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DE BENDE VAN lEBURTON 
Toen de regering-Leburton op de 

köngressen van de betrokken partijen 
moeizaam het vertrouwen had verwor
ven van een meerderheid, riep CVP-
volksvertegenwoordiger Verroken woe
dend uit : « Dat is geen regering, 
dat is een bende ». Verroken is 
sindsdien niet meer in het nieuws ge
komen, de « bende van Leburton » 
des te meer, en hoe ! Iedereen her
innert zich nog het zielige spektakel 
in het parlement net vóór de vakan
tie, toen de regering — na eindeloze 
palavers en kletterende ruzies — een 
eerste grote koop afsloot : méér geld 
voor het katoliek onderwijs, in ruil 
voor vrije voorbehoedsmiddelen en 
een abortusontwerp op termijn. Of, om 
het in de taal van een ruige BSP-er 
te zeggen : « vrije kapoten voor ons, 
in ruil voor wat duiten voor uw non
nen eg 'pasi.oo/s, «..w- - *^ 

Die groezelige koop gaf al het ni
veau aan van deze regering. Ze heeft 
sindsdien en zeker deze week haar 
« imago » fn dat opzicht bevestigd. 
Het gehakketak rond de verkiezing 
van de liberaal Jeunehomme in de 
Waalse Kultuurraad was in dat op
zicht tekenend : vroeger verhulden de 
heren hun platte koopjes nog in al
lerlei mooie principes, vandaag nemen 
ze zelfs die moeite niet meer. 

Men kon aannemen dat Leburton van 
de lange parlementaire vakantie zou 
gebruik maken om het aanzien van zijn 
regering wat op te kalefateren, maar 
daar is kennelijk niets van in huis 
gekomen. Hij had het blijkbaar te druk 
met'zijn zakenreizen naar landen waar 
zijn diktatoriale vrienden het voor het 
zeggen hebben. En zover zijn we nu : 
nauwelijks is het parlement opnieuw 
bijeen of daar wordt het weer werke
loos naar huis gestuurd, omdat de re
gering het onderling niet eens wordt. 
Als nog moest aangetoond worden dat 
het parlement er nog voor spek en 
bonen bijloopt, dan is dit dinsdag 
overtuigend gebeurd. Het ergste daar
bij is dat de parlementsleden van de 
meerderheidspartijen het allemaal 
blijven slikken zonder enig noemens
waardig protest. 

Leburton heeft enkele dagen uitstel 
gekregen. Zal hij erin slagen in die 
paar dagen te realiseren wat hem niet 
mogelijk bleek in de voorbije maan
den ? Er wordt nu weer druk gespeku-
leerd op een « vernieuwing » van de 
regeringsploeg, op een vermindering 
van het aantal excellenties, op een 
nieuwe start. Maar wie gelooft dat 
een beperkte hertekening van dit kabi
net van die verdeelde « bende » een 
hecht team zal kunnen maken ? 

De tegenstellingen in deze regering 
zijn daarvoor te groot. Het is een on
natuurlijk geval, waar geen enkel van 
de betrokken partijen gelukkig mee is. 
PVV-ers en CVP-ers hebben een groei
ende hekel aan de wijze waarop de 
BSP zich aanstelt, terwijl in de BSP 
de tegenstellingen tussen de aanhan
gers van Leburton en de • opposant ^,^4, 

"tSn »TCools e.d.) steeds groter WOIKI' 'f-
den. Misschien zal men erin slagen 
nog tijdelijk de verbredende kloof te 
overbruggen door middel van' een 
nieuwe, ronkende regeringsverklaring, 
maar lang kan dat spelletje niet meer 
duren. Deze regering is gedoemd om 
te mislukken, het is' alleen nog maar 
de vraag of het breekpunt bij de ge
westvorming of bij de behandeling 
van de zgn. etische vraagstukken (abor
tus) dient gesitueerd. 

Daarom wordt steeds openlijker, in 
Wallonië én in Vlaanderen, gesproken 
over een alternatief. De verkiezing van 
een nieuwe voorzitter voor de Waalse 
Kultuurraad heeft aangetoond dat er 
in Wallonië een meerderheid kan ge
vonden worden, waarbij de BSP niet 
betrokken is. Ook in Vlaanderen is 
dit mogelijk, ten slotte vertegenwoor
digen de BSP-ers daar amper een vier
de van het kiezerskorps I Als de re
gering morgen met geen zinnig plan 
voor de gewestvorming voor de dag 
kan komen — en dat zal ze niet — 
dan heeft ze geen reden van bestaan 
meer. Als CVP en PW dan Leburton 
nog verder steunen, dan zal de kiezer 
hen terecht — samen met de BSP — 
als schuldig aan de huidige lamentabe-
Ie gang van zaken veroordelen. 

Paul Martens 

BAEYENS 
BOVEN DE WET 

STATUTENWIJZIGING 
Vorige zaterdag legde de Partijraad van de 

Volksunie de laatste hand aan een statuten
wijziging, die een herstrukturering van het 
Partijbestuur voorziet. 

Om efficiënt te kunnen werken is het best 
dat een nationaal partijbestuur uit niet te 
veel personen bestaat. Het huidige partijbe
stuur was m de loop der )aren aangegroeid 
tot een groep van 21 personen, wat nogal 
veel werd. Volgens de huidige statutenwijzi
ging zal het Partijbestuur nu beperkt worden 
tot 14 personen en in zijn schoot wordt dan 
nog een beperkt presidium aangeduid van 8 
personen die zullen instaan voor de dagelijk
se « running • van de partij. 

De grondleggers van de Volksunie, de hh. 
Van der Eist en Jonssen, zullen per 1 januari 
1976 hun funktie van algemeen voorzitter en 

algemeen sekretarls neerleggen. Zij blijven 
echter als stichter-voorzitter en stichter-se-
kretaris'nauw betrokken bij de leiding van de 
partij. 

Het nieuwe partijbestuur en -presidium zul
len van nu af aan geleid worden door een 
• voorzitter van het partijbestuur . en een 
• sekretarls van het partijbestuur •, funkties 
die voorheen in de statuten niet bestonden. 

Nu deze statutenwijziging door de Partij
raad werd goedgekeurd, rest nog de verkie
zing van de raadsleden die het nieuwe natio
nale bestuur van de partij zulen vormen. Deze 
verkiezing wordt voorzien over enkele weken. 
Moge deze vernieuwde partijleiding de nodige 
dinamiek vinden om de Volksunie weldra 
naar een nieuwe — en ditmaal wellicht be
slissende — overwinning te voeren. 

Tijdens de bijeenkomst vorige dinsdag van 
de Nederlandse Kultuurraad kwam het de-
kreet-Vandezande tot vernederlandsing van 
het bedrijfsleven in Vlaanderen nog maar 
eens aan de orde. VU-senator Van Eisen 
stelde daar een dringende vraag betreffende 
de toepassing van het dekreet op het Studie
centrum voor Kernenergie te Mol. Vorige 
week had de beheerraad van het SCK ^an 
het personeel mededelingen gedaan van een 
eigenmachtige beslissing van voorzitter 
Baeyens, de almachtige BSP-potentaat die 
zich boven wet en recht verheven waant. 
Deze wil niet hebben dat het befaamde de-
kreet-Vandezande van toepassing zou zijn 
op het Atoomcentrum, en dies had hij van 
de regering geëist dat aan dit centrum een 
zgn. « nationaal statuut » zou worden ver
leend. Vroeger had dezelfde Baeyens al een 
achterpoortje gevonden om te ontsnappen 
aan de toepassing van de taalwetgeving in 
de openbare diensten (wet van 2.8.63). 

Senator Van Eisen wilde nu van miiiister 
Claes vernemen welk precies het statuut is 
van dit Centrum en of het dekreet-Vande-
zande al dan niet van toepassing is op het 
SCK. Ten slotte vroeg hij of de tijd niet ge
komen was om daar een voorzitter van de 
Raad van Beheer aan te duiden die op de 
Nederlandse taalrol staat. In zijn antwoord 
gaf Claes een voorsmaakje van wat de rege
ring aan het uitdokteren is in verband met 

de toepassing van dit dekreet. Volgens hem 
is het SCK een instelling van openbaar nut, 
maar niet onderworpen aan de taalwet van 
1963. Aangezien het een « vereniging zonder 
winstoogmerk . Is met zgn. nationaal karak
ter is het SCK ook niet onderworpen aan het 
dekreet op de vernederlandsing van het be
drijfsleven ! De regering, aldus Claes, werkt 
aan een ontwerp waarbij nog andere instel
lingen in Vlaanderen dit statuut zullen krij
gen. Gezien dit • nationaal statuut » moet 
de voorzitter van dit Centrum een tweetalige 
zijn en dus is er geen enkele reden om de 
h. Baeyens als voorzitter van de beheerraad 
te vervangen. Tot daar minister Claes, die 
zich eens te meer opwerpt als de volgzame 
uitvoerder van wat de sinistere Baeyens op
eist- BSP-ers kunnen mekaar nu eenmaal 
niets weigeren, zoals al meer gebleken is. 

In antwoord op een parlementaire vraag 
van VU-senator Vandezande vorig jaar bleek 
dat er te Mol in totaal 1245 personeelsleden 
zijn. Daarvan zijn er 978 Nederlandstaligen, 
257 Franstaligen, 2 Duitstaligen en 8 anders
talige buitenlanders. Die Franstaligen hebben 
het er, onder de parafblu van Baeyens, voor 
het zeggen. Hun wil is er wet. Alle syndika-
le akties van de Vlaamse • Landelijke Be-
diendencentrale • worden door hen systema
tisch bestreden met dreigende dooddoeners 
als • kollektief ontslag » of « grote ver
huis » of « halveren van het SCK », dit om 
de Vlaamse werknemers de schrik op het 

lijf te jagen. Het dient gezegd dat het ABW 
dat spelletje nogal eens meespeelt. In een 
pamflet, verspreid door de Landelijke Be-
diendencentrale op 3 oktober j . l . kunnen wij 
o.m. het volgende lezen : 

« De top van de Franstalige akademioi Is 
reeds jaren bezig met de verhuis voor te be
reiden, maar poogt tevens zoveel mogelijk 
mee te nemen en hier alles zolang mogelijk 
in handen te houden. 

Intussen rot het SCK verder weg : 

• Dhr. Baeyens, zeer gehecht aan het Luik
se milieu, versjachert samen met FGTB-
ABW de vastheid van betrekking ten voor
dele van kapitalistische privé-belangen. 
• Dhr. Baeyens vindt steeds maar geen tijd 
om ernstig te werken aan de toekomst van 
het kernonderzoek. Hij komt dus ook niet 
klaar met zijn vijfjarenprogramma, en kan 
hiervoor dus ook geen kredieten aanvragen. 

• Baeyens vindt plots dat de motie van Ja
nuari, behandeld in de gemeenteraden van 
Mol en Geel, hem aanging. Is het dan toch 
juist dat • slechts de waarheid kwetst ? ». 

• BR2 heeft zijn beste jaren gekend en 
loopt op zijn laatste benen De enige grote 
bestralingseenheid van het SCK zal binnen 
enkele jaren uitvallen zonder dat een ver-
vangingsintrument voorhanden is. 

(lees door, biz 3) 
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.•jBBIWBfffS 1001 prachtige 
TOn Zuiver Scheerw^ol wdchteii öil IJi 

...uw nieuwe wintermantel kiezen 
betekent nu naar SUCCES KLEDING MEYERS rijden ! 

Er is keus van ruim 2000 

nieuwe wintermantels 

voor dames 

samengebracht ui t de beste 

Europese collecties. 

U gaat er zowel de jonge 

modieus sportieve mantel 

als een geklede 

, klassieke damesmantel 

met een mooie pelskraag 

vinden. 

Talri jke modellen van deze mantels 

van zuiver scheerwol 

i i j n afgewerkt 

met een bontkraag 

gaande van schaap tot luipaard. 

Maten voorradig van 36 tot 58. 

Kleuren van w i t tot zwart. 

WOL KAN NIET NAGEMAAKT WORDEN. 

DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER. 

KIES DUS ZUIVER SCHEERWOL 

GEEF ONDERSTAANDE BON INGEVULD AF A A N DE 
KASSA y Ó p R U JE A A N K O O P DOET, EN D A N ZULT 
U UW MAt<JTEL EEN HEEL STUK BENEDEN DE A A N 
GEDUIDE PRIJS BETALEN ! 

O p a m p e r 15 k m v a n A n t w e r p e n 

heb t U r u i m e p a r k e e r m o g e l i j k h e -

d e n en w o r d t U b e d i e n d doo r er

v a r e n en v a k b e k w a m e beroeps

mensen d ie U g r a a g g o e d gek leed 

z ien ! 

V o o r d e keus en beslist v o o r de 

pr i js — d ie ve le hondierden ver

schi l t — moet U de e n o r m e collec

t ies z ien v a n SUCCES KLEDING 

MEYERS. 

WOOLMARK 
GEKONTROLEERD ARTIKEL 

ENKELE VOORBEELDEN 

scheerwo l 

Wol, eerlijk materiaal. 

— Reeds een moo ie WINTERMANTEL v a n zu iver 
tegen een eskam cadeaupr i j s v a n 

— W a r m e mod ieuze MANTEL v a n zu iver scheerwo l en vers ie rd 
met b o n t k r a a g v i n d t U reeds tegen de eskam eadeaupr i j s 
v a n 

— WINTERVESTEN v a n zu ive r scheerwo l voor de j e u g d , 
m o d e r n e k leuren en sni t , reeds v a n a f 

— Pracht ige MEISJESMANTELS v a n zu ive r scheerwo l w o r d e n U 
a a n g e b o d e n v a n a f 

— Een MANTEL v a n zu i ve r scheerwo l met nerts- o f l u i p a a r d 
k r a a g be taa l t U na tuu r l i j k w a t meer , m a a r het is zeker d a t 

U zu l ke m a n t e l b i j SUCCES KLEDING MEYERS s tukken voo rde l i ge r 
koop t . 

1595 F 

1995 F 

1995 F 

995 F 

SUCCES KLEDING MEYERS IS OPEN : 

— A l l e w e r k d a g e n v a n 9 tot 20 uur 
— Z a t e r d a g s v a n 9 to t 18 uur 

— O p z o n - en f ees tdaaen ges lo ten . 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING IVlËyERS 

AAITSELAA* ^ ES'AUPIANT L NOiBOS 

BON 
AF TE GEVEN AAN DE KASSA 

IK WENS M I J N NIEUWE WINTERMANTEL TEGEN FABRIEKSPRIJS TE KOPEN. 

N a a m en v o o r n a a m : 

St raat : ' nr 

G e m e e n t e : p o s t n u m m e r 

Beroep : 

s u c c e s K L E D I N O 

M E Y E R S 

* DE UNCltSI«»AI <.4.» NlEl 

y 

SUCCES K L E D I N G M E Y E R ^ 
PE GROOTSTE MANTELSPEClAU5|#^^i^^^ 

A. De Langlestraat 4-10 • 2640 Niel 
AANBEVOLEN 

HUIZEN 
MACONFECT - KLEDING 

Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 
Tel .(053)66219 

MAATWERK en zeer grote keus 
kleding . KLAAR O M DRAGEN . 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostende 

ZÈEVISGROOIriANDEi 
f r i js f i js t op aanvraag — 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 

BRUSSEL 02/17.71.99 
ANTWERPEN 03/35.60.69 

LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

TIELT (W.VL.) 051/420.15 
GENT 09/25.50.85 

STANDING 
2 X kopen 1 t betalen 

(5.000 in stock) 
HEREN - DAMES KINDEREN 
Dandermondse steenweg 276 

AALST 

A.V.V.S. - V.S.O.D. 
Algemeen Verbond van Vlaamse 

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen • Tel. 38 74 08 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag ! 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAUFtANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met famil ietradit ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vr i jd . 14u tot zat. 16u 

/ 
MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12. 

en gij 
aan de hoofdredakteur 
van « pamela » 

Bij het schrijven van 19.4.1973 
protesteerde ik bij u tegen het feit 
dat enkel de voorzitters der 3 tra
ditionele partijen aan het woord 
kwmen In uw maandblad. 

Bij schrijven van 3 mei 1973 hebt 
u me toen geantwoord dat het 
geenszins uw doel was enige poli
tieke kleur aan uw blad te geven 
en dat u meende dat een tweeta
lig tijdschrift viagen die'betrekking 
hebben op de « konditie van de 
vrouw » enkel aan deze nationale 
partijen konden worden gesteld. 

In genoemd schrijven zegde u 
tevens dat u uw kolommen zovdt 
openstellen voor de - met-traditio
nele partijen » zoals Volksunie en 
FDF wanneer er zuiver politieke 
problemen zouden worden behan
deld U meende evenwel dat dit 
laatste net zou gebeuren, gezien 
het zuiver familiaal karakter van 
uw blad. 

Ik ben thans zo vrij u te verwij
zen naar « Pamela » nr 67 van sep
tember 1973 waarin u een zuiver 
politieke vraag stelde aan de voor
zitters der 3 traditionele partijen, 
te weten « welke rol moeten radio 
en televisie spelen bij de informa
tie ' Acht u hun huidig statuut be
vredigend ? ». 

Ik begrijp met waarom u thans 
uw woord niet houdt en ook de 
andere partijen, zoals de Volksunie 
niet aan het woord laat. Temeer 
dat deze partij een zeer duidelijke 
visie op het Informtiebeleid, en 
meer in het bijzonder op het sta
tuut van de BRT, heeft. U dient 
inderdaad met te vergeten dat de 
VU sterker Is dan de PVV en haast 
even sterk als de BSP In Vlaande
ren. 

Het lijkt me nuttig u te verzoe
ken uw kolommen In de eerstvol
gende nummers ook open te stel
len voor de vertegenwoordigers 
van de Volksunie, die reeds vaker 
hebben laten horen belang te stel
len In het gebruiken van uw blad 
als Informatietribune. 

Ik meen dat u niet anders zult 
kunnen dan konsekwent .te zijn 
met uw eigen woorden en derhal
ve zult willen Ingaan op mijn ver
zoek. 

I mevr. R.C., Bilzen. 

proficiat ! 

In de rubriek - Wat dacht u er 
van ? » schrijft L.V.N, in » Gazet 
van Antwerpen », d.d. 5.10.73, dat 
senator Vandezande zijn betoog in 
konfrontatie (3.10 73) te veel op 
het politieke vlak heeft gesitueerd. 

Ten eerste wil ik daarop duide
lijk antwoorden, dat Vandezande 
op geen enkel ogenblik zijn partij 
in het daglicht heeft willen plaat
sen, maar dat daarentegen senator 
Cooreman vrij vlug is geweest 
met te vertellen, dat ook Claeys 
van de CVP (waarop de nadruk 
werd gelegd) een tekst had inge
diend. Wij weten nu al lang, dat 
Claeys eveneens met een tekst is 
afgekomen en de LBC ook al, maar 
uiteindelijk blijft VDZ de auteur en 
geestelijke vader van het dekreet 
' vervlaainsing van het bedrijfsle
ven '. In alle objektiviteit moet ik 
zeggen, dat moderator Ceuleers 
duidelijk heelt gezegd, dat VDZ 
de geestelijke vader was 

Beging VDZ inderdaad een fout? 
Volgens mij zeker niet. Men zal 
moeten toegeven, dat de VU-sena-
tor op een klare wijze de heren 
Gllnne en Risopoulos van ant
woord heeft gediend. De Franstali
ge gasten werden onmiddellijk op 
hun plaats gezet met de vergelij
king van gastarbeiders in Vlaande
ren en deze In Wallonië. Vandezan
de heeft hier ongetwijfeld de eer
ste goal gemaakt en hij maakte er 
nog meer in het verdere debat. 
Daarenboven heeft hij tenminste 
duidelijk gezegd, wat hij wil. Dat 
dit niet de laatste stap van de 
Vlaamse beweging Is geweest, is 
een waarheid als een koe en dat 
Vlaanderen zichzelf slechts volle
dig zal kifnnen ontplooien in een 
waarachti'g en eerlijk federalisme is 
ook waar. 

Ik wil de verdienste van senator 
Cooreman zeker niet ontwijken ; 
deze man heeft inderdaad goed van 

F I T O 

Kolleges! aat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

P A P Y R U S 
B o e k - , papier - en 
f o n o p l a t e n h a n d e l 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87.09 

zich afgebeten, alhoewel Ik ergens 
vrees, dat zijn uitspraak bereid te 
zijn de tekst van het dekreet aan 
te passen, indien te streng zou 
worden opgetreden, zal uitgebuit 
worden door de franskiljonse krin
gen I 

Ik kon mij ook niet van de in
druk ontdoen, dat Ceuleers al het 
mogelijke deed om Vandezande zo 
weinig mogelijk aan het woord te 
laten Waarom ? 

Ondanks alles Is VDZ er goed 
uitgekomen en verdient hij onge
twijfeld een dikke proficiat ' Met 
anderen hen ik het Inmiddels vol
komen eens, dat het onderwerp 
niet voldoende vjerd uitgediept. 
Dat kon ook met I Wanneer gaat 
men bij de BRT eens eindelijk her 
seffen^ dat een debat met vier 
deelnemers en zulk een belangrijk 
onderwerp meer tijd nodig heeft 
dan drie kwarturen. Ons komt het 
voor. dat men sommige debatten 
slechts uitzendt, omdat men, om
wille van de aktualiteit nu eenmaal 
niet anders kan 

W.S, Molenstede. 

Ziekenfonds 

BRABANTIA 

de reden 

In verband met de achteruitgang 
van de VU bij de laatste opiniepei
ling schrijft u dat wanneer deze 
trend aanhoudt, een dringende on
derzoek naar de oorzaak nodig Is. 
Het zou best nu reeds gebeuren. 
De oorzaak Is niet ver te zoeken. 
Het IS de houding van de VU in 
het abortus-debat. 

J.D.V., Wemmel. 

bevlagging 

De Vlaamse Kultuurraad heeft 
de Vlaamse Leeuw als vlag en als 
lied officieel erkend. Hoe komt 
het dan dat gebouwen van open
bare instellingen zoals rijkswacht, 
rijksscholen, postkantoren, enz. 
nog steeds uitsluitend driekleurig 
bevlagd worden ? 

D.A., Dendermonde 
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H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWIffDQ JAAR WAARBORG. 
Dok op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land P>IBA INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmel (Bt)-Tel 02/79.2000. 

KWEKERIJEN |.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - Tel. 09/69.31.70 
GESELEKTEERDE PLANTEN voor 

PARTIKULIERE VERKOOP 
Open 's zaterdags 

KATALOOG OP AANVRAAG 
BEZOBK ONS TUINCENTRUM 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH lABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.43 

Aanbouwkeukens 
HElEt^AAl naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niel duurder dan serlefabricatie, 

' en zelfs beter I 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

K c u k e n b e d r i j f R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 
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LOSGEBROKEN 

Zoals vorige week beloofd brengen wij deze week de eerste Top-20 van 
de •< Wij »-werfkampagne 73-74. Zoals u kunt merken Is het kiasseringssis-
teem gewijzigd. Wervers die een jaarabonnement noteren ontvangen 12 
punten, een driemaandelijks 3. Wie op 1 februari een jaarabonnement werft 
ontvangt 11 punten, op 1 maart 10 punten, enzovoort. Op deze wijze wor
den de wervers van halve- en driemaandelijkse abonnementen niet méér 
karssn g°geven dan aan wervers van jaarabonnementen. 

Het spreekt vanzelf dat « kleine » abonnementen even welkom zijn als 
« grote », maar het is duidelijk dat deze laatste zwaarder doorwegen. 

Moeten wij herhalen dat het verspreiden van ons weekblad een belang
rijk onderdeel is van onze Vlaams-nationale werking. Dat geen enkele afde
ling, hoe klein ook, achter mag blijven. Dat op de vooravond van ons 
iubiiejrr;,''.ar de Volksunie nog sterker moet worden mede door haar 
wekelijkse pers. Dat op een ogenblik dat « de ploeg van 36 » verder rot
zooit een vrije Vlaamse informatie meer dan noodzakelijk is. 

Heelwat mensen hebben dat goed begrepen. De twintig moedigsten on
der hen vormen op dit ogenblik onze Top-20. Morgen komt uw naam voor 
in deze erelijst als je er vandaag aan begint. Vergeet niet dat uw buren, 
uw vrienden en kennissen te wachten zitten tot gij aanbelt. 

Aansluitend bij de vraag van verleden week « blijft de VU een mannen
partij ? » s^^uden wij durven zeggen : mannen zeg nu zelf, wat staat onze 
Huguette Ingelaere daar alleen. 

Vrouwen laat haar niet langer alleen in deze mannenlijst, doe er wat 
aan. Weet dat onze mannen beslist geen abonnement minder zullen wer
ven om Huguette vrouwelijk gezelschap te geven. Dus moeten vrouwen aan
rukken die de Top-20 van vandaag omgooien. En dat zal I 

Tot volgende week en goede moed I 

TOP-20 
1. Joris Depré (Tervuren) 

2. Jef Vinex (Erps-Kvi^erps) 

3. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 

4. De Ranter René (Oostakker) 

5. Rogier Maf rans (Leuven) 

6. Huguette Ingelaere (Gent) 

7. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 

- 8. Gilbert De Ca^uwé (Melsele) 

9. Cis Nauwelaerts (Duffel) 

10. Jef Nagels (Oostende) 

11. Jozef De Meyer (Heverlee) 

12. Jaak Indekeu (Peer) 

13. Frans Van Dessel (Nij len) 

Renaat Vanheusden (Hasselt) 

15. Jozef Labaere (Kortrijk) 

/16. Jo Belmans (Geel) 

17. Maurits Rennans (Zonhoven) 

18. André Van den Berghe (Oostakker) 

19. Maurits Goethals (Brugge) 

20. Jan Caudron (Aalst) 
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Eerste-minister Leburton 
liep er woensdag maar 
somber bij. Het scheelde 
geen haar of zijn mam-
moet-regermg gmg 
zielig tenonder in 
gekrakeel en in de meest 
volslagen verwarring. 
Als laatste redmiddel zag 
men voor de zoveelste 
keer : uitstellen. Dat 
eeuw'ge uitstellen, dat 
opstapelen van pran
gende problemen zonder 
werk te maken van doel
matige oplossingen, is 
kenmerkend voor deze 
regering die mets oplost. 
Het alleen aan het 
gebrek aan leiding door 
de eerste-minister 
wijten, zoals CVP-voor-
zitter Martens doet, is al 
te eenvoudig. De tegen
stellingen in dit kabinet 
gaan veel dieper. Aan 
deze regering zal dan 
ook wel geen lang leven 
beschoren zijn. 

Foto : Leburton in 

gesprek met PTT-staats-

sekretaris Daems, 

waarschijnlijk in gesprek 

over het RTT-schandaal 

en Anseele... 

BAEYENS BOVEN 
DE WET 
(vervolg van biz 1) 

• De rekonversie van de programmes lijkt 
een proöpssie van Echternach. Maar dan : 
een- stap vooruit, twee stappen achteruit. 

• De samenwerking van de nijverheid, op 
een gezonde basis, breekt niet door. In an
dere industriële kringen dan deze van Belgo-
nucleaire wordt Baeyens immers gewan
trouwd. 

• De Raad van Beheer is sinds lang nog 
een schim en kan zelfs niet meer wettelijk 
vergaderen. A. Baeyens regeert met volmach-
ten^Door wie toegekend ? ». 

Het is dus niet zonder reden dat volksverte, 
ge'nwoordiger Belmans vorige week In een 
« op^n bripf • tot de voorzitter van de Ne
derlandse Kultuurraad en tot de Vlaamse mi
nisters aandrong op het ontslag van deze 
BSP-saboteur die Baeyens is. 

Uit het antwoord van minister Claes aan 
senator Van Eisen blijkt nu echter dat 
Baeyens verder kan rekenen op de steun van 
de regering en niet enkel van de BSP-ers in 
die regering. Als de regering, zoals Claes 
voorspelde, verder gaat op deze weg en het 

dekreet-Vandezande als niet bestaande zal 
beschouwen voor een heel aantal zgn. « na
tionale instellingen » in Vlaanderen, dan dient 
daartegen ten scherpste en met alle ge
paste middelen gereageerd. Niet enkel op 
het politieke vlak, maar ook op het syndika-
le. De Landelijke Bediendencentrale staat 
echter tot nogtoe alleen in die strijd, de an
dere vakbonden geven vooralsnog geen krimp 
Eens te meer kunnen de Vlaamse werkne
mers zien waar hun echte verdedigers te 
vinden zijn. 

slaafs 

De Kamerfrektie v«n de Volketmfe stelt 
vast dat de regering he'i oarlemen' ontvlucht 
en een open diskussie over de schandalen 
ip de RTT en over de zonderlinge procedures 
inzake Ibramco tracht te verijdelen. 

De Kamerfraktie van de Volksunie laakt de
ze ondermijning van de parlementaire demo-
kratie en betreurt dat de parlementsleden 
van de meerderheidspartüen slaafs de beve
len van de regering ondergaan en nalaten 
hun verantwoordelijkheid als verkozenen van 
het volk op te nemen. 

" open brief " aan de 

franstalige parlementsleden 

De Franstalige pers heeft op 
eren ongeoorloofde wijze stem
ming gemaakt tegen het dekreet 
tot vernederlandsing van het be
drijfsleven in het homogene Ne
derlandstalige landsgedeelte 

Men zal er zich in België moe
ten aan wennen dat de Vlamin
gen beslist « baas in eigen 
huis » willen worden. 

Wie het dekreet objektief 
kent weet dat het niet gericht 
is. noch tegen gastarbeiders, 
noch tegen Franstalige arbei
ders en dat het alleen tot doe! 
heeft de sociale toestand /an 
de Vlaamse arbeider in Vlaan
deren te normaliseren; 
^Tienduizenden Vlaamse werk

nemers worden te Brussel in het 
Frans behandeld'en daardoor ge-
minoriseerd vanwege de sociale 
taalbarrière in de Brusselse be
drijven. 

Daar wij Vlamingen nooit on
verdraagzaam waren, zal het de
kreet in feite geen enkele hin
dernis, op taalgebied, inhouden 
voor Franstalige werknemers in 
Vlaanderen. 

Wij hopen dat Franstalige par
lementsleden die werkelijk be
gaan zijn met de arbeiders zich 
evenzeer het lot van de Vlaamse 
als van de Franstalige werkne
mers zullen aantrekken. Wij da
gen hen dan ook uit zich aktief 
in te zetten voor de toepassing 
van de wettelijke bepalingen 
(wet 2 augustus 1963) in hoofd
stad Brussel opdat Vlaamse ar
beiders in de hoofdstad door 
hun werkgevers in het Neder
lands zouden worden behandeld. 
Pas dan hebben zij het recht 
enige benadeling van Franstalige 
arbeiders in Vlaanderen te ver
onderstellen. 

Zij die zich verder beroepen 
op de zgz « vrijheid », die een 
vrijheid is van de werkgever om 
zijn werknemers in hun taal te 
minachten en ze sociaal te be
nadelen geven blijk van een on
sociaal taalimperiallsme waar
door de sociale promotie van 
de Vlamingen wordt verhinderd. 

het partijbestuur 
van de volksunie. 

ALS IK HET COED 

HE8 WORDT 

PRSMIÏR LEBü^TOn 

I 

voo^ cv.? 
SM PV.V T 
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WAT DEED DE VOLKSUNIE DE JONGSTE JAREN IN HET PARLEMENT ? 
Ook bij onze f<aderleden stellen wij 

geregeld vast dat zij niet voldoende 
op de hoogte zijn van het parlemen
taire werk van de VU-mandatarissen. 
Daarom heeft onze aktieve Leuvense 
senator Maurits Van Haegendoren al
le recente door de VU ingediende 
wets- en dekreetsvoorsteflen bondig 
samengevat in een handzaam « com
pendium » van 125 bIz, Een dokument 
dat elk VU-kaderlid moet bezitten ! 

Voor de Volksunie gaat het om « fe
deralisme eerst > : het is en blijft 
haar eerste doel, dat de « Vlamingen 
baas in eigen huis worden ». Het Is 
haar tweede en groter doel de Vlaam
se mensen door meesterschap in el-
gen huis, meer geluk en welzijn te 
bezorgen. 

Als volksnationale partij ijvert de 
Volksunie ervoor dat het zelfstandige 
Vlaanderen een demokratisch, modern 
en jong Vlaanderen zij. 

Haar kongresresoluties hebben de 
weg ertoe uitgestippeld. Haar pro
gramma (Programma - Aktieplan) is 
een volledig politiek programma (1) 

Intussen is de Volksunie realist en 
tracht in het unitaire België recht te 
trekken wat nog krom is voor de Vla
mingen 

Partijen in de regering worden be
oordeeld volgens het beleid van hun 
ministers.' Mandatarissen van de 
meerderheidspartijen dienen betrek
kelijk weinig voorstellen van wet in : 
ze vertrouwen immers op de regering 
of kunnen zich tot hun partijgenoten 

m de regering wenden. 

Voor mandatarissen van een opposi
tiepartij is het indienen van voorstel
len van wet een verduidelijking van 
hun politieke inzichten en tevens een 
middel-om regering en andere partij
en ertoe te verplichten standpunt te 
kiezen. 

In programmapunten of eisen wor
den beleidslijnen in algemene bewoor
dingen geschetst. Een voortsel van 
wet dient uitvoerig en in wettelijke 
vorm verwoord. 

Te beklemtonen dat het indienen 
van voorstellen van wet slechts éen 
en een beperkt aspekt uitmaakt van 
de parlementaire aktiviteiten van een 
mandataris ! Door zijn tussenkomsten, 
interpellaties, mondelinge- en schrif

telijke vragen en door zijn persoon
lijke kontakten met regeringsleden of 
kollega's. oefent een mandataris ook 
die van een oppositiepartij, een poli
tieke invloed uit. 

(1) Te bekomen : Nationaal Sekreta-
riaat Volksunie - Volderstraat 71 -
1000 Brussel, tel. 02/12.S1 60 

Het Compendium bevat 205 voor
stellen op algemeen politiek gebied 
(federalisme] . op kuituur- en onder
wijsgebied, ruimtelijke ordening et) 
milieubescherming en voorstellen van 
sociale rechtvaardigheid (jeugd, werk
nemers, zelfstandigen, mindervaliden, 
bejaacden) en van demokratisering 
van het openbaar leven. 

