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DE REGERING KLUNGELT VEROER 
Anseele ligt buiten en de regering telt nu acht excellenties minder, maar wat 

IS er m feite veranderd ' Wat is er als werkelijk . nieuw » aanwijsbaar in het 
beleidsplan van de tweede ploeg Leburton ' Het sceptisme in de politieke kringen 
en in de pers blijft buitengewoon groot men gelooft ook vandaag met dat deze 
regering iets zinnigs zal voorstellen tot oplossing van de vele belangrijke proble
men die zich stellen Het is en blijft een onsamenhangend geval, een optelsom van 
tegenstellingen Ze zal zich nog een tijdlang moeizaam verder slepen tot een politie
ke windv.aag ze helemaal wegveegt De herinnering aan deze . tripartite » zal daar
na wel vlug vervagen, en van Leburton zal men alleen onthouden dat hij een qrote 
machtshonger had maar als eerste-minister een lamentabele mislukking werd! 

De regeiing-Leburton heeft op éen terrein wel naam gemaakt : als schandalen 
regering Een regering die er - door de pers en door de oppositie — toe gedwongen 
werd uiteindelijk toch enig --espekt op te brengen voor het politieke fatsoen N,e-
^ fnhtc^ f^ ' 11^^ '"r^^^/ ?̂,*n̂ '̂ .3 °"? gezondheidsredenen » van Anseele. dat is 
slechts kamoeflage Dat de CVP deze kamoeflage toch heeft aanvaard mét de kop
peling aan de regeringshervorming toont weer eens welke ruqqeqraat zii heeft 
als het erop aankomt Het is de pers en de aangekondigde VU-interpellatie d e 
A S ! \" f " ^T^^^ resultaat hebben opgeleverd De politieke verantwoordelijke 
f tJ ion • ''^h !'•'"*,• ""^^^ '^^ ' ^ ^ • ' ^ ° " ^ '^ "°9 '^"9 " 'et af Men kan zich de vraag 
ri P n HP RT^ '^ ' ' " M^* Pai-lement ook gebeuren, naar wie de miljarden gingen 
die in de RTT . verspild . werden Gingen de centen naar prive-personen of is het 
juist «/at in de streek van Bergen werd geschreven dat de BSP zich op deze wiize 
een lukraueve financieringsmethode had opgebouwd voor haar partijaktiviteiten ' 
Luid protest en een grote (geveinsde) verontwaardiging van BSP-zijde zal met 
verhinderen dat dergelijke vragen worden gesteld, en ^ j zullen worden gesteM 
totdat er een duidelijk antwoord op gegeven wordt. ycaiciu 

REGERING 
BOVENOP TIJDBOM 

Naar aanleiding van deze onverkwikkelijke zaak kunnen nog heel wat bedenkmapn 
gemaakt worden Wij zullen ons vandaag beperken tot deze : C d het n S d" 
hoogste tijd dat al wie met het landsbeleid begaan ,s zich eens ernstig gaat a vra^ 
gen in hoeverre de monopolisering van steeds meer machten en middelen m handen 

lelSt e T d p t " ^ ' ^ « ' * ' f ^-P^' i ' ""^" mastodonten tot machteloosheid van 3e Staat leidt en de weg effent voor korruptie op grote schaal ? 

De . tripartite . wil dus nog een tijdje voortklungelen Hoelang dat weet niemanrl 
dat i ' f H p . r ' ' " u ' 'ndruk overheerst dat het geen jaar meer k̂ an aan^pen Wanï 
CVP a l . HP u^f °°^ "'"'.^"''^'^ ^ r " ^ ' ^ ^ " ^' ^«^d een tijdbom gelegd '^owel de 
tema's ervan l k Z n ' ' " h ^ ^ : l ' ' " • " ' ^ i , " 3 ^ ' " "^"^ verkiezingsstrTjd begonnen De 
m Z p kimkpn '^^ elke dag scherper af Hoe ongelooflijk het in 1973 ook 
moge klinken, maar we gaan hoogstwaarschijnlijk naar een nieuwe ideoIoa,<,rhP 
k a m o r p n t ' " T ^f T'''°''" "^'"^ ^'^'^^ ^°ffele" de trommen in ï e ' S e kampen en de oude strijdbanieren worden weer gehesen Het riopl van hp,!io 

