracht. Zij 
hebben m.a.w. geen politieke verantwoordelijkheid tegenover de Ge
westraad I (cfr de Bestendige Deputaties, colleges van burgemeester 
en schepenen.) 
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hoofdstuk Y - financiën 

artikel 31 
De wet bepaalt jaarlijks, vóór 1 november, 

de bedragen van de middelen die ter beschik
king van elk gewest zullen worden gesteld 
door opneming van de algemene Rijksmidde
len, op de begroting van het volgende dienst
jaar. Die bedragen worden berekend rekening 
houdend met de bevolkingscijfers van elk 
gewest zoals die blijken uit de laatste offici
ële bevolkingstelling gepubliceerd in het Bel
gisch Staatsblad. Er wordt eveneens rekening 
gehouden met de oppervlakte van het ge
west en met mathematische criteria voort
vloeiend uit officiële statische gegevens. 

artikel 32 
De Koning bepaalt ieder jaar de bedragen 

die door elk der gewesten zullen mogen ge
leend worden. 

artikel 33 
Elke raad maakt vóór 20 november de be

groting op voor het volgende dienstjaar. 
Alle ontvangsten en uitgaven worden op 

de begroting gebracht die artikelgewijs wordt 
gestemd. 

artikel 34 
Het totaal van de op de begroting gebrach

te uitgaven mag niet hoger liggen dan het 
totaal der ontvangsten. 

In geval van overschrijding is de begroting 
niet uitvoerbaar en mag geen enkele uitgave 
er worden op aangerekend. 

artikel 35 
De reglementen en gewestelijke verorde

ningen mogen geen rechten doen ontstaan 
ten gunste van derden tenzij in de mate 
waarin de daartoe vereiste kredieten be
schikbaar zijn op de uitvoerbare begroting 
van het jaar waarin zij moeten aangewend 
worden. 

hoofdstuk VI -

ovrgangs- en slotbepalingen 

artikel 36 
Voor de bij artikel 2, 1ste lid... bedoelde 

materies zal uiterlijk op 31 december '73 een 
delegatiewet worden genomen. Voor de an
dere bij artikel 2, 1ste lid... bedoelde mate
ries zullen jaarlijks delegatiewetten worden 
genomen, waarvan de laatste uiterlijk op 31 
december 1977 wordt getroffen. 

artikel 37 

De provincieraden en. wat de provincie Bra
bant betreft, de raadsleden verkozen in de 
bij artikel 7 bedoelde arrondissementen en 
kiesdistricten, worden door de Koning bij een 
in ministerraad overlegd besluit in buitenge
wone vergadering opgeroepen om de leden 
van de gewestraden voor de eerste maal te 
verkiezen. 

artikel 38 ' 

De leden van de regering oefenen de pre
rogatieven uit en nemen de verplichtingen 
op van de minister van het gewest, zoals die 
bepaald zijn bij artikel 15, zolang voor de ma
teries waarmede zij belast zijn geen delega
tiewet is genomen. 

VARIANTEN 

artikel 21 

Bij zijn hernieuwing, duidt de gewestraad 
uit zijn midden de leden van het geweste
lijk uitvoerend vollege aan. 

Het voorlopig bureau bepaalt onmiddellijk 
het aantal leden van het college dat res
pectievelijk aan elke lijst toekomt. Daartoe 
past het artikel 167 van het Kieswetboek 
toe en beschouwt het als kiescijfer het 
aantal mandaten voor elk van de lijsten in 
de raad. 
Wanneer een zetel gelijkelijk toekomt aan 
verscheidene lijsten wordt hij toegekend aan 
deze die het hoogste kiescijfer heeft beko
men en, in geval van gelijke kiescijfers, aan 
de lijst waarop de jongste kandidaat voor-
koml. 

hoofdstuk V bis. 
BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE 

HET BRUSSELSE GEWEST 

In afwijking van de artikelen 6 tot 13, "20, 
21, 24 en 37 van deze wet, oefenen de or
ganen van de Brusselse agglomeratie de 
functies uit van het Brusselse gewest. 

Voor hen gewestelijke opdracht zijn de or
ganen van de agglomeratie, wat hun orga
nisatie en werking betreft, evenwel aan de 
bepalingen van deze wet onderworpen. 

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE FINANCIEN. 

De Gev^esten hebben enkel (volgens artikel 31 van het ontwerp) d« 
dotaties die jaarlijks ter beschikking gesteld worden door het nationaal 
parlement. Dus : geen enkele financiële onafhankelijkheid ! 
Wanneer men eerlijk autonomie w i l , en bovendien enigszins logisch 
wil zijn, dient tenminste een zeer belangrijk gedeelte van de financiële 
middelen te worden verstrekt op basis van belastingopbrengstten dia 
uit de gewesten zelf komen, en die eens en voorgoed, minstens voor 
geruime t i jd, worden vastgesteld. Aldus b.v. lokalizeerbare belastingen 
(onroerende voorheffing, registratierechten, successierechten en/of an
dere). Ook dat is iets wat ook door het jongste CVP-kongres werd voor
gestaan... 
Slechts voor een deel zouden deze forfaitair en regionaal vastgestelde 
middelen aangevuld worden met dotaties, waarmee dan korrekties dia 
zouden kunnen nodig blijken kunnen worden uitgevoerd. 

OPMERKING : 
Ook voor het aangaan van leningen is de toelating van de koning 
( = de regering) nodig. 

ONS BESLUIT 
•^ Het Ontwerp-De Saeger voert een administratieve decentratiiatia 
in, geen autonomie, geen politieke gewestvorming. 

^ Er wordt alleen een nieuwe, bijkomende, bestuurslaag gekreëerd, 
die in alle opzichten gewoon een gedecentraiizeerde administratie is, 
zoals provincies of gemeenten : 
— ook wet of KB of MB mogen dezelfde materies regelen, en hebben 
zelfs prioriteit; 
— de Rechtbanken hebben toetsingsrecht betreffende de reglemen
ten van de gewestraden, en passen die slechts toe voor zover zij in 
overeenstemming zijn met de wetten, of desgevallend binnen de per
ken van de delegatiewet blijven (zelfde regeling als voor b.v. provin
ciale reglementen... art. 107 Grontwet). 
— Er is voogdij van de koning op reglementen en verorderingen, en 
op een deel van de financiële middelen. 
— De uitvoerende kolleges zijn niet politiek verantwoordelijk (cfr. 
Bestendige Deputaties en Schepenkolleges) ; 
— Financieel staan zij in een zelfs ongunstiger pozitie dan de provin
cies en gemeenten. 

•^ Er wordt niet meer dan een soort superprovincies opgericht, maar 
zonder demokratisch kontakt (verkiezing) met de burgers. 

^ Voor Brussel is de regeling meer dan onbevredigend. 

•^ Voor het Duitse taaigebied, zonder meer ingedeeld bij het Waalse 
gewest, is er een regeling die voor de inwoners van het Duitse gebied 
ongetwijfeld onaanvaardbaar is. 

HOE ONGELOOFWAARDIG IS DE CVP? 
Veertien dagen geleden noemde CVP-voorzitter Martens 

het ontwerp-De Saeger « een der meest ernstige voor

stellen die er de laatste jaren zijn geweest ». Dan is er de 

laatste jaren blijkbaar toch niet veel zinnigs uit de bus 

gekomen... Aan de hand van bijgaande letterlijke uittrek

sels uit de resoluties van het jongste CVP-congres (Ant

werpen 6-7-8 oktober 1972) betreffende de gewestvor

ming, kunnen onze lezers nagaan in welke mate Oe Sae

ger géén rekening heeft gehouden met het programma 

van zijn eigen partij. Het volstaat bijvoorbeeld de eerste 

twee objectieven te lezen waardoor de CVP zich bij de be

sprekingen zou laten leiden. Hoe ongeloofwaardig de CVP 

wel is zullen wij pas goed kunnen nagaan wanneer een 

nieuwe regeringsverklaring zou klaarkomen. Of dienen al 

de maneuvers van tegenwoordig slechts als aanloop naar 

een nieuwe verkiezingsstrijd, waarin de CVP nog maar 

eens zal beloven dat zij het nadien zal doen? Als wij haar 

congresteksten lezen (waarin zij een eind in de richting 

van het VU-programma komt] kunnen wij besluiten: de 

CVP zegt het al, maar zij doet het nog niet! 

« De CVP wil de staatshervorming, die door de herziening 
van de grondwet werd ingezet tot voltooiing brengen op 
basis van de volgende beginselen : 

— De politieke struktuur die wij nastreven voor het land, 
in uitvoering van wat de grondwet bepaalt, is deze van een 
geregionaliseerde Staat met het doel een bredere demo-
kratie, een grotere doorzichtigheid van de besluitvorming 
en van het bestuur en een versoepeling van de voogdij 
tot stand te brengen. Daarom wordt ervan uitgegaan dat 
een maximum van autonome bevoegdheden aan de regio
nale en lokale besturen moet worden toegekend en dat 
het aantal bestuurslagen zo beperkt mogelijk moet wor
den gehouden. 

— Een hervorming van de instellingen en een herverde
ling van de bevoegdheden houdt een herziening in van de 

beslissing over de verwerving, de toekenning en de be
steding van de financiële middelen. Ook hier dient ervan 
uitgegaan dat de verschillende bestuurslagen zoveel mo
gelijk over eigen financiële middelen moeten beschikken 
zonder voor alles en nog wat op subsidies van een hogere 
bestuurslaag een beroep te moeten doen. 

De CVP stelt vast dat de regering binnen het voorziene 
tijdschema een wetsontwerp zal indienen tot uitvoering 
van artikel 107 quater van de grondwet. 

Het regeerakkoord voorziet dat, vermits de meerder
heidspartijen niet over de 2/3 van de stemmen beschik
ken, een definitieve regeling moet gezocht worden in het 
Parlement zoals dit het geval was voor de herziening van 
de grondwet. 

De CVP dringt aan op een spoedige behandeling van 
het regeringsontwerp en het tot stand komen in het Par
lement van een waarachtige dialoog tussen de gemeen
schappen en de politieke partijen. 

De CVP zal zich bij deze besprekingen laten leiden door 
de volgende objektieven : 

1. Van bij de aanvang moet gestreefd worden naar een 
zo groot mogelijke samenwerking tussen de kultuurraden 
en de gewestraden zodat alle gewestelijke bevoegdheden 
krachtens hun interne ontwikkeling, uiteindelijk aan de
zelfde organen kunnen worden toevertrouwd. 

2. De samenstelling van de gewestraden moet de demo-
kratische uitdrukking zijn van de bevolking van het gewest; 
de gewestraden moeten binnen hun eigen bevoegdheids
sfeer op volstrekt autonome wijze kunnen optreden, zon
der te stoten op een nieuwe centraliserende voogdij. 
3. De gewestelijke politiek moet door aangepaste uitvoe
ringsorganen operationeel worden gemaakt. 
De leiding van de uitvoeringsorganen moet verzekerd wor
den door een gewestelijk uitvoerend kollege, aangeduid 
door de gewestraad en waarvan de aktie wordt gekoördi-
neerd met het centrale beleid langs een lid van de mi
nisterraad. 
De CVP verwerpt een nieuwe administratieve inflatie : 
naargelang het geval zullen de bestaande rijksdiensten die 
de regionale materies behartigen onder het gezag van de 

regionale organen worden gebracht en zullen de provin
ciale diensten door de regionale organen met bepaalde 
uitvoeringstaken kunnen belast worden. 
4. De bevoegdheden van de gewestraden moeten zich 
uitstrekken tot al wat van gewestelijk belang is, d.w.z. 
de aangelegenheden die in het gewestelijk kader op de 
meest doeltreffende wijze kunnen verwezenlijkt worden. 
De lijst van de bevoegdheden, opgesteld door de werk
groep van de 28 is daarvoor een goed uitgangspunt : 
evenwel moet voldoende ruimte overblijven voor een 
dinamische ontwikkeling ; de regionale infrastruktuur, de 
organisatie van de lokale besturen, het gewestelijk plan... 
zijn eveneens aangelegenheden van gewestelijk belang. 
5. Het gewestelijk beleid moet worden gevoerd met eigen 
financiële middelen die aan de verschillende gewesten 
worden toegekend op basis van lokaliseerbare belastin
gen. De gewestraden regelen autonoom de bestemming 
van deze middelen in het kader van de eigen'gewestelijke 
politiek en zijn financieel verantwoordelijk. 
6. Werkelijke noodsituaties in bepaalde landsgedeelten 
moeten mede door de nationale en Europese solidariteit 
worden weggewerkt. 
7. De grenzen van het Vlaamse gewest dienen samen te 
vallen met het Nederlands taalgebied ; die van het Waalse 
gewest met het Franse en het Duitse taalgebied, waarbij 
de integriteit van de Duitse kultuurgemeenschap moet 
beveiligd en bevorderd worden. De grenzen van het Brus
selse gewest moeten samenvallen met het taalgebied 
Brussel-hoofdstad. Dit gewest moet tevens een eigen 
kiesomschrijving vormen voor Kamer en Senaat met een 
gewaarborgde nederlandstalige en franstalige vertegen
woordiging. 
8. Tussen de drie gewesten moet een ruim en Institutio
neel overleg kunnen plaatsvinden betreffende alle ge
meenschappelijke problemen. 
9. De wet op de planning en de ekonomische decentrali
satie moet worden aangepast in funktie van de nieuwe 
politieke struktuur ». 

DE CVP ZEGT HET AL I 

MAAR ZE DOET HET NOG NIET.._ 
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hendrika hertogen en "het zeepaardje" 
Wie zich dikwijls ergert aan de niet altijd 

verantwoorde invoer van kinderboeken uit 

het buitenland, doet er goed aan Hendrika 

Hertogen te leren kennen. Deze jonge vrouw 

weet van aanpakken. Zij schrijft niet alleen 

kinderboeken, maar is zelfs gestart met een 

eigen kinderboekenclub. Wie nu is Hendrika 

Hertogen ? 

Afkomstig uit Limburg was zij vroeger on
derwijzeres in Vlijtingen. In haar vrije tijd 
schreef zij kinderverhalen en was zijn ont
spanningsleidster in de plaatselijke jeugd
beweging. Haar leerlingen en de meisjes in 
de jeugdbeweging waren aangenaam verrast 
door haar onuitputtelijke fantasie, haar mee
slepend dynamisme en haar benijdenswaar
dige kreativlteit. Op aansporing van bevoeg
de personen stelde zij haar kinderverhalen 
voor aan een Limburgse krant. De kulturele 
redaktie was er erg mee opgezet. Zo ver
scheen vijf jaar lang elke week op de jeugd-
bladzijde een verhaal van Hendrika Herto
gen. In 1966 verscheen haar eerste boek : 
« Ilse vertelt », een bundel van tien boeien
de kinderverhalen. Deze verhalen zijn bij
zonder vlot geschreven met oorspronkelijke 
sprookjesachtige motieven, sprankelend van 
levensvreugde en pittige humor. Nooit ver
loor zij het kontakt met de eigen leef- en 
denkwereld van het kind. De aantrekkelijke 
Illustraties werden verzorgd door Hedwige 
en Tony Hoebrechts. Dit eerste boek werd 
onmiddellijk een best-seller. Het bereikte 
een oplage van 5.000 exemplaren en kreeg 
daarenboven een aanmoedigingsprijs van het 
ministerie van Nederlandse Kuituur. Op de 
Internationale tentoonstelling van kinderboe
ken te München genoot • Ilse vertelt • de 
eer het Vlaamse kinderboek mede te ver
tegenwoordigen. 

MSfe 

Hendrtka Hertogen Is niet te spreken over 
de verregaande commercialisering van het 
kinderboek. Zij klaagt terecht de mindere 
kwaliteit aan van het doorsnee Vlaamse k\n-
derboek, vooral wat illustratie en opmaak 
in het algemeen betreft Daarom houdt zij 
eraan haar boeken zelf uit te geven. Dat dR 
heel wat kopbrekerij met zich medebrengt 
is vanzelfsprekend, maar het heeft ander
zijds talrijke voordelen die opwegen tegen 
de moeilijkheden. De schrijfster blijft baas 
over eigen werk, wat ten goede komt aan 
de kwaliteit, de illustratie en de lay-out. Niet 
alleen dat : de prijs van het kinderboek 
daalt gevoelig, wat een belangrijke faktor 

k i n d e r b o e k e n k l u b 

Hendrika Hertogen droomde reeds lang 
van een kinderboekenclub. Een dynamische 
vrouw lijk zij kan het niet lang bij dromen 
houden. De kinderboekenclub is werkelijk
heid geworden en kreeg de originele en 
sprookjesachtige naam • Het Zeepaardje •. 
Hiermede wil zij nieuwe perspectieven ope
nen. Een algemene klacht van ouders en 
leraars is dat hedendaagse kinderen lijden 
aan een « leesluiheid ». TV en de overkon-
sumptie van stripverhalen zijn hier natuur
lijk niet vreemd aan. Hendrika Hertogen wil 
aan dit nefaste verschijnsel tegemoet ko
men en tot een minimum herleiden. • Het 
Zeepaardje » is een bewuste en doordachte 
poging om het Vlaamse kinderboek estetisch 
en zinvol te handhaven tusen al de kitsch 
die op de markt gegooid wordt. 

In één jaar tijd schreef Hendrika Hertogen 
3 reeksen van 30 verhaaltjes : . Floortje de 
slak . voor kleurters van 3 tot 5 jaar, 
« Bingo, het groene aapje » van 6 tot 9 jaar 
en « Dorus op avontuur » voor kinderen van 
10 tot 12 jaar. 

Wij wensen Hendrika Hertogen zeer veel 
succes en wij hopen dat « Het Zeepaardje » 
een vast begrip in de wereld van het Vlaam
se kinderboek mag worden. 

hÜda uytterhoeven 

juulke 
— « En, zei de man met het ver

weerde gezicht, laat ons nog een koel 
borreltje drinken I ». 

Een echte « oude klare •> uit een 
stenen fles : waar vind je dat nog ? 

— « Op de voorbije dagen en op de 
vroegere jaren ! • en hij hief het klei
ne glas. « Op de mensen van toen en 
op wie me leerde oude klare drinken 
en vissen in het heldere rivierwater 
van vroeger ». 