Het parlementair werk van de Volks
unie is onvoldoende be'<er!d en wij 
geb"' >3r> het niet genoeg in onze 
propaganda. 

ledere afdeling bestelie een 
Compendium en gebruikt eruit 
wat pefst voor streekpers, huis-
tiezoeken en vergaderingen. 
Prijs : 100 fr. Overschrijven "op 
postrekening 000-0147697-63 van 
de Volksunie 1000 Brussel met 
vermelding « Compendium > en 
adres voor toezending. 
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RUE DES FOUIONS 
« Het IS veel makkelijker met de trein Je stap uit in Kapellestation, 

ie steekt de boulevard over en ie bent zo m het Volksunie sekreta-
naat » zei een vriendelijke stem aan de telefoon ' 

Goed gehumeurd gingen wij op stap lieten de direkte trein naar 
Brussel voor on.e neus wegrijden en stapten gezwind op de omnibus 
en zoals het hoorde stopte de bommeltrein overal maar om een of 
andere duisters reden reed hij Kapelle station voorbij en deponeerde 
ons netjes daar waar wij niet zijn wilden nl in het Zuidstation 

Ach wat in een giootstad met de vele taxi s is er natuurlijk geen 
probleem Even geschrokken bedachten wij dat wij de vertaling van 
de Volderstraat met kenden Maar welke rechtgeaarde Vlaming 
spreekt er nou Frans in Brussel ' Dachten wij toch ' 

De eerste ta/iman was een Marokkaan de tweede een Spanjaard, 
de derde een met nader te bepalen nationaliteit Opgelucht vonden 
wij eindelijk een Biusselaar — er zijn inderdaad nog Brusselse 
taxichauffeurs — en vroegen hem ons naar de Volderstraat te rijden 
Daar de man uitsluitend frankofoon bleek te zijn vroegen wij vrien
delijk of hij in zijn boekje even naar de vertaling van volder wou 
kiiken Een stomverbaasde blik was het antwoord waarschijnlijk 
had hij nog nooit in zijn leven zo een enormiteit gehoord 

Iwee, drie bereidwillige kollega s doken op Of er een tweetalig 
adresboekje in Brussel bestond "> Alle gezichten werden Brusselse 
viaagtekpns Nou goed dan maar per taxi naar Kapellestation, 
waar wij verder ons plan zouden trekken Waar was nou die ver
domde boulevard "> De eerste man die opdook was gelukkig een 
agent Beleefd vroeaen wij hem of hij soms de Volderstraat kende 
m die buurt Nee daar haa hij nooit van gehoord Of ie soms een 
tweetalig aorabctkje had "> Alweer die verbaasde blik Het was 
duidelijk dat c'/Zee ^ mensen uit de « provincie - zulke dwaze vragen 
stellen kunnen Jammer genoeg maar helpen kon hij ons met Mis 
schien konden wn het even vragen aan de man van de verhuiswa 
gen, tien meter veroer Zogezegd zogedaan Ooit verhuizingen ge 
daan in de Volderstraat ^ Nee de man kende wel half Brussel maar 
van die straat hsd hij geen weet Wat kun je in dergelijke omstan 
digheden anders doen dan het eerste, beste cafe binnen stappen 
en naar het bewuste adfO"^ telefoneren ^ In het heerlijke besef dat 
ons dierbaar vader'and het grootst aantal drankhuizen heeft in de 
gehele wereld, stapten wij moedig verder Was dit een noodlot "> 
Hoe komt het toch altijd weer dat je als je dringend een cafe nodig 
i^gtit — juist in een buurt verzeild zit waar er geen schijnen te zijn "> 

Een man kruiste alweer onze eenzame weg We gaan het even over 
een andere boeg gooien, dachten wij Vlaamsnaief Voorzichtig vroe 
gen wij hem of hij soms " Ie secretariat de la Volksunie » kende in 
de buurt ^ De blik die ons trof deed ons op een of andere manier 
aan het l-DF denken Wn voelden dat het beter was met aan te 
dringen 

Eureka ' nooit ae moeo verliezen na ettelilke minuten stappen 
,-pcs « chez Jeanncke • uit de giond als een oord van toevlucht 
voor erme verschoppelingen Jeanneke had telefoon Dezelfde 
vriendelijke VU stem vertelde ons dat - volder » vertaald werd 
door « foulon » In de wirwar van straten was het moeilijk uit te 
leggen noe er te geioken maar wat kon er nu nog gebeuren "> Wij 
kouden het in het Frans gezegd krijgen, dus waren wij veilig ' 
Waar waien nu onze goede voornemens om nooit Frans te spreken 
In de hoofdstad '> Diep verzonken in gepeinzen over het droevige 
lot van de Vlamingen m Brussel, stapten wij verder en kwamen 
in een nog grote, e achterbuurt terecht Woedend om onze ver 
strooidneid vlogen wij op een vriendelijk uitziend man af, die juist 
in een deuropening kijken kwam 

Het gebouw bleek een mutualiteit te huisvesten waar juist een 
kursus aan gang was voor verloofden De man had begrip voor onze 
radeloosheid en wij hoorden hem aan de verloofden vragen < est ce 
quily-a que! qu'un qui connait la rue des Foulons ' » Doodse 
stilte Tenslotte stond e' een jonge man recht en ging een reus-
'chtig stadsplan raadplegen De gezochte straat bleek nduwelijks 

tien minuten ver, vlak in de omgeving van de « place Rouppe » 
Eens 00 de « place Bouppr > bleek de theorie alweer met overeen 
te stemmen met de prdktijk Een onweerstaanbare lust overviel ons 
om luid beoinn^n te vloeken lijk een ketter, maar gauw onderdruk 
ten wij deze typische barbaarsvlaamse neiging Met onze laatste 
krachten en totaal op vroegen wij het nogmaals aan een krantenman 
« Ah, jca ' zei hij lachende « de lange zottekensstroat » Even be 
keken wij hem wantrouwig, vrezend dat deze benaming iets met 
de Volksunie re maken had, maar het bleek dan toch de Brusselse 
vertaling te zijn van Foulon 

Toen wij eindelijk veel te laat voor de deur van het VU sekretarlaat 
stonden, was het met het vaste voornemen een verzoekschrift in te 
dienen, om alle konsekwente Vlamingen in Brussel martelaar en 
heilig te verklaren 

hilda uytterhoeven 

U als Vlaming.. 
sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK I 

(advertentie) 

VERENIGING 

VLAAMSE 

I I E K E N F O N D S E N 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT : 
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein-Brabant, Kraanweg 
21 - 2680 Bornem. Tel 03/89 16 19 

Provincie Brabant 
ARR LEUVEN - GEWEST TIENEN : 
Centrale Mutualiteit van Brabant en Limburg, Leuvenselaan 43 -
3300 Tienen. Tel. 016/834 35 

Provincie Oost-Ylaanderen 
ARR. AALST : 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36, 9300 Aalst. 
Tel. : 053/745 53. 
ARR. GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent 
Tel. ; 09/23 52 27. 
ARR. EEKLO EN KANAALZONE • 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 - 9900 
Eeklo. Tel. : 09/77 23 51. 
ARR. OUDENAARDE : 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34 - 9700 Oudenaarde. 
Tel 055/331 15 
ARR ST NIKLAAS : 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 - 2750 Beveren-
Waas. Tel. 03/75 66 66 

Provincie West-Vlaanderen 
ARR. BRUGGE : 
Ziekenfonds Flandria, Bouchoutelaan 2 - Brugge-St-Kruis 
Tel. 050/321 95 Bureeluren 14 - 21 u bij voorkeur op maandag 
ARR KORTRIJK-IEPER . 
Ziekenfonds West-Flandria Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk. 
Tel 056/256 98 
ARR OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE • 
Ziekenfonds De West, Recollettenstraat 66 • 8450 Nieuwpoort 
Tel : 058/237.15 
ARR. ROESELARE-TIELT : 
Ziekenfonds West Flandria, Westlaan 45 - 8800 Roeselare 
Tel 051/202 08 

VVZ-sekretariaat . Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven. T. 016/329 75. 

EEN MODERNE 
PARTIJ 

EEN ECHTE 
DEMOKRATIE 

vukongres 
24 en 25 

november 73 
Oostende 

EEN VLAAMSE 
STAAT 

onze staatsopvatting 

De Volksunie gaat uit van volgende beginse
len : 

De maatschappij is een gelede werkelijk 
heid zij is opgebouwd uit een aantal levens, 
kringen die allen bijdragen tot de zelfbe
schikking en de zelfverwezenlijking van het 
individu Deze kringen moeten dan ook ge 
struktureerd worden 

Toegepast op de politieke werkelijkheid 
betekent dit 
a) autonomie voor de afzonderlijke delen 
volkeren, gewesten, gemeenten (anti centra
lisme) , . , , . 
b) samenwerking in grotere gehelen [anti-
partikulansme) 

De verhouding tussen de grotere en kleine
re gehelen is van dinamische aard Hieruit 
vloeit voort dat deze verhouding met voor 
eens en altijd kan worden vastgelegd Steeds 
moet ZIJ aan de zich wijzigende omstandighe
den worden aangepast 

Voor de Volksunie is een volk het produkt 
van een gemeenschappelijke traditie (taal, 
kuituur geschiedenis) het manifesteert zich 
als een solidaire eenheid en streeft naar 
zelfbehoud en -ontwikkeling Als dusdanig 
draagt deze levenskring bij tot het menselijk 
geluk verruimt hij het individueel bestaan 
verschaft hij geborgenheid en vormt hij de 
bakermat voor kunst en kuituur 

Een volk kan zijn wezenlijke bestemming 
slechts bereiken, indien het over een eigen 
struktuur beschikt Zo een volk met over een 
bepaalde mate van politieke autonomie be
schikt, dan wordt het zeker zo het een min
derheid is, vrij vlug het voorwerp van ver
drukking 

Van de andere kant is het zo dat een po
litieke struktuur die samenvalt met de volks
gemeenschap beter kan funktioneren Zowel 
het tot stand komen van het gemeenschaps
gevoel als de ontwikkeling van goede inter' 
menselijke kommunikatie maken betere kan
sen in kultureel homogene entiteiten 

Het Vlaamse volk heeft, zoals alle andere 
volkeren recht op een eigen staatsstruktuur 
Deze struktuur moet het zelfbehoud en de 
ontwikkeling van ons volk verzekeren Dit 
gebeurt echter met, zo de autonomie tot het 
strikt kulturele terrein wordt beperkt Kul 
tuur IS nauw verbonden met de andere as-
pekten van het maatschappelijk leven Het 
IS eveneens onvoldoende een struktuur uit 
te bouwen, die van bovenaf wordt bevoogd 
De Volksunie meent dat de ervaring duidelijk 
aangetoond heeft dat de Vlaamse Beweging 

haar einddoel alleen kan bei eiken via een 
volwaardige politieke autonomie 

In jde opvating van de Volksunie spreekt 
het vanzelf dat alle Vlaminqen deel moeten 
uitmaken van de eigen politieke struktuur 
Uiteraard veronderstelt dit de invoering van 
de Vlaamse en Waalse nationaliteit binnen 
het kader van het Belgisch staatsburgerschap, 
waarbij de Vlaamse Brusselaars tot het 
Vlaamse volk moeten worden gerekend 

In dezelfde opvatting moet ook de onaan
tastbaarheid van het grondgebied van de 
volksgemeenschap worden gewaarborgd 

Inzake de strukturen meent de Volksunie 
volgende begmselen te moeten bekrachtigen: 

Ofschoon de Vlamingen een eigen leefbaie 
staat kunnen vormen, of zich in andere staat
kundige verbanden kunnen inschakelen plei
ten volgens de Volksunie een aantal gege
vens voor een federatie met twee deelsta
ten die vooralsnog samenvalt met de Bel
gische staat 

leder van beide deelstaten moet over een 
eigen wetgevende uitvoerende en rechter
lijke macht beschikken en over een bepaalde 
mate van financiële autonomie 

Wat Brussel betreft dient er een onder
scheid te worden gemaakt tussen de mate
ries die betrekking hebben op territoriale 
aangelegenheden en deze die van persoon 
lijke aard zijn Territoriale aangelegenheden 
worden behartigd door een eiaen Brussels 
orgaan (op paritaire basis samengesteld) De 
personele belangen door de respektieve 
Vlaamse en Waalse instanties 

De Duitstalige gemeenschap kan geen vol
waardige deelstaat vormen gezien haar ge
ringe omvang Zij mag met tegen haar wil 
ingelijfd worden bij Wallonië maar kan een 
aangepaste struktuur krijgen onder de recht
streekse bescherming van het centraal gezag, 
m afwachting van een verdere evolutie in 
Europees verband 

Volgens de Volksunie is de opbouw van 
een gezonde federale staat met de huidige 

gebrekkige grondwet niet mogelijk In af
wachting van de nodige wijziging eist de 
Volksunie dat de bestaande wetten zoveel 
mogelijk in federalistische zin zouden aan
gewend worden 
Dit alles betekent voor de Volksunie : 

Een Vlaamse deelstaat die met centralis
tisch IS en waarin kleinere levenskringen een 
aangepaste struktuur krijgen Anderzijds die
nen deze leefkringen aan een reële werke 
lijkheid te beantwoorden en m o g e n 
ZIJ het tot stand komen of het behoud van 
de deelstaten en hun efficient funktioneren 
niet m het gedrang brengen 

Hieruit vloeien voort 
a) de uitbouw van leefbare gemeenten door 
middel van een verantwoorde fusiepplltiek , 
b) de herziening van de wet op de agglome
raties en federaties 
c) de afschaffing van de arrondissementen , 
d) een grondig onderzoek naar de noodzaak 
en de grenzen van de provincies 

Daarenboven is het wenselijk dat de een 
trale overheidsdiensten met op een plaats 
worden samengebracht en dat zij zoveel mo
gelijk worden gedekoncentreerd 

De Vlaamse deelstaat mag evenmin parti 
kularistisch zijn Hiertegenover staat dat de 
grotere gehelen waarvan hij deel uitmaakt, 
zijn eigenheid en zelfstandigheid moeten res-
pekteren 

Hieruit vloeien voort 
a) een loyale houding t o v het Belgisch 
bondsgezag zolang dit verband noodzakelijk 
IS 
b) een positieve medewerking aan de uit
bouw van de Europese eenheid 
c) een nauwe samenwerking met Nederland, 
a\ of met binnen het kader van Benelux 
d') een speciale bescherming van de kleine 
volkeren in het eenwordend Europa, voorna
melijk zolang de Europese bondstaat nog 
geen werkelijkheid is 

(vervolgt) 

De vu-leden uit Limburg, arr Turnhout Mechelen en Leuven, zowel mannen als 
0 p r 0 6 p vrouwen, die tijdens het VU-kongres kosteloos nachtverblijf willen hebben te Oosten

de, worden verzocht dit liefst zo spoedig mogelijk mee te delen : 
— ofwel aan hun arr sekretaris ; 
— ofwel aan het arr sekretariaat 0-V-D, Narcissenlaan 4, 8400 Oostende. 

Alle leden die wensen een warme maaltijd te gebruiken op de tweede kongresdag 
(125-150 f r ) kunnen hiervoor ook terecht bij bovenvermelde adressen. 

IN MEMORIAM ALBE 
Albe IS overleden De dichter van « Paradijsvogel » — de bundel die hem 

met een slag bekend maakte en die een verrassing betekende in de poëzie 
wereld der dertiger jaren — heeft later op een bijna gezelliaanse wijze zijn 
dichterlijk en menselijk eeuwigheidsbesef verwoord in « Van Adellijke bloe 
de » « Ik ben een net aan uwen boord — oneindig tij dat eeuwig dient — 
en welk verdriet mij ook verstoort — k blijf u nabij 

Albe (Renaat Joostens) werd geboren te Mechelen op 8 juni 1902 Tijdens 
de eerste wereldoorlog week de familie tijdelijk uit naar Nederland reminis 
centies aan dit verblijf vinden wij in de autobiografische roman « Moeders 
winnen oorlogen » (1960) zoals wij herinneringen aan zijn Mechelse kinder 
jaren vinden in « Uit eigen Buurschap » en « Uit de doopvont van Meester 
Verdonck » 

De jonge Rene werd leraar aan het Mechelse Scheppers Instituut Hij regis
seerde toneel en begon met schrijven korte verhalen en gedichten Dirk 
Vansina publiceerde Albes eerste gedicht in « De Pelgrim » van december 
1929 De eerste bundel heette « Praeludium » (1930) en was sterk door het 
nog nawerkende expressionisme getekend fr/let « Paradijsvogel » (1931) brak 
hij definitief door Zowel Marnix Gijsen als Urbam Van de Voorde sloegen het 
werk hoog aan Hoewel het in 1934 bij de toekenning van de driejaarlijkse 
staatsprijs terzijde geschoven werd voor het werk van Raymond Herreman 
(weer eens een teken van de linkse minorisatie in Vlaanderen ') bewees het 
zijn bestendigheid, zijn klassieke waarde boven dat van vele tijdgenoten en 
ankerde zich vast m ons literair patrimonium Geen bloemlezing van moderne 
lyriek IS denkbaar zonder het slotvers uit die bundel een vers dat gemeen
goed werd, zoals de middeleeuwse naamloze lyriek, zoals verzen als Gorters 
. een nieuwe lente en een nieuw geluid » of Wies Moens « de oude gewaden 
zijn afgelegd » 

Een sterke religieuze ondertoon tekent het grootste deel van Albes lyriek, 
waarvan de klank nooit luid is, nooit hoog opslaat Maar de dichter Albe, wie 
men geen strijdersnatuur zou toegeschreven hebben, bewees zijn innerlijke 

kracht en zijn geestelijke moed op een ogenblik dat vele luidruchtigen faal
den De dichter van " Cherubijn en Mens » die ook de dichter was van 
« Vlaanderen mijn land » beleed m de moeilijkste momenten zijn Vlaams-
nationaal geloof HIJ was in het volle woeden der repressie een der weinigen 
die met hun pen de weg open schreven naar een Vlaams nationaal herleven, 
en die de ontmoedigden en bangen het woord van geloof en moed toespraken 
Toen bewees de zachtzinnige dichter van « Paradijsvogel » dat hij evenals 
Vondel het politieke gedicht met minachte Met de scherpe pen van Piet 
Punt in « Rommelpot » het satirisch weekblad dat de weg effende voor de 
« Vlaamse Koncentratie » en dat met zijn wekelijkse 10 000 tot 15 000 num
mers spijts Van Ackerse diktatuur heel Vlaanderen bestreek heeft Albe in 
vers en proza de laffen gestriemd de verdrukkers aangeklaagd 

Alleen al om die daad dient zijn naam door ons met ere vernoemd te wor
den Albe IS bekend geworden (en ook het meest bekend) als dichter Zijn 
veelzijdigheid uitte zich nochtans in een groot aantal prozawerken romans, 
novellen evenals toneelwerk jeugdboeken (een statige reeks waardevolle 
jeugdboeken onder pseudoniem Kapitein Zeldenthuis) en vertalingen 

Het dichterlijk wezen komt nochtans bij Albe ook in het proza doorscheme
ren een poëtische toon die volkomen met het onderwerp samengaat zoals 
in de romans die zich vaak in het Zuiden afspelen zo zijn eerste roman 
' Annunciata » zo ook het in 1954 verschenen werk « Aurita » dat tot het 
beste verhalend proza in onze letteren behoort dat na 1945 geschreven werd 
Ook hier mag wel eens de nadruk op gelegd worden 

Albe IS heengegaan, maar hij liet een getuigenis na Van zichzelf, voor 
zichzelf, voor zijn tijd en voor ons 

« Zeg met van dees' vogel 
te trots was zijn reis 
wellicht zat zijn nest 
nabij het Paradijs »> 
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boon 
gelauwerd 

Na Frans Masereel ontvhi^ 
Louis-Paul Boon de Van Acker-
prijs. Het is een verdiende on
derscheiding, die zaterdag te 
Brugge bij de overhandiging van 
de prijs door stichtingsvoorzit-
ter-banl<ier Naessens werd ver
antwoord Copvallend die relaties 
tussen de grootfinancie en het 
staatssocialisme). Op deze bij 
uitstek burgerlijke akademische 
zitting deed de inhoud van de 
voorgedragen fragmenten uit het 
werk van de bekroonde auteur 
anachronistisch aan. We hadden 
het pijnlijk gevoel dat het echte 
socialisme niet meer uitgedra
gen wordt door hen die er nog 
het etiket van dragen. Die be
denking doet niets af aan het 
peil en de menselijk-sociale be
wogenheid van Boons werk. 

wie verdwijnt ? 
Zo de leeftijdsgrens van 65 

jaar ook in de BSP wordt door
gevoerd zullen volgende BSP-ers 
uit de Senaat verdwijnen na vol
gende verkiezingen : Machtens 
(1902), Vermeylen (1904), De-
queecker (W05), Roelants (1907), 
Decoux (1908), Parson (1908), 
Peeters (1908). 

Voor de CVP zijn dit : Hou-
ben (1905), Sledsens (1907). Van 
Donnick (1908), Leynen (1909). 

Voor de Kamer zouden volgen
de BSP-ers de grens van 65 jaar 
overschreden hebben : Van 
Acker (1898), Major (1902), An-
seele (1902), Gelders (1905), Na-
ze (1906), Van Eynde (1907), 
Vranckx (1907), Detiège (1909), 
Copóe (1909). 

Voor de Kamer zijn er geen 
CVP-ers die voor 1975 de leef
tijdsgrens bereiken. 

Voor de BSP zou het in Ka
mer en Senaat een ernstige op
ruiming van oude gioriën beteke
nen. 

irma laplasse 
Slechts « Gazet van Antwer

pen > herinnerde bij het overlij
den van prokureur Jean Vossen 
van Brugge aan diens rol in de 
zaak Irma Laplasse, de volks
vrouw die tijdens de onzalige 
en ongenadige repressie na een 
zeer onvolledig en eenzijdig on
derzoek wegens zgn. verklikking 
werd ter dood veroordeeld en 
terecht gesteld. Vrij spoedig is 
gebleken dat deze terechtstel
ling een « s^erechtelijke dwa
ling » was. Pater Van Isacker 
heeft dit in twee boeken, ge
wijd aan deze zaak, duidelijk in 

het licht gesteld en spaarde wij
len prokureur Vossen in deze 
publikaties niet. Na hi de repres
sietijd voor ketterjager te heb
ben gespeeld werd hij proku
reur en trad hij streng op tegen 
al wat naar « Vlaams extremis
me » rook. Ook tegen politie-
officiPren, die de taalwet wilden 
toepassen trad hij intimiderend 
op, met een machtsontplooiïng 
buiten alle verhouding. Kamerlid 
Emiel Van Steenkiste kan daar
over meespreken. 

de jack-ijots 
Eens te meer wordt het be

wijs geleverd dat de oppositie 
wel « iets » kan. VU-senator 
Van Haegendoren heeft een tijd 
geleden een wetsvoorstel inge
diend tot het verbieden van de 
jack-pots. Om te vermijden dat 
de regering hiermede zou ge-
konfronteerd worden werd nu 
van regeringswege dezelfde 
maatregel als ontwerp voorge
steld. 

dekreet 
Vervlaamsmg van het be

drijfsleven: niet nodig ? Een juf
frouw op kantoor van een grote 
Antwerpse instelling moest 
uiteraard in het Frans meerdere, 
herhaalde zinnen op papier 
schrijven als straf, omdat ze 
per toeval die morgen haar 
Franstalige patroon vergat te 
groeten. De patroon hing nadien 
het strafschrift tegen de muur, 
waar gans het personeel het 
lezen kon I 

establishment 
huldigt 
zichzelf 

De Van Acker-hulde te Brug
ge was feitelijk een hulde van 
het traditionele partijenesta-
blishment aan zich zelf, In de 
persoon van iemand, die dit esta
blishment trouw diende, en die 
naarmate hij ouder werd steeds 
minder van hervormingen wilde 
weten. Typerend voor de evolu
tie van de kamervoorzitter van 
straatsocialist tot staatssocia-
list is het portret dat hem za
terdag ten geschenke werd ge
geven : hij staat er niet als 
strijdend socialist op afgebeeld 
doch als staatsminister en ka
mervoorzitter, in vol ornaat met 
paars grootlint en ordetekenen, 
plechtig zwart, paars, rood en 
goud. 

Achille Van Acker had voor 
de gelegenheid zijn grootvader-
glimlach uit Brussel meege
bracht. Zij die hem uit de poli

tiek kennen weten wel beter ; 
achter de glimlach schuilt een 

I autoritair karakter, dat o.a. nu 
al jaren de rechten van de oppo
sitie in de Kamer poogt te on
derdrukken. 

De socialisten, die voor hun 
eigen bejaarde voormannen min
der wreed zijn dan de kristen-
demokraten die geregeld hun 
leiders slachtofferen (Eyskens, 
Houben, Lefèvre en Struye) zul
len Van Acker zijn 45-jarig lid
maatschap van de Kamer in de 
voorzitterszetel laten vieren. 
Maar daarna zal ook voor hem 
de tijd van gaan gekomen zijn. 

ge moet maar 
durven 

Op de jongste ontmoetings
dag met de zelfstandigen heeft 
de PVV een stunt uitgehaald. 
Ze vroeg opnieuw de afschaf
fing van het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen. Ge moet 
maar durven ! 

Enkele maanden terug diende 
de Senaat zich uit te spreken 
over de afschaffing van dit on
derzoek naar de bestaansmid
delen aan de hand van een 
wetsvoorstel van senator Wim 
Jorissen, die dat voorstelde. 

Wie stemde tegen ? De PVV. 
Wim Jorissen had ditzelfde 

voorstel al ingediend in 1968. 
Er werd een eerste maal over 
gestemd in 1970. Wie stemde 
toen ook tegen, hoewel ze toen 
ook in de oppositie zat ? De 
PVV ! 

Zijn dat komedianten I 

hitler is dood 
De vriendenkring van de oud-

oostfronters, het St. Maartens-
fonds, belegt geregeld bals met 
de bedoeling hun onfortuinlijke 
medestrijders, die op het front 
verminkt werden en van de Bel
gische staat geen steun krijgen, 
financieel bij te staan. 

Ongeveer 30 jaar na de oor
log blijken sommigen dat voor 
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het eerst te ontdekken. Zo ve^ 
weet een paar weken geleden 
de groteske plaatselijke Mechel-
se korrespondent van « Volksga
zet » de Mechelse Volksunie
mandatarissen op dit bal aan
wezig te zijn geweest. Natuurlijk 
dat de weelderige verbeelding 
van deze pittoreske figuur er 
SS-bacchanaliën achter ver
noemde. Niemand zal zich daar
over verwonderen. Wat echter 
wel verbaast is dat een week
blad als « Knack », dat zich als 
een Vlaams en goed geïnfor
meerd blad aandient klakkeloos ' 
die hetze-argumenten over
neemt. 

Wij menen dat alle oorlogs
misdadigers berecht werden en 
evenzeer dat de soldaten van 
welk leger ook nog niet alle
maal oorlogsmisdadigers zijn. 

In een éénwordend Europa, 
waar men West-Duitsland, nood
gedwongen bij betrokken heeft, 
menen we dat'wilde beschuldi-

^ gingen aan onjuist adres hele
maal geen zin meer hebben. 

De oorlog is gedaan. En Hitler 
is dood. 

pensioenen 
bedienden 

Door de steeds groeiende In
flatie hebben alle kleine inko
mens het lastig. Zo ze wat 
meer indeksaanpassing krijgen 
roomt de 'belasting dit af door 
de hogere schalen waarin ze 
terecht komen. 

Ergerlijk is het dan ook dat 
het gewaarborgd inkomen zo 
lang wegblijft, dat zoveel oude
re zelfstandigen geen of zeer 
weinig pensioen trekken en dat 
bij de bediendenpensioenen ó» 
ongelijke behandeling blijft. 

Voor dezelfde prestaties ver
schilt dit bediendenpensioen 
naargelang men het nam in 
1962, 1968 of 1973. De groep 
van 1962 trekt per maand 900 
frank minder dan de laatste 
groep. 

Tot nog toe hebben alle pro
testen niet geholpen. En toch 
heet het dat deze regering een 
sociale regering wil zijn. H«t 
blijft echter bij woorden. 

kinderkolonie 
kalmthout 

Er was sprake van deze kin
derkolonie, de enige in haar 
aard in het Vlaamse land, af te 
schaffen en samen te voegen 
met tweetalige instellingen. Een 
tussenkomst van een VU-parle-
mentslid heeft tot gevolg ge
had dat het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn verzocht werd de 
sluiting van deze kinderkolonie 
te verdagen. 

vredeszending van het ijzerbedevaartkomitee 
Tussen beide wereldoorlogen kwam de Vlaamse Beweging als erfgename 

van de Frontbeweging met twee konkrete eisen voor de dag : nooit meer 
oorlog en zelfbestuur. Geleidelijk kwam de nadruk te liggen op zelfbestuur, 
wat vandaag het streven naar federalisme is. Toch heeft het Ijzerbedevaart
komitee de vredeswil nooit verloochend. Op elf november worden trouwens 
piëteitsvolle herdenkingen gehouden, in tegenstelling met de patriotieke over
winningsmanifestaties, die thans in een zich integrerend Europa, helemaal uit 
de toon vallen. 

Het Ijzerbedevaartkomitee heeft gemeend tussen beide eisen het evenwicht 
te herstellen, door aan de 11 novemberplechtigheid te Diksmuide een eig'én-
tijds karakter te geven. Naast de voormiddagherdenking is er dit" Jaar voor 
het eerst een paneelgesprek voorzien, vertrekkend van een manifest dat deze 
week tijdens een perskonferentie in het Pershuis te Brussel door de zgn. 
Vrdeswerkgroep van het Ijzerbedevaartkomitee werd bekend gemaakt. Basis
beginsel is dat het bevrijdingsnationalisme de garantie voor de wereldvrede 
is. Verdere principes zijn : naar een wereldgemeenschap der volkeren, naar 
een waarachtige Europese integratie, geen vrede zonder vrijheid en geen vre
de zonder sociale rechtvaardigheid. 

Komitee en werkgroep zijn er zich van bewust dat deze stellingen voor kor-
rektie en diskussie vatbaar zijn. Het is dan ook de bedoeling er een perma
nente werkgroep van te maken, die zeer konkreet deze principes aan de Aer-
kelijkheid en aan de praktische realisatie zal toetsen. Ze zal telkens weer 
pogen, standpunten te formuleren inzake aktuele problemen en zal o.m. stre

ven naar het uitwerken en goedkeuren van een Universele Verklaring van de 
rechten der Volksgemeenschappen. Het komitee stelt verder de oprichting 
van een poiemologisch instituut voor, vraagt zich af of een geweldloze weer
baarheid geen alternatief voor de militaire defensie zou kunnen bieden, en 
vraagt strikt toezicht op de Belgische wapenproduktie en -handel terwijl de 
diskriminatie tussen leger- en burgerdienst moet ophouden. Ook over ontwik
kelingshulp, sociale verdelende rechtvaardigheid e.d.m. zal het komitee stand
punten en stellingen formuleren. 

Deze druk bijgewoonde perskonferentie in een gebouw, dat nauwelijks 
enkele jaren geleden waarschijnlijk voor het komitee niet toegankelijk zou 
geweest zijn, werd geleid door de heren Provoost en Vande Meulebroucke. 

gevraagd 

Voor onze redaktie : part-time sekretaresse, voor alle voormiddagen, 

behalve de zaterdag. Kandidaten dienen op de hoogte te zijn van alle 

kantoorwerk en -organisatie. Kennis van steno strekt tot aanbeveling. 

Sollicitaties met curriculunf vitae te richten tot de hoofdredakteur van 

« Wij », Drukpersstraat 20, 1000 Brussel. 

solr-bonnel 
ging 
"orgumenlen'* 
halen bij de 
''boches du nord*" 

(mvdb) — « Les Boches du Nord » —De oudsten onder ons 
herinneren zich wellicht nog welke vijandige stemming er na de 
eerste wereldoorlog In sommige Belgische kringen heerste ten op
zichte van de Nederlanders. Aan bepaalde zijde werd een hatelijke 
verdachtmakingskampagne gevoerd, omdat, zogezegd, Nederland 
ongehinderd de Duitse legers door Nederlands-Limburg ons land 
zouden hebben laten binnenrukken ; anderen namen het Nederland 
kwalijk een onderkomen te hebben verleend aan enkele Vlaamse 
aktivisten, en men deinsde er niet voor terug de « Ollanders » « les 
Boches du Nord » te noemen ! 

Dat was de tijd toen overal te Brussel veelkleurige landkaarten 
werden uitgehangen, waarop Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands-
Limburg aangeduid stonden als grondgebied dat door België moest 
genaast worden. In die tijd voeren de . oorlogsbodems » van het 
• Comité de Politique Nationale • van ene Nothomb de Schelde af 
om Belgische vlaggetjes uit te werpen in de « brede machtige 
vloed ». als simbolische Inbezitneming ervan door België. Maar dat 
was ook de tijd dat een grote volksmeeting van hetzelfde Comité 
de Politique Nationale in het Beursgebouw te Brussel uiteengeknup-
peld en onmogelijk gemaakt werd door de Brusselse Vlamingen I 

Sindsdien is er heel wat veranderd. Ik weet het wel : Benelux 
valt niet erg in de gratie van de Walen, omdat zij er niet, zoals al
tijd, de eerste viool kunnen spelen, en omdat zij met veel meer 
simpatie en heimwee uitkijken naar de Franse « mère patrie ». 
Maar toch, de Nederlanders zijn nog altijd goed genoeg om op tijd 
en stond uitgespeeld te worden tegen de « imperialistische • 
Vlamingen die het in hun hoofd gehaald hebben, eindelijk baas te 
willen zijn in eigen huis. 

geen taalplagerijen te rotterdam ! 