l ^ i Z J l I f '̂̂  °'. '"'^'''^ ^'^^*°^^^' munt'sïan uit t l enstlde opvatten 

varpïan's°°ÏÏn^! IZTZT'TT"'i:.""'' ^"^' ''°^ '^'' '^'" ^'*ans . iets . 
nma 91 FpTt ,= I t ^ . ' ^'? afwachting van een nieuwe grondwetsherzie
ning •>] Feit IS dat de verenigde traditionele partijen althans daarover akknnrH ?,;=.„ 

DeïeTe'sTe^r o^ar^,^ - Vlaanderen noch i^ w i l l o n t de natrevormin^be: rd en 
trale oezao Hnpff i ! ^ * ' " "'°^!,^". '" '^"'^ °^^" schatplichtig blijven aan het cln-

Paul Martens 

gevraagd 
Voor onze redaktie : part-time sekretaresse, voor alle voormidda
gen, benalve de zaterdag. Kandidaten dienen op de hoogte te zijn 
van alie kantoorwerk en -organisatie. Kennis van steno strekt tot 
aanbeveling. Sollicitaties met curriculum vitae te richten tot de 
hoofdredakteur van « Wij », Drukpersstraat 20, 1000 Brussel 

Dinsdag kwam premier Leburton in Kamer en Se
naat zijn moeizaam aaneengenaaide nieuwe « rege-
ringsverldaring » voorlezen. Eens te meer bleek dat 
de berg een muis had gebaard : er stond niets 
noemenswaardig in. 's Anderendaags zou daarover 
dan liet debat beginnen in de Kamer en daar zou
den ook de reeds lang aangekondigde interpellaties 
worden gehouden (o.m. van Schiltz over de RTT-
affaire en van Raskin over Ibramco). Het is zover 
niet gekomen, want in de vooravond liepen de op
positiepartijen kwaad bulten omdat diktator Van 
Acker — docile gevolgd door de meerderheid — er 
weer alles in eén adem wiide doorjagen in een zo

veelste nodeloze nachtelijke marathon. Er rest de 
oppositie geen ander middel meer om haar groot 
ongenoegen te uiten over deze door en door onde-
mokratische gang van zaken, iedereen protesteert 
daar geregeld tegen, ook de meerderheidsgroepen, 
maar zij laten weer begaan zodat de oppositie wel 
heibel moet schoppen. 

Toch had onze partijvoorzitter voordien nog de 
kans gekregen om op de tribune te vertellen wat 
hij denkt over de jongste operatle-Leburton. Uit zijn 
betoog hebben wij enkele belangrijke passages 
overgenomen. 

Ik zetel in deze Kamer sedert 
1958 en ik heb reeds heel wat rege
ringen weten komen en gaan, een 
ganse reeks regeringsverklaringen 
beluisterd, maar nooit heb ik een 
regeringsverklaring gehoord of gele. 
zen die zo stuntelig, onsamenhan
gend, vaag en ontoereikend is. 

Het is niet te verwonderen dat 
deze verklaring in de Kamer biezon-
der koud onthaald werd, ook op de 
banken van de regeringspartijen. 

De kritiek is in de pers — met 
uitzondering van enkele socialis
tische partijkranten — algemeen. 

De waarheid is dat niemand nog 
gelooft in deze regering. 

De regeringsverklaring die hier 
voorgelezen werd biedt m haar on
toereikendheid, haar vaagheid, haar 
onvolledigheid nauwelijks stof voor 
een ernstig en grondig debat over 
het regeringsbeleid. 

Deze regering, die een sterke re
gering zou moeten zijn, omdat zij 
in het parlement over een zeer 
ruime meerderheid beschikt, is nu 
negen maanden aan het bewind. 
Wat heeft ze al verwezenlijkt ? 

De eerste-minister heeft een nog
al misleidende en betwistbare op
somming gegeven. 

PARLEMENf MIST ZELFRESPEKT 

Zo ongeveer alles wat deze re
gering op wetgevend vlak er door 
gehaald heeft, werd in weinig de-
mokratische omstandigheden in één 
nachtzitting door het parlement ge
sleurd, de nacht vóór het parlemen
tair verlof begon. 