Dertig jaar geleden had je nog klare 
grachten, en vijftig jaar voordien kon 
je nog in het centrum van de oude 
stad visjes verschalken onder een 
brug... 

— - Hij was mijn peetoom, vertelde 
de oude-klare-genieter, en heette zo
als ik, maar hij kreeg ook nog een 
bijnaam. De mensen gaven je dat 
meestal uit spot, maar Jef verdiende 
die uit respekt : • de ijzeren arm » 
noemden ze hem. Hij was niet alleen 
geweldig sterk, maar je vond geen ge
zelliger kerel... dat zag je ook aan zijn 
rode gezicht, en aan zijn iets rodere 
neus, en hij had een dikke snor ». 

En hij schonk zich nog een glaasje 
uit de tabaksbruine buisfles. 

— ' Hij woonde in dié Gentse volks
buurt, waar de mensen nog altijd lui
der en vrolijker en sappiger spreken 
dan elders in de stad. Tante hield er 
een kruidenierszaak en Jef leefde wat 
op zijn renten. Hij was de tro.tse be
zitter van een tilbury én van een bij
behorende pony... niet zo'n tenger 
beestje als je tegenwoordig in de rij-
kemans-weide ziet rondlopen, maar 
een echte, stevige, donkerbruine pony. 
Het dier heette « Juulke >• en ieder
een hield ervan. Op vastgestelde da
gen verklaarde Jef dat hij uit vissen 

ging, hij vroeg mij mee en zo trokken 
we dan op, de richting van het kanaal 
uit ». 

Het was net of in het oude huis 
de vijftig voorbije jaren verzwonden 
als ijle rook. 

— «En Juulke draafde maar, noord
waarts. Tante had ons een grote doos 
meegegeven, vol hardgekookte eieren, 
boterhammen met hesp en van alles 
wat : want vissers hebben honger... 
dorst ook, dat kon ze alleen maar ver
moeden. Halverwege de reis stond 
Juulke met een ruk voor 't eerste ca
feetje stil. We trokken binnen, oom 
dronk een eerste borreltje, je moest 
je toch even opwarmen, niet ? Na een 
half uurtje stapten we opgevrolijkt in 
de tilbury, Juulke schudde even de 
brede manen en weg waren we. In een 
gezapig drafje reden we over de brug, 
Juulke hinnikte en hield halt tussen 
het malse zomergras en wij vielen de 
" Lange Lee » binnen, kwestie van in 
die herberg een paar vrienden te groe
ten. Tenslotte bracht het onvermoei
bare dier ons naar het oude Kanaal 
en daar laadden oom Jef en ik alles 
uit de wagen ...ik mocht langs de wa
terkant, we gooiden de lijnen in... Na 
een tijdje keek de « ijzeren arm » op 
zijn zakhorloge, beweerde dat de wij
zers stilstonden en verdween naar het 
café tweehonderd meter verder, dat 
<• Bij Lisa > heette ». 

En de man met het verweerde ge
zicht keek dromerig voor zich uit. 

— « I k bleef maar aan 't water zit
ten, als de brave veertienjarige jon
gen die-ik toen was. De uren gleden 
voorbij, de vliegen en de waterjuffers 
gleden mee.?, vanuit de achtergrond 
bruisten hartstochtelijke orgelgeluiden, 
en lachen dat ze ergens deden I Dan 
piepten en kraakten de fietsen van de 
rijkswachters van het dichtsbijzijnde 
dorp : ze kwamen een pintje en een 
borreltje meedrinken, want ze wisten 
dat de <• ijzeren arm » van de Muide 

- die dag uit vissen was. Al de dieven 
en schobbejakken uit die dagen had
den hen van Jefs gezelschap niet kun
nen afhouden. Vandaag zijn er nog 

steeds bandieten, maar nog grotere, 
en de « gendarmes » zijn nijdig gewor
den en 't bier is ook niet meer wat 't 
vroeger was, toen had je niet zo'n ge
mene hoofdpijn, de volgende dag ». 

We keken argwanend naar onze mo
derne pinten en vermoedden geheime 
chemische kunstgrepen... 

— « I k ving maar bliekjes, en at on
dertussen de broodtrommel bijna leeg. 
De linden ruisten, de Meervaart was 
onverstoorbaar-gelukkig onder de zo
merzon en Juulke graasde maar, met 
de lange manen over zijn verstandige 
ogen. Nu en dan spitste hij de oren, 
als het lawaai vanuit de dichte verte 
al te uitbundig klonk... ». 

— « Veel later stond oom naast mij, 
de hoed nogal verdraaid, en zijn si
gaartje klampte zich krampachtig aan 
zijn oude snor vast. Hij vroeg hoe 
groot de buit was en of er nog wat te 
eten was... en na de laatste boterham 
spanden we Juulken terug in en we 
laadden alles op : de eieren en de 
aardappelen — die we van het plat
teland moesten meebrengen — en de 
vissen uit de vaart, want de zilverge-
schubden hoorden toch bij de buit van 
een zomerse vispartij. En oom greep 
de teugels... Juulke draafde maar, 
oom viel in slaap, liet de teugels los, 
maar Juulke kende dat en bracht ons 
desondanks langs de bekende wegen 
veilig naar stad toe. Al even instinc-
tief-levend als zijn pony, trok Jef de 
ogen open aan de IVIuidebrug.. — « We 
zijn er haast ! » zuchtte hij, en hij 
begon op koffiebonen te kauwen om 
de jeneveradem weg te werken... ». 

De oude man zweeg en wij dachten 
maar : aan zomerdagen met zon, aan 
water met lis en waterjuffers, aan her
bergen met lindebomen ervoor en men
sen erin die zorgeloze pret maken... 
en dat zoiets voorbij was en nooit te
rugkwam... en dat wij in glanzende 
auto's rijden, maar die houden ner
gens zomaar halt als Juulke en de til
bury, want wij hebben geen tijd meer 
om ergens welkom te zijn en nergens 
nog zijn we thuis. 

huguette d.b. 
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zoekertjes 

Jonge man 22 jaar. diploma Grieks 
Lati jns-humaniora, voldaan aan mi
l i ta ire verpl icht ingen zoekt passen
de betrekking als bediende IMe-
chelen, Antwerpen. Brussel R 198 

1) Sociaal assistent, in orde met 
legerdienst, zoekt betrekking in het 
Antwerpse. 
2) Juf f rouw. 22 jaar, lager middelb 
onderwi js + diploma steno-dakty-
lo, zoekt part-t ime betrekking, pro
vincie Antwerpen. — R 194 
Dame van 23 jaar zoekt werk als 
bediende. 
44-jarige, met 20 jaar ervarmg m 
mekanograf ie plus bi jbehorigheden. 
alsook ervaring bij computer, zoekt 
passende betrekking. Antwerpen -
Brussel - Mechelen 
Doktersassistent met ervai ing, 
zoekt betrekking bij huisarts, spe
cial ist of in kimiek 
Ingenieur met jarenlange ervaring 
kongo en Nigeria zoekt betrekking 
voor private f i rma in Lati jns-Ameri-
ka, het Midden-Oosten of Afr ika, 

— R 206 
Jonge man, in orde met legerdienst, 
diploma A l , sekretariaat - moder
ne ta len, zoekt passende betrek
king, Brussel - Mechelen - Antwer
pen — R 187 
Jonge typiste zoekt passende be
t rekk ing, prov. Antwerpen. 

— R 202 
Juffrouw, 16 jaar. Lag Mid On-

derw. -f- 1 jaar handel. Kan be
hoorl i jk typen, zoekt passende be
trekking Antw. - Bruss. - Meche
len - St Niklaas — R 210 

Schri jven of opbellen senator W. 
Jor issen, Louisastr. 31 , 2800 Me
chelen. Tel. (015) 435.96 

Germaanse f i lo loog, 30 j . , zoekt 
dringend passende betrekking. Zich 
wenden gemeenteraadsl id dr. B. 
De Waele, Eversestr. 94, 1940 St. 
St Woluwe Tel. 20.12.46. — R 189 

Passende betrekking gezocht voor : 
ju f f rouw 21 jaar, diploma A6-A2, 
handelscorrepondentie, Ned. Frans, 
Engels, t i jpwerk in 4 moderne ta
len Z.w. Oswald Van Ooteghem, 
Rode Kruisstraat 7, 9001 Gentbrug
ge Tel 09/52.72.87. — R 184 

Chauffeur, ca 50 jaar, zoekt werk 
voor halve dagen, nl. na 15 u. Liefst 
in de streek van Gent of Eeklo. 
Schri jven bureel blad of volksvert . 
Baert. Koningin Astr idlaan 123 te 
Gent — R 196 

VERZEKERINGEN JOZ NEVEN 
Makelaar raadgever, Zuivelmarkt 
38, Hasselt, wenst schr i f te l i jk kan
didaturen te ontvangen van chauf
feurs, of jonge mannen die hiertoe 
opgeleid wensen te worden, voor 
verscheidene transportbedr i jven 

— in Limburg : chauffeurs voor 
autobus en/o f vrachtwagen ; 

— in Oost- en West-Vlaanderen : 
( l iefst in streek Kortr i jk) : vracht
wagenchauffeurs voor internatio
naal verkeer. 
Vereisten : blanco strafregister. 
eerl i jk, dienstvaardig, werkïust ig . 

— R 164 

Sociaal assistent, geboren 22-7-51, 
special isat ie personeelsbeleid zoekt 
passende betrekking. Voor verdere 
kontaktname : Nelly Maes, volks
vertegenwoordiger. Pr. Jos. Char-
lottelaan 115, St Niklaas. Tel. : 
03/76.49 74. — R 181 

— Gehandikapte, 40 jaar, zoekt 
passende betrekking als hulp in 
bakkeri j , in hotel ler ie. of als nacht
waker ( l iefst avond- ot nachtwerk) 
- omgevmg Vi lvoorde kan zich met 
eigen wagen verplaatsen 

Kontaktadres Federatieraadslid 
Edmond Schepens. Di jkstraat 112. 
te Steenokkerzeel Tel. ; 59.80.72. 

— R 161 

Mechelse f i rma in binnenhuisarchi-
tektuurmater iaal zoekt vertegen
woordiger in het Leuvense Schri j
ven of te lefoneren . senator W. 
Jorissen - Louisastr 31 , 2800 Me-
chen Tel. 015/435.96. — R 186 

(Medische) sekretaresse, A6 /A1 
ekonomisch, leef t i jd 20 jaar, zoekt 
passende belrekking Kontakt langs 
Fons Van Holderbeke, gemeente
raadslid. Stat ionsstraat 6, Waar
schoot, tel 09/77.33.78 — R 185 

Gepens. echtpaar zoekt betrekking 
als huisbewaarder van buitenver
bli j f , fabriek, pension of k l . app. 
gebouw. Liefst in Vlaams-Brabant 
of omgeving. Schri jven red. R 201 

# Gezocht: hoofdverpleegster 
voor een kliniek aan de kust. Di
ploma - f ervar ing. Tel. of schr. O. 
Huygebaert, Koning Ridderdijk 19, 
Westende, tel 09/30268 —R 208 

Dame, jong, (gehuwd, één kindje), 
zoekt part-t ime werk of thu iswerk , 
confect ie , 6 j atel ier-ervaring, di
ploma lager middelbaar en dacty lo, 
voorkeur t i jp- en schr i j fwerk, w in
kel of naaiwerk. 

— R 200 

Jonge heer (Sint-Niklaas) ui t zwaar 
get ro l fen Vlaams-nationale fami l ie . 
Akt ie f in VNJ. Oude humaniora, 
kandidaat Germaanse talen en Ge
schiedenis kent 4 ta len en kan t i j 
pen. Beschikt over wagen. Zoekt 
aangepast werk bv. in de vertegen
woordig ing 

Juffrouw (Nieuwkerken-Waas) di
ploma Hoger Secundair Onderwi js 
• moderne humaniora Wetenschap
pel i jke B Dactylo Zoekt aangepas
te werkkr ing 

Juf f rouw (St Pauwels). Vol ledig 
Middelbaar Onderwi js - Moderne 
humaniora Wetenschappel i jke A. 
Dactylo. Ervaring en huidige werk
kring verkoopster-kassierster. Zoekt 
bi j voorkeur bureelwerk. 
Voor verder kontaktname : Nelly 
Maes, Pr. Jos. Charlot telaan 115 -
2700 Sint-Niklaas Tel. 03/76.49.74. 

— R 205 

Zoekt aangepast werk : jonge man, 
20 j . , v r i j van legerdienst, d iploma 
Gr. Lat. humaniora, kennis Frans, 
not ies Engels-Duits. Z w . : volks
vert . E. Raskin, Ursulastraat 1. te 
Eigenbilzen, te l 011/19454, 

— R 209 

óprsÉT - sttNCiLweRK - POTOKÖnir 
I N K A 

Tlnnhoutsebsan 408 - BoraartMMil 
70.03,40.71000 

HOUTWORM? 
BahantMng van (Ucwackan togan i f e hout-
inaektm. T imma JMAR WAAMORO. 
Dok. op aanvram. Qrafis bestek kl gans hot 
laiid.P.VflX»a3USTHADE Vanderz«panstr. 
1% Wannnal PU - Tal 02/79,2ajOa 

C.O.O. . AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand der Stad Aalst s te l t In haar 
verplegings- en verzorgingsdiensten volgende betrekkingen open : 

— t i jdel i jke betrekking van gebrevet teerde ziekenhuisverpleger (ge-
brevetteerde z iekenhuisverpleegster) . 

— adjunkt-geneesheer-specialtst in de or thopedie. 

De Commissie van Openbare Onderstand der Stad Aalst zal eer lang 
wer f reserves aanleggen voor de betrekking van : 

— geschoold B schr i jnwerker , 

— geschoold B metser, 
— geschoold B e lekt r ic ien. 

De duurt i jd van de wer f reserve is tvi^ee jaar. 

Oe kandidaturen dienen ger icht aan de heer voorzi t ter van de Commis
sie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en d i t b i j aangetekend schr i jven. Zi j 
dienen ui ter l i jk op 22 december 1972 op het secretar iaat van de Com
missie aanwezig te zi jn, samen met de nodige bewi jss tukken. 
De voorwaarden en bi jkomende in l icht ingen kunnen steeds bekomen 
worden op het sekretar iaat, Gasthuisstraat 40, Aals t , van maandag to t 
vr i jdag, tussen 9 en 11 u. 30 of te le fon isch 053/22393 (binnenpost 104). 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen , 1 kleedje In pri js begrepen 
— 2 k leden kopen, 1 k leed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In pri js 

begrepen 
— t r ö u w k l e e d kopen -l- kado van de f i rma + feestk leed als 

t rouwgesohenU, 

Al onze art ikelen kunnen S T i E D S A F Z O N D E R L I J K BEKO
M E N wordeh 

Magazi jnen open ledere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

het liuis STANDING 

STANPIN& DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6 

AAiST Tel. I15J/2H.J3 

Flinke bediende, algemeen kantoor
werk en hulpboekhouding, vader 
van 4 k inderen, zoekt n ieuwe werk
kr ing. Tweeta l ig , met zeer goede 
noties van Dui ts , en enige kennis 
van het Engels. Kan zich onmiddel
l i jk vr i j maken wegens bedr i j fss lu i 
t i ng . Elke degel i jke bediendenbe
t rekk ing is we lkom in omgeving 
Brussel - Mechelen - An twerpen . 
Voor bemiddel ing schr i jven of te
lefoneren naar gemeenteraadsl id 
O. Renard, Frans Halsvest 6, 2800 
Mechelen (015/133.14). — R 207 

Tweetal ige ervaren dakt i lo , not ies 
Engels, Duits s t rek t to t aanbevel ing, 
goed loon, aangename werks feer , 
gevr. bi j impor t f i rma Laken-Muts-
aard (Japanse toren) . Me t de hand 
geschreven sol l ic i tat iebr ief me t 
cur. v i t . en aanspraken aan bureel 
blad. —- R 204 

Vragen aangepast we rk (n het L inv 
burgse : a) jonge man, 19 j . , v r ^ 
van legerdienst , lager sec. onder
w i j s , d ip loma sekretar iaat (Eraa-
musschool) ; b) ju f f rouw, 21 j . , hu
maniora, prakt i jk als boekhoudster , 
Z.w. : volksver. E. Raskin, Ursula
straat 1, Eigenbilzen, t e l . 011/194S4. 

— R 203 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 

t e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

v o o r A L U w b i e r e n 

e n L i m o n a d e s 

Bi jhuizen : Cogeis Osvlel 73 
2600 Berchem-Antwerpan 

Tel (03) 36 10 11 
GanI 

tal (09) 22 45.62 
Deheeghar Jan 

ledeganckstraal 19 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (e ind -
red . ) , P. Martens (hoo fd red . ) , 
R. Corty ( red . sekr . ) , M. van 
Liedekarke . 
Redaktie en publ ic i tei t : 

Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administ rat ie en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

A l le klachten voor niet ont
vangen van blad op d i t adres. 
Jaarabonnement 350 f r . 
Half jaarl i jks 195 f r . 
Driemaandeli jks 105 f r . 
Steunabonnem. (min . ) 500 f f . 
Losse nummers 10 f r . 
Al le stort ingen voor het t>lad 
op prk. 1711.39 van < WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. ui tgever Mr F. Van
der Eist Beizegemstraat 20 

Brussel 112« 

Groepen 

en 
maatschappifen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! I I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayem-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten z i jn : Octisenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesscttotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 • mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kort r i jk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr idlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugsfraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude Luchthaven Midde lkerke - Tel. 059/320.86 

Wi j zoeken drmgend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden. — Vast loon - Kost en 
Inwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftel i jk aanbieden bi j : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

M A I D 
100 % Z U I V E R E N N A T U U R L I J K ! 

Alleeninvoer voor Belgié en Luxemburg : 

GEVO p.v.b.a. 