Een van die gelegenheden die ertoe aanleiding geven de • breed-
denkende • Nederlanders tot voorbeeld te stellen aan de • achter
lijke Vlaamse nazl-rassisten » is de publikatie van het dekreet inzake 
de vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen. Niemand 
minder dan de hoofdredakteur van «Le Soir», de h. Rebuffat, schreef 
dan ook, na een voorafgaande smerige zinspeling op de Hitleriaanse 
bezetting, ter bijzondere attentie van de Antwerpse leden van de 
Kultuurraad : « Er is een plaats waar uw dekreet geestdrift heeft 
gewekt, en dat is Rotterdam, waar men er steeds toe bereid is, han
del te drijven in alle talen van de planeet ! .. En « Le Soir » stuurde 
op staande voet een reporter naar Rotterdam, de h. R.J. Bonnel, in 
Vlaanderen welbekend om zijn jaarlijkse hatelijke modderartlkelen 
over da IJzerbedevaart, om daar ter plaatse te gaan onderzoeken 
hoe men te Rotterdam het taaivraagstuk benadert. 

De aanhef van zijn verhaal moet zijn frankofone lezers ongetwij
feld deugd doen : « Hoe is het mogelijk dat de Vlamingen een zó 
krankzinnig besluit genomen hebben I ». Zo luidt de algemene reak-
tie, dixit Bonnel. Een Rotterdams topambtenaar stelt vast dat « Bel
gië zich In een bijzondere toestand bevindt, omdat het een tweeta
lig Jand is. Nederland is in beginsel eentalig Nederlands, maar in de 
praktijk is het meertalig ». Deze voorstelling van zaken is totaal 
vals : België is niet tweetalig : Vlaanderen is, zoals Nederland, meer
talig, maar Wallonië is welbewust voor 99% eentalig Frans. Indien 
30.000 Walen, d.i. 1%, zich de moeite gaven om In perfekt Neder
lands de Vlamingen te kunnen benaderen, dan waren de gemeen-
schapsmoeilijkheden ineens opgelost. Met de verklaring dat het 
Engels in Nederland het Frans heeft verdrongen zullen onze franko-
fonen wel niet zo gelukkig zijn, en ook de verdere uitspraken van 
verscheidene van Bonnels gesprekspartners zijn niet al te gerust
stellen. Zo vernemen wij : 

— dat te Rotterdam de bestuurstaal het Nederlands is, maar dat 
alles in het werk wordt gesteld om met de talrijke Turken. Spanjaar
den, Italianen, enz. in hun eigen taal te spreken, en dat die na 
korte tijd enkele woorden Nederlands kunnen babbelen : de vreem
de kinderen leren snel Nederlands ! 

— dat er inderdaad geen wettelijke taalverplichting bestaat wat 
betreft de ondernemingen, maar dat buiten het stafpersoneel het 
Nederlands de algemeen gebruikte taal is. Voor de vreemde onder
nemingen moeten de te registreren dokumenten in het Nederlands 
gesteld zijn, en bij de voorbereidende besprekingen wordt gelijk 
welke taal gesproken, gewoonlijk Engels of Duits, vaak ook Spaans 
(het Frans werd niet eens vermeld, och arme !). De officiële stuk
ken worden in het Nederlands opgemaakt, en het is de Nederlandse 
tekst die rechtsgeldig is. Zo is bv. in een grote Japanse onderne
ming de taal van de leiding het Japans, maar het staf- en ander 
personeel is Nederlands, en naar buiten is de voertaal Engels. 

Wij willen deze bondige samenvatting niet sluiten zonder nog 
even het oordeel aan te halen van de h. Posthuma, de zopas afge
treden direkteur van • Havenbedrijf » : • Wie in het leven wil sla
gen moet naast zijn moedertaal op zijn minst twee andere talen 
kunnen ! ». 

Tot hier de reportage van Bonnel. De manier waarop hij zelf de 
zaken voorstelt komt erop neer. dat er te Rotterdam geen taalpro
blemen zijn. Ik vrees echter dat onze Walen en frankofonen die 
zich door zijn sirenenzang zouden laten verleiden om Antwerpen de 
rug toe te keren en zich te Rotterdam te vestigen niet al te veel 
illusies moeten koesteren : hun kinderen zouden in Nederlandse 
klassen moeten terechtkomen, en zij zelf zouden Nederlands moe
ten leren, zoals hun voorgangers, de Franse Hugenoten, hebben 
moeten doen, en zoals ook de enkele honderden Luikerwalen die 
zich vóór een paar eeuwen in Zweden zijn gaan vestigen, hun 
Waals hebben afgezworen voor het Zweeds. 

Dat naar Rotterdam verhuizen is natuurlijk maar een boutade I 
Dat zullen ze nooit doen want ze hebben het hier veel te goed. Maar 
een zaak staat vast, er blijven onze Walen en frankofonen maar 
twee oplossingen over : ofwel Nederlands leren, ofwel het afstap
pen in Vlaanderen. Want van een omzeilen van het dekreet zal dit
maal geen sprake zijn. En als ze zich daaraan niet willen onderwer
pen, dan moeten zij zich maar elders gaan vestigen. Dan zijn wij 
er eindelijk van af. 

Na de eerste taalwet in 1932 verklaarde Frans van Cauwelaert : 
onze eerstvolgende taak zal zijn de grote schoonmaak in de Vlaam
se gemeentehuizen ; na hem zeggen wij : nu zal eindelijk kunnen 
overgegaan worden tot de grote schoonmaak van het bedrijfsleven 
in Vlaanderen I 
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OD zondaq 28 oktober houdt de Volksunie van het Waasland een arrondis
sementeel kongres met als thema - de samenvoeging van gemeenten ». Een 
heet hangijzer momenteel in tal van streken van Vlaanderen. 

Op een perskonferentie ter voorbereiding van dit kongres zei VlJ-volksver-
tegenwoordiger Nelly Maes o.m. • De VU getuigt wilhcht van na.vite orn 
op de meest demokratische manier het probleem van de fuzies ernstig te 
willen aanpakken. Allicht zullen alleen machtspolitieke overwegmgen tot fu
zies doen besluiten. Wij zullen niettemin tegen de nu heersende tendenzen 
Inknokken. Wij w/illen een samenvoegingsplan (voor het Waasland) verwezen
lijken waar wij in alle opzichten kunnen achterstaan en met ^ot'^ven die 
vJlj ten allen tijde aan het volk ter beoordeling kunnen voorleggen. Het plan 
moet i" ^Ik moment van'de diskussie een alternatief bijbrengen •. 

Bij de behandeling van de fuzieplannen in het Waasland z iet j le VU zich 
geplaatst ^oor een aantal moeilijkheden o.m. de grote verscheidenheid van 
plannen zowel wat hun aard ais hun oorsprong en motivering betreft, en 
vooral het schrijnend gebrek aan deugdelijke informatie Een derde - - e n 
niet de minste - moeilijkheid vormt de technokratie die, enke rekening 
houdende met een aantal logische faktoren, tot bepaalde fuzies wil overgaan 
die in de praktijk wellicht onverwezenlijkbaar zijn of totaal onnodig. Evengroot 
Is daarbij het gevaar voor tomeloze demagogie : een haridige uitbuiting van 
de zo menselijke gehechtheid aan het eigen dorp kan lelden tot opstellingen 
die voor de toekomst geen nut hebben. 

Uitgaande van het dokument van Binnenlandse Zaken en ermee rekening 
houdende dat dit plan waarschijnlijk In grote mate za gevo gd worden heeft 
de vu-Waasland een eigen werkplan opgesteld. Dit plan zal op het arrpndls-
.sementeel kongres worden besproken. Doel is ook in het Waasland te ko
men tot verantwoorde samenvoegingen, tot toekomstgerichte gemeenten die 
echter naar de maat van de mens blijven. 

n t i p r i m o n d c 

O t r r n i l t t r p 

(jeeveedee) De meest opvallende foto In de Nederlandse dagbladen van de afgelc 
pen week was die waarop de 54-iarige socialistische eerste-mlnlstar Joop den Uyl, 
breed lachend, de hand drukte van de krlstelijke fraktielelders in het parlement, de 
katoliek Frans Andriessen en de protestant Wim Aantjes. Die handdruk werd gewisseld 
in de nacht van donderdag op vrijdag, bi] het einde van het driedaagse debat over de 
rijksbegroting en de troonrede (regeringsverklaring), en ze simboliseerde de gelukwen
sen van de twee krlstelijke voormannen aan het adres van de premier die zeer opval-
lend en tegen niet weinig verwachtingen in overeind was gebleven In het iaarlijkse 
tweegevechtrond de milioenencljfers en de beleidsvoornemens van de regering. 

REGERING 

DEN UYL STAAT 

STEVIGER IN 

HAAR 

SCHOENEN 

Feitelijk vormde de afloop van de 
kamerdiskussies (waarvan traditiege
trouw de Nederlandse televisiekijker 
tot laat in de nacht kon mee « ge
nieten ») een bevestiging van het kie-
zersonderzoek waarover we verleden 
week in dit blad schreven : de rege
ring-Den Uyl staat stevig in haar schoe
nen en voor de oppositie — op de 
eerste plaats de liberalen — waait de 
wind voorlopig nog niet uit de goede 
hoek. We willen hiermee niet bewe
ren dat de regering als op een glij
baan toeschuift naar de verwezenlijking 
van de doeleinden die ze zich gesteld 
heeft. Het « rooms-rode » kabinet heeft 
Immers wel degelijk kritiek te slikken 
gekregen, van de uiterst linkse kommu-
nisten met hun spitse woordvoerder 
IVIarkus Bakker tot de ultra-behoudende 
Klaas Beuker van de (eenmans) Rooms. 
KatOlieke Partij Nederland. Maar in 
het spel dat zo'n driedaags debat toch 
elk jaar ook weer is, werden de mees
te knikkers gewonnen door Den Uyl 
en zijn professorale minister van Fi
nanciën, Duisenberg. 

Doorgewinterde parlementaire ver

slaggevers vonden het debat saai en 
zoutloos, maar die mening is zwaar 
overdreven. Immers, alle menselijke 
trekjes en benepen partijpolitieke te
genstellingen werden In de vergader
zaal geëtaleerd, en dat op een wijze 
die kenmerkend Is voor de politiek in 
een klein land : veel aandacht voor dé
tails, pietluttig gehakketak over woord
jes en uitdrukkingen, maar soms ook 
diepe bewogenheid over grote maat
schappelijke- en wereldproblemen. 
Kortom, een konfrontatie tussen rege
ring en parlement waarin « het volk » 
zich als in een spiegel kon herkennen. 

Het meest opvallende van het Haag
se gebeuren van de afgelopen week 
was het feit dat de liberale fraktielei-
der Hans Wiegel ondanks zijn welbe
spraaktheid er niet in kon slagen zich 
te ontpoppen als de grote tegenspeler 
van Den Uyl. Wiegel zocht het in een 
pose, een houding, maar ontweek 
voortdurend de kern van de zaak, na
melijk het nieuwe beleid dat Den Uyl, 
in tegenstelling tot de vorige (krlste-
lljk-liberale) regering-Biesheuvel, zich 
voorstelt te verwezenlijken. Flitsende 
reakties op andermans beweringen 
zijn altijd wel een sukses voor de tri
bune, maar in dit geval kon Wiegel 
niet verbergen dat zijn kennis van za
ken tekort schoot. Zijn opzet om de 
krlstelijke regeringspartijen los te we
ken van de « progressieve » kombina-
tle (socialisten, demokraten en radi-
kalen) mislukte dan ook grandioos. 

raadsel van thijn 

Veel sterker dan Wiegel kwam Wil
lem Drees junior van de « Demokrati
sche Socialisten '70 » voor den dag, 
Drees, die in het vorige kabinet mi
nister van Verkeer was en zich toen 
deed kennen als een nuchtere reken
machine, kwam nu spiritueel voor den 
dag. Hij troefde de socialistische frak-
tieleider Ed Van Thijn die het te pas 
en te onpas had over « solidariteit », 
gewiekst af en aarzelde niet om de 
al te teoretische beschouwingen van 
Van Thijn met « bla bla » af te doen. 
Van Thijn kan, hoe meer hij zijn best 

WIJ 

in nederland 

HOE VER STAAT ONZE 
MIDDENSTAND ? 

ook doet, niet in de schaduw staan 
van zijn voorgangers Den Uyl en Von
deling (de huidige kamervoorzitter). 
Geen wonder als men weet —- wat 
vrijwel niemand in Nederland weet — 
dat Van Thijn na het voltooien van zijn 
universitaire studie een hele tijd ge
aarzeld heeft of hij tot de socialisten 
of tot de liberale partij zou toetreden 1 

Een van de meest interessante as-
pekten van de Kamer-driedaagse was 
de verhouding tussen de krlstelijke par
tijen. Twee van deze partijen, de Kato-
lieke Volkspartij en de Anti-Revolutio-
naire Partij, zitten immers in de re
gering, terwijl da dritte lm Bunde, de 
Kristelijk-Historische Unie, de kant van 
de oppositie koos. Bij het indienen van 
de talrijke moties die het zout in de 
pap vormden, trad voortdurend aan het 
licht hoe moeilijk de drie krlstelijke 
partijen het onderling hebben. Het drie
tal laveerde herhaaldelijk als een oce
aanstomer die in een te kleine haven 
voor anker moet gaan. Achteraf heb
ben de drie het willen laten voorkomen 
alsof het ideaal van de Kristen-Demo-
kratlsche Unie kaarsrecht overeind was 
blijven staan, maar de Kamer-praktijk 
van vorige week liet duidelijk zien dal 
hun onderlinge eenheid de eerste tijd 
nog wel een sprookje zal blijven 

verkiezingen naderen... 

Alles bijeen kan men zeggen dat in 
het belangrijkste' kamerdebat van het 
najaar de regering weinig moeilijke 
klippen te omzeilen kreeg. De geluk
wensen van de krlstelijke fraktlelei-
ders, die een half jaar geleden na veel 
aarzelen besloten met de « progres
sieven » in zee te gaan, waren dan 

. ook echt wel op hun plaats Of die 
verhouding tussen «rooms» en «rood» 
de komende maanden bestendig ^al 
blijven als de afzonderlijke departe
mentsbegrotingen met al hun konkrete 
problemen aan de orde gaan komen, 
Is natuurlijk een andere kwestie. Ze
ker nu voor volgend jaar de verkiezin
gen voor de gemeenteraden en de 
Provinciale Staten op het programma 
staan. 

Voor enkele dagen heeft het Aktiekomitee ' 
van het Gemeenschappelijk Middenstands
front, voorgezeten door de h. Robert, zijn 
overleg hervat met een regeringsafvaardi
ging die voorgezeten werd door minister 
Vanden Boeynants. 

Het eerste punt dat ter sprake kwam was 
dit van de In uitzicht gestelde opschorting 
van de terugbetaling der detaxatietegoeden 
op de voorraden die bij het invoeren van de 
BTW voorhanden waren. Er werd onmiddel
lijk beweerd dat hierdoor slechts 30.000 van 
de 105.000 belastingsplichtigen die aan stock-
aangifte deden door deze maatregel getroffen 
werden. '' 

Dit is natuurlijk larie en apekool : in fe
bruari 1971 werd een duidelijke verbintenis 
aangegaan door de toenmalige regering en 
het Middenstandsfront, die eens te meer 
wordt verbroken Het lijkt met de midden
standsproblemen zoals met de Vlaamse eisen 
te gaan : men belooft, men verbindt zich, 
maar als het uur der afspraak slaat verbreekt 
men al zijn beloften. Wanneer men hierbij 
nu bedenkt dat de minste nalatigheid op 
BTW-gebied met zeer zware boeten bestraft 
wordt, kan men zich afvragen waarom men 
er niet eens zou aandenken de staat te 
straffen voor zijn nalatigheden, maar ja 
. Quod licet Jovi enz...» 

In verband met de aanpassing van de fis
kale barema's werd door de middenstands
delegatie onderstreept dat een aanpassing 
van de barema's zelf ten gunste van de klei
nere Inkomens een stap In de goede richting 
is, maar dat het niet meer dan redelijk is dat 
alle kleine en middelgrote inkomens bij de 
indexering van de fiskale barema's zouden 
worden betrokken en alle huidige dlskriml-
naties zouden worden weggewerkt. Gelet op 
het feit dat de staatskas veel leger is dan 
ons aller geldbeugel zal daar wel niets van 
in huls komen. 

Veel werd er gediskussleerd over het 
slulkwerk. Resultaat tot op heden : « nul ». 
Sommigen beweren dat er een ontwerp zou 
bestaan van minister Major dat ergens bij de 
Raad van State begraven ligt. . het roste ver
der In vrede zullen de meesten wel denken... 
of verhopen. 

Inzake elektrlclteltstarieven is er ook niet 
veel veranderd. Wel wordt er door velen met 
trots op gewezen dat de diskriminatie tus
sen huishoudelijke en professionele tarieven 
. vele » jaren geleden nog 100 % bedroeg 
en thans • slechts • 25 %... dat « vele » ja
ren geleden elektriciteit slechts voor een be
perkt gedeelte gebruikt werd, en thans « al
le » beroepen onvermijdelijk te maken heb
ben met steeds stijgende elektrische uitrus
ting weten die trotse heren niet... nu ja het 
zijn ook geen middenstanders die zulk proza 
plegen. 

Inzake Beroepsopleiding, Beroepsvervolma-
king en omschakelingsbeleid werd er veel 
beloofd maar is het zoals we ook op andere 
punten dienden te vertellen bij « beloften » 
gebleven. De bijkredieten die ons overvloe
dig gingen worden toegekend bleven ergens 
te velde ; het herstruktureringsplan geraakt 
niet vooruit omwile van de heilige huisjes 
die dienen gesloopt ; de kredieturen die 
voor de arbeiders reeds een voldongen feit 
zijn liggen voor de jonge middenstanders 
nog In de ontwerpschoenen : Inzake om-
schakelingshulp (een groot punt van onze 
Volksuniedag voor Middenstand) gebeurde 
tot op heden niks. . zonder kommentaar zou 
men zeggen. 

Een zaak waar de laatste maanden veel 
om te doen was noemen we de « administra
tieve en fiskale vereenvoudigingen ». Alhoe
wel men ook hier het kind samen met het 
badwater heeft weggegooid kan men wel 
zeggen dat er « iets » werd bereikt : het 
toepassingsgebied van de vereenvoudigde 
BTW-stelsels (denk aan egalisatiebelasting, 
forfaitair stelsel, drie maandelijkse aangifte) 
werd enigszins uitgebreid — de termijnen 
voor de indiening van de BTW-aangiften wer
den verlengd (zonder waarde wanneer men 
ook de betaling van de BTW niet verschuift) 
— in een paar sektoren werden de gehate 
vervoerdokun»enten afgeschaft, in nog een 
paar andere sektoren werden ze vereenvou
digd, in 90 % der gevallen bleef alles zoals 
het was... maar er werd een « vormings
programma van humanisering van de kon-
trole » uitgedokterd ! Het beloofde land ligt 
in 't zicht ! 

Een vaste overwinning werd behaald in de 
reglementering van de distributie : de wet-
Akkermans inzake avondsluiting werd'goed
gekeurd en zij zal op 1 maart van volgend 
jaar In voege treden — de uitbreiding van 
super- en hypermarkten werd althans op 
« papier » Ingedijkt, afwachten is de bood-

-^chap. 
Tenslotte kan gezegd worden dat ondanks 

alles de erkenning van de sociale groep der 
zelfstandigen meer en meer een voldongen 
feit wordt. Dat onze partij reeds vele jaren 
geleden-liet elsen-pakket onder de loupe nam 
is hier wellicht niet vreemd aan... dank zij 
studiedagen en kongressen werd het belang 
van de kleine- en middelgrote onderneming 
klaar en duidelijk aangetoond ; dank z\\ wets
voorstellen werd gepoogd de toestand van 
de middenstand te verbeteren. Maar we zijn 
er nog niet bijlange niet 1 

pauI peters, 
prov. raadslid 

voorz. werkgroep middenstand. 
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IBRAMCO: 

PEPERDURE 

BSP-STUNT 

Je verhitte vooriaarsdebatten in het Parlement over de Ibramco-affaire (de 
estiging van een Belgisch-lraanse petroleumraffinaderij in Ternaalen) en de hals 

starrig vage toelichtingen van minister Claes van Ekonomische Zaken, hebben een 
wrange smaak nagelaten. Politieke waarnemers worden in hun mening bevestigd 
dat het pubrec slechts pen glimp ontvangt van de geheime en diskreetgehouden af 
spraken die in de petits-chambres gemaakt worden. Nu de interpellaties weer aar 
de orde van de dag zijn, en Voiksunie-kamerlid Raskin het spervuur opnieuw z; 
openen, komt een rekonstruktie van het Ibramcoverhaal precies op zijn tijd. 

De Ibramco-zaak is uitgegroeid tot een po
litiek schandaal. De pers brengt nog elke dag 
nieuwe feiten over dit dossier, dat reeds 4 
jaar oud is en ruim 1500 biz telt. Ziehier dan 
het relaas. 

aeeds in '69 beslissen Leburton, Cools, 
Terwagne en Par'isis een pelroleum-raffina-
derij in Klein-Ternaaien neer te planten. 

Op 1 maart 1972 keuit het kernkabinet-
Eyskens dan het principe ,van de oprichting 
van de raffinaderij goed. 

Op 21 december '72 ondertekent aftredend 
minister van Ekonomische Zaken Simonet, 
een konventie met de « Nationgl Iranian 
Oil Company » voor de oprichting van een 
olieraffinaderij in het Luikse. IRegeringsfor-
mateur Leburton is op de gelegenheidsre-
ceptie aanwezig). De Belgische Staat moet 
zowat 20 % van het vereiste kapitaal als 
schenking ter beschikking stellen. 

Onmiskenbaar gaat minister Simonet hier
bij zijn bevoegdheidd te buiten, gezien de 
regering ontslagnemend is op dat ogenblik. 
Bovendien worden zelfs de afspraken die op 
6 december gemaakt werden in, het sociaai-
ekonomisch kernkabinet met de voeten ge
treden. 

ernstige politieke oniiandigheden 

De ministers kwamen inderdaad overeen 
slechts een studievennootschap op te rich
ten. 

Een volgende onvergeeflijke fout wordt 
begaan door interim-minister André Cools. 
Op de vooravond van de installatie van de 
nieuwe regering, in januari 1973 benoemt hij 
uitsluitend socialisten als Ibramco-behear-
ders, waaronder de nu reeds beruchte sekre-
taris-generaal A. Baeyens. 

Op 12 maart wordt Ibramco dan officieel 
opgericht ; de Belgische beheerders hebben 
slechts drife aandelen. 

Tijdens het memorabele Kamerdebat in de 
lent werd op sarkastische toon aangeklaagd 
dat de stichtingsakte een opvallende juridi
sche fout bevat ; ,de notaris schreef op 12 
maart dat de regering op 20 maart aan 
Ibramco vrijstelling van registratierechten 
verleende... 

Op 20 maart komt Ibramco voor het eerst 
ter sprake in de Kamer. Minister Claes geeft 
een onvolledig en misleidend antwoord op 
de interpellaties. Naarmate de dagen verlo
pen voelen de Kamerleden zich steeds meer 
in het ootje genomen door deze minister. 

Op 31 maart wordt de oprichtingsakte van 
Ibramco in het Staatsblad gepubliceerd. 

Dank zij een stevige perskampagne ge
raakt Ibramco niet in de doofpot. 

Een verklaring van Baeyens voor de tele
visie, op 20 april, klinkt zeer agressief : « De 
raffinaderij komt er alleszins ». 

Het vuur is aan de lont gestoken. Op de 
ministeriële maraton van vrijdagnacht 27 
april staat alles op het springen. 

De aangekondigde interpellaties op 2 mei 
duwen de regering met de rug tegen de 
muur. Minister Claes tracht de verbintenissen 
van zijn socialistische kollega's te verant
woorden, maar moet inbinden. 

Dit belet hem nochtans niet op 28 april 
een zeer twijfelachtige verklaring af te leg
gen voor de televisie, als zou de Belgische 
Staat van bi] de stichting van Ibramco 50 % 
van de aandelen in handen hebben. Dat 
blijkt achteraf een fabeltje te zijn. 

Op de grote dag van de interpellaties. 

verpinken, ook als de TV-kamera's hern ont
dekken en ZIJ minister hem in openbare 
zitting een blaam toestuurt 

Het wordt stilaan voor iedereen duidelijk 
dat, behoudens een onopgemerkt bericht in 
de ekonomische pers, de Ibramco-plannen m 
alle stilte werden op punt gezet om tijdens 

breekpunt 

Tijdens het memorabele kamerdebat wordt 
zowat het proces gemaakt van de regeer- en 
beheermetodes van de BSP-ers. Op een be
paald ogenblik wordt het BSP-voorzitter Jos 
Van Eynde te gortig en hij roept tegen zijn 

*' gemengde " 
ekonomie met voetangels 

Het Ibramco-vervolgverhaal is nog 
niet ten einde. De voorbije afleverin
gen hebben intussen weer de vraag 
doen rijzen naar de waarde van onze 
parlementaire demokratie. 

Een ontslagnemend minister gaat 
ongestraft zijn bevoegdheid te buiten. 
Een interim-minister stelt zonder 
schroom drie beheerders-partijgenoten 
aan in een onderneming waarbij de 
Staat zich verbindt tot subsidie van 
talloze miljoenen Een sekretaris-gene-
raal dient zich aan als supermanager 
en kijkt hooghartig neer op de volks
vertegenwoordiging. 

Zijn minister keurt noodgedwongen 
diens houding af, maar tornt hoege
naamd niet aan zijn ongebreidelde 
machten. 

De minister van Ekonomische Zaken 
die een lastige erfenis ontvangt van 
zijn voorganger (Simonet), schrikt er 
niet voor terug het parlement en het 
publiek onjuiste informatie te ver
schaffen. 

Een kandidaat-koalitiepartner wordt 
bedrogen ; de formateur speelt het 
spelletje mee 

Een en ander zou elders het ontslag 
van de betrokken minister(s) tot ge
volg hebben. In ons land wordt onmid
dellijk gedreigd met een totale kabi-
netskrisis 

Dergelijke situatie is bezwaarlijk 
gezond te noemen. Nog minder aange
naam is de verklaring van Leburton 
die het parlement herleidt tot een 
drukkingsgroep 

HIJ waarschuwde immers voor een 
procedure « waarbij de regering zich 
openbaar zou moeten verantwoorden 
over onderhandelingen in de ekonomi
sche sektor die nog in hun volle be
loop zijn •>. Dergelijke politiek is het 

radikaal tegenovergestelde van de hui
dige gang van zaken. Het parlement 
heeft weinig of geen reële greep op 
beslissingen op financieel en ekono 
mlsch gebied. 

Het parlement is vaak een regis-
treermachine van een zeker aan
tal belangrijke beslissingen die door 
de regering met niet-demokra-
tisch verkozen organen worden afge
sproken. Belangrijke materies worden 
zonder verpinken onttrokken aan de 
beslissingsmacht van het parlement. 
En zelfs de kontrolemacht wordt haast 
onmogelijk gemaakt. 

De reis van Leburton naar Iran heeft 
maar al te duidelijk aangetoond dat, 
alhoewel de Iraanse partner nog niet 
voor goed werd opgevrijd, de regering 
toch verregaande beslissingen nam, 
terwijl de parlementsleden, de journa
listen en de openbare opinie, werd 
voorgehouden dat het slechts om een 
studieprojekt ging. 

Een efficiënte organisatie van de 
kontrolemechanismen op de overheids
investeringen is hoogstnodig. 

Er wordt voor miljarden staatsgel-
den geïnvesteerd, zonder dat er een 
ekonomisch plan voorhanden is. 

De investeringen in de steenkool
mijnen, in Val-Saint-Lambert, Ghlin, 
Féluy, de uitkeringen van de dividen
den van Cockenll, zijn enkele voor
beelden uit de velen. 

De politologen zijn niet zo gelukkig 
met die gang van zaken. Het inkijk-
recht van de parlementairen in de 
boekhouding en de dokumenten van de 
rijksinstellingen en parastatalen zou, 
mits in-acht-neming van bepaalde de-
ontologische regels, moeten waarge
maakt worden. 

Het debat rond de Ibramco-affaire 

kan, op een ander vlak, ook uitgebreid 
worden tot het probleem van de ge
mengde ekonomie, d i. de tussenkomst 
van de staat in de bedrijfswereld. De 
machtspositie van de overheid in de 
vitale sektoren van het ekonomisch 
leven moet verzekerd worden, maar 
niet op de stuntelige wijze zoals ge
beurde bij Ibramco. Een gemengde 
ekonomie in de energiesektor is bij
zonder aangewezen, maar mag niet ge
beuren via de achterpoortjes en het 
persoonlijk gescharrel van enkele 
ambtenaren en politici. 

Dat de overheidssubsidies aan de 
privé-sektor totnogtoe te weinig plan
matig en te veel ondoorzichtig zijn, 
werd onderstreept door eminente we
tenschapslui en politici. Op het 11de 
Vlaams-ekonomische kongres te Leu
ven, dat het resultaat is van twee 
jaar wetenschappelijke arbeid van zo
wat 310 Vlaamse ekonomisten, betoog
de kongresvoorzitter prof. R. Vanes dat 
de overheid bij haar interventie een 
onvoldoende nauwkeurig beeld heeft 
van het nagestreefde doel. De ekono
mische en wiskundige technieken we
gen weinig door in de beslissingen 
van de politici. 

Een onverdacht staatsman als oud-
premier Gaston Eyskens, onderstreep
te in zijn slottoespraak van dat kon
gres dat de overheid geen ekonomisch-
onverantwoorde investeringen mag 
doen, en dat de overheidssubsidies 
aan de privé-sektor Ie weinig planma
tig en te veel ondoorzichtig zijn. 

Er zijn inderdaad maai al te veel 
staatslui die, als zij op de uitkijk staan 
lofwaardige principes verdedigen, 
maar die ze in hun beleidsbeslissin
gen nauwelijks toepassen. De Ibramco-
affaire is er 't schrijnende bewijs van. 

woensdag 2 mei, heerst in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers de stemming van 
de grote dagen. 

Prgfnier Leburton en minister- Claes luis
teren gespannen naar de agressieve inter
pellaties, en verlaten geen ogenblik de zir. 
ting. Het parlement is omzeggens eivol, zo
wel in de publieke tribunes als op de ban
ken van de politieke frakties. 

Sekretaris-generaal'Baeyens schuilt achter 
een kille zuil, de rechterhand op het deci-
metershoge Ibramco-dossier • de linkerhand 
aan de telefoon. Hij volgt de debatten zonder 

de formatie-onderhandelingen de PVV-partner 
niet af te schrikken. 

Premier Lebcrton verklaart wel dat hij ten 
tijde van de kabinetsformatie niet op de 
hoogte was van de Ibramco-konventie maar 
het tegendeel blijkt waar. Hij heeft zelfs — 
vruchteloos — getracht de teksten in de re
geringsverklaring betreffende de gemenqds 
ondernemingen in overeenstemming te bren
gen met de reeds gesloten Ibramco-konven
tie... 

Meteen blijkt overduidelijk waarom uitslui
tend socialistische beheerders benoemd 
werden. 

koalitiegenoot Frans Grootjans : • Als ge 
een breekpunt wilt, dan krijgt ge er een ». 

Zover komt het echter niet, natuurlijk niet. 
Geen enkele regeringsfraktie durft, een re-
geringskrisis aan. Alleen de Volksuniefraktie 
durft een regeringskrisis aan. Alleen de 
Volksuniemandatarissen blijven konsekwcnt 
en eisen het ontslag van minister Claes. 

Na een schorsing van de debatten gedu
rende twee uur moet de BSP fundamentele 
to'egevingen doen. 

Ibramco wordt niet afgeschreven, maar de 
regering belooft tegen 12 juni 1973 de rsad 
van beheer te verruimen. De verzekering 

wordt gegeven dat de BeTgIsc^e Staat 80 Ik 
van de aandelen bezit en dat de opdracht 
van Ibramco zich beperkt tot een studie van 
de opportuniteit om « in het Luikse > een 
olieraffinaderij te vestigen. 

De socialisten hebben hun gezicht verlo
ren : de gemotiveerde motie waartoe PW 
en CVP hun toevlucht nemen om een krisis 
te vermijden, ligt de BSP zeer zwaar op de 
maag. 

Minister Claes doet twee formele beloften: 
• De beginselen van de Nationale Tewerk-
stellingskonferentie van 3 april zullen ge
ëerbiedigd worden : de Staat zal slechts 
ekonomisch-renderende projekten steunen ; 
• Een speciale parlementaire kommissie 
zal Inzage krijgen in de investeringsdossiers 
van de bedrijven waaraan méér dan 50 miljoen 
fr. staatssteun wordt verleend. 

(Veel later zal diezelfde minister toegeven 
dat hij pas op 12 juni « van de Iraanse part
ner de toestemming kreeg om de kommissie 
kennis te geven van de gesloten konventie »). 

Op 23 mei publiceert het weekblad 
« Knack » een reportage waaruit blijkt dat 
de Sjah van Iran (Reza Pahlevl) zijn olie ruilt 
voor dure wapens die vooral uit de Verenig
de Staten, Groot-Britannië, en Frankrijk ko
men... 

Op 1 juli moet de nieuwe struktuurprijs 
(m.a.w. de prijsverhoging) van de benzine 
van kracht worden. De onderhandelingen 
hieromtrent zijn van groot belang. Er komt 
immers een nieuw twijfelachtig argument 
opduiken : ' De voorgehouden schaarste 
van de energiebronnen op korte termijn ». 

In regeringskringen stijgt de koorts als 
«De Standaard» op vrijdag 14 juni de gehei
me konventie met,de NIOC publiceert. Het 
blijkt dat de Perzen een goed zaakje doen 
met de verbintenissen van de Belgische re
gering. In avondbladen is er sprake van een 
regeringskrisis, maar snel wordt in de schoot 
van de regering alles bijgelegd. 

Vlak vóór het parlementair reces dringt 
een tweede schandaal de RTT-affaire, het 
Ibramco-dossier ietwat in de vergeetboek. 
Na de vakantie gooit premier Leburton zelf 
Ibramco-olie op het smeulende vuur, door 
zijn september-uitstap naar de prachtpaleizen 
van de Sjah van Iran. 