Ik apprecieer zo'n handelwijze 
niet. Noch voor het parlement, noch 
voor de regering is dergelijk gedoe 
aanbevelenswaardig. Het is onmo
gelijk om op die manier en in der
gelijke omstandigheden het wetge
vend werk van het parlement nog 
als iets ernstigs te beschouwen. 

iedereen spreekt over de noodza
kelijkheid van een herwaardering 
van het parlement. 

Maar het parlement zou in de eer
ste plaats voldoende zelfrespekt 
moeten opbrengen om zich te ge
dragen als een zelfstandigs instel
ling, onafhankelijk van de uitvoeren, 
de macht, van de regering. 

Het parlement mag niet aanvaar
den dat het naar huis gestuurd 
wordt, zoals vorige week gebeurde, 
omdat de regering bang is voor 
de interpellaties die aan de agenda 
staan. 

Het parlement mag zich niet le
nen tot het zielig spektakel van 
uitputtende nachtzittingen, wanneer 
het niet absoluut noodzakelijk is. 

Het parlement zou niet mogen 
aanvaarden dat ministers, die het 
voorwerp zijn van al of niet gegron
de kritiek en beschuldigingen, ver
dwijnen zonder zich voor het parle
ment te hebben verantwoord, zon
der uitleg verstrekt te hebben. 

Een minister die aangevallen 
wordt omwille van zijn beleid moet 
desgevallend in het parlement tot 
ontslag gedwongen worden, maar 
niet verdwijnen zonder zich verant
woord te hebben, door een geka-
moufleerd ontslag wegens ziekte. 

Dit is met van aard klaarheid en 
vertrouwen te scheppen. Gisteren 
nog hebben wij het beleefd dat de 
voorzitter van de Kamer zich tot de 
regering, tot de eerste-minister 
richt om te vragen wat hij moet 
doen in verband met de regeling 
van de werkzaamheden van de Ka
mer, dan wanneer het aan de Ka

mer toekomt zelf te beslissen en 
de regering ter beschikking moet 
zijn van de Kamer. 

Dit alles ondergraaft het prestige 
en het gezag van het parlement, en 
daaraan verhelpt men niet door wij
zigingen aan het reglement van de 
Kamer. 

Het is hoog tijd dat het parlement 
zich hervat en zich opnieuw bewust 
wordt van zijn taak en zijn grond
wettelijke positie. 

GEWESTVORMING : 

BEWUSTE VERWARRING 

In januari van dit jaar is de huidi
ge regering aan het bewind geko
men met als hoofdopdracht de ge
meenschapsproblemen op te lossen 
en de hervorming van de staats-
struktuur door te voeren. 

De vorming van een uitgebreide 
koalitieregering werd uitsluitend ge. 
motiveerd door noodzaak in het 
parlement te beschikken over een 
twee-derde meerderheid. 

Tot wat heeft deze twee-derde 
meerderheid tot nu toe gediend ? 

De regering is begonnen met 
een speciale kommissie op te rich
ten die geen zin had, vermits al de 
regeringspartijen zich op voorhand 
verbonden hadden niets te laten 
wijzigen aan het regeringsschema. 

Thans komt de eerste-minister 
ons — na zovele maanden verkla
ren : « Men kan vaststellen dat 
geen enkel alternatief voorstel 
werd ingediend dat de instemming 
kreeg van alle regeringspartijen ». 

Wat wij voorspeld hadden en wat 
iedereen kon voorzien. Waar staan 
wij nu ? Een vage belofte : « De 
regering zal instaan voor een snelle 
uitvoering van de gewestvorming 
in een Perste fase ». 

De regering wil hierbij rekening 
houden met 3 punten : 
1. Een betere werking en een ratio
nalisering van de bestaande instel
lingen. 
2. De zorg om een vermenigvuldi
ging te voorkomen van de instel
lingen. 
3. Het weer op punt stellen van de 
hiërarchie der macht. 

Maar wie anders dan de partijen 
aan het bewind heeft deze kom-

plexiiieit van instellingen, deze vei^ 
menigvuldiging van instellingen, de
ze versnippering van bevoegdheden 
gewild en op touw gezet ? 