Churchilllaan 106 
2120 SCHOTEN 
I»l.: (03) 58.74.33 
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twee dichters 
TWEE DICHTERS, twee verzen-

bunels maakten kort vóór de oor
log ophef, zowel om de orginali-
tett van de zegging als om de 
bruisende vitaliteit van hun inhoud. 
Het waren « Germinal • van Bert 
Decorte, en «Variante voor harp» 
van Bert Peleman. Dat beide dich
ters op het klein seminarie van 
Hoogstraten hun literaire roeping 
voor het eest voelden en opgroei
den, de ene onder de hoede van 
Herman van Fraechem en Denijs 
Dille, de andere onder die van Re
mi Lens, mag toeval heten. Peleman 
trad voorgoed de literatuur binnen 
(na aanvankelijk minder opgemerk
te pogingen) met « Variante voor 
harp •. Nog menige bundel volgde 
daarop: balladen, sojdatengedich-
Scheldegedichten. D e dichter 
ten, strijdliederen, boereniyriek, 
zweeg dan, na de oorlog, maar in 
de « beloken tijd » bleef zijn stem 
binnen de muren van de gevan
genis en achter prikkeldraad ver
der klinken, en iedereen die Geert 
Groenendijcks «Scheldegedichten» 
of zijn « Ballade van Meivis • in 
een gevangenisblaadje las, wist 
wie er zich achter die schuilnaam 
verborg. Dan kwam in 1948 • Bij 
Zandloper en Zeis » uit: een kon-
frontatie van de dichter met de 
dood, In zijn eenzame cel, en een 
belijdenis van zijn geloof in het le
ven en in de liefde. Geruime tijd 
«weeg de lyricus en de dichter 
werd uitgever van een reeks pla
tenboeken, de «Flandria lUustrata». 
Tot hij In 1963 met « Dankgebe
den van de Man Job >opnieuw zijn 
•nverzenken dichterschap bewees. 

BERT 
PELEMAN 

Nu, bijna tien jaar later, komt de 
dichter opnieuw aan het woord 
met « De Woonark »: een bundel 
die Pelemans evolutie van de vi

talistische bewogenheid en onrust 
naar de geestelijke verstilling en 
rust aantoont. 

Peleman is de dichter van het 
mooie Scheldelied: « Kent gij lief, 
de diepe waatren van mijn schone 
Scheldeland? » Hij heeft ook een 
groot aantal gedichten gewijd aan 
de Schelde en aan zijn geboorte
streek. De vroegere onrust van de 
jeugd en het vitalisme, dat uitbars-
te in zijn gestalten die tussen 
Breugel en Rubens bewogen, is 
mettertijd getemperd tot een in
nigheid: het nogal eens op het pit
toreske berekende is afgegleden 
en in taal en gestalte is een rijke 
maar zuivere naaktheid gekomen. 
Toch -blijft de dichter wie hij was, 

• blijven zijn temas en blijft zijn we
reld dezelfde. Peleman is dichter 
van een streek, die Reninca voort
bracht en Verhaeren, Walschap en 
Hammenecker: de hang naar het 
mystische en die naar het vitale, 
die men beide wel eens als ty
pische kenmerken van de Vlaming 
voortsteft, maar die algemeen-men
selijke kenmerken zijn, zijn hier 
beide aanwezig, en Pelemans lyriek 
spreekt van beide. In de boot waar
in hij vaak vlucht voor de drukte 
der stad en waarin hij leest en 
schrijft, heeft de dichter zijn reële, 
door de natuur omgeven en door 
de Schelde gedragen « Woonark • 
gekozen tot bindend tema voor zijn 
nieuwe bundel. Nog bruist natuur 
en stroom rond hem, ruist het riet 
en zingt de karekiet, maar de dich
ter herleeft het leven en geeft aan 
de ervaringen gestalte in de er-
kenbare dingen rond hem. Zij wor
den de dragers van zijn heimwee 
en van een naar de • R«rn van al
le dingen » gaande bezinning. Niet 
het pittoreske van de figuur over
heerst, maar wat zij voor de dich
ter oproept in herinnering en he
den. 

Peleman heeft met • De Woon
ark » een der zuiverste uitingen 
van zijn dichterschap gebracht, er 
een der beste bundels uit de jong
ste Vlaamse « produktie », daar
mee tevens bewijzend dat de « tra
ditionele » dichter die, in tegen
stelling tot vele modernen, nog de 
beheersing van rijm en ritme en 
van de melodie van het woord on
der de knie heeft en die het niet 

nodig heeft waarheden a la Palis-
se onder wartaal te begraven, een 
poëtische kracht én tevens een 
verstaanbaarheid kan brengen, die 
zijn vers een dimensie verleent 
die de andere niet bezit. 

BERT 
DECORTE 

De dichter Bert Decorte, die 
evenals Peleman kort voor de jong
ste wereldoorlog debuteerde, be
schrijft in • Kortom » (uitgave 
Orion, Brugge) de geschiedenis 
van zijn eerste bundel « Germi
nal » : ontstaan en uitgave ervan. 
Hij beschrijft er echter nog veel 

. meer in : het is een van de in de 
reeks « Open Kaart «-verschijnen
de autobiografiën van auteurs, die 
een overtuigend getuigenis is voor 
de meesterlijke wijze waarop deze 
dichter het proza weet te hante
ren. 

Zijn « levensverhaal » is verdeeld 
in een dertigtal kleinere hoofd
stukken, die telkens een levens
periode, een vriendschap, een li
teraire gebeurtenis tot tema heb
ben. De auteur kruidt zijn verhaal 
met beschouwingen die nu eens 
ernstig, dan ironisch zijn maar die 
het geheel een zekere « onthech
ting » verlenen, een « derde di
mensie » -die vlakheid van veel 
biografische teksten doorbreekt en 
er perspektief aan geeft. 

Voor ons, en voor de jongeren 
uit de Vlaams-nationale gelederen 
van nu, is bijvoorbeeld het stukje 
over de « Frontpartij » uit deze 
zeker onverdachte hoek wel leer
rijk, omdat men nu nogal vaak uit 
onwetendheid minachtend durft te 
spreken over het « burgerlijk » 
nationalisme van toen. Decorte 
schrijft o.m. : « Er bestaat tegen
woordig een neiging om het on
recht, dat de Vlamingen een eeuw-
lang werd aangedaan te minimali
seren, doch als ik maar even be
denk dat in mijn kinderjaren in een 
dorp aan de Nederlandse grens 
een ontvanger van de accijns-
rechten een Waal was die amper 
een paar woorden Vlaams kon 

brabbelen... dan kan Ik mij slechts 
twee vragen stellen : was de cen
trale macht te Brussel zo sterk 
dat het onbegonnen werk was er 
tegenop te tornen, of had Karel 
van den Oever gelijk waar hij 
spreekt van « arm dom volk, het 
domste der aard ?... • 

Elders zegt Decorte over de 
frontpartij dat zij . op dat moment 
de enige revolutionaire politieke 
partij in de Kempen » was, die de 
eerste klappen heeft gegeven aan 
een kerkelijke alleenheerschappij 
op stuk van' onderwijs, opvoeding 
en politiek... 

Voor de kennis van de mens <en 
de dichter Bert Decorte is deze 
autobiografische . Kortom . een 
zeer instruktief boek. Het geeft 
daarenboven in grote trekken een 
tijdsbeeld van de periode kort vóór 
de oorlog, die niet alleen de incu
batieperiode van Decortes dichter
schap was, maar ook een der 
meestbewogen uit onze strijd, om
dat tóén de banden geslaakt, «ie 
alleenheerschappij betwist werden 
van een anti-Vlaams klerikalisme, 
dat Decorte trouwens ook gete
kend heeft. 

|KI. 

EEN KEURKORF KARTOENS 

(vivl) Van Karel De Decker bespraken we onlangs 
het VTB-hoekje over 25 jaar VTB - humorsalons. Van
daag gooit Heideland zijn 259 ste Vlaamse pocket op de 
markt geiüijd aan de Vlaamse (getekende) humor. Een 
interessante inleiding gevolgd van een 120 paginas kar-
toens 

Wie is Karel de Decker? Iemand die van het Vlaam
se kartoen alles afweet, die kartoenales in Noord en 
Zuid « opensprak » dat hij er tel is bij kwijtgeraakt. Is 
deze zomer veertig geworden. 

Volgens De Decker is sinds 17 mei 1945 in Vlaande
ren heelwat veranderd want die dag verscheen « 't Pal-
lieterke » voor het eerst. Tal van artiesten die in de 
cel vertoefd hadden en het spook van de repressie ont
moetten waren 't die het nieuwe weekblad stoffeerden 
m,et hun pennevruchten. De Decker haalt een paar voor
beelden aan en heeft het dan over Paul Jamin die later 
Alidor werd en die door Filip De Pillecijn aan heelwat 
opdrachten werd geholpen. 

Verder heeft het boek het over Sinjoorke. de geken
de en geliefde pen van « 't Pallieterke ». Jef Nijs; Pil; de 
salons van de Vlaamse humor; Lie, de eerste Eva in onze 
kartoenwereld; pater Van Laere, hugOKE; kartoenale te 
Heist. Allemaal figuren en toestanden die meehielpen 
aan een snelle ontplooiing van het Vlaamse kartoen. 
Voor wie de historiek met al zijn kleine pikante hoekjes 
wil leren kennen zal in De Deckers Slalom van de Vlaam
se humor al deze zaken vinden. Tenslotte heeft de auteur 
het over de meest tragische figuur uit de Vlaamse kar-
toenwerseld nl. de vroeg verongelukte en talentrijke K. 
d e Schrijver o f Kadee. I n 1964 kwam hij o m. 
Over kartoens vertelde hij eens: «Persoonlijk wil ik de 
kartoen als een min of meer superieure kleinkunst be
schouwen, of indien je wil, een kunst met een kleine k. » 
In feite hebbert de afwezigen...voor één keer... gelijk! 
voegt de auteur er aan toe. 

Slalom van de Vlaamse humor, Karel De Decker, 
nr 259 van deVlaamse pockets Heideland - Orbis - Hasselt 

KICK - NIEUW ADRES 

« Kick », maandblad over chanson - folk - kabaret-
pop laat ons weten dat het over een nieuw adres beschikt 
Tiensesteenweg 167, 3200 Kessel - Lo. In het nov. - num
mer: subsidies voor kleinkunst, gesprek met Pol Van 
Mossevelde. 't Natiepeerd, een nieuw café - chantant in 
Antwerpen, Melody maker, engelse pop; Pink Floyd; en 
een hele resum kk -nieuwtjes. 

Yova neska 

meeuwen 

Vrouw in de kunst: je denkt 
aan de Balinese danseres, Re-
nata Tebaldi en Henriette 
Roland - Holst .. de vrouw kan 
steeds - als ze maar de kans 
krijgt - kreatief optreden, re
liëf en kleur aan het leven ver
lenen, door beweging en klank-

ritme, maar ook in de beelden
de kunst weet ze vorm een ei
gen gezicht te geven. 

In ons Vlaanderen kan je d e ' 
schilders in hele groepen ont
moeten, vrouwelijke leden van 
dit eerbiedwaardig gild vormen 
echter een zeldzamer verschijn
sel. 

Daarom alleen reeds - maar 
ook voor zoveel andere rede
nen - is de ontmoeting met Vo-
vaneska's werk d e moeite 
waard. 

Anna Van Esbroeck koos 
zich een pseudoniem, als vele 
letterkundigen deden, maar 
weinig beeldende kunstenaars 
verschuilen zich achter een 
keuzenaam ... misschien deed 
zij zo opdat je die kleurrijke, 
eksotische - klinkende klank
naam beter onthouden zal, ge-
m a k k e 1 ijker vereenzelvigen 
kan met haar soms hartstoch
telijke, soms verstilde uitbeel
dingen. 

Anna behoort tot een fami
lie van louter kunstenaars: 

haar broer Leopold is een be
roemde beeldhouwer, de auteur 
Herman Vos is één van haar 
neven. 

Ze was het oudste meisje uit 
een gezin van twaalf kinderen, 
daarom kreeg ze geen kans om 
akademie te volgen ... maar ze 
kan zich bij haar oom, Edward 
Van Esbroeck, het schilders
ambacht eigen maken. Leo Van 
Puyvelde moedigde ze aan 
Vlaanderens kunsttraditie méé 
hoog te houden en zo uit ze 
vandaag haar persoonlijkheid 
in tal van bloemstukken en 
landschappen. 

De Merelbeekse kunstena
res, echtgenote van Leo 
Volckaert, heeft haar atelier 
te Bottelaere, aan de rand van 
het bos, en daar beleeft ze da
gelijks de sereniteit van een 
stuk ongeschonden Vlaamse na
tuur. De neerslag hiervan vind 
je dan ook in haar werken te
rug: stille binnenplaatsen van 
avondlijke hoeven, wilgen aan 
een middagweide, een bosweg 
in de schemering waardoor de 
boer huiswaarts trekt, ganzen 
tussen groen ... een verdroom-
de, ongeschonden wereld, dik
wijls in half - blauwe tinten 
weergegeven. De voorliefde 

bloemen 

voor het rustige, diepe blauw 
ontdek je ook in de bloemstuk
ken, al bewonder je dan gou
den zonnebloemen, die wel 
kalm - dekoratief aandoen. Je 
vergelijkt verrast de ietwat 
konventionete b l o e m e n k o r f 
met de wilde meeuwen over 
een losgeslagen zee. Ook in de 
aangewende techniek kan je de 
wisselende zieletoestand afle
zen: als ze - m zeldzame stuk
ken - kinderen uit de Franse 

bidonvilles uitbeeldt, dan te
kent ze de bleke, wetende ge
zichtjes in sterke, stevige verf-
vegen; als ze door winterland
schappen de stilte van het laat
ste zuivere Vlaamse landschap 
weergeeft, dan gebruikt ze een 
heel eigen werkwijze : ze te
kent met plakaatverf fijne tak-
kebomen over ineenvloeiende 
pastelvlekken. In vele doeken 
ontmoet je dieren: meestal vo
gels, nu en dan het stevige rund 
waarmee de Franse Rosa Bon-
heur eens kunsttriomfen haal
de. 

De verstarring van de winter, 
het tere groen van de lente, de 
weelde van de zomer, maar bo
venal het wazige, poëtische 
roeste herfstlicht zo vinden wij 
in haar werken al onze jaar
getijden - en levensseizoenen -
weer. Tijdens de toespraak ter 
gelegenheid van haar laatste 
tentoonstelling te Gent, zei Her
man Vos: « Het is een kleurrij
ke aanklacht tegen de milieu
vervuiling, het kan zijn dat bin
nen enkele jaren we de schil
derijen van An Van Esbroeck 
zullen moeten bekijken om te 
weten hoe mooi ons Vlaamse 
land vroeger was ». 

huguette d.b. 
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met de letter. 

ZATERDAG 16 DECEMBER 

O 13U.30 : Lieve Brigitte. Speelfilm met Ja
mes Stewart, Brigitte Bardot en Glynis Johns. 
# 15U.05 : Trefpunt. 
O 16U.00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.10 : Jonge egels hebben geen ste
kels. Jeugdavonturenfilm. 
O 19U.25 : Tekenfilmtrein. 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20u.10 : Aandacht voor LIze Marke en 
Malcolm Roberts Cshow). 
# 21U.25 : Echo. 
O 21U.55 : Mannix. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

ZONDAG 17 DECEMBER 

O 15U.00 : Project-Z. Jeugdfilm. 
O 15U.15 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : Rond de kiosk. Concert door de 
Koninklijke Harmonie « De Kunstvrienden » 
uit St.-Eloois-Winkel. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
9 19U.38 : Exploratie onder water. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. Kerstge
beuren in de kunst. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : De vorstinnen van Brugge. 
# 21U.15 : Nekka 72. Tweede gedeelten uit 
dit kleinkunstfeest. 
O 21U.40 : Première-magazine. 
O 22U.30 ; TV-nieuws. 

MAANDAG 18 DECEMBER 

O 18U.O0 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : De woudlopers. 
O 18U.30 Volksuniversiteit. 
O 19U.10 Sporttribune. 
O 19U.33 Keurig Frans. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20u.10 : In de voetsporen van August 
Vermeylen die 100 jaar geleden geboren 
werd. 
O 21U.00 De gelukkige familie. TV-spel. 
O 23U.15 : TV-nieuws. 

DINSDAG 19 DECEMBER 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Skippy. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
# 19u05 : Alledag. Leven 
Een programma over de rol van de letter in 
ons dagelijks leven. 
O 19u35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Apollo 17. Rechtstreekse repor
tage van het neerkomen en de berging van 
de capsule met de drie astronauten. 
Een muzikale reis (Reise nach Noten). Duits 
amusementsprogramma. ' 
9 21U.45 : De dag zal lang zijn. Korte speel
film van Leopold de Guchteneere. 
O 22u 15 : Het Vrije Woord : Het Willem
fonds. 
O 22u 45 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 20 DECEMBER 

O 17U.30 : Jevajong. 
O 19U.14 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.19 : Keurig Frans. 
# 19U.25 : Politieke tribune : de Volksunie. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 

T ) 20U.10 : Dubbeldekkers. 
# 20u.35 : Als vogels in een boom. Liedjes
programma voor mensen aan de zelfkant, 
m.m.v. Wannes Van de Velde, Willem Ver-
mandere en Jan De Wilde. 
9 21U.00 : Schatten op zolder. Bespreking 
van antieke voorwerpen. 
O 21U.45 : Tenuto. « Metamorfose voor or
kest » van Wilfried Westerlinck. — Pianocorv-
eert nr 1 in Es van Franz List. 
O 22U.30 : Horen en zien. 
O 22U.50 • TV-nieuws. 

DONDERDAG 21 DECEMBER 

O 16U.00 : Groenendaal. Britse poppenfilm. 
O 16U.15 : Mr Soul : Curtis Mayfield. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Calvin en de kolonel. Tekenfilm. 
O 18U.30 : Tienerklanken. Singe Sange Jo 
met Vlaamse zangers. 
O 19U.10 : De Liberale gedachte. 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
# 21U.05 : Het kind van de rekening. Ge
zinsprogramma over speelruimten in open 
lucht. 
O 21U.55 : Première. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 22 DECEMBER 
O 16u00 : Groenendaal. Britse poppenfilm. 
# 16U.15 : Waar is Bethlehem ? Kerstfilm 
voor de jeugd. 
O 18U.0O : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Volksuniversiteit. 
O 18U.35 : Filmmuseum van de schaterlach. 
De loodgieter. 
9 18u.50 : Helemaal van streek. Regionaal 
dokumentaire magazine. 
O 19U.20 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.33 ; Keurig Frans. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De familie Tot [1969). Hongaarse 
film van Zoltan Fabri. 
# 21u.50 : Panorama. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 
# 22u40 : Carel Visser. Dokumentaire over 
een beeldhouwer. 