Het legertje journalisten dat hem verge
zelt verneemt dat de Iraanse premier Hovey-
da grote verering heeft voor Leburton, bij 
wie hij vóór enkele jaren een welgekomen 
gast aan huis was. 

Op het partijkongres van de BSP, op 7 ok
tober '73 schermt de premier met enkele 
pers-reportages waarin de Ibramco-plannen 
zonder bittere woorden besproken worden. 

Datzelfde weekend verschijnen nochtans 
(o.a. in « De Standaard ») de bevindingen 
van journalisten dte na het officiële hand-
jesdrukken op de Perzische ' banketten en 
zonder officiële begeleiding op eksploratie 
gingen. Ze betekenen een schot voor de 
Ibramco-boeg. Datzelfde weekend ook komt 
de diepe ontevredenheid van de Nede^-lan-
ders tot uiting in een massale betoging te 
Maastricht. De Nederlandse minister voor 
Milieubescherming veroordeelt daar katego-
riek de voorgenomen inplanting in Ternaaien. 

Inmiddels heeft ons Limburg^ kamerlid 
Evrard Raskin, met zijn interpellatie-aanvraag 
het politieke spervuur rond Ibramco weer ge
opend, h u g o d e s c h u y t e n e e r . 

MMÉÉlMMMIMMI 
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clev\^ereld 

TWEEMAAL 
BLACKPOOL 

(Argosl Het kongres van de Britse labour-
partij te Blackpool heeft een forse ruk naar 
links gemanifesteerd Dit kwam vooreerst 
tot uiting in een omvangrijk nationaliserings-
program en in een oproep tot bezinnen over 
de meer doktnnaire aspekten van de partij 

Verder staan de Bntse socialisten sceptisch 
tegenover de EEG waartoe Groot Bntannie 
sinds 1 jan 1973 behoort ingeval van een 
socialistische overwinning (uiterlijk over 18 
maanden moet Heath nieuwe verkiezingen 
organiseren) zal de partij van Wilson het 
volk raadplegen over verder Europees lid
maatschap . 

Te Blackpool heeft Labour een eindpunt 
geplaatst achter zijn gematigde houding van 
de jaren zestig toen mannen als Roy Jenkins, 
George Brown, Anthony Crosland en Michel 
Stewart de toon aangaven Vandaag staan 
andere namen aan de top die de kleur en 
klank van een nieuw tijdperk bepalen man
nen als Michael Foot, Anthony Wedgwood 
Benn, en de nog ietwat weifelende Denis 
Healy 

Midden in de storm heeft Harold Wilson 
zich kunnen handhaven Wilson heeft zich
zelf nooit als partijleider gezien In de laat
ste drie jaar evolueerde hij van seciaal de-
mokraat naar radikaal socialist, van Euro 
peaan naar anti-EEG-engagement Voor Wil
son gaat niets boven de eenheid van de par
tij Van die optiek uit mag hij dan ook de 
onbetwistbare overwinnaar van Blackpool he
ten Vandaag is zijn partij weer een gesloten 
formatie Ruziemakers en beunhazen (meest
al van de rechtervleugel i) werden er uit ge
gooid BIJ een normale ontwikkeling zou dit 
links profiel de dood van Labour betekend 
hebben Maar vandaag is die toestand met 
langer normaal Labour laat immers het kon 
servatieve deel van zijn klienteel met over 
aan de konservatieven alleen ook de libe 
ralen van Jeremy Thorpe staan klaar om /e 
op te vangen Labour gaat er dan ook vanuit 
dat de komende verkiezingen mat zomaar 
een klassiek duel zullen opvoeren maar een 
ruzie met z'n drieën zullen te zien geven 

In die prognoze schuilt echter een grote 
onbekende zal de liberale renaissance duur 
zaam zijn of gaat het hier om een liberaal 
strovuur aangewakkerd door de mistevreden-
heid van een vlottend kiezersbestand Zo ge 
zien heeft Labour zich gewaagd aan een ge
vaarlijk gokspel Mocht het mislukken dan 
zou voor Harold Wilson de gok op een « rien 
ne va plus » kunnen eindigen.. 

Zaterdag ]l eindigde In hetzelfde Black
pool het kongres van de Britse konservatie
ven Partijvoorzitter Heath weet van wanten 
als de derde faze van zijn strijd tegen de 
inflatie mislukt dan ijehoort hij politiek oe 
keken tot het verleden Daarom allicht kre
gen tien leden van zijn kabinet de details 
mee van de inflatiepolitiek die ze nu elek-
toraal moeten verkopen De Tones hebben de 
belangsteling van het publiek erg nodig Tij
dens de voorbije week gaf een opiniepeiling 
aan dat de konservatieven een absoluut diep
tepunt hebben bereikt Met 31 punten staan 
de Tones op de derde plaats na Labour (34) 
en de liberalen (32) Men moet terugkeren 
naar de Profumo affaire van tien jaar geleden 
om een gelijkaardige neergang te ontdekken 

Het gaat met op die noodlottige ontwikke
ling (voor Heath) integraal op de rug te 
schuiven van een mislukte inflatiepolitiek 
De hele regering Heath is al een half Jaar aan 
gevaarlijke letargie toe Een paar populaire 
ministers zijn a h w onzichtbaar geworden 
(George Rippon bv) terwijl de dinamische 
William Whitelaw in Ulster vastgeschroefd 
zit Een gevolg hiervan is dat Heath zowat 
cavalier seul is geworden Bovendien heeft 
het publiek nooit willen aanvaarden dat de 
mflatie met alleen een Brits maar een inter-
natibnaal fenomeen is Ten slotte wordt ae 
inflatie ook m de schoenen geschoven van 
de Britse toetreding tot de EEG Zaak Is 
dat Heath voor zijn anti-inflatiepolitiek be
hoefte heeft aan suksessen al zouden hier
voor een paar europeesgezinde prominenties 
moeten sneuvelen Ook zijn Europees bla
zoen moet Heath nodig gaan oppoetsen. Dit 
IS allicht de reden waarom Sondskanselier 
Brandt zo dringend naar Chequers werd ge
roepen Heath moet immers zijn Britse kiezers 
kunnen overtuigen dat de toet^reding een 
winstpunt IS Laat Europa Heath m de steek 
dan zal het tema van ae EEG bij de volgende 
verkiezingen een molensteen worden voor de 
Tones Gelukkig hebben de konservatieven 
nog een uitspraak van MacMillan « Verkie
zingen worden niet door regeringen gewon
nen maar door de oppositie verloren » Als 
Labour nu te hard op linkse tendensen gaat 
doordrukken kan Wilson de uitspraak van 
MacMIIIan nog waarmaken ook. 

"GUERILLA" 
lEGEN DE 
KANSELIER 

(Argos) In de Bondsrepubliek gaan de 
kommentaren over meningsverschillen tus
sen kanselier Brandt en zijn parlementair 
fraktievoorzitter Wehner (SPD) lustig hun 
gang. Volgens « Der Spiegel » zou die on
enigheid zo groot zijn dat beiden elkaar ge

woon niets meer ie zeggen hebben. Op de 
achtergrond van die « vermoedens » staat de 
kontroverse rond recente uitlatingen van 
Wehner te Moskou i v.m Berlijn, Aanvanke
lijk leek het geschil bijgelegd Er was voor
eerst een deemoedige reaktie van Wehner : 
« de bekeuring heeft mij binnen mijn eigen 
grenzen teruggedrongen. Ik neem hier nota 
van ». In een tv-interview bevestigde Wehner 
zijn loyaliteit ten opzichte van Willy Brandt, 
wie hij vroeger gebrek aan aktiviteit en be
sluitvaardigheid had verweten. De polemiek 
rond het geschil kreeg een epiloog In het 
bondsparlement waar oppositieleider Car-
stens van de CDU met mals was voor 
Wehner. Carstens maakt er de socialistische 
fraktieleider een verwijt van dat hij de be
langen van de Bondsrepubliek en van Scheel 
had geschaad toen laatstgenoemde voor be
sprekingen te New York verbleef Maar hier 
kwam de Bondskanselier tussenbeide en 
koos ondubbelzinnig parti] voor zijn eigen 
socialistische voorman... 

De wind zou wel zonder ramspoedige stor
men gaan liggen zijn indien Wehner alleen 
maar de Ostpolitik had aangevallen. Men kan 
immers altijd van mening verschillen over 
de te volgen metodes, maar de kritiek van 
Wehner kwam over als een blaam voor de 
kanselier, als een poging om zijn gezag te 
ondermijnen. Wie in de toekomst de houding 
van Brandt op de korrel wil nemen kan zich 
nuttig beroepen op kroongetuige Wehner... 

Alles bij elkaar zijn er redenen tot miste-

vredenheid genoeg. Brandt gaat met adembe
nemend geduld en flegma op de problemen 
af. Als een hengelaar op zijn visjes zo zit 
der Willy op nieuwe narigheid te wachten. 
Ook de klacht van Wehner dat de bonds
kanselier in een ivoren toren leeft en nooit 
de « basis » kontakteert wordt door andere 
partijgenoten gedeeld. Gefundeerd lijkt ook 
de bezorgdheid van Wehner over het onrust
wekkend uitblijven van autentieke partij-
richtlijnen, over het steriel bekvechten van 
prominente partijmensen en het ongemoeid 
laten van de sterke konservatieve vijand. 
Men vraagt zich echter af waar het alterna
tief van Wehner is. Zijn aanval komt nl 
in een vakuum terecht. Wehner heeft alleen 
bereikt dat Brandt nu meent zijn gezag ie 
moeten bewijzen in een ruzie met zijn frak
tievoorzitter. Het gevolg van dit alles is dat 
niemand nog gelooft dat een goede verstand
houding tussen die twee nog mogelijk is. 
Het ziet er naar uit dat de SPD zal moeien 
wennen aan de omstandigheid dat de interne 
guerilla, tot dusver een monopolie van de 
CDU/CSU voortaan het kenteken wordt van 
de socialisch-liberale koalitie. De echte kon-
frontatie zal pas beginnen met de eerste 
landdagverkiezingen als de SPD haar eerste... 
verkiezingsnederlaag inkasseert. Dan zal ook 
moeten blijken hoe groot het gezag van 
Brandt nog is.. en of hij in staat Is om de 
SPD, met uitzicht op sukses, naar de parle
mentsverkiezingen te leiden. Als hij het lot 
van Erhard wil vermijden blijft der Wllly niet 
zoveel tijd meer over... 

DE CHILEEHSE 
WEG TERUG 

(Argos) Een maand na de militaire 
staatsgreep blijft de politieke toestand 
in Chili erg negatief Er kpmt geen 
einde aan exekuties, arrestaties, huis
zoekingen Alle partijen zijn buiten de 
wet gesteld Zelfs de tegenstanders 
van wijlen president Allende is geen 
rustige slaap beschoren Het Chili van 
de junta is een politiestaat die alle 
repressiewapens hanteert Ook de 
staat van beleg blijft gehandhaafd, 
Pinochet is van mening dat het grote 
streefdoel van de junta — de sociale 
vrede (') — met is bereikt En voor
lopig kan niemand voorspellen hoelang 
de militairen aan de macht zullen blij
ven 

Wat in Chili gebeurt is beslist met 

nieuw Reeds in het oude Griekenland 
groepeerden de rijken zich in oligarche 
regimes om hun voorrechten te ver
dedigen terwijl de armen hun • tiran
nen » aan de macht brachten, die dan 
op hun beurt de njken gingen onteige
nen « R ĵken » tegen « armen » de 
opstelling is nagenoeg ongewijzigd ge
bleven 

Sprekende over de Chileense wer
kelijkheid kan men met Marx bevesti
gen dat het socialisme slechts in lan
den met een geëvolueerde kapitalis
tische struktuur mogelijk is Op het 
eerste gezicht zou men geloven dat 
Marx door de geschiedenis flagrant 
werd tegengesproken Het socialisme 
is immers alleen in « ontwikkelings
landen » op gang gekomen Maar van 
dichterbij bekeken liggen de zaken wel 
anders Dan gaat blijken dat alleen 
landen met een liberale middenklasse 
zich de weelde van een wettelijk so
cialisme kunnen veroorloven, een pijn
loos socialisme dan, zonder staats
greep of burgeroorlog, zoals bv in 
Zweden Men kan gerust beweren dat 
« het socialisme van de stembusbrief
jes • meer uitzondering dan regel is 
geweest en dat het voorzeker met 
toepasselijk is op een staat als Chili 

met zijn veel geprezen maar In werke
lijkheid onbestaande demokratische 
traditie Van die optiek uit is Allende 
een « utopist » geweest : niet omdat 
wettelijkheid en socialisme onverzoen
baar zouden zijn maar omdat hij het 
socialisme op Chili wilde overplanten 
waar een middenstand (zonder élan en 
kulturele ontwikkeling) onveranderlijk 
partij kiest voor nationale of vreemde 
machtsgroepen en tégen d? massa (ar
beiders en boeren) En niet in Chili al
leen , zowat overal heeft de bourgeoi
sie de idealen van de Franse revolutie 
verloochend en zich achter eigen be
langen verschanst. Vandaar de uitge
holde betekenis van de term klassen
strijd vermits ook de middenstand zich 
achter die term heeft opgesteld Al
leen mensen met een nieuwe geest 
kunnen tegelijk de belangen van de ar
beiders en de bourgeoisie vertegen
woordigen Maar die zijn vandaag in 
Chili nog met zichtbaar 

Inmiddels heeft het Chileense volk 
met veel om dergelijke teoretische 
beschouwingen Voorlopig blijft het 
hard gekonfronteerd met een junta 
die de sociale vooruitgang afremt ten 
bate van een middenstandehjke klas
senstrijd. 

eskalatie 
Na een eerste week van bloedige offensieven en tegenoffensie

ven kwam er begin deze week een pauze aan de twee fronten tegen 
Israël. De strijders waren vermoeid, maar ook de zware verliezen 
aan mensen en materiaal dwongen een pauze af. Volgens neutrale 
waarnemers hebben de strijdende partijen elk ongeveer een vijfde 
van hun luchtvloot en een vijfde van hun tankpark verloren. Over 
het aantal gesneuvelden hebben we niet de minste zekerheid, maar 
als we horen dat Egypte bij aanval het Russisch sisteem toepast 
(in golven oprukken en geen acht slaan op het verlies aan mensen
levens) dan moeten de doden- en gewondencijfers aan de hoge kant 
liggen. De pauze was evenwel niet volledig, want aanvallen en tegen
aanvallen op kleinere schaal bleven niet uit. 

Terwijl het door Israer bezette gebied naar het noorden is opge
schoven (een stuk Sinai werd prijsgegeven, een stuk Syrisch gebied 
werd bezet) was vooral belangrijk de verklaring van premier Golda 
Meir, dat Israel bereid is tot een onmiddellijk staakt het vuren, wat 
niet inhoudt dat het zich zou neerleggen bij de afstand van veroverd 
gebied. 

Tweede belangrijke vaststelling • Amerika en de Sovjet-Unie vul
len de gehavende bewapening van hun respektievelijke bescherme
lingen vlug en massaal aan Dat ging eerst met een zekere geheim-
doenerij gepaard en Amerika wou zelfs de indruk wekken, pas na de 
Sovjets met het inleggen van een wapenluchtbrug naar Israël begon
nen te zijn (Apres vous, camerades...). Nochtans is het konflikt hi 
het Midden Oosten niet 100 procent meer een oorlog per prokuratie: 
vooral de Arabische landen zijn minder afhankelijk van de Sovjet-
leverancier geworden, dank zij hun olierijkdom en hun nu eindelijk 
tot stand gekomen solidariteit (zelfs Hoessein doet — voorzichtig 
— mee). 

Dit brengt ons bij het wapen dat de Arabische olielanden eventu
eel tegen Amerika kunnen gebruiken (West-Europa zou er wel on
derlijden, al speelt het een bijrol, soms met klowneske allures zoals 
Frankrijk dat in de Libische Mirage-geschiedenis de rol van Tartuffe 
kreg) : het dichtdraaien van de oliekraan. Experten menen dat dit 
nu nog niet zal gebeuren, omdat de Arabische olieproducenten nog 
te veel van hun royalties nodig hebben. Wel tekent zich een Ara
bische aktie tot verzwakking van dollar af, lange tijd dé munt waar
mee de olie werd verhandeld. Breng men dit in verband met de 
verwachting van een internationaal muntexpert, dat nl. de dollar 
met 20 t.h. zal gedevalueerd worden, dan ligt hei voor de hand dat 
Amerika prestigeverlies kan lijden. 

Beide grote mogendheden laten verstaan, niet aan het bestaan 
zelf van de staat Israel te zullen laten tornen. Het zou nu echter 
ook eens tijd worden aan de Palestijnen te denken, en ook dit volk 
een eigen huis te geven, wat kan indien Israël zijn zionistische poli
tiek opgeeft. Het is trouwens al erg genoeg dat de twee grootmo-
gendheden op de Golanhoogte en m de Sinai-woestijn door de oor-
Ipgvoerenden hun jongste snufjes op gebied van bewapening laten 
uittesten, ten koste van zoveel jonge Arabische en Joodse levens. 
Bij de oorlogsbuit bevonden zich wapens van Russische makelij, 
waarvan men de jongste versie noch in Israel noch in het Westen 
kende Voer voor wapenexperts... 

Opvallend is deze keer het achterwegeblijven van Arabische ver
bale krachtpatserij en het afleggen van boude en voorbarige verkla
ringen door Israëlische leiders : ook hier zijn de rollen omgekeerd, 
onder invloed van de barre oorlogswerkelijkheid. 

Er Is Intussen de eskalatie van het konflikt in het Arabische kamp 
zelf. Vermeden moet worden dat de Sovjets en Amrika zich zodanig 
gaan inmengen, dat de ontspanning in het gedrang komt en dat er 
en tweede, deze keer veel gevaarlijker eskalatie zou beginnen. 

de 

griekse zwenking 
(Argos) Zes en een half jaar na de staatsgreep en vier maanden na de afzet

ting van koning Konstantijn heeft Griekenland opnieuw een burgerlijke regenng 
President Papadopoulos heeft al zijn zegen gegeven aan het nieuwe kabinet van de 
door hemzelf benoemde premier Markezinls (• Wij » van 13/10) die vroeger voorzit
ter 13 geweest van een kleine progressieve partij In de nieuwe regering zetelen 
22 ministers en 16 staatssekretarlssen Van die ministers en staatssekretarissen 
zetelden er al zes in het nu afgetreden kabinet dat overwegend uit militairen bestond 

Markezinls richtte een oproep tot alle Grieken om mee te werken aan het 
restaureren van de demokratie De 68 jarige ekonoom beloofde zich te zullen in 
spannen om zo gauw mogelijk vrije parlementsverkiezingen te organiseren Ook 
kondigde hij belangrijke sociale en agrarische hervormingen aan Tot een konkrete 
omschrijving van zijn programma is de nieuwe premier niet gekomen Wel zei hIj 
dat de inmenging van de staat op de nationale ekonomie scherp zou gekontroleerd 
worden Tegelijk dankte hij (per brief) president Papadopoulos voor de « bijna » abso 
lute bewegingsvrijheid die de meester zijn nederige dienaar had willen geven 

Ironie is een Grieks woord Toch is de buigzaamheid van Markezmis wel iets 
meer dan banale vleierij De algemene amnestie die aan de burgelijke regenng voor 
afging stelde een gunstige ontwikkeling in vooruitzicht Zelfs de weerbarstige 
Alexander Panagoulis werd uit de gevangenis geslagen door de man die hij liefst 
had willen uitschakelen Kennelijk wilde Papadopoulos hiermee zijn liberalisenngs 
beloften verwezenlijken, beloften die een deel van de openbare mening binnen en 
buiten Griekenland als een « lokaas voor de door de kolonels georganiseerde volks
raadpleging » naast zich neergelegd had Voorzeker is uit de diktatoriale Saulus nog 
altijd geen demokratische Paulus geboren Zelfs als de nieuwe regenng vrije ver
kiezingen uitschrijft zal nog moeten blijken hoe « vrij » de politieke en kritische 
ingestelde strekkingen van diverse pluimage aan bod zullen komen Zullen de hard
ste tegenstanders van het kolonelsregiem, de studenten hun eigen vertegenwoordi
gers mogen kiezen ' Zullen de arbeiders durven opkomen voor loonsverhoging nu 
de inflatie ook in Griekenland alle hervormingsplannen dreigt te smoren ' Hoe dan 
ook een echte demokratische bekering openbaart zich met alleen in een soort grond
wettelijk spelletje maar in het tastbaar verwezenlijken van de sakrosante pnncjpes 
Maar zolang het Schuldig opzet van de Ateense machthebbers met opnieuw is ge
bleken mogen we allicht voor een keer een variante toepassen op een oud erbied-
waardig spreekwoord « Wie een keer waarheid spreekt verdient krediet zelfs op 
gevaar af dat hiJ liegt >, 
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Dr JEF GOOSSENAERTS 
(1882-1963) 

Tien jaar geleden overleed dr. Jef 
Goossenaerts. Zijn vrienden zullen 
deze maand hem, die voor zovelen 
in Vlaanderen viering, huldebetoon 
of herdenking inrichtte, gedenken. 
Een herdenking, die spijtig genoeg 
in een drukke « Vlaams-nationale » 
periode valt, zodat menig vriend en 
bewonderaar elders zal weerhou
den zijn. Wat echter niets afdoet 
aan de oprechte verering en erken
telijkheid van het Vlaams-nationale 
Vlaanderen voor deze man, wiens 
verdiensten nog altijd niet genoeg 
erkend en wiens werk zelfs voor 
een groot gedeelte niet eens ge
kend is. Leo Wouters heeft hem 
eens « de grootste Vlaming van de 
20ste eeuw » genoemd, en als het 
op initiatieven van de meest-uit-
lopende aard aankomt, dan is hij 
dat zeker geweest. In veel, waar 
later anderen sukses en naam mee 
verwierven, is hij de « man achter 
de schermen» geweest, de eminen
ce grise in z'n goede betekenis. In 
veel wat in het Vlaams-nationalis-
me en door het Vlaams-nationalis-
me gebeurd is, is hij de ongekende 
ontwerper en de initiale stuwkracht 
geweest. 

Jef Goossenaerts werd geboren te Achter
broek, een dorp langs de grote baan tussen 
Brasschaat en Essen, dat gedeeltelijk tot de 
•gemeente-^almttiout.'gërfSlIftfljk' tot WÜl/sr-' 
wezel benbort. -Goossenaerts eerde het 
Wuustwezelse gedeelte met zijn geboo'rte. 
Zoals de jongens uit de streek die goed 
leerden, werd hij 0|? pensionaat gestuurd 
naar het Noordkempische kollege : het Klein 
Seminarie van Hoogstraten. Het onderwijs 
was er zoals ov6rpl in hot Frans. IVIaar er 
waren wel leraars, wier Vlaamsgezindheid 
Invloed had op de leerlingen : zo o.m. priester 
Spaeninx, een der eerste propagandisten voor 
een beschaafde algemeen-Nederlandse om
gangstaal. 

Goossenaerts, de boerenzoon uit Achter
broek, werd er flamingant. Hij werd er be
vriend met Theodoor Van Tichelen, de latere 
bijbelkenner. Hij las er de — zeer gematigde 
— « Student » van dr, Laporta. Hij behoorde 
tot de kleine groep flaminganten, die er de 
Vlaamsgezinde aktie begonnen en aldra over
gingen tot de stichting van de studenten-
bond « De Heidebloem », de eerste Vlaamse 
studentenbond na Rodenbach, die in de Kem
pen werd opgericht en waarvan het achtste 
lustrum in de dertiger jaren gevierd werd te 
Essen met een grote studentenbijeenkomst, 
met als woordvoerders. Florjs Van der Mue-
ren en Jef Goossenaerts zelf. Het was de 
laatste Vlaamse studentendag in de streek : 
de KSA had toen reeds de kolleges over
meesterd en het vervolgde AKVS werd AKDS 
en later Diets Jeugdverbond. 

Op die viering vertelde Goossenaerts heel 
wat uit de bewogen geschiedenis van «zijn» 
studentenbond en zijn jeugd. 

Hij vertelde er o.m. hoe hij de « Keikop », 
de radikale studenten-almanak, niet op zijn 
adres thuis dierf laten komen, maar da hij 
hem liet sturen naar de smid van Achter
broek. Hij vertelde hoe de leden van de 
« Heidebloem » in de vakantie te voet naar 
het Kalmthoutse gehucht Nieuwmoer togen 
en er vergaderden bij een van hun medeleer
lingen. Flor Vervoort (veiligheidshalve — en 
ook omwille van de romantiek heette hun 
verzamelplaats « Vrijdorp »). 

Van Hoogstraten ging Goossenaerts naar 
Gent om er Germaanse filologie te gaan stu
deren. Hij werd er bestuurslid van de « Ro-
denbachvrienden », de katolieke tegenhanger 
van het vrijzinnige « 't Zal wel gaan ». 

Te Gent behoorde hij tot de jO'igeren die 
bevriend waren met professor Mac Leod ; 
diens aktie voor de vernederlandsing van het 
hoger onderwijs vond bij hen weerklank, en 
zou de basis leggen voor de latere Hoge-
schoolstrijd. 

Na zijn studies werd de jonge filoloog, 
reeds om zijn Vlaamsgezindheid bekend, be
noemd in Wallonië : in Ath en nadien in 
Chimay. Indien men meende zo van hem 
' verlost » te zijn, had men zonder Goosse
naerts' kombativiteit gerekend. 

Samen met Filip Van Isacker (de latere 
minister en vader van de historikus Karel en 
de letterkundige Frans Van Isacker) en Adiel 
De Beuckelaere, leraars als hij, en met de 
onderwijzer uit het Pajottenland, Staf De 
Cfercq, begon hij aan een taalgrensaktie : 
met protesten en moties rnaar ook met ver
gaderingen in de taalgrensdorpen, om het 
Vlaams bewustzijn bij de mensen wakker te 
schudden ; een aktie met zangavonden, voor
drachten, verspreiding van boeken en tijd
schriften, enz. 

Overgeplaatst naar Gent, waar hij leraar 
werd aan het ateneum waar ook René De 
Glercq en Hypoliet Meert les gaven, werd hij 
een der aktiefste ijveraars voor de verneder
landsing der Gentse universiteit, samen met 
Hipooliet Meert. Toen brak de oorlog uit. 
Gnossenaerts nam geen deel aan het ai<tivis-
me. Hij had er ook weinig kans toe, want 
reeds in 1915 werd hij Veroordeeld door een 
Duitse krijgsraad tot tien jaar dwangarbeid, 
omdat hij ontvluchte Franse krijgsgevange
nen-had helpen verbega'n. • ,«, ., 

Zo kwam hij- terecht -lp het kamp van Göt-
tingen en nadien te Havelberg. 

Hij ontmoette er pater Stracke, die aal
moezenier was voor de gevangenen, evenals 
de krijgsgevangen Staf Bruggen, die een 
kamptoneel organiseerde. Goossenaerts ver
dedigde ook daar, zoals voor de oorlog, het 
Vlaams recht. Toen hij naar België kon te
rugkeren in 1918, kreeg hij'geen eretekens, 
werd met als held gevierd : integendeel. Men 
beschuldigde hem van aktivisme en hij werd 
twee jaar geschorst 'iit zijn leraarsambt 

Pas zes jaar later zou hij, dank zij Kamiel 
Huysmans die toen minister van Openbaar 
Onderwijs was, terug ateneumleaar worden 
te Gent. 

Intussen had hij een moeilijke tijd gehad, 
maar was niet bij de pakken blijven zitten. 
De legerleiding had het Fronttoneel ontbon
den : De Gruyter kwam bij Goossenaerts en 
er werd besloten een nieuwe troep te vor
men, samen met de teruggekeerde Staf Brug
gen als hoofdakteur. Het Vlaamse Volkstoneel 
dat nadien zulk een artistiek prestige en 
sukses zou kennen, werd opgericht in augus
tus 1920. Er was te Gent een verzamelplaats 
nodig voor de flaminganten : Goossenaerts 
richtte met Van Severen, Dambré, De Gruy
ter en Gravez de SV Uilenspiegel op, die het 
gelijknamig lokaal zou uitbaten. 

Er moest een daad van heldenhulde gesteld 
worden voor de Vlaamse gesneuvelden : 
Goossenaerts zetelde in het komitee — met 
Verschaeve, De Gruyter, Daels, Van Severen, 
mej. Belpaire, Verriest, Hullebroeck, e.a — 

dat het grafmonument voor Joe English ont
hulde te Steenkerke en dit was het begin 
van de latere IJzerbedevaarten, waarin ook 
hij zijn aandeel had. Hij was oprichter of me
de-oprichter van tal van verenigingen, tijd
schriften of bladen. Hij was betrokken in 
menige Vlaamse aktie van lokale of interna
tionale allure en weerklank, en van menige 
« guitenstreek » die door de tegenpartij aller, 
minst op prijs gesteld, werd. 

In de beslotenheid van de kleine kring of in 
de grote Vlaams-nationale vereniging : over
al was het organisatietalent en het haast 
geniaal vermogen van Jëf Goossenaerts tot 
het scheppen van nieuwe initiatieven, nieuwe 
werkings- en levensmogelijkheden aanwezig 

een vriendenboek achiel van acker 
Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag 

hebben zijn vrienden en het stadsbestuur 
van Brugge een « liber amicorum » samenge
steld ter ere van kamervoorzitter Achiel Van 
Acker Deze publikatie valt samen met het 
Jongste BSP-kongres waar de leeftijdsgrens 
voor leidende funkties en voor mandaten 
Impliciet op 65 jaar wordt gesteld. BSP-voor-
zitter Van Eynde stelde, op grimmige toon 
zoals altijd, de rode Jongturken gerust met 
de woorden • •• Wees gerust, voor de vol
gende kiesronde zullen er geen 65-jarige kan
didaten meer zijn ». Of dat ook slaat op ka
mervoorzitter Van Acker weten we — nog — 
niet, temeer daar uitzonderingsgevallen voor
zien zijn Is Van Acker zo een uitzondering ? 
Struye heeft er in elk geval reeds het bijltje 
bij neergeleqd maar da,t is nu eenmaal geen 
BSP-methusalem. 

Hoe men ook tegenover Achiel Van Acker 
staat — een veel ingewikkelder persoonlijk
heid dan zijn bonhomie laat aanzien — feit 
Is dat hij een opmerkelijke carrière achter 
de rug heeft die men op vele manieren kan 
omschrijven zoals bv. « van het Brugse Kla
verstraatje Paar de Brusselse Wetstraat •. 
• van stakingsleider naar stakingsbreker », 
enz. Voor de federalisten rs deze man van 
gezag en orde geen vriend : hij is een uni-
tarist die de taalstrijd en de gemeenschaps-
probiemen nog steeds als « faux probièmes » 

beschouwt en daarnaar handelt, ook als ka
mervoorzitter, die bijwijlen sommige in zijn 
visie te progressieve formules remt en 
die bvb de kultuurraden niet in het hart 
draagt. Achiel Van Acker is geëvolueerd zo
als zijn partij : van erfgename Van de uit
dragers van de sociale (r)evolutie naar het 
zwaar beloond lidmaatschap van het kapita
listisch bestel, ook nog establishment ge
noemd. 

Uiteraard zal men dergelijk voorbehou(5 en 
kritische opmerkingen niet aantreffen in de 
teksten van het « Liber Amicorum Achiel 
Van Acker ». In dergelijke werken overheerst 
de apologetische toon, worden de deugden 
en kwaliteiten hoog geprezen en dik in de 
verf gezet We hebben een paar gelijkaardi
ge uitgaven gekend waarbij na lezing ons het 
Latijnse zinnetje te binnen schoot .«de mortui 
nihil nisi bene ». Dat is met onderhavig boek 

\ nu niet het geval, de lofbetuigingen blijven 
binnen de perken van het aanvaardbare en 
winnen daardoor aan geloofwaardigheid. De 
interessantste bijdragen pikken we uit : van 
Jacques Basyn (Van Acker in de minister
raad), van Albert Coppé (Uit de stad van 
spreuken en humor), van Gaston Eyskens 
(Niet als een ander), van Joos Florquin (Ten 
huize van Achiel Van Acker), van Maurits 
Naessens (interview met Lode Hancké), van 
Pol Provoost (Een patronale groet), van Manu 
Ruys (de Kamervoorzitter), van Daniel Rye-

iandt (de Bruggelingen in de diaspora) van 
Guy Spitaels (Père de la sécurité sociale ?), 
van Jos Van Eynde (Veel had anders kunnen 
zijn). "• ~ 

Het boek is vla het personage een stuk 
recente Belgische geschiedenis, waarin het 
steeds belangrijker luik « Vlaanderen » ten 
enen male ontbreekt, ook al heeft Achiel 
Van Acker in zijp begintijd een korte fla-
mingantisch-daensistische « bevlieging » ge
had, waarvan er in zijn latere loopbaan wei
nig of niets terug te vinden is, terwijl in deze 
loopbaan het gemis aan Vlaamse refleks pa
rallel loopt met het strakke unitarisme, dat 
in de BSP hoogtij viert, unitarisme dat steunt 
op de onverschilligheid van het BSP-esta-
blishment in Vlaanderen voor de Vlaamse 
Bewegingen zelfs voor de belangrijke sociale 
inslag ervan. 

De teksten werden bijeengebracht door ex-
gouverneur Richard Declerck. die zelf ver
reweg de beste bijdrage schreef. 

liber amicorum achiel van acker 
250 biz., 48 pag. foto's 
formaat 22 x 24,5 cm, gebonden, 
prijs : 420 fr. 

Wanneer na de eerste wereldoorlog het 
Vlaams-nationalisme zowel ideologisch als 
organisatorisch verre van een eenheid uit
maakte en op de wankele basis van een le
vensbeschouwelijke Godsvrede getracht werd 
een « Vlaams Front » te vormen, was Goosse
naerts zich bewust van de noodzaak tot een 
vastleggen van de basiselementen van het 
nationalisme, een vastlegging die als recht
vaardiging en als geesteliji<e ruggesteun voor 
de Vlaamse strijd onontbeerlijk was. 