Het euvel dat de eerste-minister 
thans aanklaagt heeft de regering 
gewild en het is niet in het rege
ringsprogramma of in het schema 
van de regering dat een vereenvou
diging te vinden is, wel integendeel. 

Wij zijn gerechtigd de geschapen 
toestand aan te klagen, omdat wl] 
er steeds voor gewaarschuwd heb
ben en er niet akkoord mee gingen. 

Men heeft bewust een vermenig
vuldiging van instellingen en een 
verdeling van bevoegdheden over 
allerlei instanties gewild, omdat 
men geen federalisme wilde, omdat 
men alleen schijn-toegevingen wil
de doen. 

De ervaring met de kultuurraden 
bewijst afdoende in welke mate 
deze zgn. autonome organen on
derworpen zijn aan de voogdij van 
de unitaire, Belgische regering. Dat 
in de schoot van de regering een 
zgn. werkgroep opgericht wordt 
om te onderzoeken hoe men een 
dekreet va nde Kuituurraad zal in
terpreteren en uitvoeren, alsmede 
het feit dat een Franstalig kamer
lid in het parlement de bevoegde 
Vlaamse minister over dit dekreet 
kan interpelleren en een motie van 
wantrouwen indienen, illustreert 
voldoende de onwaarachtigheid van 
de kulturele autonomie. 

DE UITWEG : FEDERALISME 

Er gaan nu stemmen op om te 
wijzen op de noodzakelijkheid van 
een nieuwe grondwetsherziening. 

Wij krijgen wel vlug gelijk met 
onze kritiek op de grondwetshe^ 
ziening, die ongelukkig, gebrekkig 
en ondoeltreffend moet genoemd 
worden. 

Al wat men tot nu toe opgericht 
heeft aan nieuwe instellingen be
vredigt niemand en hetgeen voor
gesteld wordt in zake gewestvor
ming kan alleen de verwarring nog 
vergroten. Deze vermenigvuldiging 
van instellingen en raden hebben 
wij niet gewild. 

Het huidig systeem deugt van 
geen kanten. 

Men motiveert bv de talrijke mi
nisters en staatssekretarissen door 
de aanwezigheid in de regering van 
Vlaamse en Waalse ministers of 
staatssekretarissen voor Kuituur, 
Streekekonomie, Nationale Opvoe
ding, enz. 

Deze horen niet thuis in de cen
trale regering, doch in de uitvoe
rende macht van de gemeenschap
pen. 

Ik wens tegenover dit alles dui
delijk onze oplossing te stellen : 
een federale staatsstruktuur. 

(lees door biz 3) 
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1001 Prachtige HerenovérjasSèn 
van Zuiver ScheeEwolwcuihLt 

..als U kwaliteitskleding tegen fabrieksprijzen wenst te kopen 
betekent dit nu naar SUCCES KLEDING MEYERS rijden 

O p a m p e r 15 k m v a n A n t w e r p e n v i n d t U d e g r o t e m o d e 

specia l is t Ruime p a r k e e r m o g e Ü i k h e d e n s taan er te u w e r 

besch ikk ing En u w reis|e komt er d r i e d u b b e l ui t : ER 

WORDT TEGEN FABRIEKSPRIJZEN VERKOCHT. U w o r d t er 

b e d i e n d d o o r v a k b e k w a m e en e r v a r e n mees te r - k l ee rma

ke rs -ve rkopers , d ie U g r a a g g o e d gek leed z ien en U een 

o v e r g r o t e keuze k w a l i t e i t s k l e d i n g v a n zu i ve r scheerwo l 

k u n n e n a a n b i e d e n En over keus g e s p r o k e n , z o w e l over 

jassen als kos tuums v a n zu i ve r scheerwo l w o r d e n b i | ons 

per 1000 a a n g e k o c h t . W i | w e t e n w a t k w a l i t e i t is en k u n 

nen p r i j zen m a k e n I De beste Europese f a b r i k a n t e n z i |n 

onze leveranc ie rs en w i | h e b b e n de v e r t e g e n w o o r d i g i n g 

v a n b i j na a l l e g ro te m e r k e n . 