SINDS 1910 VAN VADER OP ZOON 

JAN 
VANDENDRIESSCHE 
FR. WALRAVENSSTRAAT 139, LOT 

TEL. (02)77.37.11 

SCHILDERWERKEN - MUURBEKLEDING 

VLOERBEKLEDING - LUXAFLEX 

Bestuurslid V.U.-Lot 
. WIJ ..-lezers en V.U.-leden -10% 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
oplossing nr 42 
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Vanavond om 20 u. 10 aandacht voor Lize Marke 

opgave nr 43 
HORIZONTAAL 
1) De vader van Pallieter. 
2) Tijdperk - Anagram van «SOEP». 
3) Vogel. 
4) Voegwoord - Peuter - Voorzet

sel. 
5) Werven. 
6) Twee klinkers - Daar - Sport-

kring. 
7) Vorm van . SNIJDEN ». 
8) Europeaan - Tijdperk. 
9) Vul in « FE • - Streek van Jezus. 

10) Zware regenbui. 

VERTIKAAL 

1) Vruchteloos. 
2) Meisjesnaam - Tennisterm. 
3) Gemeente in het Tongerse -

Meubel. 
4) Duitse stad - Gram. 
5) Anagram van « LUK » - Vorm 

van « ETEN ». 
6) Drank - Liefste Rita. 
7) Sommigen weten niet waar 

Abraham hem haalt - Hij. 
8) Voornaam van Berkhof - Af

stammeling. 
9) Ontkenning - Boom - Soort hert 

10) Insekt. 

GEMEENTE BORGERHOUT 
Vorming van een wervingsreserve voor de betrekking van een 
politieagent. 
Huidige bruto maandwedde (ong.) : 13.634 fr. 
Huidige bruto maandwedde (geh.) : 14.130 fr. 
te verhogen met kledijvergoeding en vergoeding voor zondag- en 
nachtwerk. 
De aanvragen dienen aangetekend toe te komen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen te Borgerhout, vóór 31 decem
ber 1972. 
De bekendmaking geschiedde in het Belgisch Staatsblad van 2 
december 1972. 
Voor alle inlichtingen met betrekking tot de deelnemingsvoor-
waarden, gelieve men zich te wenden tot het sekretariaat, Moor-
kensplein 19, Borgerhout, de eerste vijf dagen van de week, tus
sen 8 u. 30 en 12 u. 30 of tussen 14 en 17 u. (tel. 36.99.00). 
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proficiat 

De schertsjury van papa 
Cooremaanse en Torken Boin-
feoin en nog enkele andei'e 
hoogtepunten van de «culture 
«rivique au pays de Finke Beu-
iemans» is nog eens bijeenge-
bibberd in het Brusselse stad
huis, om de nationale trofee 
van sportverdienste toe te ken
nen. Enerzijds was het « em-
bettant » dat men de kuip niet 
aan Eddy kon geven, want die 
heeft ze al een keer gekregen, 
en anderzijds was het gemak
kelijk dat men het geval geen 
tweede keer aan dezelfde 
sportbeoefenaar geven mag. 
Zowat iedereen heeft ze immers 
al gekregen. Eigenlijk bleef al
leen Karel Lismant over. Ten-
xij men natuurlijk de wereld
beroemde nationale voetba-
poeg zou nemen, maar zo gor
tig heeft men het dan toch niet 
gemaakt. Karel is dus de nieu
we laureaat, en het lijkt ons 
een van de besten die de laat
ste jaren gekozen zijn. Hij heeft 
het ruimschoots verdiend. Pio-
ficiat, Karel. 

new look • , , , 
Om maar weer voor waf'Aüöer 
spektakel te zorgen hebben de 
Zwitsers de cyclocross op de 
wielerbaan uitgevondefti. Tij
dens het afgelopen weekend 
Is inderdaad, bij ons weten 
voor de eerste keer, een derge
lijke koers ingericht op 'n over
dekte omloop van 280 me
ter. Wij veronderstellen dat het 
roiets zal worden als een krui
sing van een koers in lijn, een 
partijtje catch en jumping. Als 
men er nu nog wat geweld, sex 
en bloot kon bijkrijgen, dan 
had men het gedroomde spek
takel om de massa weer naar 
de wielertempels te lokken. En 
het moet gezegd, zo ergens met 
de elleboog op een toog, warm 
en droog, zou het aangenamer 

zijn om naar de .crossers te kij
ken dan ergens m een zompige 
weide of een druipend bos, 
waar de regen en de ijskoude 
wind u m een minimum van 
tijd omdopen tot een soort ver
zopen hond. 

wijs besluit 

André Poppe heeft dan maar 
besloten er de brui aan te ge
ven en zijn koersvelo aan de 
haak te hangen. De reden, naar 
hij zellf zegt: hij verkiest een 
broodwinning boven een sport 
die hem geen brood verschaft. 
En dat doet de wielersport 
blijkbaar met. Poppe had nog 
wel een kontrakt lopen met een 
of andere extrasportieve firma, 
en Lomme Driessen had hem 
naar het schijnt een ander kon
trakt beloofd. Maar w'-e de ge-
plogenheden m het velówereld-
je zo een beetje kent weet dat 
dit alles niet zoveel te beteke
nen heeft, en zal het niet ver
bazen dat Dré goed en wel zon
der werkgever zat. Ondanks 
het feit dat men hem een paar 
jaren geleden nog met alle mid
delen moest tegenhouden, of 
hij Won de ronde van Frank
rijk. Hij is nu chauffeur, 
merkt « Les Sports » een beetje 
schamper op. Wij vragen ons 
wel af wat die schamperheid 
daar komt bij doen. 

spannend 

De voetbalkompetitie begint er 
spannend uit te zien, zou men zeg
gen. Brugge staat wel met een 
straat voorsprong aan de leiding, 
maar dat is nog gebeurd, en voor 
de « insiders » blijkbaar geen waar
borg dat er al iets zou beslist zijn. 
Voor de rest is het verhaaltje over 
« grote >• en « kleine » klubs meer 
dan ooit supporterspraat. Ander-
lecht wordt op eigen veld in be
dwang gehouden door Antwerp. 
Standard kan op Berchem slechts 
winnen met véél geluk en als de 
arbiter twéé klaarblijkelijke pe

nalty's niet wil fluiten, üerse 
wordt zonder pardon geklopt. 
Kortom, niemand zou op dit ogen
blik kunnen zeggen welke ploeg 
zo een beetje de toon aangeeft. 
En zo is het ook maar best. In 
tweede afdeling is dat trouwens 
nog In grotere mate het geval. Van 
de zesde tot de veertiende plaats 
is men daar zowel titelkandidaat 
BIS degraderingskandidaat. Maar 
zo blijft het wel niet. 

voorrang 
Wij moesten verleden zondag 

van Leopoldsburg naar Beringen, 
en moesten dus noodgedwongen 
het voetbalstadion van Beringen 
voorbij. Het ongeluk wilde dat wij 
daar langs kwamen precies op het 
ogenblik dat de match Beringen -
Racing - White gedaan was. Het 
heeft ons precies 35 minuten ge
kost om de halve kilometer tussen 
de spoorwegbrug en de mijn af te 
leggen. Er stonden wel een paar 
sjampettors, maar die waren blijk
baar nie opgewassen tegen de 
stroom van rowboys die van over
al de baan kwamen opgestoven, 
alle voorschriften v..-* wegcode en 
veiligheid zorgvuldig aan hun hie
len Tappend. Nochtans is de weg 
van Leopoldsburg naar Beringen 
een belangrijke hoofdweg. 

Voetballerij en supporterij is na
tuurlijk prima, maar men zou er 
toch iets moeten op vinden dat wie 
tijd heeft om uren en uren naar de 
voetbal te gaan, ook de nodige tijd 
neemt om de elemenateire veilig
heidsvoorschriften in acht te ne
men. En de kamikaze — toeren die 
men na de voetbal ziet uithalen 
kunnen misschien indrukwekkend 
lijken voor de betrokken « sport
lui », maar de gewone weggebrui
kers, met weinig tijd en al het 
recht aan hun zijde, zijn daarmee 
niet zo gediend. 

zonder naam 

Bij wijze van slnterkiaasge-
schenk mochten de kadetten van 
Anderlecht Johan Cruyff in levende 
lijve zien, min of meer benaderen, 
en in het allerbeste geval zelfs 
« raken ». Naar wij in de kranten 
lezen had Jan Mulder daarvoor ge
zorgd. « Les Sports « publiceerde 
een historische foto over deze we
reldschokkende gebeurtenis. Op 
de foto prijkten een aantal Ander-
lechtdirigenten. vaderlijk en dik-
buikig. Mulder en Cruyff, joviaal 
en langharig, en een gelukkige 
« teppe » van een kadet, die zo 

TIngetingeHng I * De bell maakt een goal I 

maar tussen de twee beroemde 
sjotters mocht staan. Onder de fo
to prijkten de namen van de heren 
mosjeu die en die, en Jan Mulder 
en Johan Cruyff, « et un cadet ». 
Dat beesteke had nog geen naam. 
Het is toch wel tipisch voor die 
sportgazet, dunkt ons, dat alleen 
de héél groten een naam waardig 
zijn, maar niet < un cadet >, al was 
het waarschijnlijk een heel bijzon
dere «bèbbe» om zo helemaal al
leen te mogen pozeren met die be
roemde idolen. 

iets voor ons 

Voor een paar jaren is een po
ging om de voetbalerij in Amerika 
te introduceren jammerlijk mislukt 
Het voetbal moest maar dienen als 
omlijsting voor publicitaire TV-pro-

gramma's, en zelfs de Amerikanen 
hadden het rap door dat penalty's 
en doelpunten precies geprograi» 
meerd waren tegen dat hun n t» 
xlmum aandacht gevraad werd 
voor de opsomming van de kwali
teiten der produkten X, Y en Z. 
Maar zo vlug geeft men het niet 
op In de States. Men gaat herbe
ginnen, en men wil dat doen door 
het importeren van het neusje van 
de voetbalzalm. In 1973 zal men 
een aantal nationale ploegen uit 
Zuid—Amerika en Europa aanvoe» 
ren, en die moeten er dan maar 
voor zorgen dat de Yankee's een 
beetje voetbal-minded worden. Wat 
ons in heel die zaak interesseert is 
dat ook onze nationale wondei^ 
ploeg uitgenodigd wordt. Met Mon-
ne Goethals als chef kan 't o.i. niet 
anders of onze jongens moeten, 
in een op voorhand kommercieel 
gearrangeerd stuk, formidabele 
suksessen boeken. 

"pak" 
maar 
op 
jongens 

De sjampieterspecialisten 
van de Koninklijke Neder
landse wielerunie hebben 
noq maar eens een viering 
op het getouw gezet. Zij blij
ken daarin even bedreven 
als Sooken en Morriske ten 
onzent. 

Feestvarkens waren deze 
keer de vier Hollandse lief
hebbers die tijdens de olim-
pische spelen te München 
een bronzen medaille vero
verden in de 100 km tijdrij
den per ploeg, koers die de 
Belgen niet konden verlie
zen en tóch verloren. 

Een bronzen medaille is 
natuurlijk een gegronde re
den om een uitgebreide vie
ring te organizeren. Ge
noemd Sooken en Morrisken 
doen het voor minder. Al
leen, er is een kleinigheid 
die de gegrondheid van de 
Hollandse viering volgens 
ons een beetje in het ge
drang brengt. 

Eén van de leden van de 
Nederlandse ploeg werd be
trapt op doping, en om die 
reden werd de hele ploeg, 
volkomen in overeenstem
ming met het reglement, ge-
deklasseerd. 

De sjampie - hijsers trok
ken zich daar niks van aan. 
Als de renner in kwestie be
trapt werd, zo zeiden zij, 
dan was dat de schuld van 
de begeleidende dokter, die 
beter uit zijn ogen had moe
ten kijken. 

Hoewel wij in het wereld
je van tuben en guidons een 
en ander gewend zijn, geeft 
het ons toch een klein schok-
sken dat de bondsdirigenten 
officieel mannen gaan huldi
gen die in feite niets anders 
presteerden dan « pakken ». 
Hun uitslag komt immers 
niet meer in aanmerking, 
vermits z e gedeklasseerd 
werden. Wij vinden dat des 
te triestiger omdat die 
bondsbonzen altijd de eers
ten zijn om luid te krijsen 
dat zij de dopingsplaag met 
wortel en al zullen uitroeien 
en dat zij zware straffen 
(o.i. een slechte metode) zul
len uitspreken over de onge
lukkige die het zou wagen 
van verboden produkten te 
snoepen. Wij vinden het be
denkelijk dat de produkten 
in kwestie waren toegediend 
door een door de heren af
gevaardigde doktoor, die 
zich dan nog van produkt 
vergiste. 

Tenslotte mag men niet 
uit het oog verliezen dat het 
hier liefhebbers betreft- Men 
zou met veel goede wil nog 
kunnen aanvaarden dat be
roepsmensen niet aan de ver
leiding kuvtnen weerst(ian 
om met « dinamiet » hun 
werk wat te vergemakkelij
ken, of een cent méér te ver
dienen. Maar liefhebbers, 
die zogezegd voor hun ple
zier koers rijden, dat kan 

toch moeilijk door de bevr 
gel. 

Wanneer wij dat allemaal 
overwegen, dan kunnen wij 
niet anders dan tot het be
sluit komen dat de Holland
se velofederatie de doping 
wel bestrijdt met de muil, 
maar dat zij in werkelijk
heid de doping aanmoedigt. 

Dat is niet alleen een kras 
staaltje hypokrizie. Het is 
ook een zoveelste bewijs 
van het feit dat de mannen, 
die aan het hoofd zitten van 
belangrijke bonden als de 
Nederlandse wielerunie, ab
soluut onbekwaam zijn om 
die taak tot een goed einde 
te brengen. Wij drukken ons 
daarbij zeer beleefd uit. Het 
is hun eerste taak, naar onze 
simplistische opvatting, hun 
koereurs te beschermen. Do
ping is een gevaar, daaraan 
zal toch wel niemand meer 
twijfelen. Voor de beroeps
renners is ze daaretnboven 
een soort werkvoorwaarde 
geworden, waaraan, laten 
wij het maar vlakaf zeggen, 
geen enkele renner zich ont
trekken kan. Het is een be
langrijke opdracht voor de 
dirigenten daar een stokje 
voor te steken. Zij hebben 
een belangrijke poging ge
daan om de schijn te wekken 
dat dit inderdaad hun be
doeling tüos. Het resultaat 
was nul. Nu zou men het 
nog kunnen vergeven dat de 
velobonzen er niet in ge
slaagd zijn het inderdaad 
moeilijke problemen van de 
doping op te lossen, als ze 
inderdaad hun best hadden 
gedaan. De viering in Ne-
deland bewijst echter, zo 
komt het ons voor, dat het 
nooit in de bedoeling heeft 
geegen de «pakkendey> be
roepsrenners te hepen. Even
min als de liefhebbers. Inte
gendeel, de verslaving van 
stimuerende middelen wordt 
aangemoedigd. Het is deer
niswekkend. 
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beweging^oii'ter 
vtaams nationaal i f l 

antwerpen 
ANTWERPEN (Arr ) 
WENSEN 

Arr bestuur en raad wensen de 
h en mevr Al f Crick De Greef 
(Hoboken) een welgemeend en har 
te l i jk prof ic iat bij de geboorte van 
hun jongste VU spruit je dat ais der 
de in de ri j een f l inke opgroei mag 
kennen Het arr sekr verwi t t igde 
Vujo van deze bli jde gebeurtenis 
echter met een toegevoegde nota 
nog 16 jaai te wachten voor aan 
bieding van de hdkaart 
ABONNEMENTENSLAG 

Eerstdaags ontvangen alle afde 
l lngen van het arr Antwerpen de 
« abonnementenslag planning • 
van het arr sekr In afwacht ing 
verlangen wi j reeds een • daveren 
de inzet • in elke afdel ing Elk afde 
hngsbestuur dient zijn verantwoor 
del i jkheid op te nemen Handen uit 
de mouwen en aan de slag a u b • 

AARTSELAAR 
VUJO EN SPORT 

Vujo doet mee aan de gemeen 
tel i jke sportakt iv i te i ten en de daar 
bij aansluitende proeven 

Inl icht ingen en eventueel inschri j 
v ingsformul ieren kunnen bekomen 
worden op volgende adressen 
Guido Van Den Neucker, Wolfaerts 
hoflaan 54 tel 87 61 34 Ria Thys 
de Borrekenslaan 64 tel 87 59 19 
Erna Peeters Guido Gézellestr 74 
te l 87 69 47 
DIENSTBETOON 

ledere maandag is een bestuurs 
l id aanwezig in het lokaal • Roden 
bach » Kapel lestr 19 van 20 to t 
22 u 

ANTWERPEN fStad) 
ABONNEMENTENSLAG 

We lopen naar de 70 nieuwe 
abonnementen en we doen voort 
Er komen er nog nog nog i Onze 
bestuursleden doen hun best ' U 
ook 
LEDENHERNIEUWING 

Men is er mee bezig Een hele 
kaïwei Laat onze bestuursleden en 
propagandisten met nodeloos twee 
to t drie keei terugkomen Verwi t 
t ig uw huisgerïoten, leg het geld 

PAMFLETTENAKTIE 
Duizenden en nog eens duizen 

den speciale pamflet ten ter bege 
leiding van de dr iekleuren aff iches 
« Belgische Super Pest », worden 
door onze bestuursleden in de bus 
san gestoken Hoe meer solidaire 
steun binnen komt, hoe meer pam 
f la t ten kunnen gebust worden 
VUJO 

Al le inl icht ingen bij mej Viaene 
Bisschapstr 19 An tw tel 33 9136 
en Jochems Rene Mauri ts Sabbe 
laan 32 Antw , te l 37 85 22 
VERKIEZING 

Hangt in de lucht Ook deze 
verkiezingen zullen onze afdel ing 
aan boel centen kosten We hebben 
nog alt i jd gean Rothschild gevon 
den waar we zo maar hebben bin 
nen te lopen t Zal weer van dezelf 
de t rouwe leden en simpatisanten 
moeten komen We weten echter 
dat het met overtuiging en graag 
gegeven wordt U mag ons thuis 
verwachten Wil u ons voor zijn 
s tor t dan vanaf heden op postreke 
ning 6175 11 van Bergers G Ant 
werpen (onze voorzi t ter) U kan 
ook op ons bankrekeningnummer 
uw bijdrage stor ten Postgiro 