In de trant van de rond Verriest ontstane 
« Swigende Ede » werd vóór de oorlog reeds 
een soort Veem opgericht. Het initiatief — 
bedoeld om de kern van een Vlaams-nationale 
geestelijke elite die de ideologische basis 
kon scheppen, bijeen te brengen — leidde 
tot de stichting van het Veem « lek wyck 
niet af ». Men heeft als leden o.m. Odiel 
Spruytte, Cyriel Verschaeve, Joris Van Seve
ren, Jeroom Leuridon, R. Standaert e.a. ge
noemd. Het was Goossenaerts' idee, om een 
weekblad te stichten, dat dit Vlaams-nationale 
gedachtengoed week na week zou propage
ren ; het weekblad « Vlaanderen » zou als 
het ware hun officiële spreekbuis worden. 

Joz. De Decker en Robrecht De Smet zou
den in het nadien opgerichte weekblad een 
radikaal grootnederlands nationalisme verde
digen, dat inderdaad meer en meer de voor
oorlogse Vlaams-nationale elite zou vormen 
en aantrekken. 

Maar ook de « Realpolitik » liet Goosse
naerts niet onverschillig en menige raadslag. 
menig initiatief ging van hem uit. Zelfs het 
wikken en wegen van de kandidaten en het 
uitnodigen van personen gebeurde vaak onder 
zijn impuls. Ook na de tweede wereldoorlog. 
Dat sommige kandidaten een Vlaams-nationa
le politieke karrière niet winstgevend genoeg 
of te onwaarschijnlijk achtten, kon hem en 
die andere « eminence grise » van de Vlaams-
nationale politiek. Pater Stracke, wel eens 
ontgoochelen, vooral wanneer de weigeraars 
dan later toch nog op de wagen sprongen als 
hij al aan het rollen was : Goossenaerts was 
realist genoeg én ook genoeg de spottende 
Reinaert, om de kleinmenselijkheid bij de ak-
tuele « groten » fijnzinnig en scherp te he
kelen en ze als een onvermijdelijk maar te 
bestrijden kwaad te beschouwen. 

Praktische politiek bedreef hij al kort na 
de oorlog. Bij de verkiezingen in 1925 was 
hij o.m. met prof. Daels te Gent medestich
ter van een Vlaams-nationale partij, die reken
de op de stemmen van de kristelijke werk
lieden én de Vlaams-nationalisten. Dit ver
oorzaakte een scheuring in het Gentse natio
nalisme : de lijst van Boudewijn Maes noch 

de « Katolieke Kristelijke Volkspartij voor 
^ Vlaanderen » wonnen een zetel : de enige 

Oost-Vlaamse verkozene, Van Opdenbosch in 
Aalst, was een kristen demokraat op de ge
zamenlijke Vlaams-nationale, kristen-demokra-
tische lijst. 

Men staat er verstomd van hoe Goosse
naerts bij al die aktiviteiten op het politieke 
vlak — in brede zin genomen dan — nog tijd 
vond voor datgene, wat in feite zijn levens
werk betekent. 

Want naast het vele kleine en grote werk : 
het bijeenbrengen van mensen, het overeen
stemming zoeken tussen groepen, het door
zetten van de meest-diverse initiatieven ; 
naast het aandeel in de stichting en de ver
dere uitbouw van VOS (de Vlaamse oudstrij-
ders), van het Vlaams Ekonomisch Verbond, 
de Vlaamse Ingenieursvereniging en naast 
wetenschappelijk werk als het landbouwkun
dig woordenboek voor de Kempen (bekroond 
door de Koninklijke Vlaamse Akademie) vond 
hij de tijd om een werk op te bouwen, dat 
zijn levenswerk mag genoemd worden : de 
Vlaamse Wetenschappelijke Kongressen. Zijn 
organisatietalent op dat gebied had hij reeds 
geprobeerd bij de algemene studentenkon-
gressen vanaf 1904 (vanaf 1906 was hij voor
zitter). Deze wetenschappelijke kongressen, 
een klinkend antwoord op Merciers beledigen
de uiting dat het Nederlands geen taal was 
voor de wetenschap, grepen om de twee jaar 
plaats Mettertijd kenden deze kongressen 
een zulkdanige diversiteit, dat honderden re
feraten in tientallen afdelingen gehouden 
werden : ook de Nederlandse universitaire en 
wetenschaopelijke wereld nam er in belangrij
ke mate aan deel. 

Het door Goosenaerts in 1935 gestichte 
tijdschrift • Wetenschap in Vlaanderen » 
hing hiermee sarnen : het werd later omge
doopt in « Wetenschappelijke Tijdingen ». 
Wij kunnen in dit verband slechts herhalen 
wat tien jaar geleden « Dietsland Europa » 
over Goosenaerts schreef : zijn erfenis, dat 
zijn de drieëntwintig jaargangen van « We
tenschappelijke Tijdingen •> die van 't eerste 
tot het laatste (het allerlaatste nog op zijn 
sterfbed) door hem werden samengesteld. Al
leen al de uitgave van dit blad zou dr. Goos
senaerts tol een der meest verdienstelijke 
Nederlandse Icultuurontginrters stempielefi. 

Dat Goosenaesrts in 1940 buiten de kolla-
boratie bleef werd zeker niet door een voor
zichtig attentisme, een kat-uit-de-boom-kijke-
rij uit eigenbelang ingegeven, zoals bij zove
len. De Grootnederlander Goossenaerts moeti 
door andere motieven geleid geweest zijn 
en de realistische Kempenaar heeft ook, als 
realist in de politiek gemeend dat Duitsland 
— evenmin ais België — ooit iets zou doen 
voor Vlaanderens belangen. 

Het mag daarom misschien voor de Jonge
ren van nu wel enigszins verwonderlijk lijken 
dat Goossenaerts, niettegenstaande die afwe
zigheid van elke kollaboratie-daad, in '44 werd 
aangehouden en zonder bewijzen geïnter
neerd werd te Lokeren. Hij kwam mede be
vestigen wat « De Standaard » nadien kon 
schrijven : « het kulturele leven van Vlaande
ren speelt zich nu grotendeels achter de ge
vangenismuren af ». 

En hij kwam tevens bewijzen, dat heel de 
repressie, gevoerd door het hoogste en laag
ste janhagel, er alleen op uit was de Vlaams
nationalist te treffen en niét de kollabora-
teur, de « flamingant » en niet de « zwarte ». 

Men kon niets tegen hem inbrengen en hij 
werd vrijgesteld. Hij kreeg het ridderschap 
in de Leopoldsorde en de burgerlijke medaille 
eerste klas voor zijn gedrag tussen 1940-45, 
maar terzelfdertijd kende hij het rekord van 
alle huiszoekingen : op enkele jaren tijds niet 
minder dan vijfendertig ! 

Zijn vrijlating viel samen met het diepte
punt in het Vlaams-nationalisme, in de 
Vlaamse beweging. De verdienste die hij bIJ 
de — ook politieke — wederopstanding gehad 
heeft, kunnen bij benadering niet omschre
ven worden. Wij spraken in het begin van 
de « man achter de schermen » en wij be
doelden daarmee helemaal niets pejoratlefs, 
integendeel ! 

Wij vernoemden ook zijn aandeel, in de 
vele herdenkingen en vieringen van verdien
stelijke Vlamingen : zo bv. in de hulde aan 
Leo Wouters, aan priester Daens, aan pater 
Stracke Met mevrouw Dosfel was hij trou
wens samensteller van de selektie uit Stra-
cke's teksten in « Verleden en Toekomst » 
(VP, Heideland). 

Geleerde met de humor van Tijl en Rei
naert, idealist met het realisme van de Kem-
pische boerenzoon, gelovend in de taak der 
elite én in de kracht van het volk, eren wij 
in Goossenaerts de strijder op de taalgrens 
en de kulturele promotor, de man die zich 
zowel om de « Realpolitik •> van elke dag be
kommerde, als zich met de rechtvaardigende 
ideologie bezighield, de trouwe nationalist en 
de kompromisloze Grootnederlander. Gebo
ren nabij de staatsgrens die de twee delen 
van Brabant scheidt, voelde hij — en be
leed — de essentiële eenheid van Noord en 
Zuid. 

In een andere tijd, of bij een ander volk 
ware hij met zijn geest en zijn werkkracht 
een befaamde geleerde geworden. Willen we 
hem en zijn vele verdiensten meten, 
dan hoeven wij ons alleen maar af te vragen : 
wat zou dat geworden zijn zonder Goosse
naerts ? En : wat zou dat kunnen geworden 
zijn, met Goossenaerts ? 

De grootheid van de mens ligt in datgene 
wat er na hem overblijft, zei Schopenhauer. 
Het werk van Goosenaerts lééft en bestaat. 
Het getuigt elke dag voor hem. Vergeten wij 
zijn werk, zijn testament niet. 

id 
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niks voor ons I 

groot verlies 

Zondagavond vernamen wij het overlijden 
van Willem van Wijnendaele, enkele weken 
geleden slachtoffer van een verkeersonge
val, toen hij zich naar een wielerwedstrijd 
begaf. Het is een enorm verlies voor de 
sportjoernalistiek. Inliet omdat Willem van 
Wijnendaele zo'n onovertroffen proza 
schreef. Of omdat hij met zo'n wereldschok
kende ideeën voor de dag kwam. Neen, zijn 
proza kwam eerder wat ouderwets aan, en 
voor sommigen — niet voor ons — was ook 
zijn visie op de wielersport wat voorbijge
streefd. Wat wij in Willem van Wijnendaele 
bewonderen — en dit is het juiste woord — 
was zijn oprechtheid en zijn eerlijkheid Hij 
heeft zichzelf vaak schade en moeilijkheden 
berokkend door onbevreesd aan te klagen 
wat er mis liep in de wielersport die een 
groot stuk van zijn leven was. Dat Is met 
altijd in goede aarde gevallen, en meer dan 
eens heeft Willem van Wijnendaele het on
derspit moeten delven. Er waren er zoveel 
die het b^ter wisten. Persoonlijk denken wij 
dat men èr altijd beter had aan gedaan te 
luisteren naar wat die in de wielersport ver
grijsde man, steeds geïnspireerd door zijn 
grote liefde voor de koereurs, te zeggen had 
Die kans is verkeken. Dat is het grote ver 
lies. 

spijtig 

WIJ keken met spanning uit naar de repor 
tage van de RTB over Urbain Braems, de 
Anderlechttramer, reportage die al eens 
moest wegvallen maar die verleden maan 
dag dan toch werd uitgezonden Wij zaten 
met Braems jaren op school en wij konden 
enkele maanden geleden maar weinig be 
wondering opbrengen voor de manier waar 
op hij van Antwerp overstapte naar Brussel 
Met alle begrip overigens voor het feit dat 
hij een gezin heeft en dus de verdomde 
plicht heeft uit zijn beroep te halen wat erin 
zit De kwaliteiten van Braems als trainer 
staan geloven wij, boven elke twijfel ver

heven Het jaren volgen van de sportjoerna
listiek heeft ons echter geleerd dat de Frans
talige pers er altijd als de kippen bij is om 
mensen van bij ons, die omwille van de 
smeer gaan werken in Brussel of Wallonië 
te bombarderen tot Brusselaar en Waal als 
ZIJ tenminste iets kunnen bijdragen tot de 
gloriol WIJ geloven dat dit ook met Braems 
het geval is en m die zip vinden wij het 
spijtig dat hl] het nodig vond zijn erbarmelijk 
Frans te demonstreren voor de kamera Waar 
hij staat, kon hij zich gerust permitteren zijn 
eigen taal te spreken HiJ zou trouwens met 
de eerste zijn die m bepaalde kringen van 
zijn pluimen laat omdat hlJ liever slecht 
Frans radbraakt dan goed Nederlands Ook 
in Franstalige kringen 

fijn 

ledereen weet het er zijn heel wat sport-
vedetten die na hun sportcairiere zo een 
beetje uitschuiven en terecht komen op wat 
men nog altijd pleegt te noemen « het slech
te pad » Maar het tegenovergestelde ge 
beurt ook pr\ ook daarvan zijn genoeg voor
beelden gekend En zopas is nog een ex 
vedette de rangen van deze tweede katego-
rie komen vervoegen, namelijk de zwarte 
bokskampioen (ex-kamploen dan) Ray « Su
gar » Robinson De man heeft namelijk een 
werk opgericht dat zal trachten jeugdige 
delinkwenten weer op de rechte weg te hel
pen, en Ray heeft er blijkbaar heel wat voor 
over opdat het niet zou blijven bij woorden 
Om wat geld bijeen te scharrelen voor zijn 
werk heeft hij niet geaarzeld nog maar eens 
de handschoenen aan te binden voor een 
show-matchke Hij werd daarbij KO geslagen 
— maar het was maar voor de « frim » — 
door zijn tegenstrever Wat er ook van zij, 
een boksmatch is met direkt de lichtste 
vorm van clownerlj voor een man van een 
eind In de vijftig Wij hopen dat Robinson 
voldoende geld bijeenkreeg voor zijn liefda
dig werk 

En uit Zuid-Amerika, meer bepaald uit 
Brazilië, komt nog maar eens een bericht 
over een vechtpartij op een voetbalveld, dat 
het leven kostte aan enkele mensen Het is 
heel onnozel gekomen Twee spelers raakten 
slaags Hun ploegmaats vonden het zo lollig 
dat ze gingen meeknokken En vermits men 
zegt dat de moderne supporter « partici
peert » IS het maar heel normaal dat de 
dames en heren voetballiefhebbers over de 
omheiningen klauterden om ook de handen 
uit? de mouwen te steken Er zijn daarbij 
enkele schoten gevallen en twee van die 
schoten troffen doel, want twee spelers 
bleven dood op het veld liggen Veel aan
dacht IS aan dit wissewasje met besteed 
Het schijnt ginder onder de tropenzon tot de 
geplogenheden te behoren Persoonlijk hou
den WIJ niet zo erg van vuurgevechten zelfs 
niet waar belangrijke zaken als een doelpunt 
of een penalty de Inzet zijn Wij zijn dus 
zo vrij te hopen dat de supporters in ons 
land deze vorm van engagement en partici
patie nog met te rap de hunne zullen maken 

even tellen 

Naar het schijnt zou de fiskus zijn welge
vallig oog hebben laten vallen op onze voet
balscheidsrechters Zij worden betaald voor 
hun werk, en dus zouden zij, net als alle 
anderen daarop belastingen moeten betalen 
De fiskus schijnt te menen dat sommige ar
biters meer dan 100 000 frank per jaar ver 
dienen en dat is natuurlijk een belastbare 
bijverdienste Nu geloven wij niet dat er 
veel Belgische scheidsrechters aan dat be
drag komen Het is namelijk zo dat de hoog 
ste vergoeding in ons land nog geen 2000 fr 
per wedstrijd bedraagt (plus verplaatsmgs-
onkosten maar die komen met In aanmer 
king), en dat ook voor internationale wed
strijden de vergoeding niet zo groot Is (tij 
dens de wereldbeker te Mexiko 1200 fr per 
wedstrijd) Voor ons part mag men dus ge 
rust de scheidsrechters die kleine bijver
dienste gunnen zonder wat van af te houden 
Het IS daarbij wel opvallend dat men de 
voetballers die er vaak maar een jammerlijk 
spektakel van maken zoveel betaalt en de 
arbiters, doorgaans de beste mannen op het 
veld, zo weinig Daar mocht, naar onze be
scheiden mening, ook wel eens iets aan ge
daan worden 

geschipper 

Men herinnert zich dat de h Mouton de 
begeleider van Miei, Puttemans als die op 
treedt in het buitenland, zijn manager zelfs 
destijds een schorsing van drie jaar en drie 
maand opliep omdat hij zonder de toelating 
van de bond voor Miei een kontrakt afsloot 
ergens in een vreemd lana De h Mouton 
ging daartegen in beroep en dat werd ver
leden zaterdag beslecht De uitspraak luid 
de twee jaar schorsing m plaats van dr's 
jaar Dat is nu iets dat wij met goed begrij 
pen Twee jaar schorsing blijft een zeer 
zware straf en wijst er dus op dat de bond 
van oordeel is dat de h Mouton een ernsti
ge fout beging In dat geval zien wij geen 
enkele reden om de straf te verminderen 
Nu geeft de uitspraak ons de indruk dat men 
als het ware een kompromis heeft willen 
vinden een oplossing die natuurlijk niemand 
bevredigt Marcel Mouton dreigt nu een pro
ces in te spannen tegen de atletiekbond en 
ook dat zou ons met de ideale oplossing 
lijken want alleen van aard om definitieve 
stukken te maken Wat er ook van zij het 
IS een zaak waarin het laatste woord nog 
met gesproken is 

eindbalans 

De uitslag van de laatste <• serieuze » 
wielerwedstrijd van het seizoen od londe 
van Lombardije, kan gelden als de uitslag 
van het ganse wielerseizoen zelfs van de 
laatste vijf zes jaar of zo men wil want 
het lijkt ons ver hetzelfde te zijn als het 
klassement van de financiële inspanningen 
die de extra sportieve firma s willen leveren 
om publiciteit te maken voor hun « marsjan-
dies » Die uitslag was dan Merckx met 
een straat voorsprong en daarachter alle
maal samen de kopmannen van de andere 
publicitaire ploegen zoals Gimondi De Vlae-
minck Verbeeck en noem maar op Met de 
ronde van Lombardije won Merckx zo hoor
den WIJ althans zijn vijftigste koers dit jaar 
en zijn zevende « klassieker » Zelfs in aan
merking nemend dat een heleboel van die 
overwinningen de vrucht zijn van teamwerk 
of doodgewoon >• gearrangeerd » — wij kun
nen echt met geloven dat daar waar miljoe
nen op het spel staan onder de vorm van 
publiciteit de business de sport met af en 
toe een handje zou toesteken — zijn het er 
veel WIJ vinden om verschillende redenen : 
tè veel. 

ons feuilleton (35) 

eer 
Vlaanderen 
vergaat 

door JOZEF SIMONS 

Florlmond is dood ' Jan Broeckx heeft zijn testament op zak Een diep doorvoelde 
laatste brief Een oproep tot de hogere stand om volks en Vlaams te zijn Het opschrift 
voor de grafzerk is ontroerend Jan blijft alleen over, de oorlog loopt op zijn laatste 
benen. Wat komt er van de frontleider Jan Broeckx terecht 7 

levende hoofdstuk HET TESTAMENT 

Jan zat te snikkdn 

Zouden de hogere standen gehoor ge 
ven aan die edele roep ' 
Zijn aandacht werd getrokken door een 
ruiter wiens paard bij de omdraai 
schrok voor een Franse tank 
't Was een Belgisch officier wiens 
voet bij 't steigeren van zijn rijdier, 
uit de stijgbeugel geschoten was en 
die hem er met weer m kon krijgen 
Een piot slenterde daar ergens langs 
de baan 
„ Hela I Espece de negre blanc Mets 
un peu mon pied dans I étrier ' ' 

Kan niet verstaan, kommandant i ' 
Een ratelend gevloek i — „ Hier gij I 
Voet in etrier — Uw naam — Uw carte 
d identite — t is ik information zal ne 
men — t is gij Frans verstaan t is gij 
nom de d den bak invlieg Sale Fla-
mm ! ". 

naspel 
een belgisch feest 
in Vlaanderen 

En aan moord en vernieling kwam 
een einde de wapenstilstand werd 
gesloten De soldaten mochten einde 
lijk naar huis toe 
Koning Albert hield in Brusel zijn ze
gevierende intocht De schaduw van 
Wallonië gleed weer somber over 
Vlaanderen de Waals franskiljonse ko 
alitie greep opnieuw de teugels van t 
bewind, zette zich vast in het zadel — 
en de eerste daad van het officiële 
België was Vlaanderen met twee ban 
den naar de keel te grijpen 
Borms ter dood veroordeeld maar nog 
eenmaal zijn zielekreet uitend in een 

krachtig Leve Vlaanderen I " — hon
derden gekerkerd, of in ballingschap 
gedreven, of gebroodroofd, of tot zwij
gen gedoemd 
En de maesa van het Vlaamse volk, 
verdwaasd, de Mats kwijt, log, luste
loos 

De burgers waren blij zich verlost 
te gevoelen van de bezetter, van de 
alles-reglementerende Duitsers ; de 
soldaten rustten eindelijk uit van hun 
jarenlange ellende en roestten vast in 
zalig dolce far nlente 
Jan Broeckx had nog dikwijls het ont
roerende testament dat hem telkens 
weer een riem onder het hart ctak, 
herlezen eer hij het afgeven kon op 
de Donk 

En ledermaal dat hij een verlof of la
ter, wanneer hij opnieuw aan de uni
versiteit studeerde, een paar dagen 
thuis doorbracht moest hij op het kas
teel met Baron van Laar gaan praten 
over die majBstgeliefde zoon van zijn 
eerste vrouw 

Maar waar had hij het gehaald om 
zich zoveel te bemoeien met de Vlaam
se Beweging ' Dat was toch geen akti-
visme ' 

Uit zijn lood geslagen durfde Jan met 
anders te antwoorden dan in de zin, 
door de baron verwacht Florimond 
werd gedreven door rechtvaardigheids-
zin en medelijden ,Misereor super 
purbam ", een gevoel dat de baron 
zich dan indacht heel aristokratisch uit 
de hoogte Jan kreeg later nooit weer 
de kans om zijn woorden te herroepen 
en lange tijd bleef een zwaar verwijt 
drukken op zijn geweten 
Thuis en m het dorp stond Jan hoog in 
aanzien omwille van de gouden ster 
op zijn kraag 
Toke Broeckx en ook Gommer de hor
logemaker die vroeger met veel van 
tel waren stegen nu als ouders van 
een officier in aller achting Er wan
neer Jan soms kregel werd om moe 
ders trots en zei, dat het met veel te 
betekenen had kreeg hij van Toke een 
ferme les in Belgische vaderlandslief 
de 

, Wat gij zoudt de aktivist willen uit
hangen I Peins er wel op. dat ge nog 
uw karriere als advokaat moet maken 
Bij de flaminganten blijft ge een arme 
luis As oud-officier zult ge bij de grote 

mannen wel vooruitgaan Maar geen 
domme streken uithalen wablief i ik 
uw moeder, heb te veel voor u ge
daan om u zover te krijgen ' Ik zeg : 
Vivan den Béigiek i 
Jan stiet overal'op grauwe onverschil 
ligheid, óp de laster waarmee al wat 
naar aktivisme zweemde dag in dag 
uit werd bezwadderd en met het minst 
op de hulde aan de officier Daar was 
zijn karakter met tegen bestand 
Ook bij de pastoor werd Jan ontboden 
de pastoor die zo fier was omdat hij 
zijn aktivlstisch gezinde kapelaan had 
doen verplaatsen naar het Walenland I 
Om die te gaan opzoeken vond Jan de 
moed met 

En de pastoor had daarbij alle financi
ële moeilijkheden overwonnen werk 
verschaft aart de werklozen en de ver
brande kerk weer opgebouwd, zodat 
ZIJ nu bijna klaar was 
Op de brouwer die liberaal was ge
worden en geen gekleurd raam voor 
de kerk wilde betalen, ofschoon hij 
met zeepzieden schatten had vergaard, 
bleek de pastoor zeer verbolgen die 
zou hij bij de eerste gelegenheid een 
tand trekken ' 

De Roervogel dat was een ander 
mens i Die schonk royaal vier gekleur 
de kerkramen ineens ' Die had ook 
fortuin gemaakt met de oorlog met 
vee op te kopen voor de Duitsers 
Maar dat was goed besteed De Roer-
vogel was een man om burgemeester 
te worden Hij had altijd aan de boeren 
van t dorp de hoogste prijs voor hun 
vee betaald was lid van al de maat
schappijen trakteerde s zondags m 
al de herbergen hielp iedereen uit de 
nood Daarbij had Joost zijn zoon 
ook zijn devoir' niet gedaan in Le 
Havre ' t Scheen dat hij erover dacht 
om eerv groot eigendom aan te kopen 
en er een kasteeltje op te bouwen 
Een flinke burgemeester de Roêrvo 
gel die i u floreerde m chic Engels kos 
turn met een hoed naar de laatste 
mode 

Alleen Peer Moze was nog met erg 
Roervogels gezind al zou zijn Tine aan 
Joost zo n rijke partij doen 
En zo van lieverlede te Laardonk zo 
als elders viel alles nagenoeg terug in 
de oude plooi. 

(vervolgt) 

ZATERDAG 20 OKTOBER 
• 

• 

13u30 
Brits Vi 
13U55 
routes 

o 14u25 
O 
O 
O 
• 
o 

16u00 
ISuOO 
18u05 
19u05 
19u30 

o 19u45 
O 20u 10 
O 20u40 
• 
f:> 

21u20 
21u50 

o 22u40 

Williamsburg hoofdstad van 
rqinia Toeristische film 

Van Florence naar Rome Kunst-
Een allerliefst meisje Komedie 
Volksuniversiteit 
Fabeltjeskrant 
De nieuwe poney Jeugdfilm 
De Indische fauna Dokumentaire 
Korte film 
TV nieuws 
De Dick Emery-show 
20 jaar later Kwisprogramma 
Echo 
Jake 
TV nieuws 

ZONDAG 21 OKTOBER 
O 14u30 Professor Balthazar 
O 14u40 De ajuinboer Dokumentaire over 

een uitstervend beroep in Groot Brittannië 
O 15u 10 Binnen en buiten 
# 17u 15 Sport en Televisie sedert 1953 
O 18u 15 Fabetjeskrant 
O 18u20 Sportreportage 
O 18u46 Van Pool tot Evenaar Eksplora-

tiekwis 
O 19u30 Openbaar kunstbezit 
O 19u 45 TV nieuws 
O 20u00 Sportweekend 
O 20u25 Bel de 500 
0 21u15 Ons Europees erfdeel Een serie 

van 7 films gemaakt door de TV stations 
van Italië Zwitserland België West Duits
land Oostenrijk l-i?nknjk en Groot Britta-
nie Siena wordt de 1ste aflevering 

# 22u 05 Het bezoek Vier kameraploegen 
van de BBC volgen de laatste voorberei 
dingen voor het bezoek van koninklijke 
familie aan een horlogefabriek in Schot
land 

O 22u 50 TV nieuws 

MAANDAG 22 OKTOBER 
O 14u00 Schooltelevisie. 
O 18u00 Fabeltjeskrant 
O Wu 05 De woudlopers 
O 18u30 TsjinTsjin 
O 18u40 Volksuniversiteit 
O 19u 10 Sporttnbune 
O 19u45 TV nieuws 
0 20u10 La Kermesse heioiqu? Beruch

te film uit 1935 
9 21u55 Ten liuize van Anton Pieck, illus

trator 
O 22u45 TV nieuws 

DINSDAG 23 OKTOBER 
O 14u00 Schooltelpvisie. 
O 18u00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 Follyfoot 
O 18u30 Tienerklanken 
9 19u05 Alledag Speelgoed 
O 19u45 TV-meuws 
O 20u 10 De dolingen van Odysseus 
# 21u10 Verover de aarde Wetenschap

pelijk programma over voedseltekort 
O 22u 00 Het Vrije Woord Het Humanis

tisch Verbond 
O 22u30 TV nieuws 

WOENSDAG 24 OKTOBER 
O 16u30 Jevanjong 
O 17u55 Fabeltjeskrant 
O 18u00 Wie weet, wint 
O 18u53 Volksuniversiteit 
O 19u45 TV nieuws 
O 20u 10 De dubbeldekkers 
O 20u35 Rudi CarrellShow. 
9 21u35 Konfrontatie 
O 22u 20 Horen en zien 
O 22u40 TV-nieuws 

DONDERDAG 25 OKTOBER 
O 14u00 Schooltelevisie 
O 18u00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 Black Beauty 
O 18u30 Tienerklanken 
O 19u 08 Gastprogramma De Liberale ge

dachte 
O 19u45 TV-nieuws 
9 20u 10 Wachtwoord Kwis met Robrecht 

Willaert en Fred Braeckman 
O 20u45 Avondschool TV spel 
O 21u30 Premiere 
# 22u 10 Inventaris 72 Dokumentaire over 

ontwikkelingssamenwerking In Zaïre. 
O 22u 50 TV nieuws 

VRIJDAG 26 OKTOBER 
O 14u00 Schooltelevisie 
O 18u00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 Filmmuseum van der schater

lach 
O l 8 u 2 0 Volksuniversiteit 
9 18u50 Bokrijk Recente nieuwigheden, 

prOjekten en verdere uitbouw van het 
Provinciaal Domein 

O 19u20 Ziet u er wat in ' 
O 19u45 TV nieuws 
O 20u 10 Sam 
% 21u 00 Panorama 
O 21u45 TV nieuws 
# 21u55 Bartleby Psychologisch drama 

Jik^^lHh'iMi'iMiii 
oKvpl MAATCONFECTiE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING I^ter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verpirchting 
staten en prijzen 

RICO-KLEDING VERMEE3CH 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83^ 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr.) 

AAN ONZE GEACHTE LEDEN' 
EN « WIJ »-LEZER(E)S(SEN) 

Het VU-arr. bestuur Antwerpen heeft het 
genoegen u en uw familieleden vriendelijk 
uit te nodigen tot het groots « VU-arr. Herfst-
bal • Nacht van de Vriendschap » op zaterdag 
17 november e.k. te 21 u. in de reuze feest
zaal «Alpheusdal » (F. Williotstr. 22 - aan sta
dion Berchem-Sport) te Berchem. Orkest Jef 
Derwey. Het VU arr. bestuur hoopt u en uw 
familie op deze grootse feestavond te mogen 
begroeten. Toegangskaarten (60 fr.) zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke afdelingsbe
stuursleden. 

Eveneens hartelijk welkom op de vrijdagen 
26 oktober en 2 november e.k., telkens te 
20 u., in het « Dortmunder Thierbau-Hof » te 
Kontich (Grote Baan) waar wij u verwachten 
als aanmoedigers en helpers » voor uw deel
nemende afdelings-kwisploeg aan deze beide 
arr. VU-kwisavonden. 

VU-KONGRES - OOSTENDE 

Tijdens de arr. raad van 12 oktober j l . wer
den de amendementen bij de kongres-ont-
werpresaluties ter bespreking en stemming 
aan de arr. raad voorgelegd. Het werd een 
late, doch vruchtbare, raa'dszltting waarbij de 
leden- en afdelingsinspraak grondig in aan
merking werd genomen. 

AFREKENEN BALKAARTEN 

Tijdens de e.k. arr. raad van 9 november 
dienen alle afdelingsbesturen de hen afge
leverde ' arr. herfstbalkaarten » af te reke
nen, dit volgens de gegeven onderrichtingen 
in ons arr. mededelings-kaderblad. 

OPROEP PAMFLETTENAKTIE 

Op zondag 28 oktober e.k. verwachten wij 
alle arr. raadsleden, mandatarissen en propa
gandisten van het arr. Antwerpen voor een 
algemene • pamfietten-bus-aktie » in het 
kanton Zandhoven. Na onze suksesrijke kol-
portage van 24 juni, brengen wij voor een 
tweede maal een bezoek aan de zeven slm-
patieke Kempische gemeenten Emblem, Mas-
senhoven, Oeiegem, Pulderbos, Pulle, Vier-
se! en Zandhoven. Bijeenkomst te 10 u. aan 
restaurant «Massenhof », Waterschapstr. 1 
te Massenhoven (afrit Boudewijnsnelweg). 

VUJO-KOLPORTAGE 

Zondag 28 oktober e.k. wordt de gemeen
te Schoten het werkterrein van Vujo-arr. Een 
Vüjo-kolportageploeg met mikrowagen zal het 
« Ze zeggen dit, en ze zeggen dat » aan de 
Schotense inwoners aanbieden. Vujo-deelne-
mers dienen zich ten spoedigste te melden 
bij Karel Van Reeth, Drie Elkenst. 70 te Ede-
gem, tel. 57.33.51. 

HERNIEUWING LIOKAARTEN 1974 

Tijdens de arr. raad van 12 oktober j l . ont
vingen alle afdelingen de te hernieuwen lid-
maatschapskaarten 1974, via hun arr. raads-
afgevaardigde. Bij een gebeurlijke administra
tieve afwijking daarbij, raadpleeg uw arr. 
sekr. Wim Claessens, Pastoor Deensstr. 19, 
IVIortsel, tel. 55.39.09. 

ARR RAAD 

De ek. arr. raad gaat (normaal) door op 
vrijdag 9 november e.k. in de bovenzaal van 
de » Nieuwe Carnot », Garnotstr. 60, Antwer
pen. Ditmaal brengen wij « uitzonderlijk » 
het aanvangsuur op 20 u. stipt. Gezien de
zelfde avond de inhuldiging plaatsgrijpt van 
het splinternieuw VU-lokaal te Deurne, zal 
de arr. raad vóór 22 u. een einde nemen, om 
zodoende « in blok » van de arr. raad naar 
Deurne over te stappen. 

INHULDIGING VU-LOKAAL DEURNE 

Vrijdag 9 november e.k. opent VU-afdeling 
Deurne haar « gloednieuw » VU-lokaal «Tref
punt», Turnhoutsebaan 28, Deurne. Vanaf 19 
u 30 worden daar alle VU-leden van het arr. 
verwacht. Onze doorzettende afdeling Deurne 
verdient alle simpatie door onze aanwezigheid 
aldaar. 

VVIW-BERICHTEN 

GELEID BEZOEK 
Heden zaterdag 20 oktober brengt de VVM 

te 10 u. een bezoek aan het pomp- en zuive
ringstation te Oeiegem : na het bezoek (on
geveer een anderhalf uur) wordt een ver
frissing aangeboden. 

VVIVi-AVOND 
Gaat door op dinsdag 27 november. De af

delingen willen met deze datum rekening 
houden en in geen geval een aktiviteit plan
nen op deze avond. 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 
Alle dagen op het sekretariaat, Wetstr. 12, 

Antwerpen, tel. 36.84.65, vanaf 9 tot 16 u. 30. 
's Maandags tot 20 u. Op deze eerste week
dag treft u steeds een volksvertegenwoordi
ger aan. Het dienstbetoon neemt steeds uit
breiding. Het is er voor iedereen. Ook niet-
leden. Help uw vrienden of buren indien ze 
met ernstige problemen zitten : verwijs ze 
naar ons dienstbetoon. 