WOOLMARK 
CtkONTROLEERD ARTIKEL 

Wol, eerlijk materiaal 

ENKELE VOORBEELDEN : 

— Duf fe lcoats v a n zu i ve r scheerwo l voo r jongens en 
meisjes v i n d t U reeds v a n a f 7 5 0 F 

— M o d e r n e over |as v a n zu i ve r schee rwo l , spec iaa l 
v o o r de feugd 1.995 F 

— Jage rsman te l s v a n zu i ve r scheerwo l voo r he ren 

2 .000 F 
De groots te m e r k e n v a n |agersmante ls v a n zu i ve r 
scheerwo l be taa l t U b i | ons zeker 500 F b e n e d e n 
h u n vas tges te lde prqs. 

— Klassieke heren pordessus v a n zu ive r scheerwo l 
v a n a f 1.500 F 

En de duurs te Engelse k w a l i t e i t e n zoals Teddy 
O b e y , C r o m b y en ve le a n d e r e v i n d t U b i | ons 
r u i m 1.000 F v o o r d e l i g e r . 

SUCCES KLEDING MEYERS heeft als grote specialiteit zijn „BUITENMATEN" als U echt 
nergens terecht komt, vindt U nog keuze in uw maat bij SUCCES KLEDING MEYERS 

WOL KAN NIET NAGEMAAKT WORDEN 
DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER 

KIES DUS ZUIVER SCHEERWOL 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

AA^TSE A*n ^ 0 nAN NSEIOS 

B ^ ^ Wki af te qeven aan de kassa 

\ ^ 1 ^ zeker vóór U uw aankopen doet 

Naam en voo rnaam: 

Straat: nummer: 

Gemeente: postnummer. 
wens mijn kwaliteitskleding tegen fabriekpri|s te kopen 

In een kleine gemeente zijn wij één der tien grootste kledingszaken in dit 

land geworden, daar zijn veel goede reden voor en die moet ook U leren 

kennen ! Het is in uw eigen belang een SUCCES KLEDING KLANT te worden 

BWABA .T W S t 

S U C C E S K L E O I N Q 

E V E R S 

K DE LANGLESTIIAAI i-t i NUL 

CEMEINIÏMU S H EL 

SUCCES KLEDINGMtrERS 
DE GROTE MODÉSEJ^ 
A. DE LANGLEStBAAT 4 - 1 1 ^ 2 6 4 0 NJEL 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 2Q~ UUR ZATERDAG' *OPEN VAN -9 TOT 18 UUR 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel (053)66219 
MAATWERK er zeer grote keus 
kleding . KLAAR O M DRAGEN . 

DEPREZ P.V.B.A 
Vismiin 10^ Oostende 
ZEEVISGROOlHANDEi 

— Prijslijst 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 
ZWEVE2ELE 051/612 84 

TIELT (W V I ) 051/420.15 
GENT 09/25.50.85 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
HEREN DAMES KINDEREN 
Oendermondse steenweg 276 

AALST 

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

Swdikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen Tel 38 74 08 
Andere gewesteliike adressen op 

aanvraag I 

ZON- -EN FEESTDAGEN GESEOÏEN,. 

jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Scheids 
Het huis met fami l ietradi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek rustdag vr i id 14u tot zat I6u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12. 

en gij 
opiniepeiling 

De liberalen (welke liberalen '^j 
gaan vooruit de socios achteruit 
de gele worden grauw maar wat 
de Volksunie betreft geen twijfel, 
achteruit om niet van verdwijnen 
te spreken hm 

Dat de opiniepeilingen door de 
liberalen worden gedaan en ge 
manipuleerd ligt er wel dik op 
Wie heeft er geld genoeg om zich 
daarmee bezig te houden "> Waar 
om geen verkiezinaen nu de libe 
lale partijkens (hoeveel '') er zo 
goed voor staan ' Zou hun smoel 
willen zien na de verkiezingen 
Een ding staat vast waar de blau 
wen het voor het zeggen hebben 
zwellen de brandkofleis en laat de 
kleine man meer zweet voor min 
der welvaart en welzijn, tot meer
dere eer en glorie van schaamte 
loze uitbuiters en belastingsont-
duikeis Denk aan de faciliteiten 
in Luxemburg en andere paradijyen 
voor ontduikers Naar voorzichtige 
schatting gaat het om 50 miljard ' 