Euralbank 15 02 Antwerpen voor 
bankreke nr 2/0494 van VU Ant 
werpen Stad Mag ook een maan 
del i jkse steun zijn dat doet met 
zo zeer 
DIENSTBETOON 

Al le dagen op ons sekretariaat 
Wets t r 12 Antwerpen t i jdens de 
openingsuren Voor speciale geval 
len l iefst op maandag van 16 tot 
20 u dan IS er steeds een volks 
ver t aanwezig in het raam van het 
arr dienstbetoon 

Voor 0 0 0 gevallen tel voor 
afspraak met dr De Boel 33 97 90 
of Frans De Laet 38 66 92 

Diensbetoon bij Bergers thuis 
St Jansvliet 19 elke maandag van 
14 to t 18 u 

BALEN OLMEN 
SOC DIENSTBETOON 

Sen C Van Eisen zal iedere 1ste 
vri jdag van de maand in ons lokaal 
Kerkstraat 63 te Balen aanwezig 
zijn en dit van 19 tot 19 u 30 

BERLAAR 
WOELIGE GEMEENTERAAD 

Nadat de heersende rooms rode 
meerderheid (veel rood en wein ig 
rooms) door uitgave van informatie 
bladen op kosten van iedereen, 

m met aanvallen op de opposit ie 
zich reeds verschi l lende malen leu 
genachtig had gedragen in di t 
soort « in fo imat ie • nam ons raads 
hd Walter Luyten zijn voorzorgen 
bij oe bespreking van de begrot ing 
Een bandoonemer moest voor «ob 
iel tieve» informat ie zorgen Toen 
Laiste burqemeester Ho iban door 
zijn beschavingsveinis Hij eiste de 
band op l iet om de pol i t iekommis 
saris te lefoneren en dreigde u i tem 
deli jk met huiszoeking Maar toen 
had hij de grenzen van de belache 
l i lkheid al ver overschieden 

BOECHOUTVREMDE 
' EEST U GRAAG ' 

Natuurl i jk u leest • Wi j » Geef 
dan ook mee een stoot je aan de 
werv ing van nieuwe abonnemen 
ten Zo moei l i jk is dat met Deze 
week slui ten wi j de ee is te l i jst af 
Maak hem langer Geef door aan 
het sekr Flor Van Praet « Mal 
pertuus » Provinciestr 363 te Boe 
chout 

BORGERHOUT 
SOC DIENSTBETOON 

Schepenen Juul Di l len Lode 
Van Berckenlaan 184 tel 2130 90 
Bert Verbeelen Jozef Posenaerstr 
37 te l 35 57 08 

Provincieradsleden Hugo An 
dries Turnhoutsebaan 116 te l 
36 59 67 Frans Dirks Karel Van 
den Oeverstr 26 tel 36 38 94 

Gemeenteraadsleden Karel Ey 
kens Weversfabnekst r 40 tel 
36 56 10 dr A Jacobs Te Boeiaer 
lei 29 tel 21 2136 Dirk Stap 
paerts Bikschotelaan 246 tel 
21 39 97 

0 0 0 leden Bert De Vos Lt Lip 
penslaan 49 te l 36 46 38 mevr 
Raets Helmstr 176 2b 
DRIEKONINGENFEEST 

Op 6 januari 1973 organiseert on 
ze afdel ing een kinderfeest voor de 
kinderen van onze leden en simpa 
t isanten van 3 to t 14 jaar Het wordt 
een reuze feest met Driekoningen 
optocht op de Turnhoutsebaan en 
nadien te 15 u een k inderfest i jn 
m de zaal Reuzenpoort Poppenkast 
verrassingspakketten en samen 
zang o l v Wi l lem De Meyer Het 
wordt zo n echt gemoedel i jk fami 
l iefeest waarop niemand mag ont 
breken Maar vergeet niet dadeli jk 
naam leeft i jd van de deelnemende 
kinderen te melden op het te lefoon 
nummer 36 68 29 van mevr Van 
Geert de i jverige sekretaresse on 
zer afdel ing 

BORSBEEK 
SOC DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te 
recht op de maandeli jkse zitdag 
van COO voorzi t ter Staf Kiebooms 
en gemeenteraadsl id Peer Van Nuf 
fe len op dinsdag 21 november a s 
van 2C to t 21 u in zaal Riviera, 
Reusenslei 17 (Centrum) 

BRASSCHAAT 
WIJNFEEST 

Op zaterdag 16 december r ichten 
we voor de tweede maal ons w i jn 
feest in ten huize van Leo De 
Buysscher Een puik verzorgd koud 
buffet bedruipt met uitgelezen w i j 
nen wat w i l je nog meer ' Niet 
vetgeten in te schri jven bij pen 
r i ngm Rik Van den Abeele U 
kr i jgt nog een persoonl i jke ui tnodi
ging 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat eenieder 
die met een of ander probleen te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO lid Ward Lemmens, Koning 
Alber ts t r 62 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden De Graef 
F r , Lundenstr 56 te l 24 57 98 
mevr De Jonghe Lea Ter Heydel 3 
tel 24 41 95 De Ridder C , Boter 
laarbaan 333 tel 2112 00 Droeven 
speek P te Couwelaar lei 134 te l 
24 78 25 , Hereygers G A Geenen 
laan 14 tel 24 88 06 Morte lmans 
P St Rochusstr 86 tel 21 67 10 

COO leden Coolsaet de Sevil 
lastr 48 tel 2110 99 Martens M 
Fr Van Di jckstr 12 
KOLPORTAGE 

Op 2 december II hielden onze 
propagandisten een suksesri jke kol 
portage in de omgeving van het W 
Saerensplein Met tevredenheid 
melden wi j dat onze afdel ing in en 
kele maanden t i jd door dergel i jke 
kolportages + 370 nieuwe adressen 
van simpatisanten heeft bi jgekre 
gen(waarvan ondertussen reeds 
verschi l lende lid zijn geworden) 
Hierdoor wordt nogmaals het nut 
van deze akties bewezen Doe ook 
eens mee I 

ABONNEMENTENSLAG 
Onze bestuursleden zi jn gestar t 

met een speciale aktie in het kader 
van de abonnementenslag Wi j wen 
sen hen veel sukses toe 

EDEGEM 
OVERLIJDEN 

Met ontste l tenis vernamen wi j 
het plotse over l i jden van de h 
Gee i l D Hanis Aan mevrouw, aan 
ons bestuursl id Helga aan Wanda 
en Woutei betuigen w i j ons op 
recht medeleven 
VUJO 

Op zaterdag 23 december om 20 
u verwachten wi j ju l l ie op een 
- Dolle Maaqdenfui f » in gemeen 
schapscentr i m « Drie Eiken » 
OUDFJAARSAVONDINSTUIF 

. Due Eiken » organiseert op 
zondag 31 december om 20 u 30 
een Biabants revei l lon Men kan 
hiervoor inschr i jyen in ons ge 
meenschapscentrum tegen 150 fr 
per persoon Het belooft werkel i jk 
de moei te te worden 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Al fons Bollen schepen van Fi 
nancien Handel en Ni jverheid Koe 
koeklaan 7 (De sterre) tel 64 49 43 

Maunts Van Tongei loo gemeen 
teraadsl id Leiienlaan 62 (St Ma 
i iaburg) tel 64 55 14 

Lode Van Vl in imeren COO lid 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboomi 
tel 64 41 48 

Veerie Thijssens COO lid Gees 
tenspoor 72 (Centrum) te l 4104 41 

HERENTALS 
SINTERKLAASFEEST 

In de « Cafetaria van het Schep 
pers inst i tuut kwamen 200 kinderen 
vergezeld van hun ouders opdagen 
voor he t 'S in te rk laas fees t inger icht 
door de VU VI ouwen De Sint deelde 
aan allen waardevol le geschenk 
paketten uit en stelde aan de aan 
wezigen ook het n ieuwe VU be 
stuur voor 
FLAMINGANTEN DANS IN NACHT 

De derde f laminganten dans in 
nacht van VU Herentals groeide 
weer ui t to t een groots sukses De 
aanwezigen — meer dan 400 — ge 
noten ten vol le van di t geslaagd 
VU feest 

HERENTHOUr 
SINTERKLAASFEEST 

Onze VU vrouwen haalden eer 
van hun werk Hun Sinterklaasfeest 
werd een waar fest i jn voor de na 
genoeg twee hondeid opgekomen 
kleuters en hun opgetogen moe 
ders Natuur l i j k "s tond op organise 
t ie en inkleding van het feest de 
stempel « Cambre » wat degel i jk 
heid en kwal i te i t waarborgt Juff 
Cambie wis met takt de kleint jes 
voor te bereiden op de komst van 
de goede Sint Dansen en imi ta t ie 
nummers gaven het feest nog meer 
kleur en hielden de fees ts temming 
er in Het feest bereikte zi jn hoog 
tepunt met de bedeling van de ge 
schenkpaketten Een f l inke star t 
van onze vrouwen en besl is t een 
oorsmaakje van wat zij ons in de 
toekomst nog voorschotelen zullen 
LEDENHERNIEUWING 

Is reeds goeddeels a fgewerkt 
De hernieuwing ver loopt heel v lo t 
Daarenboven worden reeds meer
dere nieuwe leden aangeworven zo 
dat we di t jaar naar de 200 gaan 

ITEGEM 
KERSTFEEST 

Op zondag 23 december gaat in 
lokaal Mimosa het kerst feest door 
voor de kinderen georganiseerd 
Opdat elk zijn kerstpakket zou kun
nen kr i jgen onder de geschenken 
boom moet men zich zeer dr ingend 
laten inschr i jven bij een van onze 
bestuursleden 

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnees die door omstan 
digheden hun « Wi j » met via de 
post hernieuwd hebben worden 
verzocht het sekretar iaat te l 
57 09 82 hiervan te verwi t t igen 
VLAAMSE KRING 

24 februar i 1973 jaarl i jks bal van 
de Vlaamse Kring houd deze da 
tum vr i j 

MERKSEM 
KERSTFEEST 

Het kerst feest ingericht door de 
vrouwenafdel ing VU Merksem, de 
kinderen en kleinkinderen van de 
VU leden aangeboden gaat door 
zaterdag 23 december te 15 u in 
den Tijl De ui tnodigingsbr ieven met 
formul ier voor deelneming zijn ver 
zonden en wi j vragen aan onze Ie 
den met te wachten to t de laatste 
dag om deze duidel i jk ingevuld te 
rug te zenden 
IN MEMORIAM 
LODE MUYS 

Op dmsdaq 5 december hebben 
WIJ onze goede oude kameraad Lo 
de Muys naar zijn laatste rustplaats 
gebracht Hij was 80 jaar geworden 
Versleten van het harde werken , 
maar nog gaf en gezond van geest 
was hij een van onze oude en t rou 

we laden Toen w i j voor enkele 
weken aan zijn ziekbed zaten was 
hij er vast van overtu igd indien 
hij de lente maar weer kon halen, 
het weer allemaal goed zou gaan 
Het was toen wi j onze kameraad 
Daenen ten grave hadden gedragen 
en hij in de « Wi j • het in memor i 
am had gelezen hij mi j zegde heb 
ik wel genoeg gedaan om na mi jn 
sterven mi jn naam in de • Wi j » 
te kr i jgen ' 

Hier staat het dan Lode Muys, 
oud st r i jder 1914 1918 lid van VOS 
en van de Volksunie is zi jn lange 
leven to t aan zijn dood zijn Vlaams 
Vaderland t rouw gebleven Rust 
zacht goede vr iend gi j hebt uw 
pl icht gedaan 
I IJL 1972 1973 

Er IS in den Tijl m het voorbi je 
jaar 1972 hard gewerkt om aan de 
wensen van de VI Nat gemeen 
schap tegemoet te komen waar het 
om kuituur of sport gaat zie Groe-
ninghe de Ti j lschutters voetbal 
Aulanta de Bi l jartklub de Spaar 
kas En zo hebben dan enkele vro 
l i jke gasten van uit die verenigm 
gen besloten om na al die inspan
ningen eens lekker te fu iven van 
het oude in het nieuwe jaar (Geslo 
ten gezelschap in de zaal) 

A l le Ti j lvr ienden zi jn hartel i jk 
we lkom ook van buiten Merksem 
en kunnen zich laten inschr i jven 
bij de waardin van Tiji Liefst zo 
vlug mogel i jk Aanvang de laatste 
dag van het jaar om 22 u na eers t 
lekker de maag goed gevuld te heb
ben Niet vergeten een goed hu
meur mede te brengen Drank is in 
voorraad Indien er nog een orkest 
je te vinden is deelname in de on 
kosten 50 fr Betalen bij de in 
schr i jv ing a u b 

MOL 
JAARLIJKS CECILIAFEEST 

Zaterdag 16 december m zaal 
Vr iendenklubs bij August Reynders, 
Sport laan 14, Balen Wezel Eerste 
dans 20 u 30 Hartel i jk we lkom 
aan al onze vr ienden Wel l i ch t is 
d i t Ceci l ia feest de gelegenheid voor 
kandidaat muzikanten om bi j Kam 
penland aan te s lu i ten 
SOC DIENSTBETOON 
SEN CARLO VAN ELSEN 

Mol centrum vr i jdag van 18 to t 
19 u en zaterdag van 10 to t 11 u 
Bureel « Huis Helsen » Graaf de 
Bioquevi l lest r 

Ezaart cafe « Onder de Linde » 
Ezaart 151 tweede maandag van 
de maand te 20 u 15 

Mi l legem cafe «Mast» Mi los t r 
66 tweede maandag van de maand 
te 20 u 45 

Achterbos cafe «Welkom» Ach 
terbos 80 tweede maandag van de 
maand te 21 u 15 

Sluis cafe « Gust Peeters» Sluis 
178 derde maandag van de maand 
te 20 u 45 

Ginderbui ten cafe «De Wi t te» , 
Ginderbui ten 213 derde maandag 
van de maand te 21 u 15 

Rauw mr Mer tens E , Kiezel 
weg 238 v ierde maandag van de 
maand te 20 u 15 

Wezel Pa'ochiecentrum St Jo 
zef laan, v ierde maandag van de 
maand te 20 u 45 

MORTSEL 
DANK 

Onze « gouden jubelar issen » de 
h en mevr Richard De Mulder Da 
Roeck, danken langs deze weg , de 
zovele get rouwen die aanwezig wa
ren t i jdens de opgedragen « Jubi
leum dankmis » Daarbij een zeer 
hartel i jk dank aan alle vr ienden (en 
vr iendinnen) die hun bl i jken van 
genegenheid onder welke vorm 
ook betuigden Een schone dag 
om nooit meer te vergeten Beste 
mevrouw en Richard nogmaals van 
harte prof ic iat 
NAKLANK 

De Mor tse lse « Wi l ly Kui jpers 
avond » van 5 december II werd 'n 
onvergetel i jke belevenis voor de 
talr i jk opgekomen aanwezigen Wi j 
danken onze Leuvense vo lksver t 
voor deze prachtavond waarbi j de 
h Bob De Wachte zijn bere idwi l l i 
ge hulpvaardigheid betoonde wat 
bet re f t de dia project ie Dank Bob 

NIJLEN 
TEERFEEST 

Elke stevige Vlaamse fanfare mag 
wel eens « uitblazen » De fanfare 
Kempenland doet d i t dan ook met 
een smakel i jk teer feest , samen 
met de VU Nij len inger icht op za 
terdag 16 december Lokaal « Bonte 
Os » Kerkplein Vert rokken word t 
met de fanfare om 10 u voor een 
ui tstap door de gemeente Middag 
maal om 12 u 30 (60 f r ) Avond 
maal te 20 u s t ip t (130 f r ) Apart 
mogel i jk Inschr i jv ingen bij Fr Ver-
cammen Broechemsestwg 118 of 
•Frans Van Dessel, Zandvekenvelden 
15 

NIEL 
ABONNEMENTENSLAG 

Nadat onze propagandisten 400 
ex van de speciale uitgave van 
« Wi j » aan de Nielse man bracht, 

s ta r t te onze propagandaleider. Mar
cel De Decker met de abonnemen
tenslag Op d i t ogenbl ik staan 10 
nieuwe abonnees op zi jn naam W i « 
geïnteresseerden kent geef t een 
seint je Zo bouwt ge mee 
LEDENWERVING 

Niet tegenstaande het vele we rk 
met de l idkaarten 1973, zien onze 
mensen nog kans nieuwe leden t e 
werven Bezorg ons nieuwe adres
sen 
DIENSTBETOON 

Voor alle mogel i jke moei l i jkhe
den in verband met admin is t ra t ie , 
belast ing pensioen, e a , staan on
ze vr ienden Jos De Koek, Frans De 
Meulemeester en Guido Mich ie l» 
elke vr i jdagavond van 19 u 30 t o t 
21 u 30 te r beschikk ing Wi j ver
wachten u 

SINT JOB-IN-TGOOR 
NIEUW BESTUUR 

Voorz Ludo Mer tens , sekr t 
Pierlé E m , Campinaweg 4, t e L 
63 14 94 , penningm Tieborts Fr i 
org Van Belle H , prop Van 
Hi r tum J , raadslid Meul G 

TISSELT 
GELUKTE FEESTAVOND 

« Tissel t IS een moei l i jk dorp ». 
Het zoveel gebru ik te woord i v m. 
ve le gemeenten waar aan Vlaamse 
akt ie moest begonnen gaat voor 
Tissel t dan nog op Daarom moe t 
het voor deze jonge afdel ing een 
r iem onder het hart zi jn geweest 
dat honderden dorps- en st reekge
noten zo entoesiast aanwezig wa 
ren op deze eerste VU feestavond. 
Maar er was dan ook een f l ink s tuk 
gezwoegd aan de voorbere id ing . 
Een van de bestuursleden dhr De 
Smedt had zel fs dr ie kaarten ver
kocht aan Frans-Vlamingen ui t R + 
se l , die we l onze taal ver leerd wa 
ren maar niet hun Vlaams hart had
den ver loren 