KOO-gevallen : dr. De Boel, tel. 33.97.90 of 
Fr De Laet, tel. 38.66.92. 

KVO 
La Bohème trappelt van ongeduld om op 

woensdag 28 november iets te laten zien en 
horen. U kan nog een kaart kopen, maar dan 
moet u rap zijn, want vorig jaar zat de KVO 
ook vol toen de VI. Aktie- en Kultuurgemeen-
schap haar eerste KVO-avond gaf. Kaarten 
op het sekretariaat van de VIJ, wetstr. 12, 
Antwerpen, tel. 36.84.65. 

GALABAL 
Zaterdag 16 februari 1974. Voor de zesde 

maal een stampvolle zaal ? Kaarten hiervoor 
zijn nog niet verkrijgbaar. En als ze er zijn, 
is alles uitverkocht. Dat is nu het gekke met 
dit overbekend geworden galabal •• Vroeger 
en Nu » I Hiervoor zouden we wel een zaal 
voor drieduizend mensen moeten kunnen vin
den. 

KONTAKTBLAD 
Het afdelingsblad ging weer in 20 000 bus

sen in de stad. De redaktieraad zit met zijn 
handen in het haar : positieve en negatieve 
kritiek. Voor iedereen goed doen is onmo
gelijke taak. 't, Is te braaf of te stout ! Te 
deftig of te gewaagd ! Te VI. Nationaal of te 
Rood. Lezeressen vragen de adressen van 
de redaktieleden ; wat moeten we doen ? 

PRIJSVRAAG 
Wat is het huisnummer op de Grote Markt 

te Antwerpen waar te lezen staat « Hier 
werd geboren Jef Lambeaux ». Dit was een 
prijsvraag uit het laatst^ kontaktnummer. Wij 
weten het ! 

PAMFLETTEN 
Wij hebben nog gemeenteraadsleden die 

zelf pamfletten gaan uitdelen, 't Was aan het 
havenlokaal om 6 u. 's morgens. Das vroeg' 
hé, gemeenteraadslid Bergers ! Na een tus
senkomst van gemeenteraadslid De Bouvre in 
de gemeenteraad van Antwerpen, na huisbe
zoeken en pamfletakties zal er op L-O eej 
kinderspeelplaats blijven ! De h. De Bouvre 
mag de eerste op de nieuwe schommel. 

In de raadzaal van de provincieraad, dwar
relden honderden VU-protestpamfletten naar 
beneden ,per toeval waren op dat moment-
verschillende afdelingsbestuursleden daar 
aanwezig. Ze verklaarden en willen dit blij
ven verklaren aan de politie, dat ze er niets 
mee te maken hadden. 

Voor het behoud van het domein de Herto-
ghe, een oaze van rust en nog echte natuur 
in Antwerpen Stad, bedeelden de Vü-jonge-
ren pamfletten in de bussen van de 10e wijk 
Omdat kleurendruk te duur was hebben ze 
op het pamflet een witte boom getekend 
voor meer groen I 

HERFSnOCHT 
En daar gaan we dan weeral : naar die 

natte, griezelige bossen van 's Gravenwezel, 
morgen zondag 21 oktober. Meer inlichtingen 
bij tochtleider Moens op het nr. 38.56 87. 

PLAKKEN 
We plakken niet meer. Dat is vies èn vuil. 

Wie toch wil komt naar ons sekretariaat, daar 
zullen we zeggen wanneer we uitgaan. 

BOECHOUT-VREMDE 
OP 27 OKTOBER... 

Verwachten wij u met uw familie, vrienden 
en kennissen op ons lustrumbal « En de leeu
wen dansen ». Zelfde orkest als vorig jaar. 
Dus een plezierige avond. Vanaf 20 u. In het 
Chalet op het voetbaltterrein van Bacwalde. 
Ingang : nr 666 aan de Provlnciestwg d.w.z. 
tussen het « Smedje » en het « Voske ». 

LEDENWERVING EN . WIJ «-ABONNEMENTEN 
Onze afdeling moet blijven groeien. On

danks de méér dan tien verhuizers, die dit 
jaar in andere gemeenten 'de VU gaan ver
sterken. Maak dit verlies mee terug goed 
en... geef mee een nieuwe stoot nog verder 
naar boven. Doe het zelf of geef adressen 
door aan onze voorzitter Fred Entbrouxk, Ka-
pelleveldstr. 3 of aan ons sekretariaat bij 
Flor Van Praat, « Malpertuus », Provlncie
stwg 363 te Boechout. 

BORGERHOÜT 

VUJO 
De Volksuniejongeren van Borgerhout leg

gen op 11 november a.s. een bus in naar 
Diksmuide voor de « Dag van de Vrede ». 

GEMEENTE MOL 

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 
Bekendmaking van het onderzoek 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen, 

y Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.3.62, gewijzigd bij de wet van 
22.4.70 en de wet van 22.12.70 betreffende de Stedebouw en de Ruimtelijke Orde
ning ; 

Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder plan van aanleg « Ginder-
buiten .., opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de Gemeente, 
raad voorlopig aangenomen in de vergadering van 24.9.73 op het gemeentehuis voor 
eenieder ter inzage ligt van 14.10.73 tot 13.11.73 van 10 tot 12 uur. 

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die 
schriftelijk aan het Schepenkollege laten geworden, uiterlijk op 13.11.73 te 12 uur. 

Namens het Kollege van Burgemeester en Schepenen, 
Op bevel 
De Sekretaris, r»» n...na.»»~..>~. 
J. HERMANS °^ ^ j COOL-

Alle VU-leden en sympathisanten kunnen 
mee. Deelnameprijs is 150 fr. 

Na de plechtigheid bezoek aan het « Spaar
bekken » o.l.v. ons raadslid Frans Dirks. Te
rug via Brugge. 

Vertrek op 11 november te 8 u. 30 aan 
het Gemeentehuis of te 8 u. 45 aan Te Boe-
laerlei 9 lokaal « De Vesper ». Terug te Bor
gerhout te 22 uur. Inschrijvingen bij Vujo-
verantwoordelijke Waiter Van Nispen tei. 
369.369 of op het VU-sekretariaat bij mevr. 
Van Geert tel. 36.68.29. 

BAL 
Het bal samen met afdeling Berchem werd 

een groot sukses : hartelijk dank aan al onze 
ijverige medewerkers alsook aan de welwil
lende firma's of middenstanders of privé-
personen die een prijs hebben geschonken. 
We noteerden op deze avond tevens de sim-
patieke aanwezigheid van volksvert. André 
De Beul en arr. voorz. Oktaaf Meyntjens. 

LEUGENKAMPANJE 
Zo mogen we dë hatelijke bijdrage over 

•• Diktatuur in de Borgerhoutse straten » wel 
noemen, ve.i-schenen in « Het Gemeente-
nieuws ». Het VU-bestuur heeft echter on
middellijk gereageerd en een krachtig pam
flet in al de bussen van onze gemeente ver
spreid. Deze aktie heeft inderdaad heel wat 
stof doen opwaaien en ons veel simpatie be
zorgd. 

ABONNEMENTENSLAG 
Zelfs nog herstellend bereidt ons bestuurs

lid Tessely een abonnementenslag voor : 
geef namen van eventuele belangstellenden 
op aan bestuurslid Tessely, tel. 36.43.85. 

ARR. HERFSTBAL 
Kaarten bij) ons arr. bestuurslid Hugo An-
dries, Turnhoutsebaan 116 te 2200 Borger
hout, tel. 36.59.67 of op het sekretariaat. 

BORSBEEK 

DIENSBETOON 
Staf Kiebooms, voorz. KOO, iedere maan

dag van 19 tot 20 u., sociale dienst KOO, 
oud gemeentehuis. 

DANSFEEST 
Zaterdag 3 november te 21 u. houden wij 

ons jaarlijks bal in zaal RIvièra, J. Reusenlei 
17. Dans-, show- en Tyrolerorkest Karl Her
berger. 

DEURNE 

VU OPENT EEN EIGEN LOKAAL 

In Volksunie-middens is Deurne een be
kend begrip. De speciale atmosfeer gescha
pen door een overdonderende rode meerder
heid is daarvan de oorsprong. Verschillende 
incidenten hebben tot de bekendheid van 
deze atmosfeer bijzonder bijgedragen. Den
ken we slechts aan de veldslag geleverd met 
de rode militanten naar aanleiding van de ge
meenteverkiezingen van '64. 

Deze incidenten hadden meteen ook voor 
gevolg dat de Volksunie daarna een bliksem
snelle opgang kende. .Werkend in een van 
de grootste gemeenten van het land. 85.000 
inwoners, werd hét ook vlug een der groot
ste afdelingen van het Vlaamse land. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van '64 
kwamen we van O op 3 gekozenen ; de ver
kiezingen van 1970 bracht ons 6 gekozenen. 
Bij de landsverkiezingen van '71 behaalden 
wij + 24 % van het aantal uitgebrachte 
stemmen, werden meteen de tweede partij 
na de socialistische en stevenden de CVP 
duidelijk voorbij. Dit alles moest ergens een 
weerslag vinden in de werking. Dit gebeurde 
dan ook. 

Om deze werking iri een dergelijke grote 
en gespreide gemeenft behoorlijk te doen 
verlopen ontbrak ons een lokaal. Na jaren 
zoeken vonden wij een unieke gelegenheid, 
een café met zaal was te huur. Onmiddellijk 
heeft het afdelingsbestuur de uitbating van 
café en zaal in eigen handen genomen. De 
opening zal dan ook gebeuren op 9 november 
e.k. om 19 u. 30. Het lokaal zal genaamd zijn 
« Trefpunt », tevens de titel van ons blad 
waarmede we al sinds 10 jaar bij onze slmpa-
tisanten aan huis komen. 

Het adres is Turnhoutsebaan 28 te Deurne. 
Het is vanzelfsprekend dat deze opening 

moet uitgroeien tot een belanrgijke gebeur
tenis in het arrondissement Antwerpen. Hier 
zal inderdaad de kans geboden worden om 
aan te tonen dat een krachtdadige werking 
ook in een overdonderende rode gemeente 
kans op sukses maakt. Bijgevolg wordt u al
len talrijk verwacht op vrijdag 9 november 
om half acht in de zaai « Trefpunt », Turn
houtsebaan, 28 te Deurne. 

Welkom, er wacht u een fris en gratis 
glaasje bier tussen halfacht en halftien. 

De laatste loodjes wegen echter het 
zwaarst. Tijdens deze laatste weken zal er 
nog veel werk moeten verzet worden, leder
een is dan ook welkom. 

Financieel kunt u ook nog steeds uw steen
tje bijbrengen op rek. nr. 405-505011-31 van 
de Kredietbank te Deurne op naam van vzw 
De Doorbraak - Deurne. 

EDEGEM 
BLIKKENBAL 

Zondag 28 oktober om 10 u. verzamelen 
wij op het gemeentelpein te Schoten voor 
een grote kolportage met geluidswagen. Wij 
verwachten vgle Vujo-ers om de speciale 
brochure « Ze zeggen dit, ze zeggen -̂ at • 
in rekordtijd aan de man te brengen. 

EKEREN 

DIENSTBETOON 
Alfons Bollen, schepen van Financiën, Han

del en Nijverheid, Koekoeklaan 7 (De Steure) 
Tel. 64.49.43. 

Maurits Van Tongerloo, gemeenteraadslid, 
Leliënlaan 22 (Mariaburg). Tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (Hoogboom). Tel. 64.41.48. 

Veerle Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(Centrum). Tel. 41.04.41. t 

KWIS-AVONDEN 

De arr. kwisavonden zullen plaats hebben 
op vrijdag 26 oktober en 2 november, tel-
kensf om 20 u., in de bovenzaal van het 
Trierbrau-hof te Kontich. Hartelijk welkom ! 

HERFSTBAL 
Arr herfstb^l op zaterdag 17 november om 
20 u. in de feestzaal . Alpheusdal •, F. Wil
liotstr. 22 te Berchem. Kaarten op het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72 te Ekeren, tel. 
41.04.41. Inkomkaart : 60 fr. 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Wordt lid of neem een abonnement op 
« Wij ». Gelieve zich te wenden tot het VU-
sekretariaat, Geestenspoor '72, tel. 41.04.41. 
KVO-AVOND 

Donderdag 29 november richt de afdeling 
VU-Antwerpen weer een KVO-avond in. Het 
KVO-gezelschao brengt La Bohème. Kaarten 
op het VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen. Tel. 36.84.65. Warm aanbevolen. 

GEEL 
2e LUSTRUMBAL 

Zaterdag 27 oktober slaan we we^er de 
beentjes uit om 20 u. 30 in zaal « Wijnhuis », 
Stationsstr. Orkest : Duo Group Gery. Inkom: 
50 fr. ln1<omkaarten reeds bij de bestuursle
den. 

KAPELLEN-HOEVENEN 
NAKLANK 10 JAAR VU-KAPELLEN 

Zes oktober 1973 zal lang naklinken in de 
geschiedenis van afd. Kapellen. Te 21 u. 30 
was de gemeentelijke feestzaal eivol gelopen. 
Te 22 u. sprak volksvert. André De Beul een 
korte pittige gelegenheidsrede uit voor de 
340 aanwezigen. Hiervoor onze welgemeende 
dank. Daarna werden de dames van voorz. 
Lenaert en gemeenteraadslid Ge(ard Schon-
keren in de bloemen gezet qm het 10-jarig 
lidmaatschap in het bestuur van de afdeling. 
Dit gebeurde door de 2 lieftallige zusters 
Eriksson en ons jongste bestuurslid Donald 
De Wispelaere. Onze weigemeende dank gaat 
ook naar de voorz. van het arr. die aanwezig 
Was, alsmede alle gemeentelijke mandataris
sen, leden en simpatisanten uit de buurge
meenten Merksem, Kalmthout, Ekeren, Bras-
schaat, Stabroek, Antwerpen, Kontich, enz. 
Er was ook een massa volk van Kapellen en 
dat is zeker een pluspunt. Tot slot nogmaals 
onze waardering voor alle gekende en onbe
kende medewerkers, bestuursleden en hun 
dames. Aan allen zeggen wij : « Tot ziens 
volgend jaar ! •>. 
TOMBOLA - VU-BAL KAPELLEN 
86 - 162 - 196 - 267 - 2634 - 2663 - 1223 - 2764 
569 - 1369 - 665 - 1450 - 2109 - 1530 - 897 
1634 - 2903 - 702 - 975 - 2503 - 3346 - 1149 
2041 - 3025 - 1425 - 1714 - 2129 - 2176 - 2932 
1439 - 2133. 

Deze prijzen zijn af te halen bji Marcel Op 
de Beeck, Wilgenstraat 4 te Kapellen. 

KONTICH 
KOLPORTAGE 

Vandaag zaterdag 20 oktober in Kontich Ka
zerne. Bijeenkomst : 14 u., ontmoetingscen
trum <• Pronkenborg ». Deze tocht is bedoeld 
als extra propaganda voor onze informatie-
vergadering van volgende maandag. 
OPEN INFORMATIEVERGADERING , 

De VU Kontich nodigt alle belangstellenden 
uit op een open' informatievergadering op 
maandag 22 oktober. Senator Lode Claes 
spreekt over de « politieke formaties uit 
onze buurlanden die verwantschap met de 
Volksunie vertonen ». Zaal « Pronkenborg », 
Kontich Kaz. Maandag 22 oktober : aanvang 
20 u. 30. 
STADSWANDELING 

Morgen zondag 21 oktober, vierde stads
wandeling. Verzamelpunt : Grote Markt, Ant
werpen, om 10 u. Org. : Vlaamse Kring. 
ZITDAG 

Volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens 
op woensdag 24 oktober te 19 u. in lokaal 
Alcazar. Assistentie van ons gemeenteraads
lid Jef Steurs. 

ARR. KWISAVOND 
De eerste arr. kwisavond gaat door op vrij

dag 26 oktober in het Thierbrau-hof, Kontich. 
Onze afdeling wenst alle afdelingen hartelijk 
welkom ; desniettemin duimen wij voor onze 
kwisploeg. Komt u ook supporteren ? 

VOS-BAL 
Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 in de Mag-

dalenazaal .-jaarlijks VOS-bal. 

LIER 
CHILI-AVOND 

Wie en wat was Allende ? Ideeën en toe
standen. Op woensdag 24 oktober richt de 
Vlaamse Kring in zaal « Hof van Aragon », 
Aragonstr. om 20 u. 30 een avond in met als 
spreker Hector De Bruyne, Hij was hoofdop
steller van de « Ekonomische Tijd », Vlaams 
financieel dagblad, alvorens hij als VU-sena-
tor, regeringsafgevaardigde was bij de Unc
tad in '72 en twee maanden in Chili verbleef 
Onze spreker staat er borg voor ons op ge
vatte wijze de toestanden en ideeën in Chili 
voor ons op te roepen. Inkom gratis. 

^ VU-BAL 
« De leeuwen dansen », natuurlijk met de 

leeuwinnekens op zaterdag 27 oktober te 
20 u. 30 in zaal « De Valk ». Orkest <• Zoe 
mor iet •>. 

MECHELEN 
BOERENKRIJGHERDENKING 

Ingericht door de afdeling Mechelen in sa
menwerking met VNJ en Were Di. Fakkelop
tocht met de Harmonie van Nijlen. Bloemen
hulde en korte toespraken door Karel Dillen 
en Wim Jorissen. Datum : 23 oktober, bijeen
komst aan de Korenmarkt te 20 u. 15. 

MERKSEM 
NAKLANK 

De veiofperiode is voorbij, de kermic is 
gedaan, en het heeft er in onze gemeente 
niet bij stilgestaan. De zaterdag en de zon
dag van de kermis hadden wij een drum
band en een harmonie te gast, met als ge
volg twee muzikale uitstappen door onze ker-
misvierende gemeente. Dat is nu een tradi
tie geworden en jaarlijks stappen er meer 
en meer van onze vrienden mee op met de 
leeuw vooraan. Hadden wij dan nog de hob
bytentoonstelling van onze vrienden van de 
Vlaamse Kring Groeninghe, die honderden 
bezoekers aantrok. Wij kunnen niet nalaten 
onze bewondering uit de drukken voor al dat 
gepresteerde werk met onze dank aan de 
stille en belangloze werkers. 

VERGADERINGEN 
Wie wl uitgenodigd wor<ten voor kader- of 

werkvergaderingen, of wie meent Iets te 
kunnen bijdragen tot de goede werking van 
de plaatselijke afdeling, sture naam en adres 
aan Fons Brat, afd. sekr. Merksem, Tamme-
zandlei 11. Aan allen, bestuursleden, kaderle
den verzoeken wij dringend tijdig aanwezig 
te zijn op de vergaderingen. 

MORTSEL 
VU-KWISAVONDEN 

Afdeling Mortsel zal met een ploeg van 6 
man deelnemen aan beide arr. kwisavonden 
te Kontich ,op vrijdagen 26 oktober en 2 no-
november e.k. in het Dortmunder-Tfilerbrau-
Hof (grote baan Mechelen). Wij zullen voor
zeker pogen resultaat te behalen, maar reke
nen daarbij sterk op uw alJer aanwezigheid 
aldaar, telkens om 20 u. U kunt daar uw afde
lings-kwisploeg aanmoedigen en heipen als 
Mortselse zaalploeg. 
JAARLIJKS BAL 

Wij verwachten al onze Mortselse « Wij »-
lezers en leden en simpatisanten op ons VU-
afdelingsbal van zaterdag 24 november e.k. 
te 20 u. in het « Centrum Sint Lodewijk », 
Osijlei 43 (Dieseghemwijk). Kaarten ter be
schikking bij alle bestuursleden en mandata
rissen. 
WENSEN 

Na het verlaten van de kliniek, wensen af
deling en bestuur Mortsel, een spoedig en 
algeheel herstel aan mevr. Vandewalle-Denijs. 
LIDKAARTEN 1974 

Eerstdaags zullen onze wijkleiders hun jaar
lijks « lidkaarten-bezoek » bij onze Mortselse 
leden brengen. Zoals steeds hopen wij dat 
de « hernieuwing-lidkaarten 1974 •• vlot ver
loopt, en danken al onze leden bij voorbaat 
voor hun trouwe medewerking en lidmaat
schap. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen terecht op 
het sekretariaat, Antwerpsestr. 186, waar Gul-
do Michiels, Frans De Meulemeester en Jos 
De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag 
vanaf 20 u. 

WOMMELGEM 
ARR. KWISAVONDEN 

Onze afdeling « doet mee ». Wij wensen 
« onze kwissers » alle sukses en het nodige 
geluk toe. Het is nu « ledenplicht » voor een 
talrijke • spionkop » te zorgen. Wij verwach
ten u dan ook op vrijdag 26 oktober (dag waar
op Wommelgem zijn kans gaat) in de bo
venzaal van Thierbrau Hof (Grote baan Ant-
werpen-Mechelen) te Kontich, te 20 u. 
ARR. HERFSTBAL 

Kaarten voor dit herfstbal aan 60 fr. bij : 
Staf Van Looveren, Welkomstr. 116 en E. Van 
Parijs, Ternesselei 101. 

BRABANT 

ARR. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
SPECIALE ARR. RAAD 

Op donderdag 25 oktober om 20 u. in de 
Waltra. De kongresresoluties zullen er be
sproken worden. Alle geïnteresseerden zijn 
op post. 
BELANGRIJKE VUJO-BIJEENKOMST 

Op donderdag 25 oktober om 20 u. in Wal
tra (kelder) naast KVS : belangrijke bijeen
komst voor alle jonge mensen die van de 
Vujo wat willen maken. 

BRUSSEL (AGGLOMERATIE) 
NAAR HET KONGRES 

Zondag 25 november legt de aggl. Brussel 
een bus iri naar het kongres te Oostende. 
Vertrek te 8 u. stipt aan het lokaal Uilenspie
gel, Pletinckxstr. 38 te 1000 Brussel. Prijs ; 
.120 fr. (drinkgeld chauffeur inbegrepen). In
schrijvingen bij de voorz. Els Grootaers en 
de bestuursleden'van de agglomeratie, alsook 
in bovenvermeld lokaal, tel. 12.13.74. 

BRUSSEL 
WEDSTRIJD HARTEN JAGEN 

Vanaf vrijdag 26, 27 en 28 oktober, telkens 
om 20 u. richten wij ons harten jagenkamp in. 
Mededingers moeten maar één maal per 
weekend spelen en dit gedurende 4 week
ends. Inschrijving : 75 fr. in ons lokaal Uilen-
spisqel, Pletinckxstr. 33 te 1000 Brussel als
ook bij onze bestuursleden. Wie klopt de lau
reaten van vorig jaar, nl. Stan Philips en 
Eugeen Serkeyn. 

ALSEMBERG 
AFDELINGSBAL 

Zai:erdag 27 oktober te 20 u. 30 in de zaal 
« De Kroon », Steenweg naar Halle 131, St.-
Genesius-Rode. Met disco-bar. Toegang 50 fr. 
Kaarten te bekomen'door storting op PR 15.02 
van de N.V. Euralbank, Lange Lozanastr. 220 
te 2000 Antwerpen voor rek. nr 670-0021159-08 
van VU-Alsemberg, Ingendaellaan 43, Alsem
berg. 

BEERSEL - LINKEBEEK - DROGENBOS 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 20 oktober te 20 u. 30 in de zaal 
« Au grand Salon », H. Teirlinckplein 4, Beer-
sel. Disco-bar. Toegang 60 fr. Stortingen op 
rek. 429-1092551/52 voor rek. VU-Beersel. 

DUiSBÜRG 
GESPREKSAVOND 

Vrijdag 26 oktober In de zaal « Oude Vrij
heid » met Vik Anciaux en M. Debroyer. Ieder
een is welkom. 

HEVERLEE 
BAL 

Zaterdag 20 oktober vanaf 20 u. 30 in de 
St. Renildusschool te Egenhoven, 4e bal van 
de afdeling Heverlee. Het orkest Bert Minten 
zorgt voor de stemming. 
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JETTE 
BAL 

Van harte welkom op het bal van VU-Jette 
op zaterdag 17 november in zaal Exelclor, 
KHrd. Mercierplein te Jette. Deuren om 20 u. 
30 Het orkest « The May Jins » spelen ten 
dans. 

KESTER 
GEWESTELIJk PAJQTTENBAL. 

Zaterdag 3 november vanaf 20 u. 30 in 
feestzaal « 'T Jagershof», Bruneaustraat 37, 
te Kester. Orkest : The Cralnles. Allen harte
lijk welkom met een vriendelijk onthaal. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 
20 oktober : Bal afd. Heverlee en Boortmeer-
beek. 
21 oktober : Tienen, bedeling .Wij..-nummers. 
26 oktober : statutaire arr. raad. Herent. 
27 oktober : centrum voor gemeentebeleid, 
kursus over de begroting, Leuven, Huis van 
de Vlaamse Leergangen. 
WIJ-DAG IN TIENEN 

Op zondag 21 oktober zal de stad Tienen 
een invasie van de VU beleven. Op die dag 
zullen onze militanten alle huisbussen voor
zien van een « Wij «-nummer. 
FEESTKOMMISSIE 

Op 8 oktober vergaderde de feestkommis-
sie. Beslist werd een groots jubileumdans
feest te organiseren op zaterdag 12 januari 
1974 in de Salons Georges te Leuven bij ge
legenheid van het twintigjarig bestaan van 
de VU, Nu reeds deze datum vrijhouden. 
AUDIO-VISUELE PROPAGANDA 

Steeds meer en meer geïnteresseerden in
formeren naar onze - diawagen •>. Ook uit 
andere arr komen telefoontjes. Het staat 
nu reeds vast dat het unieke propagandamid
del, dat ons arr. op de - markt » heeft ge
bracht, is ingeslagen. Volgende optredens : 
Heverlee, 20 oktober, van 14 tot 17 u. ; 
Diest, 1 november van 9 tot 13 u. ; Scheroen-
heuvél. 4 november, van 10 tot 12 u. : Turn
hout, 17 november. Voorlopig staat de dia-
wagen alleen ter beschikking op zater-, zon
en feestdagen. Meer inlichtingen via Willy 
Somers, Klappijstr. 55, 3294 Molenstede, tel. 
013/326.69. 
OPERATIE . ANSEELE BUITEN » 

Een dikke proficiat aan de afdelingen die 
de strategische punten reeds hebben « ver
sierd » met de guerilla-affiche. de strips en 
de klevers. Nog enkele afdelingen vonden 
wellicht de tijd niet. Het ogenblik is nu aan
gebroken ! Aan de slag, vrienden. 
BROEDERBAND 

De jaarlijkse kameraadschapsavond zal 
doorgaan op zaterdag 8 decmeber in de zaal 
. Het Bad » te Kessel-Lo, te 18 u. 30. Toe
gang vrij. Avondmaal 100 fr. Inschrijven vóór 
I december bij Piet Vleminckx. Duinberglaan 
I I te 3030 Heverlee. Toespraak : Jef Van 
Dingenen. Alle kameraden zijn welkom, ook 
die uit Limburg en Brussel. 
VV-VG 

Zondag 9 december in de zaal « Het Rad • 
te Kessel-Lo 'n namiddag met Armand Preud' 
humme. Dia-reeks met zang eo muziek, daar-

/ na Breugelfeest. Vanaf 14 u. Gratis voor de 
gepensioneerden, de- andere 50 fr. per per
soon. Inlichtingen en inschrijvingen bi' A. 
Van Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo, tel. 
016/270.14. 

LIEDEKERKE 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 20 oktober om 20 u. groot bal 
in De Nieuwe Zaal, Stationsstraat. Allen 
welkom ! 

MERCHTEM 
DANSFEEST 

Heden 20 oktober om 20 u. groot bal 
Chadwick. Deuren 20 u., eerste dans 20 u. 30. 
Kaarten : voorverkoop 50 fr. Inkom 60 fr. 

OPWIJK 
DANSFEEST 

Op zaterdag 3 november in zaal Paulus. Het 
orkest The Gabbeltons speelt vanaf 21 u. 
Deuren om 20 u. Voorverkoop kaarten : 50 fr. 
Inkom : 60 fr. 

OVERUSE 
EERSTE AFDELINGSBAL 

Overljse, een van de gemeenten die het 
meest bedreigd wordt door de niet aflatende 
verfransingsmachine, roept om hulp. Help 
ons, steun ons I Vergeet op zaterdag 27 ok
tober e.k. de problemen van uw eigen ge
meente, van uw eigen afdeling, en kom met 
honderden naar het eerste afdelingsbal te 
Overijse : vanaf 20 u. 30 in zaal Ter Use, 
Stationsstr. 8. De jongeren halen hun hartje 
op met The Pebbles ; wie meer van stilte 
houdt, kan terecht in onze intieme bar. Ter 
Use moet barsten I Kom asjeblief mee du
wen. Daarna kunnen wij nog harder van ons 
afbijten, met uw steun. Reik ons uw Vlaamse 
pol op zaterdag 27 oktober. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wegens het VU-bal gaat op zaterdag 27 
oktober de maandelijkse zitdag te Eizer niet 
door. De volgende zitdag te Eizer heeft plaats 
op zaterdag 24 november. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Vólksvert. Vik Anciaux, fed. schepen Mar

cel 'De Broyer en verscheidene bestuursle
den houden zich ter beschikking van de be
volking ter gelegenheid van het soc. dienst
betoon dat doorgaat te Tombeek, café bij Lea, 
00 maandag 22 oktober vanaf 20 u. 
STEUN 

Wie ons wil steunen bij onze zeer moeilij
ke taak aan de uiterste rand van Vlaams-
Brabant, wie publiciteit wenst in ons streek-
blad dat gratis in de 9.000 brievenbussen van 
Overijse-Hoeilaart wordt verspreid, wie onze 
tombola wil steunen, wie één of meerdere 
kaarten wenst voor ons eerste afdelingsbal 
op 27 oktober e.k., stort zijn bijdrage op de 
vu-rekening 437-8092751-"̂ 9. Oprechte dank. 

RUISBROEK 
BAL 

Op 3 november, eerste dans 21 u., in de 
zaal Concordia te Ruisbroek met Ann Desen
der en The Silver Stars. Inkom 60 fr. Organi
satie VU-Ruisbroek. 

WOLVERTEM 
5de AFDELINGSBAL 

Zaterdag 17 november met het orkest The 
Hitcrackers met zangeres Anita Leona. Deu
ren 20 u. 30. 

DOSFELAKTIVITEITEN 
IN BRABANT 

Het Dl Brabant heeft samen met het 
Centrum voor Gemeentebeleid het twee
de deel van de cyclus voor gemeente
raadsleden als volgt samengesteld : 

Zaterdag' 27 oktober e.k. : studiedag 
over de gemeentebegroting : a) koptabel-
ien b) inkomsten c) uitgaven d) rekening
en voor order door de heer L. Van 
Huffelen, gemeenteraadslid. 
Aanvang : 10 u. Einde : ong. 17 u. 30. 

Zaterdag 17 november e.k. : studiena
middag ever de COO : Doelstelling en 
werking door mej. Van Campenhout, lid 
COO Gent, aanvang : 14 u. Einde : ong. 
17 u. 30. 

Deelname: uitsluitend door Inschrijving 
bij : Roger Overloop, St Michielsstr. 12, 
Veltem : Janine Craps, Leuvenseweg 277 
Kortenberg of door rechtstreekse storting 
op de bankrekening van Dosfelinstituut 
Brabant nr- 433-7093721-39 bij KB Korten-
berg (prk. 759) — Prijs : 110 fr. 

Let wel : zowel mandatarissen en geïn
teresseerden uit arrondissement Leuven 
als Brussel-Halle-Vilvoorde zijn welkom. 

Samen met de arr. Vujo is een samen
komst belegd voor Vujo's en jonge men
sen die mee willen zoeken naar een juis
te manier van werken. Deskundige bege
leiding door Walter Augustijnen en Hu-
guette Debleecker. 

Zaterdag 10 november van 14 tot 18 u. 
[kofiepauze voorzien). Huis der Vlaamse 
Leergangen, Boekhandelstr. 9, Leuven. 
Deelname : gratis. Inschrijving : J. Craps, 
Leuvenseweg 2727 277 - 3070 Kortenberg, 
tel. 02/ 59.84.66, telefonisch of schrifte
lijk tot en met 31 oktober. De ingeschreve
nen krijgen vooraf het « denkmateriaal • 
toegestuurd. 

ZAVENTEM 
VU-BAL 

Zaal St. Michel. Op 3 november om 21 u. 
dansen de leeuwen op ons groot VU-bal van 
Zaventem-Nossegem. Orkest : Gerry Lee and 
Traveling Brass, Iedereen hartelijk welkom ! 

WIJ VROUWEN 
Dames in de partij werkzaam : in het 

vervolg verschijnt op deze plaats in de bewe
gingswijzer regelmatig alle eigen aktivltei-
ten gegroepeerd ; richten jullie eigen spreek
beurtavonden, diskussie-namiddagen, wandel
tochten of feestjes in, dan kan dat hier te
recht. Willen jullie meer weten over onze 
•koördinatle-vergaderingen, dan schrijven jul
lie naar : Marcelle Van de Voorde, Paken-

' straat 10, 3030 Heverlee. 

OPROEP 
Hebben jullie eigen publikaties, tijdschrif

ten, wetsontwerpen voor onze parlementsle
den die op de vrouw en het gezin betrek
king hebben kunnen jullie die voor het kon-
gres in Oostende klaar hebben, dan hadden 
wij graag daarover nieuws. Bellen of schrij
ven naar : Huguette De Bleecker, Tolhuis-
laan 15, 9000 Gent 09-25.64.87. 

DAKTYLO EN TURNEN 
VU-vrouwenafdeling St-Katelijne-Waver or

ganiseert : een kursus daktylografie « In de 
Wereld », Markt, elke maandag vanaf 15 okto
ber, en dit volledig gratis. 

Turnen en sport : turnzaal Onze-Lieve-
Vrouw-Waver, elke dinsdag vanaf 16 oktober. 

Alle inlichtingen bij Hilda De Wit, IJzeren-
veld 130, St. Katelijne-Waver, tel. 015/131.26. 