Allemaal niets aan te verhelpen 
volgens de blauwe krolle, t is veel 
gemakkelijker de schamele porte-
monee van de kleine man te plun 
deren De miljardairs staan wat 
INDIREKTE belastingen betreft, op 
gelijke voet met de grootste ar 
moezaaiers, we gaan n en gang 

M Tervuren 

ergerlijke 
handelspraktijken 

In het kader van de voorlichting 
van de verbruiker een programma 
punt dat terug te vinden is op biz 
2^ van het aktieplan van de Volks 
une stel ik er prijs op een aantal 
ergerlijke handelspraktijken aan de 
kaak te stellen 

Spekulerend op de zwakte van 
bejaarden en vrouwen uit de ar 
beidersklasse slagen enkele du 
bieuze firma s in ons land er nog 
steeds in gouden zaken te doen 
Ondanks het feit dat de nationale 
verbonden van ouderlingen en ar
beidersverenigingen ettelijke ma 
ten hun afdefingsbesturen over de 
immoraliteit van de praktijken de 
zer firma s hebben ingeficht en hen 
formeel afgeraden hebben zich met 
zulke zaken in te laten worden 
nog steeds massas van dergelijke 
verenigingen in bussen gestopt 
om, onder het voorwendsel van 
een plezierreisje, aan walgelijke 
demonstraties te gaan deelnemen 

Inhakend op ziekte en ouderdom 
en handig misbruik makend van 
de principes van de groepspsy-
chologie brengen demonstrators 
van deze firma s hun dikwijls mm 
derwaardige produkten aan de 
man, met ongelooflijke en onge
oorloofde winstmarges 

Na hun reiskosten en ook hun 
zogenaamd gratis middagmaal be
taald te hebben mogen de oudjes 
gezellig genieten van eindeloze de 
monstraties zodat tenslotte nog 
enkel de tijd rest om op de terug
reis ergens een baancafe aan te 
doen, vooi aleer de - plezier reis -
te beëindigen De slachtoffers van 
wmtsbejag en bedrog komen dan 
s avonds thuis, beladen met een 

aantal apparaten en goederen die 
zij dikwijls helemaal met nodig 
hebben, maar ja zij wilden met 
onderdoen voor hun buren die toch 
ook het nodige hebben gekocht 

Zo bloeit welig een handel op 
de grens tussen wet en korruptie 

Het wordt hoog tijd dat aan deze 
praktijken een einde wordt qe 
steld Onze parlementariërs zouden 
er goed aan doen terzake na te 
gaan in hoeverre er een wetgeving 
op deze handel bestaat en zo de 
wetten bestaan, in hoeverre zij 
worden toegepast 

Als Volksunie moeten wn nn^ 
heftig tegen de immorele praktij
ken verzetten omwille van om, 
programma en omwille van ons 
medemenselijkheidsgevoelen 

E S , Wijnegem 

20 jaar volksunie 

Volgend jaar is het dus twintig 
jaar geleden dat de Volksunie werd 
gesticht Tijdens die twintig jaar is 
er toch heel wat gebeurd waar 
over ons weekblad wellicht meer 
zal schrijven in de nabije toe 
komst Een van die grote dingen 
IS zeker het militantenwerk Het 
zijn nderdaad de kleine Vlaamse 
vrouw en man, die de Volksunie 

F I T O 
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hebben gemaakt; die ervoor ge
zorgd hebben dat thans 21 Volks
vertegenwoordigers en 19 Senato
ren het parlement bezetten Zij zijn 
er de oorzaak van dat de VU thans 
kan rekenen op bijna 600 000 
Vlaamse kiezers De duizenden 
uren plak- en buswerk zijn onbe
taalbaar Allen hebben zij zich in
gezet als idealisten, helemaal be-
langloos zonder hoop op financië
le voordelen, zonder hoop op het 
krijgen van een vetbetaalde job 
Zij hebben hun werk gedaan zon
der zekeiheid op een doorbraak 
van de Volksunie Zij hebben ge
zwoegd met in hun herinnering een 
repressie welke regelrecht gericht 
was tegen het Vlaams Nationalis
me Herhaaldelijk waren zij het 
slachtoffer van vernederingen en 
verdachtmakingen Velen van hen 
werden gebroodroofd of zagen een 
promotie langs zich voorbijgaan 
wegens hun Vlaamse overtuiging. 