WIJNEGEM 
OPROEP TOT ALGEMENE 
AMNESTIE 

Ti jdens de laatste gemeenteraads
z i t t ing mterpel leerde de VU f rak t ie 
in de Wi jnegemse gemeentraad 
aangaande de amnest ie en ver-
kreg op die manier dat de raad m e t 
11 s temmen tegen 2 een mot ie 
goedkeurde voor een emdel i jke a l 
gemene doorvoer ing van amnest ie 
over fe i ten die nu al meer dan 25 
jaar oud zijn In d i t kader zal t rou 
wens met kerstnacht een akt ie op 
touw worden gezet om de mensen 
nog maar eens aan d i t probleem te 
her inneren 

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 
EN ABONNEMENTEN 

De hernieuwing van de l idmaat-
schapskaarten in onze afdel ing ver
loopt v lot en tevens kunnen w i j de
ze maand verscheidene nieuwe le
den boeken Indien u bij de aanbie
ding door de postbode van uw 
« W I J » abonnement met thuis waar t 
kunt u nog t i jd ig uw abonnement 
betalen bi j de sekretar is E So-
mers Turnhoutsebaan 336 Een har
te l i jke dank aan alle t rouwe leden 
en abonnementen ! 
GEMEENTERAAD 

Toon uw belangstel l ing voor het 
werk van onze plaatsel i jke manda
tar issen door aanwezig te zi jn op 
de z i t t ingen van de gemeenteraad. 
De eerstvolgende openbare z i t t ing 
heeft plaats op 18 december e k 

WILRIJK 
FUIF 

De Zwar te Pietenfuif die noodge
dwongen naar januari diende ver
schoven word t ui teraard een Drie-
koningenfui f Naast appelbeignets 
word t er ook voor wafe ls gezorgd 
(maar hopen dat het goed vr ies t ' ) -
A l le leden kr i jgen nog een persoon
l i jke verw i t t ig ing maar hou in e lk 
geval zoveel mogel i jk zaterdag
avonden vr i j 
VUJO 

Door de legerdienst van Ludo 
Cautreels en Eddy Gaublomme was 
de moeizaam opgebouwde Vujo-
kern weer wa t op losse schroeven 
komen te staan Daarom had er 
een gedachtenwissel ing plaats me t 
enkele mensen van de kern Ber-
chem In de nabije toekomst zet ten 
Wi l r i j k en Berchem gezamenli jk hun 
akt iv i te i ten verder Kontakten lopen 
via Inge en Dirk Van Gelder, Apo l -
lostr 73 voor Berchem en Mark 
Schel lekens Torenstr 28 en Guy 
Eggermont Huls ts t r 18 voor Wi l 
r i jk Dirk kan je bereiken op het 
nummer 2119 86 en Guy op de 
28 05 62 Wie een idee heeft neme 
even kontakt op 

WOMMELGEM 
DIENSTBETOON 

H Vande Weghe schepen van 
Financien Gezin en Kuituur, Ter-
hagelaan 8, te l 53 79 50 ; J Ver-
duyckt , gemeenteraadsl id, Antver-
piastr 6 , A De Schutter, COO-
v o o r z , Lt K Caluwaer ts t r 14, te l . 
53 64 80 

Inl icht ingen Sociale Woningbouw: 
C Geel , Beeldekensweg 5, t e l . 
53 79 39. 
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BRUSSELHALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 
BESTUURSVERKIEZiNG 

Vandaag 16 december zal de 
arr. bestuursverkiezing plaatsvin
den. Plaats : zaal Waltra, Arduin-
kaai 2-4, Brussel. Uur : 15 u. stipt. 

Het arr. sekretariaat Is open op 
maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. om De 
Craen of de adm. sekr. staat tAr 
Bwer beschikking. 
ARR. BAL 

Gelieve nu reeds te noteren dat 
het arr. bal zal doorgaan op 24 
maart 1973 In zaal Meli op de 
Heyzel. • 

ASSE (Fed.) 
FINANCIËLE OPROEP 

Met het oog op een regelmatige 
verspreiding van het federatieblad 
doet het federatiebestuur een drin
gende oproep aan de afdelingen 
om een vrijwillige bijdrage te stor
ten op de rekenina van de VU-fede-
ratie Asse. De afdelingen die een 
storting verrichten krijgen een 
voorbehouden rubriek in het bewe-
gingsleven van het federatiebiad 
Asse. Storten op PCR 104.48, Kre
dietbank Dilbeek nr 9374 of langs 
de bank Kredietbank nr 426-2093741-
71. Aan allen hartelijk dank. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Door senator Bob Maes (met M.L. 
Thiebaut). 

Berg : iedere derde dinsdag (en 
niet maandag) in « Fauna-Flora ». 

Kampenhout : iedere eerste dins
dag (en niet maandag) in « Keizers
hof .. 

Vlaams ziekenfonds Brabantia : 
ten huize van M.L. Thiebaut, elke 
dag en op afspraak, tel. 016/654.74. 

BUIZINGEN 
PENSENKERMIS 

Het afdelingsbestuur van Buizin
gen-Huizingen nodigt u vriendelijk 
uit op hun pensenkermis in de Don 
Boscokelder, Alsembergsestwg te 
Buizingen vandaag 16 december 
(vanaf 17u.) en morgen 17 decem
ber (vanaf 12 u.). 

HAACHT 
KANTONAAL BAL 

Op vrijdag 29 december te 20 u. 
In de zaal <• Onder De Toren » met 
het pittige streekorkest « William 
and his Jets 2. Doe eens iets ori
gineels I Vier eindejaar op 29 de
cember. De kantonnale werkgroep 
verheugt zich nu al op uw aanwe
zigheid. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS-
NIEUWENRODE-RAMSDONK 
BAL 

Het jaarlijks bal gaat door 
vandaag 16 december in de Ge
meentelijke Feestzaal, Molenstr. te 
Nieuwenrode. Orkest : Stan Phi
lips. Ingang : 50 fr. Aanvang : 20 u. 

LEUVEN (Arr.) 
WELKOM ! 

Met al onze afdelingen en ver-
kozenen zetten we het nieuwe 
werkjaar in. Hartelijk welkom op 
ons balfeest (met The Lords) in de 
salon Georges, Hogeschooipiein te 
Leuven om 20 u. 30. Zaterdag 13 
januari 1973. Toegang : 50 fr. 

LEUVEN (Arr.) 
NIEUW ARR. BESTUUR 

Vorz. : J. Depré, Tervuren ; sekr.: 
G. Bert, Bertem ; penningm. : J. 
De Meyer, Heverlee ; org. ; mevr. 
J. Hanssens, Leuven ; prop. : W. 
Somers, Molenstede ; pers : O. 
Steeno, Haasrode ; dienstbetoon : 
R. Lenaerts, Hoeleden. 

LIEDEKERKE 
NIEUWE STRAAT 

De afdeling pakte uit met een 
nieuwe straataktie. De Nieuwstraat 
(postkantoor, bank, middenstand) is 
door heelwat klein-gemeentelijke 
kronkelingen een privéstraat geble
ven met als gevolg dat de bewo
ners erlangs met een modder- en 
plassenstraat opgescheept zitten 
waar het gemeentebestuur zoge
zegd niets definitiefs mag aan ver
anderen. De afdeling maakte de 
straat begaanbaar en strooide een 
lading grint (10 ton) uit over deze 
modderstraat De bewoners kregen 
meteen een nieuwe straat. Aktie 
die goed onthaald werd bij de be
volking. 

RUISBROEK 
HUISBEZOEKEN 

Sinds een kleme maand worden 
er te Ruisbroek systematisch huis
bezoeken afgelegd, en deze brach
ten reeds voldoende leden mee om 
statutair over te gaan tot het op
richten van een afdeling. Dit zal 
dan ook binnenkort gebeuren. Kan
didaat-bestuursleden zijn echter 
nog dringend noodzakelijk. Geïnte
resseerden voor de VU-werking zijn 
steeds welkom bij Guido Vander-
velde, Dahliastraat 18 te Ruisbroek, 
tel. 76.07.41. 

SCHAARBEEK 
NIEUW BESTUUR 

Wij melden u met vreugde dat op 
onze algemene vergadering en te
vens bestuursverkiezing van 24 ok
tober II. besloten werd van start te 
gaan met een Vujo-afdeling. Jonge
ren die zouden willen toetreden 
dienen zich te wenden tot Jan Ver
meulen, Zenobe Grammelaan 87, 
1030 Schaarbeek, tel. 41.04.07. 

Financiële steun stellen wij even
eens ten zeerste op prijs, PCR nr 
429919, dito adres. 

Samenstelling van het nieuw be
stuur : voorz, : Roggeman V. ; 
sekr. : mevr. De Smet ; org. en 
prop. : Hugo Anthierens ; Vujo : 
Jan Vermeulen ; penningm. : Van 
der Linden ; hulp-sekr. : De Smidt 
en Vrancken. 

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

Ter vervanging van het afdelings
bal, wordt er op 10 maart 1973 
een federatiebal ingericht in de 
zaal « De Witte Leeuw », Grote 
Markt te Vilvoorde. 

WERF EEN 

NIEUWE ABONNEE 

VOOR « WiJ » 

SLECHTS 350 FR 

VOOR EEN GANS JAAR 

iimburg 

BILZEN 

AKTIE FEDERALISME 

In verschillende gemeenten van 
het kanton werden slogans aange
bracht ten voordele van het fede
ralisme. 

MAASEIK 

BESTUURSVERGADERING 

Het afdelingsbestuur vergaderde 
op dinsdag 5 december II. ten huize 
van onze voorz. Martin Boonen. Na 
een overzicht van de toestand in 
onze afdeling werden vooral de 
abonnementenslag en de afrekening 
van de ledenhernieuwing bespro
ken. Alles wijst erop dat ook Maas
eik eerstdaags met de ledenher
nieuwing zal klaarkomen en wij 
achteraf flink onze man zullen staan 
in het werven van nieuwe abonne
menten. De voorbereidende werk
zaamheden voor ons bal, dat door
gaat op 10 februari 1973, werden 
vol enthousiasme aangevat. 

De prettige sfeer waarin deze 
vergadering op pakjesavond verliep 
laat dan ook het beste veronder
stellen voor de komende werking 
van ons nieuw verjongd bestuur. 

AFDELINGSBAL 

Het jaarlijks bal van de VU-afde-
ling Maaseik-Kinrooi gaat door op 
zaterdag 10 februari te Kessenich. 
De voorbereidende werkzaamheden 
voor het welslagen van dit bal wer
den reeds vol entoesiadme aange
vat. 

MAASMECHELEN 

ST. NIKLAASFEEST 

Op zaterdag 2 december | I . orga
niseerde onze afdeling, in samen
werking met de afdeling Dilsen, 
voor de eerste maal een St. Ni-
klaasfeest. Het werd een groot suk-
ses, want niet minder dan 64 kinde
ren kwamen bij de h. man hun ge
schenken afhalen. Vooreerst echter 
werd St. Niklaas In een open wa
gen, vergezeld van een mikrowagen 
door Maasmechelen rondgereden. 
Hierbij mochten we vanwege de be
volking heel wat simpatie in ont
vangst nemen. Het sukses van dit 
feest was een stimulans om vol
gend jaar te herbeginnen. Dit feest 
werd bijgewoond door de arr. be
stuursleden F. Van Mulders en J. 
Indekeu, en prov. raadslid J. Vander-
hallen . 

BESTUURSVERGADERING 

Het afdelingsbestuur vergaderde 
op woensdag 6 december j l . in het 
VU-lokaal café Atlanta. Er werd 
vooral aandacht besteed aan de le
den- en abonnementenslag. De da
tum van onze tweede mosselen
souper werd vastgesteld op 27 ja
nuari 1973. De prijs bedraagt 90 fr. 
Tevens werden de gepaste maatre
gelen getroffen opdat ons nieuw 
blad (Antenne genaamd) eindelijk 
regelmatig zou kunnen verschijnen. 
De kopij van het eerste nummer 
werd door alle bestuursleden met 
geestdrift onthaald. Volgende week 
zal dit blad dan ook in alle bussen 
van Maasmechelen en Leut worden 
verspreid (7.000 ex.) . 

Op BERGSAFARI naar het LECHTAL - TYROL 
ELFDAACSE REIZEN MET LUXE AUTOCAR, REGELMATIGE AFREIZEN 

OP 22-6, 30-6, 8-7, 16-7, 24-7, 1-8, 9-8, 1-9. 
Prijs alles inbegrepen : juli-augustus 6.850 F - juni-september 6.450 F. 

Heenreis doorheen de onmetelijke Spessartwouden en Odenwald, terugreis door Zwarte woud. Trier 
en Luxemburg. Zeven dagen verblijf in lechtal : programma : 

— Uitstap naar Plansee, Oberammergau, bezoek aan het iprookjeskasteel linderhof. 
— Wandelingen naar Simmswatervai en Kaisers. 
— Bezoek aan de houtsnijschool te EIbiggenaip en de kunsthandweverij te Stanzach. 
— Bergsafari naar de Suttgarter Hütte. 
— Gelegenheid tot zwemmen in verwarmd zwembad. 
— Bijwonen van Tiroleravond. 
— Rondrit met koets en paard langs smalle wegeltjes en ongerept natuurschoon. 
— Gezellige namiddag in de KASERMANDELberghut b i | echte volksmuziek op de citer. 
— Uitstap naar Vorderburg langs Tanheimertal, Oberjochpas en met de lift naar boven. 

I n l i c h t i n g e n en reservat ie : R E I Z E N L U X C A R 

Prinsdaai 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv, De Backerstraat 61 
DENDERHOUTEM 

054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND PRACHTIGE FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN EN PROGRAMMA. 

OVERPELT 
KANT. BAL 

Zoals bekend organiseerde de VU 
van het kanton Neerpelt haar twee
de bal op zaterdag 2 december in 
zaal De Schakel te Overpelt-fabriek. 

De opkomst overtrof alle ver
wachtingen, hetgeen uiteraard een 
meevaller was voor de organisato
ren. 

Tussen de aanwezigen bemerk
te men de gemeenteradsleden J. 
Olyslagers en H Lipkens, de arr. 
bestuursleden R. Geusens en J. 
Gabriels, prov. raadslid mevr. M. 
De Roo en volksvert. E. Raskin. Ook 
was een delegatie van de afdeling 
Tongeren aanwezig. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur van de VU-Tonge-
ren-Maaseik vergaderde op dinsdag 
12 december in zaal De Slagmolen 
te Genk. 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdelingsvlaggen in al
le grootte en modellen. 
Allerlei wimpels - gebordeerde ken
tekens - zelfklevers - tafelvlaggen 
sjaals of lintjes ( VI. Leeuw, Tijl, 
Goedendag) voor feesten - geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor versiering - alle bijbeho-
righeden. 

WERKGROEP 
MAAS- EN OETERVALLEI 

Vrijdag 26 januari 1973 om 20 U. 
te Neeroeteren. 

Grote gespreksavond over het 
gewestplan Maasland. 

Alle belangstellenden houden nu 
reeds die avond vri j. 

Dosfelinstituut 
KADERVORMING 
POLITIEK OPBOUWWERK 

2de les « Instelling en werking van 
het Parlement ». 
Vrijdag 19 januari 1973. 
Cultureel Centrum, Hasselt. 

VORMINGSWERK VOOR 

WERKENDE JEUGD 

Suggesties voor gemeente- en Pro» 
vincieraad. 
Ervaringen in Nederland 
Inleiders : de hh. G. Begas, mede
werker en I. Hermans, direkteur 
vormingscentrum in Nederlands 
Limburg. 

Donderdag 25 januari 1973 om 20 u. 
Belangstellenden noteren nu reeds 
deze datum. 

« STOP ORDELOZE GRIND- EN KIE-
ZELUITBATINGEN IN ONS MAAS
LAND » is de tekst van een klee*-
aktiefolder die gratis te bekomen 
zijn bij de werkgroep Maas- en 
Oetervallei. J. Cuppens, Zandeber-
gerstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/ 
64402 ; S. Vermeire, Bergerven 29. 
Neeroeteren. 

VAKANTIE AAN ZEE 

Zorg voor U en Uw kinderen voor een gezonde vakantie tijdens 
de verlofperiode, hier kan U volop van genieten aan de kust in 
het kinderhome CARMEN en het familiepension WERE Dl. Zij 
zorgen voor een aangename sfeer en doen dit aan zeer voordelige 
prijzen. Speciale voorwaarden voor groepen. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij R. CORNELIS-DENISSEN, 
P. De Smet De Nayerstraat 19, 8430 MIDDELKERKE of per tele
foon 059/31188. 

sociaal dienstbetoon 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : DECEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 18 december : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65 (van 16 tot 20 u.1. 
WIJNEGEM : 
Maandag 18 december : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : «Vleminckhof», Marktplein 8, tel. 53.89.36 (van 19 tot 20 u.) 
KONTICH : 
Woensdag 27 december : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : «Alcazar», Mechelsesteenweg 22, tel. 37.13.32 (van 19 tot 20 u.). 
MERKSEM : 
Donderdag 21 december : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76 (van 20 u. 30 tot 21 u. 30). 
ARR. BRUSSEL 
BOB MAES 
KRAAINEM : dinsdag 19 dec. van 19 tot 20u ten huize van gemeenteraads* 

lid Bautmans. 
EUGEEN DEFACQ 
ESSENE : dinsdag 19 dec. om 19u in café De Keizer. 
St. KATARINA-LOMBEEK : dinsdag 19 dec. om 20u in lokaal Uilenspiegel. 
VIC ANCIAUX 
ASSE : dinsdag 19 dec. van 21 tot 22u in het sekr., Prieelstr. 1 met J. Van 

Dooren. 
DIEGEM : maandag 18 dec. van 19u30 tot 20u30 met J. Schaekers in jeugd

club Bacchus. 
HEKELGEM : dinsdag 19 dec. van 19u30 tot 20u30 in zaal Lindenhof met 

A. De Schrijver. 
LONDERZEEL : dinsdag 28 dec. van 20u30 tot 21u30 in zaal Centrum met 

P. Peeters. 
OVERUSE : maandag 25 dec. van 19u30 tot 20u30 in café Luxemburg met 

M. De Broyer. 
WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 12 dec. van 19u30 tot 20u30 in café Bi) 

Mathilde naast gemeentehuis, met B. Ceuppens. 
VILVOORDE : maandag 18 dec. van 21 tot 22u in de Gouden Voorn. 
WOLVERTEM en MEISE : cfr. infra. 
Doorlopend op afspraak : Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55. 
Federatiesschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12u., Ruisbroeksestwg 109 te 1600 St. Pieters-

Leeuw, tel. 77.31.83. 