OOST-
VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

LUSTRUM - KAARTTORNOOI 
Zaterdag 20 oktober : café « Stenen Mo

len », Landuitstr. : zaterdag 3 november : ca
fé « Apollo », G. Gezeilestr. ; zaterdag 17 no
vember : café « Strokapelleken », Steenweg • 
zaterdag 24 november : café « Stella », hoek 
Steenweg-Wijngaardstr. ; zaterdag 8 decem
ber : café « Kleine Uil », Dorp ; zaterdag 15 
december : café «Sportwereld», Lichtenhoek. 

Begin telkens te 19 u. 30. Inschrijvingen 
vanaf 19 u. Inleg 20 fr. Eerste pint gratis. 

EVERGEM 
VU-BAL 

20 oktober om 20 u. Zaal « Kromme Wal » 
te Evergem-Wippelgem bij Oscar De Mey. 
Orkest : Frans Bonne. Ingang : 50 fr. Vrien
den en partijgenoten uit het omliggende zijn 
hartelijk welkom. 

ERTVELDE 
VOLKSVERGADERINGEN 

In het kader van de fusies der gemeenten 
zal onze afdeling volgende voorlichtingsver
gaderingen houden : Stoepe : vrijdag 26 ok
tober te 20 u. bij Robert Tack ; Rieme ; vrij
dag 2 november te 20 u. in café Centrum : 
Ertvelde : maandag 5 november te 20 u. in 
café Ritz,; Kluizen : vrijdag 9 november te 
20 u. in café Oberbayer : Zandeken : vrij
dag 16 november te 20 u, bij P. Van Hecke. 

GENT (Aggl.) 
VVVG-BERICHTEN 

Sekr. mevr. Keerberg, Oude Beestenmarkt 
10, Gent. 

Het hoofdbestuur van het Vlaams Verbond 
voor Gepensioneerden verminderde de bij
drage van gehuwde vrouwelijke leden met 
50%. Dus betaalt de alleenstaande man of 
vrouw een jaarbijdrage van 100 fr., gehuwden 
betalen samen 150 fr. 

Nieuwe leden die nu aansluiten voor 1974 
genieten van heden af van al de voordelen 
van het lidmaatschap. Ze mogen eveneens 
toetreden tot ons E. Hullebroeckkoor (gratis). 
Ze ontvangen gratis ons bondsblad en het 
berichtenblad • Artevelde ». 

Een rechtskundige en sociale dienst staan 
ter hunne beschikking. Ze hebben recht op 
deelname aan uitstappen, kaartingen, koffie
tafels, kerstfeest, enz. Ze hebben tot plicht 
de werking van ons verbond aart vrienden en 
kennissen kenbaar te maken en In hun mid
den nieuwe leden te werven. 

21 oktober : gratis koffietafel. Tombola. 
Mej. De Clercq draagt gedichten voor van 
wijlen haar vader dichter R. De Clercq. 

GENT 
TENTOONSTELLING 

Maurice Van Poucke stelt zijn schilderwer
ken ten toon in zaal « Kwalidra », Mlmosa-
str. 194 (dichtbij Van Beverenplein). De ten
toonstelling is open op 1, 2, 3 en 4 november 
van'10 tot 18 u. Vooropening op 1 november 
(Allerheiligen) om half elf 's morgens. Toe
gang vrij. j 
DEELNEMING ' 

Langs deze weg biedt het VU-bestuur Gent 
zijn innige deelneming aan de familie van de 
heer Noppe aan. De heer Noppe was jaren
lang een trouw medewerker, een overtuigd 
Vlaming en een gekend figuur aan de Brugse 
Poort. Zijn overlijden laat in onze rangen een 
leemte achter. 
SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

Al waren we — door allerlei omstandig
heden — voor de kolportage van vorige zon
dag niet zo talrijk opgekomen, toch werd on
ze propagandatocht een groot sukses. Op 
nauwelijks een half uur tijd verkochten we 
in de Koggestraat en op de Meulestedestwg 
(vanaf de Muideroute tot Ste-Therisia) zestig 
nummers van de ekstra-editie « Wij ». 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretariaat: Keizer Karlstr. 80, 9000 Gent, 
tel. 09/23.52.27 : dagelijks van 9 tot 12 u- 30 
en van 14 tot 16 u. ; vrijdag tot 19 u. : zater
dag tot 12 u. 

Merelbeke : Hundelgemsestwg 359, tel. 
09/30.79.09, dinsdag van 14 tot 15 u. 

Wetteren : De Klokke, Kon. Astridlaan 37, 
tel. 09/69.28.81, woensdag van 14 tot 15 u. 

Dendermonde : Den Ommeganck, Grote 
Markt 18, tel. 052/225.94, woensdag van 16 
tot 17 u. 

Nevele : Cyriel Buyssestraat 2, donderdag 
van 14 tot 15 u. 

Zomergem : Markt 20, tel. 09/72-71.37, 
donderdag van 15 u. 30 tot 16 u. 30, 

Voorzien te Deinze, Drongen, Mariakerke 
en Wondelgem, 

HERZELE 
T-DANSANT 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. In zaal Kon-
takt, Provinciebaan te Hlllegem. Inkom 30 fr. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

VU-BAL 
Zaterdag 10 november hebben we ons 

VU-bal in zaal •• Admiraal », Dendermond-
sestwg. Deuren 20 u. 30. Eerste dans 21 u. 
Kaarten bij de bestuursleden. 

KOLPORTAGE 
SOC. DIENSTBETOON 

Vólksvert. Frans Baert : iedere 2de maan
dag ten huize van Koen Meenen, Neder-
broekstr. 1 te Heusden. 

Prov. raadslid Oswald Van Ooteghem : 
iedere 2de donderdag van 20 tot 21 u. in de 
Nederbroekstr. 1 te Heusden. 

Gemeenteraadslid Koen Van Meenen : 
iedere maandag van 19 tot 21 u. bij hem 
thuis, of na afspraak tel. 30.73.88-

Gemeenteraadslid Johan Dequidt : iedere 
zaterdagvoormiddag van 10 tot 11 u. 30 bij 
hem thuis, Molenweidestraat 5 te Heusden. 

KOO-lid Gery De Witte ; iedere zaterdag 
van 11 tot 12 u. bij hem thuis, Zandakkerlaan 
12- of na afspraak tel. 30.65.76. 

KRUIBEKE 
KOLPORTAGE 

De plaatselijke propagandaploeg, versterkt 
door de afdeling Rupelmonde, verkocht op 
minder dan twee uur 175 nummers van « Ze 
zeggen dit, ze zeggen dat ». Eerstdaags komt 
de andere heft van de gemeente aan de 
beurt. 
BAL 

Zaterdag 10 november te 20 u. 30 in zaal 
« Rubens ». Broekdam-Zuid. Plaatselijk orkest 
« The Communities ». 

NIEUWKERKEN-WAAS 
VU-BAL 

Op 27 oktober te 20 u. in zaal « Roxy ». 
Viering 250ste lid. 

ZITDAG 
SENATOR MAURITS COPPIETERS 

ledere Ie en 3e donderdag in ons lokaal 
café « De Gouden Leeuw », Dorp, 

NIEUWERKERKEN-AALST 
VU-VRIENDSCHAPSBAL 

Zaterdag 27 oktober in zaal Modern Pala
ce,' Dorpsstraat. Orkest : The Family Band. 
Deuren : 21 u. Inkom : 50 fr. In exklusivitelt r 
Bal van de Humor. 

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u maandelijks 
terecht bij vólksvert. Frans Baert-

Zondag 4 november om 11 u. in 't Smisken 
te Oostakker-Lourdes. 

Dit dienstbetoon is strikt vertrouwelijk en 
gratis voor iedereen. 

SINT-AMANDSBERG 
VUJO 

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober richtte 
de Vuje in zaal « Tijl », Klinkkouterstr., een 
geslaagde dokumentententoonstelling in. Aan 
de muren en op de lange tafels kon het tal
rijke, belangstellende publiek de vele bro
chures, boeken en pamfletten bewonderen. 
De ouderen beleefden langs beeld en woord 
die over decennia Vlaamse strijd getuigen, 
een heroïsch stuk van de Vlaamse beweging, 
de jongeren maakten kennis met voor- en 
na-oorlogse strijddokumenten. Bij de plech
tige opening, vrijdagavond, luisterden meer 
dan 80 jongeren geboeid naar Ward Hermans. 
Zaterdag en zondag kreeg je een onafgebro
ken stroom bezoekers, die dan ook kennis 
maakten met de bezitter van de kostbare 
verzameling, de h. Frans Corniere uit Aalst. 
Laten we Vujo-St-Amandsberg hartelijk geluk
wensen met dit prachtig initiatief I 

SCHOONAAROE 
GEMEENTERAAD 
• Tijdens de zitting van 3 oktober j l . interpel-
leerde ons raadslid Herman Van den Abbee-
le herhaaldelijk en diende hij diverse voor
stellen in. Hij hekelde o.a. de veel te lage 
KOO-uitkeringen aan de behoeftigen, de on
houdbare toestand inzake sociale woning
bouw (de plannen schieten schieten niets 
op) en bepleitte een tariefvermindering -'oor 
de elektriciteit. In dit verband stelde hij voor 
om ook ^an de gepensioneerden 500 fr. ver
mindering toe te kennen, welk punt werd 
verdaagd, met kans op goedkeuring. Wat het 
onderwijs betreft stelde ons raadslid voor, bij 
feestdagen die kort bij de rustdagen vallen 
de brug te vormen zoals in de privé-sektor. 

Wat de recente benoeming in de gemeen
teschool betreft stelde raadslid Van den Ab-
beele vast dat een beschikbare leerkracht 
met diploma lager onderwijs uit de gemeente 
over het hoofd werd gezien ten voordele van 
iemand buiten de gemeente zonder diploma 
lager onderwijs. 

Ons raadslid kwam nog op diverse punten 
tussenbeide en vroeg i.v.m. de fusieplannen 
daaraan een bl^ondere raadszitting te wijden 
wat de algemene instemming genoot. 
NAAR KVS 

Voor de opvoering van «De mensenvriend» 
in de KVS te Brussel heden 20 oktober t9 
18 u. 45 kan men inschrijven bij de h. H. Van 
den Abbeele. 
NAAR HET KONGRES 

Ale bestuursleden en zo mogelijk ook ge
wone leden, dienen het VU-kongres te Oosten
de op 24 en 25 november a.s. bij te wonen. 

WAARSCHOOT 
PETITIE 

Onze lijsten liggen bij de bestuursfeow» 
ter beschikking : wij willen slechts één 
legerdienst per gezin. Aktie tot 19 oktober, 
datum waarop de handtekeningen worden 
ingewacht. 

ZULTE-OLSENE 
VU-BAL 

Zaterdag 20 oktober in zaal Fiertelhof te 
Zulte met het orkest Ronny Roland. Deuren 
20 u. Toegang 50 fr. 

WEST-
VLAAN DEREN 

BLANKENBERGE 
GROTE KAARTINGAVOND EN PRIJSKAMP 
OP PITJESBAK 

Vrijdag 26 oktober in het drankhuis « Ma
rine », Weststr. 16. 5.000 fr. prijzen gewaar
borgd. Inschrijving van 20 tot 20 u. 30. Ieder
een welkom. 

BOERENKRIJGAVOND 
Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 in de zaal 

Forum, Kerkstr. met voordracht in geuren en 
kleuren door onze stadsgenoot Jaak Verstap
pen. Toegang vrij. 

ZWIJNTJESKERMIS 
Op 14 december te 20 u. voor al onze te-

den en de aangeslotenen bl] het VWG, gm-
tis heerlijke en jolige zwijntjeskermte. 

DIENSTBETOON 
In tegenspraak met een vorige berichtge

ving dient vermeld dat de zitdag van vólks
vert. P. Leys vanaf heden plaats heeft de 1»te 
disdag van de maand van 20 tot 21 u., In bet 
lokaal Rodenbach, Onderwijsstr. Persorwn 
echter die dringende gevallen, als pensioen 
of andere, te behandelen hebben, kunnen alch 
echter steeds in verbinding stellen met de 
h. H. Van Rijssel, K. Boudewijnlaan 25. Daae 
zal zich dan met de bevoegde persoon ter 
zake in verbinding stellen. 

ENIG KOORKONCERT 
Het plaatselijk « Kon. Zangkoor der XX » 

viert dit jaar zijn 75-jarl$ bestaan. "Bij die 
gelegenheid treed het beroemde « Maas
trichter Staar » in onze stad op. 

De uitvoering heeft plaats op 20 oktober 
a.s. in de koncertzaal van het StedeBJke 
Casino te 20 u. 

Toegangsprijs 80 fr. ; 40 fr. voor groepen 
van minstens 20 personen en eveneens 40 fr. 
voor de houders van een kultuurkaart. Warm 
aanbevolen. 

KIEZERSLIJSTEN 
De kiezerslijsten liggen ter Inzage van het 

publiek op het gemeentesekretarlaat, iedere 
werkdag van 9 tot 12 u. en dit tot 15 decem-
hem a.s. Klachten van niet inschrijving moe
ten gericht worden aan het schepenkollege. 

DIENSTBETOON 
De eerste zondag van de maand in 't lo

kaal « Rodenbach » verzorgd door vólksvert. 
P. Leys, om 11 u. 30. 

BRUGGE-KERN 
BUSSERS GEVRAAGD 

Wij zoeken dringend medewerkers voor het 
bussen van ons blad « Wij in Brugge ». Ook 
in uw wijk kunt u uw steentje bijdragen voor 
een betere bedeling van ons blad. Bereidwll-
ligen kunnen hun naam opgeven bij Hubrecht 
Mare, Meiveldenlaan 12 te 8310 Brugge-3. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Iedereen is welkom, inlichtingen en in
schrijving bij R. Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, tel. 701.61. 

IZEGEM 
DEELNEMING 

Op 11 oktober overleed de moeder van 
ons raadslid Jeroom Demeyere. Samen met 
de VU-leden betuigt het bestuur van afdeling 
Izegem hun deelneming aan de familie De
meyere 
DANK 

Een oprecht« dank je - mag er zo wel eens 
tussendoor voor onze « Wij te Izegem «-ver
spreiders. 

sociaal dienstbetoon 
ANTWERPEN 

Maandag 22 oktober : vólksvert. A. De Beul en sen. H. 
De Bruyne. 

Maandag 29 oktober : vólksvert, A. De Beul en R. Mat-
théyssens. 

Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 
20 u. 

WUNEGEM : 
Maandag 22 oktober : sen. H. De Bruyne . 
Lok. : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 
20 u. 

KONTICH : 
Woensdag 24 oktober : volksvprt. R. Mattheyssens. 

Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32 van 19 
tot 20 u. 

BRABANT 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

V I C A N C I A U X , Volksvertegenwoordiger : 

GRIMBERGEN : dinsdag 23 okt., 20 u., café Sportlokaal. 
LONDERZEEL : dinsdag 23 okt.. 21 u., café Centrum, met 
Pol P66tGrS. 
OVERIJSE : maandag 20 okt., 21 u., in café Bij Lea, Tom
beek. 
Verder op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 
59.54.55. 
| A N DE BERLANCEER, aggiomerat ieraadsl id : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van 
Emiel De Smedt, J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize. De Smet 
de Nayerlaan 150, tel. 28.34.80. 

DE BRABANDER, agglonvsratieraadsl id : 
HAREN : dinsdag 23 okt., in Ons Huis. 

|EF VALKENIERS, 
burgemeester en federat ieschepen : 
SCHEPDAAL : elke maandag, 18 tot 19 u. en elke donder-
derdag, 10 tot 12 u., op het gemeentehuis. 

CUSTAAF DEDONCKER. provincieraadsl id : 

GOOIK : Elke maandag van 19 tot 20 u. in de Gemeen
teschool te Gooik-Strijland — elke vrijdag van 19 tot 20 u. 
op het gemeentehuis en verder op afspraak ten huize, 
Strijland 34, Gooik. 

BOB MAES, senator : 
GROOT BIJGAARDEN : dinsdag 23 okt., 19 tot 20 u., ten 
huize van de heer De Ridder, Brusselstr. 376. 
ZELLIK : dinsdag 23 okt., 20 u. 30 tot 21 u. 30, lokaal De 
Zwaan. 
Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 

EUGENE DE FACQ, volksvertegenwoordiger : 
BUIZINGEN : dinsdag 23 okt., 19 tot 20 u., lok. De Welkom. 
Andere afspraken via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91 of 
schriftelijk op het adres Domenstr. 3, Essene. 
FRANS A D A N G , federat ieschepen : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroeksestwg, 
St-Pieters-Leeuw, tel. 77.31 .S3. 

S T A N PHILIPS, aggiomeratieraadslid : 
BRUSSEL : maand. 8 okt., 20 tot 22 u., café Uilenspiegel, 
Pletinckstr. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Arr) 

EMIEL VAN STEENKISTE, kamerlid : 
Ie zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u.. Belfort, Grote Markt, 
DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, IJzerlaan. 
HOUTHULST : 11 u., bij gem. raadslid Martin Van Clevan, 
Terreststr. 8. 
KORTEMARK 
KOEKELARE : 
straat 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30, « Den Engel 
3e zaterdag van elke maand : 
WESTENDE : 9 u., « Casino », Essex Scottishlaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 u., « Were di », de Smet de Nayerlaan. 
ROKSEM : 11 u., bij schepen L. Vierstraete. 
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkestr. 
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club », Kon. plein. 
BREDENE 13 u. 30. bij K. Haeck, Driftweg 59. 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr 059/79548 Van Iseghemlaafi $. 

: 12 u.. Lusthof de Speie. 
12 u. 30, « Hertog van Arenberg Moer** 

Oostendebaan. 
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ICHTEGEM 
SCHITTEREND BAL 

Wij danken langs deze weg om de over-
talrijke leden en vrienden die ons bal tot een 
waar sukses deden uitgroeien. Ook de milde 
gevers voor de tombola worden nog eens 
hartelijk bedankt. Kamerlid Miei Vansteen-
kiste opende het bpl. Bovendien werd een 
flinke delegatie Nederlanders begroet, die 
daarbij met een daverend applaus bedacht 
werden. Opvallend was ook dat geen enkel 
prov. raadslid aanwezig kon zijn. Maurits zal 
ervoor moeten zorgen dat we een vijfde' 
raadslid krijgen, liefst van Ichtegem. 

JABBEKE 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Het nieuwe jaar voor 1974 is gestart, de 
abonnementenvernieuwing gaat verder door. 
nieuwe abonnees op « Wij » brengen de 
stand van onze afdeling tot een goed suk
ses, al diegenen die wensen met het week
blad « Wij » kennis te maken voor nieuwe 
lezers op ons weekblad kunnen zich wenden 
tot Julien Bultynck Staatsbaan 90, Zerkegem. 
t3e propaganda draait op volle toeren. 

KOEKELARE 

AUTOKARAVAAN 
Zaterdag 13 oktober vertrok uit onze ge

meente een VU-autokaravaan naar Dik.smuide, 
vergezeld door de mikrowagen van Leo De-
vreese. Er was véél geestdrift, en opval
lend was daarbij de simpatie van de bevol
king in de verschillende gemeenten. Ons 
pamflet werd grondig gelezen ! Waar rijdt 
da volgende karavaan ? 
. Wij . 

O» postbode bood voor enige weken de 
kwijting aan voor ons blad. Daar vele lezers 
niet thuis waren zal dit nog eens geschieden. 
Wij raden de lezers nochtans aan het lees-
geld van nu af reeds te betalen bil sekr. René 
Hemeryck, Lekestr. 44. Reeds vijf hernieuwin
gen konden aldus opgevangen worden. 

KORTRIJK 

DIENSTBETOON 
Lokaal 1302 : iedere maandagavond van 

17 u. 30 tot 19 u. door Luk Vansteeokiste, 
volksvertegenwoordiger ; en van 18 tot 20 u. 
door F. Blancquaert, senator. 

Elke laatste zaterdagvoormiddag van de 
maand van 10 tot 11 u. door W. Vandevijver. 
(fiskaliteit). 

Ten huize van mevrouw L. Van Landuyt-
Comeyne, provincieraadslid, elke eerste 
maandag van de maand van 17 tot 19 u. 

Ten huize van R. Vandewatteyne, provin
cieraadslid : elke woensdag vanaf 20 u. 

Ten huize van J. De Schaepmeester, ge
meenteraadslid : elke vrijdag vanaf 18 u. 
VERKENNING VAN EIGEN STAD 

Onder de leiding van dra. Beatrice De 
Walsche bezoeken wij op zaterdag 20 okto
ber het stadhuis, de O.L. Vrouwekerk, het 
begijnhof en eventueel het museum en het 
hospitaal. 

Bijeenkomst aan het stadhuis om 14 u. 30 
Leer de eigen stad beter kennen... 

PERî ANENTE VORMING VAN 
GEMEENTERAADSLEDEN EN LEDEN KOO 

In het najaar en begin van 1974 organiseert 
het Dosfelinstituut een kursus : « Permanen
te vorming van gemeenteraadsleden en le
den KOO ». De kursussen worden gespreid 
over de 6 lessen en zijn gratis. Aan de deel
nemers wordt vooraf een Inleidende nota be
zorgd. 

De kursussen gaan door zondag 28 oktober 
25 november, 27 januari, 24 februari, 24 maart 
telkens van 10 tot 12 u. 30 in het lokaal 
« 1302 • Burgemeester Reynaertstraat te 
Kortrijk. 

Men kan inschrijven bij de h. Peter Hoor-
naert, Oedelemsteenweg 57 - f340 Sijsele, 
tel : 050/375.17, direkteur Dosfelinstituut 
West-Vlaanderen of bij provincieraadslid 
Vandewattijne Roger, Kon. Leopold III laan 
35A Kortrijk of bij de uitbater van het lokaal 
1302. Inlichtingen omtrent deze aktiviteit 
kunnen ook bekomen worden bij het Dosfel-
Instituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. Tel. 
02/18.12.02. 

KOKSIJOE 
WEEKBLAD . WIJ . 

Tientallen Koksijdenaars hebben reeds een 
abonm. op • Wij .. Vele leden blijft ons blad 
nog onbekend. Daarom vragen we de lezers: 
geef uw blad door aan een lid. Let wel op : 
wte nü abonneert krijgt het blad kosteloos 
tot einde '73. 

lEFFINGE-SPERMALIE 
ONS BAL 

Wij nodigen u allen uit talrijk aanwezig te 
zijn op ons jaarlijks bal op 3 november in 
het « Bierhuis » aan de brug. Orkest : De 
Zeekanters, 

OOSTENDEVEURNEDIKSMUIDE 
ARR. RAAD 

Wij herinnererr er alle betrokkenen aan 
det de raadsvergadering over de kongresre-
aokjties verdaagd werd naar zondag 28 okto
ber. Amendementen moeten uiterlijk op 27 
oktober 's middags bij de arr. sekr. toekomen. 

OOSTENDE 
GEZAMENLIJK BAL , 

De vIJf Oostende afdelingen houden hun 
gezamenlijk bal op zaterdag 24 november in 
de Thierbrau (wijk Raversijde) met het orkest 
Bob Verwllst. 

KONGRESRESOLUTIES 
Vrijdag 12 oktober kwam het tot een inte

ressante (én leerrijke) bespreking van de 
ontwerpresoluties. Meerdere leden namen er 
behalve de bestuurseden ook aan deel. De 
tijd was te kort om het gehele pakket door 
te maken. Daarom gaan we ermee verder op 
maandag 22 oktober te 20 u. 30 in het Prin
senhof, leperstraat. 
SENATOR JORISSEN 

Donderdag 8 november komt senator Wim 
Jorissen naar Oostende spreken op een volks
vergadering. Tema : de politieke aktualiteit. 

POPERINGE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senator F Blanquaert houdt zituur op het 
adres 3ruggestraat, 10, Poperinge van 10 tot 
11 'jur iedere eerste zaterdag van de maand. 
tot einde 1973. 

ZWEVEGEM 
iEP5'TE BAL 

De afdeling Zvi/evegem nodigt ale sympa
thisanten uit op haar eerste afcelingsbal in 
de kelder van de gemeentelijke jongens
school te Knokke op zaterdag 17 november. 
Wij maken er een ouderwets Vlaams feest 
van waar we niet bang zijn zelf eens de 
stembanden te schrapen an een halt toe
roepen aan alle elektronische materiaal. Wie 
van echte Vlaamse leute houdt vereert ons 
bal met hun aanwezigheid. 

LIMBURG 

GEMEENTELIJK NIEUWS UIT BILZEN 
Zowat 3 jaar geledan werd Bilzen over

stelpt door CVP-propaganda. waarin een he
mel op aarde werd beloofd. 

Het was kiezingstijd ! 
Thans zien we hoezeer dit CVP-bestuur 

weerom een maat voor niets werd. Veel be
loven, veel plannen maken en weinig of niets 
uitvoeren. Het ware interessant te weten 
hoeveel geld de laatste jaren aan erelonen 
voor plannen werden uitbetaald en dit te ver
gelijken mst de sommen besteed aan de re
alisatie van die plannen I 

Waar staat ons zwembad ? Waar is het be
loofde rekreatiecentrum ? Waar vinden we 
de sporthal ? Waar zijn de informatieavonden 
en de ideeën- en klachtenbus ? Hoe dikwijls 
verscheen het met tamtam aangekondigde 
gemeentelijk informatieblad ? Hoeveel socia
le woningen werden er gebouwd ? We me
nen ons te herinneren dat de verhoging der 
grondbelastingen verantwoord werd door 
de geldnood om dit alles te vervviezenlijken ! 
Maar ja... 
SCHANDE I 

Is het aan te nemen dat een Bilzers be
drijf geen toelating tot vestiging kon beko
men van het bestuur, terwijl een vreemde 
supermarkt zich achteraf (tot groot jolijt van 
onze middenstand !) wel mocht vestigen op 
hetzelfde perceel grond ? Nochtans is dit 
gebeurd. 

Hoe is zoiets te verantwoorden ? . 
En de benoemingen ? In het slachthuis 

werd de heer Wijnen benoemd, hetgeen de 
juiste en meeste geschikte kandidaat was. 
Proficiat. 

In de KOO diende een apotekeres benoemd 
te worden. Er waren 3 kandidaten, waaronder 
een bekwame vriendelijke Bilzerse dame. Zij 
werd nochtans niet verkozen. Men benoemde 
een dame uit Tongeren... 

eit is dat de CVP-groep tn de KOO de 
Bilzerse kandidate had kunnen benoemen in
dien zij het hadden gewild. Zij hebben het 
niet gedaan. 

Wetend dat de VU-afgevaardigde in de 
KOO opdracht had voor de Bilzerse kandidate 
te stemmen, blijkt uit het resultaat der stem
ming de absolute mogelijkheid dat de burge
meester van Bilzen voor de Tongerse kandi
date heeft gekozen. Enkele maanden geleden 
verklaarde hij nochtans tijdens een gemeen
teraad stee(Js voorrang te 'zullen verlenen 
aan bekwame Bilzerse kandidaten... 

Eigenaardig is ook dat tegelijkertijd F. 
Croüx, de sterkste CVP-kandidaat in de voor
bije verkiezingen, onts}ag nam als gemeente
raadslid. Kon hij als rechtgeaard Bilzenaar 
niet langer de huidige CVP-politiek, die de 
belangen van de Bilzenaren uitverkoopt, dek
ken ? 

Het CVP-beleid is een schande ! De af
straffing zal spoedig volgen... 

BREE 
AFDELINGSBAL 

Het jaarlijks bal van de afdeling Bree wordt 
wederom georganiseerd te Opitter in , zaal 
Brouwershuis. Datum : zaterdag 10 novem
ber e.k. 

EIGENBILZEN 
AFDELINGSBESTUUR 

Volgende vergadering zondag 11 november 
te 10 uur in café Lido. 
ARR. BAL 

Het afdelingsbestuur is vblop bezig met de 
voorverkoop van toegangskaarten voor het 
arr. bal van zaterdag 27 okt. a.s. te Hoeselt. 
Men zal pogen 80 kaarten aan de man te 
brengen. Alle bestuursleden zullen tevens 
voor één tombolaprijs zorgen. 

Besloten werd in groep naar het bal te 
trekken. Bijeenkomst om 19 u. 30 in café 
Lido. van waaruit iedereen zal worden ver
voerd. 
RECHT DOOR ZEE 

Het jaarlijks Sint Caeciliafeest van de 
Vlaamse Harmonie « Recht door Zee » heeft 
plaats op zaterdag 24 en maandag 26 nov. 
e.k. Telkens vanaf 19 u. 30. 

HALEN 
FEESTAVOND 

Na ons geslaagd bal van zaterdag 13 okto
ber richten we onze jaarlijkse feestavond in 
op zaterdag 17 november in zaal Marvana, 
Loksbergen voor al onze leden en simpati-
santen, ook van de naburige afdelingen. In
schrijving (200 fr) tot uiterlijk 3 november 
bij onze bestuursleden. 

HASSELT (Arr.) 
ARR. KALENDER 

27 oktober •.. Hasselt, uitstap Amsterdam. 
28 oktober : Stevoort, alg. vergadering. 
2 november : Arr. raad. 
begin november : kantonnale vergaderin

gen. 
7 december : Arr. Raad met alg. sekretaris 

Wim Jorissen. 

HASSELT 
UITSTAP AMSTERDAM 

Zoals reeds eerder meegedeeld, heeft onze 
jaarlijkse uitstap per autocar dit jaar als be
stemming Amsterdam. Op zaterdag 27 okto
ber, vertrek om 7 u. 30 aan het Kolonel Du-
sartplein. We bezoeken o.m. het Van Gogh-
niuseum en varen 's middags op de Amster
damse grachten. Wie nog wil meegaan, ge
lieve zich uiterlijk vóór woensdag 24 oktober 
in vrebinding te stellen met voorzitter Rik 
De Brauwer, tel. 25.344 of sekr. Euard Knae-
pen. tel. 28.238. 
LEDENVERGADERING 

Tijdens de statutaire vergadering van 
maandag 15 oktober van afdeling Hasselt 

werden de kongresresoluties besproken. De 
avond besloot met een uiteenzetting van se
nator Siegers over de huidige politieke toe
stand 

HERK DE STAD 
VUJO-NIEUWS 

Op de Vujo-bestuursvergadering van zon
dag 14 oktober werd een balans opgemaakt 
van het voorbije jaar, waarin we als hoog
tepunten kenden de geslaagde 11 juli-vlering 
te Kermt en de kartoontehtoonsteling te Ste
voort, met de laatste dag méér dan 600 be
zoekers. Voor de komende winterwerking 
voorzien we een aktie met muurkranten, een 
aktie\'er deelname aan de nationale Vujo-
werking en o.m. in de maand november reeds 
een eerste debatavond. 

HOUTHALEN 
KOLPORTAGE 

Ondanks de matige opkomst van de kan
didaat kolporteurs, werden in een minimum 
van tijd 58 nummers aan de man gebracht. 
Veel mensen staan gunstig tegenover de 
Volksunie ! 
LEOÜNVERGADFRING 

Op 12 oktober, om 20 uur in de Casino 
(Meulenberti) h;id er een algemene leden-
vercjadering plafit.s. Op het programma stond 
v^elkomstwoor.d door de voorzitter, (de kas 
trakteert), bespreking resoluties van het 
kongres, ledenhernieuwing. bespreking bal, 
allerlei. 
REDAKTIE 

Leden die noo wensen deel uit te maken 
van de redaktie zijn nog steeds welkom, en 
kunnen zich in verbinding stellen met het 
bestuur. 
BAL 

Met het oog op ons afdelingsbal van 1 de
cember 1973 worden medewerkers gevraagd, 
mensen die iets van tappen, bier bestellen, 
organisatie, enz... afweten kunnen zich met 
heel veel genoegen wenden tot het bestuur. 
Op voorhand reeds bedankt I 

NEERHAREN-REKEM 
AFDELINGSFEEST 

De plaatselijke afdeling organiseert haar 
eerste ledenfeest op zaterdag 20 okt. e.k. 
in hotel Nova, Rijksweg te Neerharen. Aan
vang : 20 u. Inschrijvingen bij de leden van 
het afdelingsbestuur. 

Bij deze gelegenheid wordt (tegen een de-
mokratische prijs) een koud buffet aangebo
den en zal volkv. E. Raskin een toespraak 
houden. 

NEEROETEREN 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed plotseling de heer Jozef 
Verheyen, simpatisant van onze beweging. 

De VU-Neeroeteren biedt aan de getroffen 
familie haar oprechte deelneming. 
BESTUUR 

Het afdelingsbestuur vergaderde ten huize 
van J; Cuppens, "voor^iHter: "Leden- en ab.-
werving, ledenblad en arr. bal werden be
sproken. 

SINT TRUIDEN 
ALGEMENE VERGADERING 

Eerstvolgende algemene vergadering op 
maandag 19 november in lokaal « Ons 
Heem ». Gastspreker is volksv. Jef Olaerts. 

STEVOORT 
LEDENVERGADERING 

De voor morgen geplande algemene ver
gadering werd uitgesteld tot zondag as. 28 
oktober, in de voormiddag, lokaal Sterhof. 
We verwachten een talrijke opkomst te meer 
daar volksv. Olaerts zal aanwezig zijn. 

TONGEREN 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 16 nov. 1973 — 20 uur zaal «Palace» 
Hondstr. 19, Tongeren. 
Sprekers : Senator W. Jorissen 

volksvertegenw. E. Raskin. 
Allen welkom ! 

TESSENDERLO 
GEWETENSONDERZOEK 

Vermits.we halfweg zijn in de gemeente
raadsverkiezingen vonden we het noodzake
lijk een gewetensonderzoek te doen. Daar
aan hebben we een ganse namiddag gewijd 
met ons programma van '70 in de hand. 
Vooreerst werden de drie voorbije jaren kri
tisch onderzocht, met kritiek en aanbevelin
gen voor de toekomst. Radikalisme schijnt 
het meeste te lonen. 