Thans komt een nieuwe genera
tie opdagen met nieuwe ideeën, 
met nieuwe politieke taktieken. 
Velen van hen vinden een koljwr-
tage uit de tijd velen zeggen dat 
plaktochten uit de mode zijn Bus-
werk wordt toevertrouwd aan de 
post enz Alhoewel ikzelf bij die 
jonge generatie hoor toch ben ik 
soms bang voor die moderne gang 
van zaken Men kan zich op dit 
ogenblik de vraag stellen of de 
Volksunie inderdaad door de nieu
we taktieken voldoende overkomt 
bij de publieke opinie "> Ik vrees 
dc-t het antwoord met zo positief 
zou uitvallen 

Het zijn de kolportages. de plak
tochten enz die de VU naar bui
ten hebben gebracht Het waren 
misscnien eenvoudige middelen, 
maar ze sloegen in zij toonden 
dat de VU er was ' ' ' Wanneer 
men denkt dat nu de TV en radio 
het wel doen heeft men het glad 
verkeerd voor ' Zij zwijgen ons 
dood als dit maar enigszins mo-
gehjk is 

Meer dan ooit is het nodig de 
straat op te gaan ' Er staan daar
voor inderdaad technische en mo
derne middelen ter beschikking, 
maar de affiche het pamflet en 
op sommige plaatsen de kalkem-
mer doen het ook nog altijd ' 

Men kan uren leuteren over 
abortus en andere zaken maar het 
doel van onze partij mag men daar
door niet uit het oog verliezen en 
dat IS nog steeds een mooier en 
beter Vlaanderen in een leefbaar 
Befgie door Federalisme, of niet 
soms ' De Volksunie zal ook in 
1974 niet sterker worden door 
veel gepraat en ellenlange verga
deringen Het IS tenslotte de 
Vlaamse kiezer die ons nog beter 
moet leren kennen De straatpropa-
ganda is in dat verband nog steeds 
van toepassing, wat sommige zgn 
deskundigen ook mogen beweren ' 

W S, Molenstade 
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(vervolg van biz t) 

Twee deelstaten, met eigen wet
gevend orgaan en met eigen uitvoe
rend orgaan, met eigen financiële 
inkomsten, met een eigen bevoegd
heid en een eigen verantwoordelijk
heid. 

Brusse! geen derde deelstaat, 
maar een eigen statuut dat waar
borgen moet geven voor de Vlaam
se aanwezigheid in het hoofdstede
lijk gebied, dat anders geen hoofd
stedelijk gebied kan zijn. 

Wat wi| voorstaan is een klare 
duidelijke federale struktuur, waar
van voldoende voorbeelden te vin
den zijn in de talrijke bestaande 
federale staten. 

Het is nu niet het ogenblik om 
daarover uit te weiden, wij hebben 
trouwens onze opvattingen, ons 
programma reeds dikwijls genoeg 
uiteengezet, mondeling en schrif
telijk. 

De pogingen om de natuurlijke 
evolutie af te remmen en af te lel
den naar schijn-oplossingen, het 
oprichten van allerlei instellingen, 
die allemaal overgaan tot her aan

werven van personeel en het uit
bouwen van eigen kaders, wat over
bodig is en geldverspilling, vermits 
het de bestaande departementen 
of onderdelen van bestaande de
partementen zijn die met hun per
soneel dienen overgeheveld te wor
den, kan alleen een rationele op
lossing in de toekomst bemoeilij
ken. 

Wat er gebeurt Is de logenstraf
fing van de intentieverklaringen 
van de eerste-minister. 

Met de oplossing van de gemeen
schapsproblemen is deze regering 
geen stap verder gekomen. 

de inflatie holt verder door 

De sociale onrust die in het land 
heerst bewijst de tekortkomingen 
van de regeringen ook op het stuk 
van de sociale politiek. 