ARR. BRUGGE-TORHOUUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., In het Breydelhof door alle 

mandatarissen. 
weg 12. 

ZEDELGEM : zaterdag 9 dec. van 10 tot 11 u. door P. Leys bi] V. Vier^ 
straete, Kuilputstr. 83. 

ZUIENKERKE : zondag 10 dec. van 11 tot 12 u. door J. Frijns In café « Da 
Smidse ». 

ST. KRUIS : maandag 11 dec. van 19 tot 20 u. door G. Van In bij O. Oom-
brecht, Engelendalelaan 89. 

ASSEBROEK : maandag 11 dec. van 20 tot 21 u. door P. Leys bij B. Rey-
naert, Nieuwstr. 25. 

RUDDERVOORDE : dinsdag 12 dec. van 19 tot 20 u. door P. Leys in café 
« Van Daele ». 

TORHOUT : zaterdag 16 dec. van 9 u. 30 tot 10 u. 30 door G. Van In bij 
Vlieghe, Hofstr. 9. 

NIEUWMUNSTER : zondag 17 dec. van 11 tot 12 u. door J. Frifns in café 
« Gemeentehuis ». 

DUDZELE : woensdag 20 dec. van 20 tot 21 u. door G. Van In in café « De 
3 Zwaenen ». 

OOSTKAMP : zaterdag 23 dec. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij Nollet, 
Legeweg 169. 
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AALST (Arr.) 
BAL 

Eerste Lustrumbal VU-afdeling 
Aals t op zat. 13-1-1973, Zaal • Black 
Boys » 
LEDENHERNIEUWING 

Volgende afdel ingen hebben de 
leden hernieuwd en afgerekend : 
Aspelare, Nederhasselt, Heldergem-
Aaigem, Nieuwerkerken, Moorsel , 
Erpe, Herdesem, Lede, Herzele en 
Velzeke. 

Volgende afdelingen zijn onge
veer klaar en hebben de afrekening 
vast beloofd tegen ui ter l i jk van
daag 16 december : Denderhoutem, 
Kerksken, Haaltert, Denderleeuw, 
Mere, Zandbergen, Ninove. Dender-
West en Aalst . 

Wi j danken de bestuursleden van 
deze afdelingen voor de inspannin
gen en rekenen ook op de overigen 
om vóór 31 december de ledenher
nieuwing beëindigd te hebben, 
VERKIEZING ARR. BESTUUR 

De verkiezing van het nieuw arr. 
bestuur heeft plaats op vri jdag
avond 29 december e.k. Uitnodigin
gen volgen. 

DENDERHOUTEM 
VOOR ALLE LEDEN 

Ledenfeest : op zaterdag 13 ja
nuari . 

VU-bal : op zaterdag 17 maart. 

DRONGEN 
INFORMATIEAVOND 

Niet alleen omdat Voerstekelvar
kentje een regering deed val len, 
maar ook omdat de Vlaming het aan 
zichzelf verpl icht is grondig geïn
formeerd te zijn over zijn proble
men, komt dhr. Paul Martens, 
hoofdredakteur van « Wij », op 
dinsdag 19 december te 20 u. spre
ken over de Voerstreek, de Vla
mingen die er leven, de histor ische 
achtergronden, enz. 

VOS-Drongen nodigt derhalve 
ledere bewuste Vlaming uit Drongen 
of omgeving ui t to t die avond in 
het hotel-restaurant Barloria (afr i t 
autostrade Gent-West), Toegang 
vr i j . 

GENTBRUGGE 
KOFFIETAFEL 

Zondag 17 december e.k. te 15 
u. in het « Lunapark », Brusselse 
s twg , kosteloze koff ietafel van 
VOS. Ook de leden van VVG zijn 
ui tgenodigd. Hoofdbestuursl id O. 
Van Ooteghem zal mevr. en sekr. 
F. De Troyer huldigen ter gelegen
heid van hun gouden jubi leum. 

HERDERSEM 
BAL 

Wi j verwachten u allemaal op ons 
afdel ingsbai op zaterdag 16 decem
ber vanaf 20 u. in zaal Wiezehof 
te Wieze. Deelname in de onkosten: 
40 fr. 

HERZELE 
AMNESTIE 

Onder het motto Amnest ie Nu ! 
heeft de Volksunie van het kanton 
Herzele op 25 november een am
nestie-campagne ingezet die in de 
zomer van 1973 in heel Vlaanderen 
opzien zal verwekken. 

Op 25 november werden folders 
verspreid die hoofdzakeli jk steun
den op het tema : Amnest ie is geen 
vragen om genade en vergeving, 
Amnest ie is niets meer dan essen
t ië le rechtvaardigheid. Ook werd 
die dag een eerste geslaagde geld
inzameling gehouden. 

De tweede stap in de aktie is 
voor de periode kerstmis-nieuwjaar. 
Onze afdel ing Burst staat in voor 
deze aktie die als volgt is : de af
del ing Burst (Burst-Bambrugge-Res-
segem) schenkt aan allen uit hun 
afdel ing die « gezeten hebben » 'n 
fraai verzorgde en op steinbach-
karton uitgevoerde kaart met het 
dodenmasker van Cyriel Verschaeve 
( f t . 21 X 28 cm) en de aangrijpende 
slotverzen van Wies Moens « Mi jn 
Diets Geloof . . De kaarten zullen 
persoonli jk aan huis bezorgd wor
den, vergezeld van deze opdracht : 
«Aan de repressieslachtoffers. Aan
geboden door uw Volksunie-afde
l ing». 

Al le afdelingen van de Volksunie 
kunnen van dit ini t iat ief gebruik 
maken. Zij kunnen genoemd druk
werk bestel len tegen 35 fr. het stuk 
bi j Van Hauwe Hector, Prinsdael 61, 
9541 Bambrugge, te l . 053/634.23 en 
postrekening 102.24.94. 

HEUSOEN 
ZATERDAG 16 DECEMBER 
GROENE HAPPENING 

Het Groenkomitee uit Heusden 
nodigt alle natuurvrienden ui t om 
deel te nemen aan de Groene Hap
pening die plaats vindt te Heusden 
op zaterdag 16 december te 15 u., 

d i t als protest tegen de verniet i 
ging van de natuur te Heusden, Mei-
Ie en Merelbeke. Al le VU-simpati-
santen en vooral de Vujo's ui t on
ze provincie worden verwacht. Al le 
groenkomitees uit de Gentse agglo
merat ie beloofden reeds hun steun. 
Deze originele Groene Happening 
vervangt de eerst voorziene beto
ging, die afgelast is wegens het 
r is iko van een mogel i jke spelbreker 
nl. het winterweer . Er vorden bij
zondere pri jzen u i tgereik t aan de 
meest or iginele slagzinnen of uit
beelding, aan de meest ta l r i jke 
groep, aan de meest or iginele 
groepsuitbeelding. 

Wij verwachten u al len, want 
ook hier is het niet al leen str i jden 
tegen een enorme natuurverwoes
t ing, maar tevens tegen een frans
ki l jonse burgemeester-r idder-groot-
grondbezit tcr — die van die bar
baarse operatie de valor isat ie 
schi int te verwachten van zijn vele 
grond, zelfs al moet zijn eigen bos 
er ook aan geloven. 

Wie de natuur in Heusden, Mel le 
en Merelbeke kapot w i l , bl i jve 
thuis. Wi j herhalen : samenkomst 
Dorpsplein, zaterdag 16 december 
te 15 u. 

LANDEGEM-MERENDREE 

DIENSTBETOON 
Op de 2de zondag van iedere 

maand houdt meester F. Baert zit-
dag ten huize van G. Schaeck, Vos-
selarestr, 15 te Landegem. Dus nu 
10 december. 

LEDEBERG 

SOC DIENSTBETOON 
GEMEENTERAADSLID 
MEVR. J. DE CASTER-BUYL 

Café Brouwershuis, Kerkplein ï 
iedere maandag van 19 u. 30 to 
21 u. 30. 

Café De Nieuwen Anker, Brus
selsesteenweg, iedere donderdag 
van I J u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize. Park 63. na schr i f te i i , 
ke of te lefonische afspraak (tel 
52.99.89). 

BEZOEK VAN ST. NIKLAAS EN PIET 
Teneinde de VU-leden en simpa-

t isanten van onze leden in de mo
gel i jkheid te stel len de goede Sint 
aan huis te ontvangen in gezelschap 
van « Zwarte Piet ging di t bezoek 
door op vri jdag 1 en zaterdag 2 de
cember II. Niet minder dan 92 kin
deren werden bezocht. Aan elk van 
hen werd een f l inke zak snoep, f ru i t 
en een kledingstuk voor de klein
t jes, alsook een prachtig boek over
handigd. De pret en vreugde van de 
kindersnoetjes bewees dat d i t ini
t iat ief zeer gewaardeerd werd ook 
door de ouders en grootouders. De 
Sint had aan ieder van hen een 
« hart ig » woordje te zeggen zoals 
het een goede Sint past. A ls af
vaardiging van het VU-bestuur was 
ook mevr. J. De Caster-Buyl aanwe
zig bij elk bezoek. Overtuigd dat de 
Sint en Zwarte Piet de « Wi j • le
zen, w i l het VU-bestuur niet nalaten 
beiden te danken voor het gepres
teerde en enigszins vermoeiende 
werk, maar menen dat ze d i t ver
goed weten door die tal loze blin
kende oogjes en glunderende snoet
jes. Op zaterdag 2 december ging 
ook ter gelegenheid van St. Niklaas 
een koff ietafel door voor de ge
pensioneerden van onze gemeente 
welke grat is koff ie en koeken 
mochten ontvangen waarbi j ook het 
bezoek van de Sint en zijn knecht. 

MELLE 

SOC. DIENSTBETOON 
Julien De Sutter (gemeenteraads

l id), Kard. Merc ier l . 1, Melle-Vogel-
hoek : elke dinsdag van 20 tot 
22 u. 

Daniël Bernaerts, Driesstr. 87, 
Mel le-Centrum : elke dinsdag van 
19 to t 22 u. 

Gratiën Leurquain, VU-voorzitter, 
Gontrode Heirweg 171, Melie-Cen-
t rum. 

Godelieve Van Loo, COO-zaken, 
Driesstr . 61, Mel le-Centrum, 

MERELBEKE 

DRIEKONINGENFEEST 

Ziezo : na het afdel ingsbal, dat 
een overrompelend sukses kende, 
het bal waar Merelbeke over 
spreekt, met zijn v i j fhonderd aan
wezigen, zetten w i j onze aktie rus
t ig verder. 

Komen nu aan de beurt ; onze 
kinderen ; dat wi l zeggen : alle 
kinderen van Merelbeke. Zij wor
den uitgenodigd op het t radi t ioneel 
dr iekoningenfeest, dat plaats v indt 
in de zaal van de Sint-Pieterskring, 
op zaterdag 6 januari 1973. 

Nonkel Jan komt ons vergasten 
op een fantast isch programma, met 
alles wat er bij komt ki jken : cho
colademelk, koeken, een tombola, 
ballonnetjes en noem maar op. Het 
hoogtepunt : de kroning van de 
drie koningen. Aanvang : 14 u. 30. 
Deelt je in de kosten : 10 f r . 

MOORSEL-MELDERT-BAARDEGEM 
KERSTFEEST 

Al le leden en hun kinderen wor
den ui tgenodigd op het kerst feest 
dat plaats heeft op zondag 17 de
cember te 15 u. in het (vroeger) 
Vlaams Huis, Stat ion te Moorse l . 
Versnaperingen voor de k inderen, 
koff ie en koeken voor Iedereen, 
Gelegenheidstoespraken door sen. 
Diependaele en volksvert . Van 
Leemputten. Dit kerst feest gaat ge
paard met de verkiezing van het 
nieuw afdel ingsbestuur. En een dia
voorste l l ing door Renaat Meer t . 

OOSTAKKER 

WILLEM VERMANDERE KOMT ! 
Op vr i jdag 19 januari 1973 om 20 

u. in restaurant 't Boerenhof, Oost-
akker-Lourdes. Inkom 60 f r . Be
spreek t i jd ig uw kartaen bij : mevr. 
dr. W. De Pil lecyn, Holstr. 57, te l . 
51.00.99 ; mevr. M. De Scheirder, 
Oude Holstr. 14 ; Luk Van Heule, 
Kon. Albert laan 59, te l . 51.01.70 : 
Pol Vanhee. Groenstr . 119, t e l . 
51.02.88 ; André Van den Berghe. 
Eksaarderi jweg 88, te l . 51.18.41. 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert . Frans Baert houdt zijn 
zitdag op zondag 7 januari van 11 
to t 12 u. in « St. Bavo » te Oostak
ker-Dorp. Dit d ienstbetoon is gra
t is en voor Iedereen. 

OUDENAARDE 

ZIEKENFONDS 
VLAAMSE ARDENNEN 

Het werk ingsgebied st rekt zich 
uit over het arr. Oudenaarde-Ronse. 
Wie wenst over te komen naar het 
ziekenfonds tegen 1.1.73 (zonder 
nieuwe wacht t i jd) te le foneer t l ie fst 
onmiddel l i jk naar de sekr. E. Lam-
brecht, Fortstr . 34, Oudenaarde 
( te l . 33115). U kr i jgt dadeli jk een 
bezoek. 

ST. DENIJS-WESTREM 
GEZELLIGE AVOND 

Vandaag 16 december om 19 
u. 30 in de zaal Blancatony, Baron 
de Gieylaan, De Pinte (naast de 
houtzageri j Claeys en Van Pete-
ghem) heeft een eet- praat- en luis
teravond plaats. Om 19 u. 30 : ape
r i t ief en kennismaking ; om 20 u. : 
eten wi j waterzooi , kwal i te i t dr ie 
s terren. Tafelrede door volksvert , 
Frans Baert. Na het eten gezel l ig 
samenzijn met o.a. een kleinkunst-
programma gebracht door het afde
l ingsbestuur van St. Denijs-Wes-
t rem. Prijs : 150 fr. per persoon, 
aperi t ief en dessert inbegrepen. 

ST. NIKLAAS (Arr.) 
NIEUWE BESTUREN 

Wi j geven u f i ieronder de voor
z i t ters en sekretar issen van de ver
schi l lende afdeingen in het arr. 

Bazel : Luk Dekeyser en Maur i ts 
de Smet ; Belsele : Wauman-Heyse 
Hilde en Franpois Cleyman ; Beve-
ren : Freddy de Schepper en Wi l 
lem Vanderveken ; De Klinge : 
Laurent de Meur ichy en mej . Leo-
nie Bogaert ; Haasdonk : André 
Bertrand en Wi l ly Toté ; Kalle : 
Honoré Ffermans en Emmanuel 
D'hamers ; Kemzeke : Walter Dru-
mont en mej . Ann de Maeyer ; 
Kruibeke : Staf Ghijs en Wi l f r ied 
Lemaire ; Lokeren : Hugo Broeck-
aert en Lambert Mul ler ; Melsele : 
Piet Wenselaers en Gi lbert de Ca-
luwé ; Nieuwkerken : Wi l f r ied Raes 
en Roodhooft Werner ; Rupelmon-
de : Julien Rombaut en Al fons de 
Laet ; Sinaai : A l f red Baert en Re
ne Baeyens ; Sint-Gil l is : Karel 
Cammaert en Walter Stevens ; 
St-Niklaas : Paul Kerckhove en Al 
bert Aendenboom ; Steendorp : 
Adol f Peeters en mevr. Godu-Buy-
taer t ; Temse: dr. Lodewijk Broeckx 
en Alex Suanet ; Tielrode : Julien 
Clarysse en Herman Kegels ; Vra-
sene : Al fons Van Osselaer en An
dré Moorthamer. 

De nieuwe arr. raad die door de 
verkozen afdel ingsbesturen werd 
samengesteld, ziet er als volgt ui t : 
Bazel : Luk Dekeyser en Maur i ts 
de Smet ; Belsele : Frans de Be-
leyr ; Beveren : Freddy de Schep
per en Wi l lem Vanderveken ; 
Haasdonk : Wi l ly Toté ; Kallo : Ho
noré Hermans ; Kemzeke : Wal ter 
Drumont ; De Klinge : Renaat Bo
gaert ; Kruibeke : Staf Ghi js, Wi l 
f r ied Lemaire en Ar thur Mees : 
Lokeren : Hugo Broeckaert ; Melse
le : Van Vessel , Ghisleen, Maur i ts 
D'hamers, Fred Claessens en Yvo 
van Aerde ; Nieuwkerken : Wi l 
f r ied Raes, Palmyre Corné-De 
Clerck, Hilaire Govaert ; Rupel-
monde : Heinfr ied Koppen ; Si-
naai : René Baeyens ; Sint-Gil l is : 
Karel Cammaert en Wal ter Ste
vens ; St.-Niklaas : A lber t Aenden
boom, Eddy van den Berghe, Paul 
Kerckhove en Etienne Braem ; 
Steendorp : Erik Huysmans ; Tem
se : Jef de Pauw en Roger van 
Goethem ; Tielrode : Rik van den 
Bosch ; Vrasene : Armand de 
Block, Al fons van Osselaer en Le
on Verhofstede. 

SCHOONAARDE 
GEMEENTERAAD 

Op de laatste raadszit t ing te 
Schoonaarde van 1 decmber I I . 
" pleegde » ons VU-gemeenteraads-
lid Herman Van Den Abbeele vol
gende voorste l len en tussenkom
sten : 1. voorste l subsidie jeugd
club • J imp », aanvaard ; 2. voor
stel verhoging geboortepremie van 
400 to t 1000 f r - 1500 fr., verhoging 
op 500 f r . gebracht, s temming meer
derheid-minderheid ; 3. voorste l op
halen groot vu i l , door meerderheid 
verdaagd ; 4. voorstel opr icht ing 
oudercomité gemeenteschool , in 
beraad gehouden ; 5. voorste l sche
pen Cammermans om kostpr i js 
grondaankoop kerkhof te verdubbe
len, na fe l le tussenkomst van de h. 
Van Den Abbeele verworpen. 