Het programma zelf kan in drie delen wor
den onderverdeeld : 
1) Grote opties die niet kunnen verwezen
lijkt worden door het feit dat we niet de 
meerderheid vormen ; 
2) Punten die al verwezenlijkt zijn, al dan 
niet in gewijzigde vorm en al dan niet door 
de CVP-meerderheid zelf naar voren ge
bracht ; 
3) Punten die nog moeten verwezenlijkt 
warden. Gezien het er nog een tamelijk 
groot aantal zijn werden zij zorgvuldig ge
noteerd om over de eerstvolgende dagordes 
gespreid te worden. 

Ook werd vastgesteld dat onze mandata
rissen meer dan hun handen vol hadden aan 
milieuproblemen (Tessenderlo Chemie-LVM-
Houterenberg-Dow Chemical). 

Na deze vruchtbare en langdurige bespre
king werd er over fusies en de volgende 
verkiezingen gepraat. De eerste kandidaten 
voor '76 staan reeds op papier. Vermits 
Tessenderlo zeker in fusies zal verwikkeld 
worden, moeten we de goede potentiële 
kandidaten nu al opsporen. 

Alleszins een vruchtbare vergadering, ter 
lering en navolging door andere afdelingen. 

ZELEM 
LEDENVERGADERING 

Eerstvolgende algemene ledenvergadering 
op vrijdag 16 november met als gastspreker 
volksvertegenwoordiger Olaerts. 

medegedeeld 

DAVIDSFONDS VLIJTINGEN 

Zondag 28 oktober 1973 te 20 u. In zaal 
Concordia, Mheerplaats te Vlijtingen, opvoe
ring van het verrukkelijk blijspel De Maxibu-
len. Een zeer plezierige liefdesgeschiedenis 
van Marcel Aymé, briljant vertolkt door het 
Groot-Limburgs Toneel. Voorbehouden plaat
sen Em. Mullens, Molenweg 63 Vlijtingen. 
Tel. 012-516.97. Zaal vanaf 19 u. Bestel uw 
kaarten nu ! -

ZATERDAG 27 OKTOBER 1973 OM 20 UUR 

IN FEESTZAAL LEDUC TE HOESELT 

VIERDE HERFSTBAL 
v»n de VOLKSUNIE - TONGEREN-MAASEIK 

Orkest : BERT MINTEN Tombola -Ontspanning 

scherpe vu-oppositie 

in limburgse provincieraad 

Traditiegetrouw werd op de eerste maan
dag van oktober dè gewone zittijd van de 
provinciale raad van Limburg plechtig nep
pend door gouverneur Roppe, die het in zijn 
openingsrede vooral had over vijfentwintig 
jaar provinciaal onderwijs in Limburg. Hij on
derstreepte tevens de rol van de provincie in 
het totstandkomen van een yniversitair on
derwijs. De inspanningen van de VU op dit 
vlak zijn maar al te goed bekend. 

Het weede gedeelte was gewijd aan de 
ekonomische aktualiteit. Een vraag die in 
dit verband aan de orde is, betreft de wense
lijkheid van vestiging van chemische bedrij
ven in Limburg, een wenselijkheid die door 
de VU-fraktie zeker niet wordt betwist, met 
dien verstande evenwel dat de ophoping of 
vermenigvuldiging van milieu-verontreinigen
de bedrijven, zoals gepland op de industrie
terreinen Tessenderlo-Paal door de Volksunie 
wordt verworpen. Er zijn reeds genoeg ver
peste woonkernen. In dit verband mag VU-
prov. raadslid Decoster gefeliciteerd worden 
voor zijn bemoeiingen op dit vlak. 

Daarna begonnen de kommissiezirtingen ter 
voorbereiding der algemene zittingen. Deze 
werden de tweede week van de zittijd gehou
den waarbij o.a. door gedeputeerde Beuls de 
opname van de provinciale elektriciteitsdienst 
in de interkommunale Interelectra werd aan
gekondigd, waardoor de provincieraad en 
zeker de VU-fraktie niet meer de inzage zal 
hebben als vroeger. Waar men het steeds 
heeft over elektriciteit ; openbare dienst, 
verdwijnt zij hier in Limburg achter de scher
men van een interkommunale. Het lag voor 
de hand dat deze mededeling een debat uit
lokte. VU-prov. raadslid Decoster bracht met 
een degelijk gödokumenteerde tussenkomst 
(hij is op vertrouwd terrein) dadelijk het de
bat op hogere temperatuur. Waarom die op
slorping ? Zullen we het ooit weten ? Ons 
raadslid ging dan nader op de grond van de 
zaak in en herhaalde een reeds vaak gestel
de vraag, nl. waarom betaalt de gewone ver
bruiker meer dan de verbruiker van hoog
spanning, meer zelfs : waarom wordt op de 
rug van de gewone verbruiker hoogspanning 
geleverd tegen prijzen, lager dan de aankoop
prijs. Dat zijn tussenkomst raak was bleek 
uit de reakties van de CVP. Maar Rik Decos
ter liet zich niet van de wijs brengen en sug
gereerde zelfs de eigen stroomproduktie (cfr. 
West-Vlaanderen). . Dan zouden wij ook de 
winsten opstrijken, die nu naar derden gaan». 
De repliek van gedeputeerde Beuls was zwak, 
eens te meer stellen we vast, dat de meer
derheid alles zonder inspraak van de oppo
sitie regelt. Deze eerste zitting besloot met 
een kort duel tussen de CVP en fraktievoor-
zittr Vandekerckhove. 

De tweede zitdag was gewijd aan een be
zoek aan het LUC. De VU-mensen, die aan 
deze verwezenlijking meewerkten mogen 
fier zijn op hun prestatie. 

De derde zitting werd vooral in beslag ge
nomen door de inleiding tot de begroting 
door gedeputeerde Croux., De volgende ver
gadering stond in het teken van verscheide
ne gefundeerde, kritische VU-tussenkomsten. 
Zo stelde VU-raadslid Albert Remans voor. 
de verplaatsingsvergoeding van gedeputeer
den, die een senatorsvergoeding trekken voor 
een half-time job, aan de gehandikaoten te 
schenken ! Er kwam geen antwoord en de 
vraag werd meerderheid tegen minderheid 
afgeketst. Het zelfde lid zorgde voor een 
tweede sensatie toen hij vaststelde dat on
danks de verhoging van de posttarieven de 
desbetreffende begrotingspost niet veran
derd is. Over de post : uitgaven elektrische 
dienst vroeg raadslid Driljeux nadere uitleg 

' betreffende auto- en chauffeursonkosten, 
doch kreeg een zeer onbevredigend ant
woord. Gedeputeerde Claessen voerde nog 
een nummertje op, door VU-raadslid Decoster 
te vragen . geen onredelijke tussenkomsten 

GROOT VLAAMS HERFSTBAL 
OP ZATERDAG 10 NOVEMBER vanaf 20 uur 

Zaal BROUWERSHUIS Markt. Opitter. 

Orkest dat vorige keer een knalsfeer bracht is weer 

THE HITCH HICKERS (6 uitvoerders) 

TOMBOLA MET PRACHTIGE PRIJZEN 
integrale opbrengst gaat naar de kantonnale werking ' De 

te houden ». Vervelende vragen zijn immers 
« onredelijk ». De meerderheid zou natuur
lijk liever hebben dat de VU-oppositie zou 
zwijgen, doch hier is ze aan het verkeerde 
adres I 

Rik Wijnen, 
fraktiesekr. VU-LlmbBrg. 

(advertentie) 

op bezoek bi{ de 
damesafdeling van 
succes kleding 
meyers-tfr 

Reeds vo - - _ _ •oand oktober dé feest-
mcand voor oe DciTieiaïdeiing von S.K.M. 

Op de tweede verdieping van deze mochtige Kle
dingzaak vinden we nu de voliedige nieuwe wintar-
koUektie, die voor Dames meer öan 2.000 prachtige 
mantels, mantel pokken, jassen en kleedjes omvat 
en dte nu tijdens de volgende maanden door de da
mesklanten gekozen gaon worden. Een bezoek aan 
deze verdieping is een waar genot voor het oog : 
de geratf ineerde modellen bewonderen, de prachtig» 
stotkwal i te i tcn voelen en de mooie bontkragen stra
len. 

Bij de jongere dames vallen de prochtige jassen 
in zware wollen stof ten zeer in de smaak. We v in
den er de knapste modellen Boutique Style, groten
deels in prett ige hevige kleuren vervaardigd. Er ts 
ook opnieuw veel a Teddy » te zien. 

Don de winterkollekties van Succes Kleding 
Meyers elk jaar zo'n geweldig succes genieten is 
best te begrrjpen door dat nu al twint ig joor de 
Modeshows von Succes Kleding Meyers alle seizoe
nen de beste pers krijger>- en tijdens de periode 
1951-1962 één der hoogtepunten van de modege
beurtenissen vormden, zowel 'te Antwerpen als in 
de Rupelstreek. Nu kon op voorhand gezegd wor
den : Het Succes is verzekerd en de kollekties wor
den to t het laatste stuk verkocht. ! ' Natuur l i jk 
IS het woar, dot dank zij de enorme omzet, de a l -
le-beste Europese fabr ikanten hun kollekties oon 
S.K. M. toevertrouwen U vindt dan ook de grootste 
Fronse en Belgische en Duitse nomen. 

De Kleedjeskollektles zi;n een vreugde voor het 
oog. Dan zi jn er ook nog de regenmontels von 
Swail, Bartson's, Cyclone (van Parijs), Macolux, Ico-
lux en tal van anderen. Over de pri jzen hoeven w« 
echt niet te praten. Iedereen weet dat S.K. M. aan 
fobrfeksprijzen verkoopt — en don z i jn er ook die 
fameuze ESKAM oanbiedingen : mooie wollen wirv-
termantels in to l van kleuren en vele maten aon 
1.995 fr. 

Doe daarom een uitstapje naoT Niel : dat l ig t 
op een kleine 15 km. wan Antwerpen, en de reis
kosten komen er dubbel en dik u i t ; U betaal t irrv-
mers uw mantel aan fabriekspri jzen, cis U de on
derstaande bon invul t en (op voorhand) aan de kos-
so afgeef t . 

Succes Kleding Meyers, de grote man tel specialist, 
is olie werkdagen open von 9 to t 20 u. en 's za
terdags to t 18 u. Kom gerust met de wogen : we 
hébben genoeg parkeerruimte voor de deur. Anders : 
er gaat in het Centraal stat ion om het uur een 
trein noor Niel, en aan de Kleine Tunnelploots kan 
U om de 15 minuten een autobus von « De Schel-
ae » nemen. 

BON. Ook ik wens mi jn 
fabrieksprijzen te kopen. 

nieuwe wintermontel oon 

N A A M 

Strcot 

: - . . | ^ S ^ -

I Plaats 
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VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 
VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

Jan Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T. 011/47282 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
iost uw woon-

proiiieeni gratis op 

GEMEENTE MOL 

bericlit van aanbesteding 
Op woensdag 24 oktober om 10 u, zal er ten gemeentehuize 

van Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen inge
komen voor < Wegenis- en rioleringswerken 1973 ». 

De stukken liggen ter inzage op het kantoor der aanbestedin
gen, Luxemburgstraat 49, Brussel en op de burelen van de Ge
meentelijke Technische Dienst, Markt 22, Mol. 

Zij zijn verkrijgbaar op laatst genoemd adres mits storting 
van 200 fr. op PCR nr 9161 van het gemeentebestuur van Mol 

bericiit van aanbesteding 

Op woensdag 31.10.1973 te 10 u. zal er ten gemeentehuize van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen ingekomen 
to t het uitvoeren van verbeteringswerken in de E. Becquaertlaan 
(uitvlakken en herbestrijken). 

De stukken liggen ter inzage op : 
— het Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49, Brussel 
— de burelen van de gemeentelijke technische dienst. Markt 22, 

Mol. 
Zij zijn verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen betaling of 

door storting op PR 9161 van de som van 50 fr. 

bericht van aanbesteding 

Op woensdag 31.10.1973 te 11 u. zal er ten gemeentehuize van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen ingekomen 
tot het leveren en plaatsen van een thermische installatie in 
de tekenakademie. 
De stukken liggen ter inzage op : 
— het Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49, Brussel 
— de burelen van de gemeentelijke technische dienst, l\1arkt 22, 

Mol. 
Zij zijn verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen betaling of 

door storting op PR 9161 van het gemeentebestuur van Mol van 
de som van 50 fr. 

STAD AALST 

aanleggen van een 

werfreserve van 

12 politieagenten 

De kandidaturen voor deelname aan 
het vergelijkend examen worden inge
wacht tot uiterlijk 15 november 1973 ; 
ze moeten bij ter post aangetekend 
schrijven gericht worden aan het kol
lege van burgemeester en schepenen, 
stadhuis • 9300 Aalst. 

De kandidaten moeten : 

1. Op 1.1.1973 minimum 21 jaar en 
maximum 35 jaar oud zijn (40 jaar voor 
de gerechtigden op prioriteit). 

2. Houder zijn van het diploma of ge
tuigschrift van lager middelbaar onder
wijs, of van onderwijs dat hiermede 
wordt gelijkgesteld overeenkomstig de 
normen geldend voor het Rijksperso
neel. 

3. Slagen in een vergelijkend examen. 
De voorwaarden kunnen op mondelin
ge, telefonische of schriftelijke aan
vraag bekomen worden ten stadhuize, 
dienst persorieel. 

VOLKSUNIE 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

« Nacht van de Vriendschap » 

ARRONDISSEMENTEEL 

HERFSTBAL 
Zaterdag 17 november 1973 te 21 uur 

Deuren 20 uur — Orkest • Jef DERWEY 

Plaats': Feestzaal « ALPHEUSDAL » 
F. Williotstraat 22 Berchem. 

TOEGANCSKAART • 60 F. 

Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 */• korting 

zoekertjes 

ffljiwiafüirmiii 
KOatOGEN ^ 
KOELKAMERS 

OIEPVRIESTUNNELS 
KAMI0NK0EL1MG 
WlNKBJINRiCHTiNQEN 

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

E T N J E U R I S S E N PVBA D e W i m e r s t r a a t 2 4 

B o r g e r h o u t / A n t w e r p e n Tel . ; (03) 36.11.35-36.59.31 

nr. 1185 - Kat. A 

Winter in West-Zwitserland 
Alleen voor fijnproevers ! 

Sneeuw en zon in de streek van het Lemanmeer en de Alpen 
Wij bieden U in « Alpes Vaudoises » 5 verblijfplaatsen om 
een prachtige wintervakantie door te brengen. 
CHATEAU D'OEX (1010 m.) 
LES DIABLERETS (1165 m ) 
LES MOSSES (1450 m.) 
LEYSIN (1250 m.) 
VILLARS (1300 m.) 
Deze plaatsen beschikken over talrijke skiliften, 
skiterreinen, en talrijke wandelwegen 
Wij bieden U een speciaal arrangement voor 8 of 12 dagen 
(tijdens het hoogseizoen), waarin is begrepen -

— 8 dagen (7 nachten) of 12 dagen (11 nachten) verblijf 
in een goed toeristenklasse (standaard-) of I e kl. hotel 
op bazis van tweepersoonskamer zonder bad, met half 
pension ; 

— taksen en fooien ; 

— vrij gebruik van skiliften en bergbanen tijdens deze 8 
of 12 dagen 

Kinderen tot 5 jaar genieten een vermindering op de 
hoteldiensten van 50 <^, van 6 tot 12 jaar 30 % 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren : 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 Tel (050)364.43 — 1000 Brussel, Em Jacqmainlaan 126 Tel 
(02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 • Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 Tel (099)23 60.21 — 3500 Hasselt, De 
merstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 • Tel (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotsniaan 102 Tel (031)267.20 
— 2800 IVIechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 Tel (059)783.61 — 8800 Roeselare St Michiels 
straat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 Tel (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 Tel (041)428 40 — 
1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 • Tel (02)51.17.15 Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers 

Gevraagd : TANDTECHNICIEN 
Bekwaam vakman 

Schrijven : C.J. Van der Kleyn, 
Veiligheidsstraat, 43, 1080 Brussel 

(Koekelberg) 

1) Bediende, ruime ervaring als sekretaris 
N , F r , Eng , zoekt passende betrekking 

2) Magazijnier zoekt bi j job, 20 uur per week. PLAATSAANVRAAG 

1 2 3 4 5 5 7 3 9 10 
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opgave 74 

HORIZONTAAL 

1) Vergaren 
2) Bewerkt stuk grond - Indonesisch 

eiland 
3) Buigen Boogbal 
4) Dokter - Eerbetuiging 
5) Fries water - Muzieknoot - Ana

gram van LEI 
6) Anagram van NAR - Teleurstel lend. 
7) Limburgse gemeente 
8) Werk van Elsschot - Uniek 
9) Twee klinkers - Kudde, t roep. 

10) Op muziek zetten 

VERTIKAAL 
1) VU-voorzit ter 
2) Antwerpse gemeente 
3) Anagram van RIK - Auteur van het 

Rode Boekje 
4) Victor - Worte l 
5) Vlaktemaat - Vuur. 
6) Nieuw huis - Persoonlijk voornaam

woord 
7) Geti j • Sli jtage 
8) Onduideli jk praten - Belang 
9) Lofzang - Komt van « Missa Est ». 

10) Dwergen ui t een Duitse sage. 

3) Pas gediplomeerde, hoger middelbaar on
derwi js , ekon afd , zoekt betrekking als be
diende 

4) Juffrouw, 16 jaar, lager midd onderwi js, 
zoekt passend werk. 

5) Jonge dame, 18 jaar, zoekt werk als be
diende 

6) 40-jange man zoekt l icht werk Antwer
pen, Mechelen, St Niklaas 

7) Lic ekon en f inanciële (40 j ) zoekt be
trekking Brussel, Mechelen, Antwerpen 

8) Dokterassistent met ervaring zoekt betrek
king bij huisarts special ist of in kl iniek 

9) Jonge man (18.J ), diploma hog human 
ekon afd zoekt betrekking als bediende 

10) Jonge dame 35 j , 3-talig, zoekt werk als 
recept ioniste of verkoopster 

11) Onderwijzeres zoekt werk : Mechelen, 
Brussel, Antwerpen 

12) Vrouw, waarvan man gehandikapt is, 
zoekt passende betrekking in refter of kantine 
te Brussel, Mechelen of Antwerpen 

13) Jonge l icentiaat sociologie zoekt passen 
de betrekking 

Voor 1 tot en met 13 zich wenden tot senator 
Wim Jonssen Louisastr 31 , Mechelen, tel 
015/435 96 R 106 

Werk gevraagd voor . 

1) Licentiaat scheikunde (25 ) ) in de indus
tr ie 
2) Technisch ingenieur scheikunde, in onder
wi js of industrie 
3) Viertal ige zeer bevoegde sekretaresse te 
Brussel 

4) Sekretaresse te Gent 
5) Zeer bekwaam landmeter-urbanist 

6) Handelsvertegenwoordiger 25 j ervaring 

7) Specialist administrat ie internationaal ver
voer 
Belangstellenden nemen kontakt op met volks 
vert E De Facq Europalaan 11 9820 St De 
ni js-Westrem, tel 09/22 64 23 - 09/25 64 91 

R 115 

5 5 7 3 9 10 

1. Juffrouw, 17 J , lager middelbaar, één jaar 
hoger middelbaar ekonomische, zoekt werk 
als bediende, omg S-Niklaas 

2 Jonge heer, kan typen, boekhouding, ook 
fabrieksboekhouding, volgt kursussen m ma
nagement, met de bedoeling bedri j fsrevisor 
te worden Beschikt over auto, moet nog le
gerdienst doen, zoekt betrekking voor één of 
twee jaar, eventueel ook als vertegenwoor
diger 

3 Sociaal-assistente, gehuwd, één kind, spe
cial i tei t groepswerk, is v lot in de omgang, 
heeft organisatorische kwal i tei ten Zoekt 
werk omgeving Antwerpen 

4 Studente in biologie, 20 j , zoekt een job 
voor t i jdens het weekeinde Een dag of een 
halve dag, tussen de vrijdagnamiddag en de 
zondagavond Kan typen, is bereid kinderop
pas te doen, desnoods schoonmaak, l iefst 
tuinieren St Niklaas of omgeving 

5 Juffrouw, 18 j , deed technische studies, 
ervaring 2 % jaar afnaaister atelier, zoekt be
trekking als bediende op de oost, bank of 
spoorwegen, l iefst loketdiensten Onigeving 
St Niklaas, Antwerpen, Gent 

6 Jonge man, studies onderwijzer. Zoekt 
werk als bediende of arbeider Gent of om
geving 
Voor kontakt N Maes, vo lksver t , Pr. Jos 
Charlottelaan 115, St Niklaas, tel 03/76 49 74. 

R 124 

Trouw l id, 45 j , zoekt om gezondheidsrede
nen l icht kantoorwerk, omg Brussel of Leu
ven Kontaktadres federatieraadslid Joris 
Depre, tel 02/57 30 71, Brusselsestwg 224, 
1980 Tervuren. R 112 

Een overtuigd Vlaming uit de streek rond 
Brussel zoekt gelegenheid voor alle schilder
en behangselwerken en vloerbekleding Z w . 
tot Vic Anciaux, tel 02/59 54 55 of arr sek r , 
Kongresstr 53, Brussel R 122 

Jonge man, hulpboekhouder A6-A2, moe ge
tergd in de Brusselse bedri jven zoekt nieuw 
werk als bediende l iefst m de streek van 
Aalst Kontakt opnemen " m e t Jan Caudron, 
tel 053/74064 R 123 

Jonge man 21 j , gehuwd, legerdienst vol
bracht zoekt- betrekking als bediende of ver
tegenwoordiger in provincie Antwerpen Kon
takt opnemen met senator Bouwens, EeuW-
feestlaan 163 te 2500 Lier, tel 03/80 1152 

R 125 

Jonge man gehuwd, diploma A2 landbouw, 
2 jaar ervaring ontwikkel ingshulp (Zaïre), 
zoekt dringend aangepast werk, l iefst in 
landbouwfabriek of op bureel Z w volksvert 
E Raskin Ursulastr 1, Eigenbilzen (tel 0 1 1 / 
19454) of J Gabriels Siemenstr 28, Bree 
(tel 011/66290) R 126 

Handelskorrespondent-vertaler met ruime er
varing als sekretaris (Ned, Fr, Engels, Duits, 
telex enz) zoekt aangepast werk in Brussel 
of omgeving 
Zich wenden Jan de Berlangeer De Smet de 
Naeyerlaan 158 Jette, tel 02-28 34 80. — R127 

I 

I 
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Vlamingen, 
I . 1 vraag GRATIS ADVIES 
\~j^Ë voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22 88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijiiuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36 10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mif Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18 74 89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg Tel. 053/228 53 - 1 000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH . Kon. Astridlaan 87 - Tel 03/57.30.32 
TORHOUT • Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.O0O pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH • Venio Steenweg - Tel 011/619.71 
KNOKKE • Steenw Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel 050/502 96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi| zoeken dringend als medewerkers : Ernstige famriies waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-lo 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30. 29-33 36-38 

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamen^erslerlngen - was-

tafels en waskussens - kinderkleding 

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

sen - kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen • autobanen -
efekr. tremen der beste merken - auto's - qo-carts - traktoren . 
poppen - poppenwagens en -wfegies . burelen - lessenaars • 
oorden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden • tuinmeubelen - tuinschommels 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziektevergoeding voor ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afcevaardigde 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp. 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Te:. 02/19.08.64 

Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - TeL 011/220.57 
V Z = SYMBOOL van. VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

NUCHTERE REALITEIT... ^ 
GRONDIGE INFORMATIE... 
HET VERWEZENLIJKEN VAN EEN 
DROOM... 

nilns: 
•z± 

GEWOON 
DURVEN 
DOEN... 

.. dat zijn <<i'«^en die on^e adviseur 
U graag zal geven bij uw eerstvolgend 
bezoek. 

Zeg hoe je 't graag had gewild, ver

trouw hem uw probleem toe ! 

En het wordt voor U vooraf grondig 

uitgewerkt, zoals dit. Op uw maat, 

zoals U wenst te wonen. W e doen 

het samen bijna spelenderwijs. 

KWALITEIT 
IS ONZE LEUZE 

Stijlvol in kwaliteitsmaterialen. 

— Oude herbruik papesteen 

— Massief eiken deuren 

— Galerij met zichtbare eiken 
dakkonstruktie 

— Volledige vocht- en warmte-
isoiatie 

— Binnenmuren in siersteen 

Vloeren en vast tapijt aan 
1.000 F de m2. 

— 40 m2 faïence in keuken en 
badkamer 

—; Open eiken trappen, Engels 
model 

— Prachtige open haard 

— Wi t te en blauwe natuursteen 

— Volledige keuken- en 
badkamerinstallatie 

— Ingemaakte kasten, groot terras, 
50 m2 echte kasseien 

— Volledige voorhofafsluiting 

het 
algemeen bouwbedrijf KUNHEN 
informatie-centra 

ANTWERPEN GENT 

Onderbergen 43 Meir 18 
(03)31.78.20 (09)25.19.23 

LEUVEN GENK 
Brusselsestraat 33 Wintere|agstr-«!»t 22 

(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

i 

B O N 

Naam : ^ . 

Tel : 

O beschik over bouwgrond 
qemeente : . . . . . . . , j t<^. . . . , . . . . .^. . . 
breedte . .: .'. .r.".... 

en wens de voordelen te kennen 
die U mij kan bieden. 

O beschik niet over bouwgrond en 
verzoek U mij een voorstel te 
doen voor het bouwen van een 
rijwoning, villa of half-open be
bouwing in volgende gemeen
ten : 

O houd mij ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

O zal een bezoek brengen aan uw 
informatiecentrum te 
op te u 

Handtekening 
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VUF VOOR TWULF VOOR 11-11-11 ? 
Zoals de vorige jaren heeft het Natio

naal Centrum voor Ontv^/ikkelingssamen-

werking te Brussel weer een 11-11-11 

aktie ingericht om daarmee fondsen te 

verzamelen voor een aantal vrijwilÜgers-

projekten inzake ontwikkelingssamen-

vi^erking. 

Weer zullen duizenden goedwillen

den uit een aantal jeugd- en jongeren

organisaties het land afzeulen om vig

netten aan de man te brengen. Weer zul

len duizenden jongeren en ouderen dan 

toch minstens één keer per jaar denken 

aan de onbeschrijfelijke ellende van 

tv/eederden van de mensheid, en zullen 

7.e een (miniem) deeltje afstaan om 

aan de mizerie te helpen verhelpen. 

Wij stellen het op hoge prijs dat zove-

len aan de basis zich nog willen inzetten 

voor dit hoog humanitair ideaal. Vele / 

jonge VU-militanten en Vlaams-nationa

listen werken aktief mee. 

Juist omwille van die entoesiaste me

dewerking aan de basis, moeten ons 

toch enkele kritische bedenkingen van 

het hart. 

Weten die vele idealisten wel in wel

ke organisatie zij ingekapseld worden ? 

Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssa
menwerking is een samen-«bundeling» van allerlei 
initiatieven inzake niet-goevernementele hulp aan 
ontwikkelingslanden. De leiding van het NCOS 
noemt zich dan ook voor de goegemeente •- plura
listisch ». 

Hoezeer zij het aan de top van NCOS -net dat 
pluralisme menen kan uit volgende feiten worden 
gekonkludeerd. De raad van beheer moet statutair 
bestaan uit een derde socialisten, een derde libe
ralen en een derde kristenen. De federalistische 
groepen en pluralistische aktiegroepen bestaan of
ficieel niet voor deze « pluralisten ». Zelfs in hun 
algemene raad is de dosering « tripartite » en wor
den de nationalistische jeugdbewegingen (die nota 
bene meer leden vertegenwoordigen dan de libera
le jeugdbonden) genegeerd en geweerd. Ze mogen 
wel meedoen op gemeentelijk niveau om het voet-
werk te verrichten ! In de centrale administratie 
van het NCOS te Brussel heersen de Franstaligen. 
Men « duldt • er Nederlandse vertalingen, maar 
de hele sfeer is er een van Franstalige charité-
dames. De arbeidsvoorwaarden voor de enkele Ne-
derlandstaligen zijn er allesbehalve prettig. 

De projekten worden de laatste jaren wat min
der versplinterd (toch staat er dit jaar nog eentje 
bij van 37.000 fr. voor de globale ontwikkeling van 
de hele streek in Paraguay !) maar zijn nog steeds 
de twistappel tussen de verschillende strekkingen : 
als de Liberale Solidariteit een projekt krijgt dan 
moeten de socialisten er ook eentje krijgen van 
dezelfde prijs en de kristelijke organisaties natuur
lijk ook. Er is een onwelvoeglijk geduw en getrek 
om de (beperkte) fondsen. Daarbij komt, onder druk 
van het Rijk, dat de overgrote meerderheid van de 
projekten wordt uitgevoerd in landen waarmee het 
officiële België reeds een bilaterale konventie heeft 
(en dit zijn meestal Franstalige, zoals men weet). 
De begrotingspost op Ontwikkelingssamenwerking 
voor de vrijwilligersorganisaties (reiskosten) van 
60 miljoen wordt gereserveerd door « gekonventio-
neerde » landen. 

Een andere verwachting, namelijk dat het NCOS, 
als woordvoerder van niet-goevernementele organi
saties, ook een soort alternatieve houding zou aan
nemen tegenover' het officieel regeringsgeklungel 
is\niet ingelost. Integendeel, 'n aantal toppersonali-
teiten in het NCOS met plichten van dankbaarheid' 
of met ministeriële ambities, dwongen het NCOS 
In een konformistische richting. In het maandblad 
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. De Wereld Morgen » zijn de laatste nummers alle
maal toegespits op regeringsmededelingen (inter-
vieuws en artikels van Van Elslande. Glinne, Petry, 
De Wulf) en men vindt van ver noch nabij enige 
melding van de toch zeer scherpe kritiek die door 
de Vlaams-nationale of i Waalse partijen zijn uit
gebracht, men vindt niets terug van de pijlen die 
zelfs nu en dan door sommige vakbondsorganisaties 
of andere « gebonden «groepen in een onbewaakt 
ogenblik worden afgeschoten. De schijnheiligheid 
rondom enkele toelagen aan « bevrijdingsbewegin
gen » (kritiekloos en amateuristisch uitgekozen vol
gens de mode van de dag !) maakt de zaak niet 
Integendeel, hoe rijmt men tezaam : 5 miljoen aan 
projekten onder het welwillend oog van de diktator 
Banzer in Bolivia en 500.000 fr aan het Boliviaanse 
« Bevrijdigingsleger » dat guerilla tegen Banzer 
voert ! 

In het genoemde blad worden regelmatig artikels 
opgenomen die afgeven op de mistoestanden in 
autoritaire landen van het Westen, terwijl dezelfde 
of nog ergere toestanden in ontwikkelingsgebieden 
die onder de Sovjetdiktatuur lijden genegeerd of 
vergoelijkend worden beschreven. 

Eén van de doelstellingen van het NCOS was ook 
het « sensibiliseren • van de bevolking voor het 

/probleem van de Derde Wereld. Daarvoor werden 
een aantal regionale vertegenwoordigers aange
duid die vergaderingen, paneeldiskussies. propagan-
da-akties en stunts moesten organiseren. Deze jon
ge medewerkers (slecht betaald) hebben niet de 
nodige invloed en kunnen niet rekenen op de recht
streekse steun van de nationale instanties (jeugdbe
wegingen, sociale en ekonomische organisaties) 
zodat ze slechts bij uitzondering enig sukses oog
sten (bijv. het sukses van de jaarlijkse Voetmars der 
scholieren te Gent. ondanks tegenwerking van de 
officiële scholen, van sommige kolleges en nonnen-
pensionaten en van sommige gemeentelijke instan
ties). 

In feite is het NCOS de zoveelste « overkoepe
lende • Belgische organisatie geworden die meer 
en meer de veilige middenweg bewandelt en die 
daardoor ondergaat in grijsheid en ééntonigheid De 
Jaarlijkse deskundige injektie van • image » door 
een gespecialiseerd reklamebureau maakt dat niet 

_ flOfid. 

Het NCOS heeft nieuw bloed en nieuwe ideeën 
nodig Het moet daardoor zijn pluralistische instel
ling, zijn non-konformisme. zijn kreativiteit én zijn 
doelmatigheid (terug) vinden. 

Veel gemeenten hebben reeds hun ontstemming 
over de gang van zaken in het NCOS !?ten blijken . 
Zij proberen zelf via hun inwoners waardevolle 
projekten te ontdekken of te scheppen en steunen 
diegenen die deze konkrete projekten uitvoeren. 
Zodoende blijft een nauwe band bestaan tussen de 
rijke donor en de ontvangende groep, een band 
\ten samenwerking en solidariteit die veel reëler is 
dan een éénmalige aanwakkering 

Wil 11-11-11 en de niet-noevernementele aktie 
rondom het vraagstuk "an de ontwikkelingssamen
werking uit de impasse geraken, dan zullen drasti
sche veranderingen moeten optreden. 

Het NCOS moet daadwerkelijk een uiting worden 
van de gevoelens die bij de bevolking leven. Waar
om blijft het NCOS een -unitaire vergadering ? De 
uitsplitsing naar de kultuurgemeensnhiappen is niet 
moeilijk te verwezenlijken • zowel administratie, als 
projekten kunnen duidelijk toebedeeld worden aan 
een Vlaams en een Waals centrum eventueel onder 
ren Vlaams Waals, koördinatiekomitee. 

Waarom moef het NCOS voorgezeten worden 
door een uitgesproken politieke figuur, die boven
dien nog strakke bindingen heeft met het officiële 
ontwikkelingswerk ? 

Het NCOS moet duidelijkheid brengen Het moet 
onafhankelijk, vrij en vrank zijn opvattingen kunnen 
verkondigen en het moet als een vernieuwend ele
ment optreden tegenover de konservatief-improvl-
satorische Rijkshulp. Pas wanneer die stappen wor
den gezet, zullen wij weer enig vertrouwen kunnen 
schenken. Met alle respekt voor het voetwerk aan 
de basis, blijven wij tot zolang ernstig voorbehoud 
maken. 

E. DE FACO, 

Volksvertegenwoordiger 

Voorzitter van het Vlaams Centrum voor 

Ontwikkelingssamenwerking v.z.w. 
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