WELLE 
Jaarl i jks bal gaat door op zater

dag 12 februar i in de zaaal « Een
dracht • . Dorp. Inkom 60 f r . 

WIEZE 
BAL 

Hedenavond in zaal Wiezehof om 
20 u. te Wieze. Deelname in de on
kosten : 40 f r . 

ZOMERGEM 
BAL 

Op zaterdag 27 januari 1973 : 3e 
groot bal der « Vlaamse Vr ienden ». 
Om 20 u. 30 in zaal Ui lenspiegel , 
Inkomkaarten aan 50 fr. vanaf heden 
te verkr i jgen bi j bestuurs- en kern
leden. 

west-vlaanderen 

SOC. DIENSTBETOON 
EM. VANSTEENKISTE 

I e zaterdag van de maand : 
Veurne : in 't Bel for t , Markt , 9 u. ; 
Diksmuide : in Het Vlaams Huls, 
IJzerlaan, 10 u. ; Koekelare : In De 
Hertog van Erenberg, 11 u. ; Ichte-
gem ; in Den Engel, Oostendebaan, 
12 u. ; Gistel : in Autor i jschool ten 
Putte, Vaartstr., 13 u. 

3e zaterdag van elke maand : 
Nieuwpoort , in De Beiaard, Rekol-
let testr . , 9 u. ; Mide lkerke : in We
re Di , de Smet de Nayerstr., 10 u. ; 
Roksem, Oudenburg, Et te lgem, 
Westkerke, Bekegem : b i j schepen 
Louis Vierst raete te Roksem, 11 u. ; 
De Haan : in Georgey's klub, Kon. 
plein 6, 12 u. ; Bredene : bi j K. 
Haeck, Dr i f tweg 59, 12 u, 45. 

Thuis : van Iseghemlaan 6, Oos
tende, op afspraak, te l . 79548. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
KERSTFEEST 

Morgen zondag 17 december hou
den we ons eerste kerst feest je 
voor leden en hun fami l ie met kof
f ie tafe l en gebakjes en een verras
sing voor kinderen van 2 to t 10 j . 
Leden van het oml iggende ook wel 
kom mi ts deelname In de kosten 
(25 f r . ) . Onmiddel l i jk Inschri jven bi j 
de Keyser, Engelstr. 10, Ichtegem. 

lEPER 
MOSSELSOUPER 

Enkele Vujo-mensen namen het 
in i t iat ief voor een mosselsouppeet-
je dat doorgaat op woensdag 20 de
cember in . Het Bel for t ». Gegadig
den moeten zich vooraf laten in
schr i jven in het lokaal (70 f . r ) . Het 
aantal inschr i jv ingen is beperkt 
(50-tal) en bi jgevolg. . . zorgen dat 
je d'er bi j bent. 
KERSTFEEST 

Gaat door morgen 17 de
cember in zaal van het jeugdstadion 
om 15 u. Het word t een verrassing 
voor de k le int jes, en weer een ge
zel l ig samenzijn voor iedereen. Aan 
allen word t het v ieruur t je opge
diend, en daarom zijn w i j zo vr i j 
een kleine bi jdrage te vragen van 
20 fr., d i t enkel voor de volwasse
nen. Inschri jven bij mevr. Vanden-
bi lcke of b:j een lid van de werk
groep. 

IZEGEM 
VUJO 
STICHTINGSVERGADERING 
Wi j vragen : 

Izegemse jongelui die zich akt ief 
wi l len inzetten en hun jeugdige 
energie bundelen om van onze 
maatschappi j een leefbare samenle
ving te maken. 
Wi j weten : 

dat je het boelt je niet verande
ren kan op je eentje, en dat waar 
jonge mensen bi jeen zijn er veel 
gedaan kan worden. 
Wi j ver t rouwen : 

ons plan om de ordeloos ver
spreide Izegemse krachten samen 
te brengen. 
Wi j zien : 

jongelui de moed opbrengen om 
op vr i jdag 22 december om 20 u. 30 
naar het Vlaams Huis , Grote 
Markt , Izegem te komen. 

W i j zeggen : 
van harte we lkom ! 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
In l icht ingen ? U kunt terecht bIJ 

mevr. Johanna Decoopman-Vanas-
s d i e op volgende plaatsen : d9 
maandag, dinsdag, woensdag, don
derdag en vr i jdag van 14 t o t 17 u . 
in de Gentsestraat 18 en de donder
dag van 18 to t 20 u. in de Reper-
str . 110. 

KORTRIJK 
NIEUWJAARSAVOND IN . 13Q2 . 

Wie v ier t met ons mee ? Inschrlf-
ven bij de ui tbater van ons lokaa l . 
Goed eten en gezell ige s feer ver
zekerd. Prijs : 300 f r . per persoon. 

KORTEMARK 
NIEUW BESTUUR 

Voorz, : R. Penninck ; sekr, : DL 
Debeuckelaere ; peoningm. : M . 
Vansteenlandt ; org, : Gaston DeJa-
noye ; prop, : J. Vandamme ; l id i 
A. Staelens ; arr. raad : D. Debei>-
ckelaere ; raadsleden : E, Hardy 
en G. Hoorelbeke. 
BAL 

A ls eers te werk stelde ons be
stuur de datum vast van ons afda-
limgsbal : het Blasiusbal. Di t gaat 
door met de Vansteenlands Band 
in het Casino te Handzame op 3 f » -
bruari 1972. 

KOEKELARE 
BAL 

Hedenavond speel t « The Steen-
lands Band » in Terbassenwel , 
Noordamstr. , bi j gelegenheid van 
ons jar l i jks bal. Deuren : 20 u. In
gang : 49,99 f r . Reuzetombola. W i l 
rekenen niet al leen op onze leden 
doch ook op vr ienden en oml iggen
de afdel ingen. 

LQ3EGEM-0ADIZELE 

SOC. DIENSTBETOON 
B i j de heren : Raes Arno ld , g»-

meenteraadsi id. Stat ionsstr . 93 en 
D e j o n ^ e Gi lber t , gemeenteraads
l id . Papestr. 61 en Vandenbergha 
Hendrik, l id KOO, Fabriekslaan 20, 
al len te Ledegem. 

LO 
BESTUUR 

Op 8 december werd mevr. Frère-
Vandewynckel in ons bestuur geko-
opteerd, zodat d i t e r thans als vo lg t 
u i tz iet ; Voorz. : Geert Bovyn ; 
sekr. : Rik Ascrawat ; penn ingm. : 
Wi l lem Depover (Reninge), ; o rg . : 
mevr. Frère ; prop. : Jan Swertvao-
gher. Eerlang staan we aan 7S le
den en kunnen we nog een be
stuurs l id aanwi jzen. 

MIDDELKERKE 
AKTIVITEITEN 

We her inneren eraan dat ons k i iv 
der feest doorgaat morgen 17 de
cember namiddag in de zaal Wene-
Di . Wend u nog to t een bestuurs l id 
voor nadere u i t leg . 

17 februar i : jaarlijlcs afdel ings
bal . 

OOSTEN DE-VEU RNE-DIKSM UiOE 
VERKIEZING ARR. BESTUUR 

Morgen 17 december gaat in het 
Vlams Huis te Oiksrauide de verk ie
zing door van het n ieuwe arr. be
stuur, alsmede de koöptat ie van arr. 
raadsleden. W i j her inneren er de 
leden van de arr. aan, dat zi j n ie t 
mogen verzu imen, b i j belet , hun 
stemgerecht igde plaatsvervanger t e 
zenden. Begin : 9 u. 30. Einde : 
12 u. 30. 

ROESELARE-TIELT (Arr . ) 

ARR. RAAD 
Op 16 december heef t om 14 u. 

een ui tgebreide arr. raad plaats. 
Plaats zal later nog medegedeeld 
worden . Een nationale mandatar is 
zal over de werk ing in zijn arr. ko
men spreke. i . A l len op post. Uit
nodiging volgt nog. 

V'EVELGEM 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Luk Vansteenkiste : elke maan

dag 20-22 uur. 
Van Reeth K. : elke zaterdag

voormiddag 10-12 uur. 
Soenen F. elke zondagvoormid

dag 10-12 uur. 

AANBOD VOOR DE STREEKPERS 

— Vari-typer plus zes verschi l lende 

le t ter tekens, pr ima staat, pr i js : 

16.000 f r . 

— Offset-machine : rotapr int R75 : 
39.000 f r . 

— offset-machine : Rex-Rotary : 
26.000 f r . 

Voor in l icht ingen : t e l . 03/30.68.36. 

— R 211 

I N K A 
I 1te i t f io i i la»baan40B-Bara«l»ul 
1 •nHUOajB.TCüOO 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
M e v r o u w LAURENT DELEU 
Kortri jksestraat 3 - MENEN 

Kwekeri jen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
•208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkafaloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Woute r Haecklaan 6 en 7 - Deume 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
WJ KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop b i j ons In ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . An twerpen 
b i j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Mark t - Ternat) 

Bezoek CAFEE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Walter De Bisschop - RIta Lauwereys 
Uitbaters : 

KOUD EN* WARM BUFFET 
GEZELLIGE VLAAMSE SFEER 

Wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 — HEKEIGEM 

Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 

Voorbee ld : kostuum kopen, 
EEN GRATIS 

Dendermondse s teenweg 276 
AALST 

Vlaming, uw koffie 
t a 6.000 f r . b i j ve rd . p. md . Zo 
• • n v . lever. a. Vlaamse v r iend . I n 
d i en geen verkoper b i j u, rechatr. 
b i j ons ; p. 2 k g m in 10 % , p. 5 kg . 
m in 20 % , op 140 of 164 of 176 f r 
ka . Tliuisbest. Spoorweg. Topkof f ie 
Hawa i i 1720 Groot-Bi jgaarden, te l . 
(02)65 .81 .41 . 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051 612.84 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 f r . I.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Krulbeekse s twg. 32, TEL. 52.74.72 
V loerbek led ingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU- leden en « W i j »-lezers 10 % 
verminder ing 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

KaMestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Pelsen « DE ZILVERVOS » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gedip lomeerd Bontwerker 
Grote voorraad in Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle k leuren 
— PRIVAAT PARKING — 

Bovenr i j 51-49 . 2410 Herentals 
Tel. (014)217.10 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antvi 'erpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater . TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

Vlaamse, gothische st i j lschouw ? 
of slerschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk 1 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i j k 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19o 

Natuursteenbedr i j f - Kunstdekor 
Abonnees t WIJ » 8 % kort ing 

MILADY Coufure 
l ippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

p.v.b.a. LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - l i e r 

Tel. (03)80.14.71 
Specialiteiten : 

VASTTAPUT - OPEN HAARDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 

MARC SIEBENS 
Ommeganckstraat 14, Antwerpen 

Tel. (03)33.92.90 
Koffers en reistassen, school, en 
boekentassen, geldbeugels, br ief-
tassen, dameshandtassen, al lerlei 
geschenken, enz. 

Bouwbedrijf NORDEX 
nodigt U ui t tot een bezoek aan hun 
model-v i l la , gelegen 

Autostrade - Aalter 
Afspraak (09)74.15.45 

Restaurant 
KASTEEL WAALBORRE 

de zaak voor banketten en zaken-
diners van 15 tof 220 personen. 
Specialiteit vis en schaaldieren 

Tel. (02)52.84.16 Maandag gesloten 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELUKSLIJSTÈN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 

Rechtstreekse invoer van 
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken 
als « Schimmel » en « Ibach » 

FIRMA DE MONTE 
Adegemsfraat 9 - MECHELEN 

tel . 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 fr a f ) -
« Küng «-b lokf lu i ten - Orf f -

Instrumenten. 

leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len - VU 1 0 % 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken J. VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W 
Tel. 03/75.97.00 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMB RECHTS 
ABD. Braeckmanssfraat, 34 

RUMST 
V«erstraat, 9 1 , RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkoukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nut t ig komfor t 

Cortvriendt 
SPEELGOED 
OIEPESTRAAT 20 
A N T W E R P E N 
TH. (0)) 114410 

P A P Y R U S 
Boek-, Papier- en 
Fonoplatenhandei 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraai 7 

(nabi j het Sint-Jansplain) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

Met Volkswagen geen problemen 

Garage ST-JOZEF 
Assesfeenweg 117 - TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

U M A G BIJTEN lü 
Inderdaad, wanneer U me) 5 kg. 
kof f ie afneemt, mag U werkel i jk 
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN. 
Verminder ing tot 30 f r . per k i lo 

Gratis aan huis besteld 
RIMBO-koffies 

Heikant, 5 1 , 9140 ZELE 
Tel. (052)44503 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5 % aan V.U.-leden 
Tel. (015)629.42 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraat, An twerpen 
Tel. (03)33 92 65 

• - I Vlamingen, 
• • p » ! vraag GRATIS ADVIES 
^ ^ ^ ^ voor uw hypotheek-
^ • ^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAAT&CHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09 22 88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat gestot.) 

"Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

G E L D 
Voor een persoonl i jke lening 1ste. 

2de of 3de rang, wendt U tot 

Frans Van Moorter 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

Tel. (053)22911 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Lel op hef huisnummer !) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % kort ing 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
stat ionplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 ' 
Koud buf fe t - Nette bediening 

VERIICHTINGSGROOTHANDEL 

MARC DE VRIESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

Baan naar Kortr i jk 
60 m toonvensters - 1 000 verl ich-

t ingselementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabrikat ie, en 

zelfs beter I 
Prijsbestek en studie zi jn gratis. 
Keukenbedrijf R.ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 
Tel. (058)23581 

D I R K M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054)331.05 

AALST 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

KINDERARTIKELEN : p looi - en wandelwagens - bed|es en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - -kamervers ier insen - wastafe l* 

en waskussens - k inderk leding. s^#rtè»l¥& ^ ^ ' ' " ^ 0 , 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnk ledi j - rui terui t rust ingen - p ing
pong tafels - badkleding en alle toebehoorfen - rol- en ijsschaatsen 

kampingart ikelen - turngerei . 

SPEELGOED : ui tgebreide keus en merkart ikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - trai i toren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fietsjes 
alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen -

borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WERELDREIZEN 

L i t v o r r t g ^ r o g r a m m r ' i s ' t o s ^ t : ; » » : " , : ^ t ' ^ " ^ ^ ^ " . ' < " ° N I bieden w i j U een ruime keuze van wereldreizen aan. Een mooie k leurenfolder me, het 
uiTvoeng programma ,s kosteloos te bekomen tn al onze kantoren. De vermelde pri jzen gelden voor vertrek uit Zaventem. 

Beste r 

Oost-Afr ika, Nairobi 
Toeslag safari 
Safari 
Ceylon, sfrandvakantie 
Ceylon, strandvakantie + rondreis 
Ceylon en Indië 
Indië en Nepal 
Bangkok 
Hong-Kong 
Mani la 
Tokyo 
Bangkok, Birma en Nepal 
Tahiti 
Bora Bora en Tahiti 
Zuidzee 
Brazil ië, Rio de Janeiro 
Zuid-Brazil ié en Paraguay 

Reisduur 

9 dagen 
3 dagen 

16 dagen 
9 dagen 

16 dagen 
16 dagen 
16 dagen 
10 dagen 
10 dagen 
10 dagen 
10 dagen 
17 dagen 
18 dagen 
18 dagen 
18 dagen 
9 dagen 
16 dagen 

Reiskosten 

vanaf 

15.770 fr. 
6.440 fr. 

41.330 f r. 
18.170 f r. 
30.280 f r. 
37.880 fr. 
48.350 fr. 
19.340 fr. 
32.560 fr. 
35.360 fr. 
43.080 fr. 
47.350 fr. 
31.820 fr. 
43.510 f r. 
50.410 fr. 
22.790 fr. 
35.190 fr. 

Staten van de Himalaya 
Indië, rondreis 
Centraal-Azië en Perzië 
Japan en het Verre Oosten 
Rusland, Siberië en Japan 
Nieuw-Guinea en Bali 
Reis rond de were ld 
Zuidzee-ei ianden 
Ethiopië 
Roeanda, Zaïre en Oeganda 
Seychellen 
Zu id-Af r ika 
Zu id-Af r ika, rondreis 
West-Afr ika 
Caraïben 
Zuid-Amerika 

23 dagen 
24 dagen 
22 dagen 
25 dagen 
25 dagen 
21 dagen 
23 dagen 
37 dagen 
16 dagen 
17 dagen 
18 dagen 
18 dagen 
23 dagen 
19 dagen 
15 dagen 
19 dagen 

62.580 fr. 
64.210 fr. 
62.930 fr. 
78.930 fr. 
78.930 fr. 
96.490 fr. 
85.480 fr. 

129.170 f r. 
38.990 f r . 
50.800 fr. 
35.540 fr. 
27.880 fr. 
75.420 fr. 
61.640 fr. 
44.900 fr. 
61.930 fr. 

— VRAAG HET UITVOERIG PROGRAMMA — 

V.T.B. + KUONI = waarborg voor kwal i tei t 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 -

Ook alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers 
TEL, (03)31.76.80 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

n.y. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

fel. 03/31.78.20(51.) 

GENT 

Onderbergen, 43 
fel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagsfraat. 22 
fel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsest-raaf, 33 

tel. 016337.35 
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brasser ziet eersre-minlsler... van eynde 

^ *-op ^ n/,f^ ffsf ujcj^ 

De 19 gemeenten moeten binnen.^ 

4..hun Bruxband blijven 

Jos minister... 

w.van 't Eynde 

De Voer kreeg een.» 

y-.PIoegsteertje 

De Saeger mislukt als.» 

...bruggebouwer 

Nieuwe naam voor Vlaanderen 

TAKsandrië 

VU-studiedienst vijf jaar 

Dos fel en zie niet om I 

. . . 2>£ £.E.Nï>fi(KHT Hefzsfe/fsft. 

; % ' = - * ^ -

Bent u een goed VU-lid? 

BeWIJs het ! 

CVP heeft maandblad 

Veel « ZEG », weinig doen I 

Gangreen 2 verschenen 

Jef Wreedaerts 

Veel werken in Brussel 

Metroosteloos 

« Life » is nu... 

..,« Death » 

Aanslag op koning Hoessein 

Kleinkunst... 