Deze sociale onrust is afdoende 
te verklaren door de voortdurende 
stijging van de levensduurte, door 
de aantasting van de koopkracht. 

Sedert jaren heb ik in deze Ka
mer aangeklaagd wat de vakbonden 

nu pas schijnen ontdekt te hebben : 
dat de aanpassing van wedden en 
lonen aan de stijging van het index
cijfer voor een deel bedriegelijk is 
door de stijging van de beiastings-
schalen. 

Het is toch sedert lang geweten 
welke meeropbrengst aan belastin
gen de Staat haalt uit deze nomi
nale loonsverhogingen. 

Ik heb herhaaldelijk gewezen op 
de sociale gevolgen van de inflatie, 
inflatie die alleen voor de staatsfi-
nancies een goede zaak is. 

De aktieve bevolking, arbeiders 
en bedienden, ambtenaren en on
derwijzend personeel, verdedigen 
zich tegen de aantasting van hun 
reëel inkomen, van hun levenspeil, 
door stakingen en eisenprogram
ma's. 

Maar het meest beklagenswaardig 
in onze maatschappij zijn diegenen 
die nog het meest en het bitterst 
te lijden hebben onder deze toe
stand en die zonder verweer zijn, 
die niet kunnen staken : de ouden 
van dagen, de gepensioneerden, de 
sukkelaars in onze welvarende sa

menleving, dfe moeten ieven van 
een schamel pensioentje (hoeveel 
zijn er die een onvolledig pensioen 
hebben ?), van hun spaarcentjes, 
die wegsmelten. 

Het is ongehoord de eerste-mi
nister schaamteloos te horen ver
klaren dat geen nieuwe belastingen 
werden ingevoerd, alsof verhoging 
van bestaande belastingen, verho
ging van allerlei tarieven van over
heidsdiensten, de druk op de ge
meenten om hun belastingen te ver
hogen, alsof dat alles voor de men
sen niet het zelfde effekt heeft. 

De Volksunie is bekommerd om 
het lot van de zgn. « achtergeble
ven groepen » in onze samenleving. 

Wij zijn bereid een vooruitstre
vende sociale politiek te voeren om 
aan deze toestanden radikaal te 
verhelpen welke offers daarvoor 
ook moeten gebracht worden. 

Onze maatschappij moet in staat 
lijn om aan iedereen een mens
waardig bestaan te verzekeren door 
een verzekerd minimum-inkomen 
dat beantwoordt aan de reële nood-
wendigheden in een periode van 
snel stijgenëe tevensduwte. 

GEDAAN MET DE 
FRANSE KOMPLIMENTEN 
IN VLAANDEREN! 

Gillet, de « fraktieleider » van de twee
koppige Brusselse liberale scheurpartij 
(fLDP) richtte vorige woensdag in de Kamer 
een aanval op het dekreet tot vernederland
sing van het bedrijfsleven in Vlaanderen. Hij 
sleurde er vanzelfsprekend al de « argur>:e"-
ten » bij die tijdens de voorbije weken in 
fransdolle Brusselse kringen de ronde deden. 
Onze Antwerpse volksvert. Reimond Mat-
theyssen had een repliek klaar, maar hij is 
niet meer aan bod gekomen doordat de op
positiepartijen even later de zaal verlieten 
uit protest tegen de zoveelste opgedrongen 
nachtzitting. Wij geven hieronder de voor
naamste gedeelten uit deze repliek toch even 
weer. 

« Het Brussels-Waals offensief tegen het 
dekreet is in de voorbije weken in drie fazen 
verlopen. Eerst vocht men het beginsel zelf 
van het dekreet frontaal aan in naam van de 
« vrijheid ». De werkgever moet de « vrij
heid . hebben de taal te gebruiken die hij 
verkiest. Alsof de werknemer niet veel méér 
het recht zou hebben zijn eigen taal te ge
bruiken in zijn eigen streek ! De . vrijheid » 
van de werkgever wordt in vele gevallen 
dwang op de werknemer. De Franssprekenden 
misbruiken de vrijheid om wantoestanden te 
handhaven, terwijl de Vlamingen verplicht 
zijn een beroep te doen op wet of dekreet 
om hun rechten veilig te stellen. De Lande
lijke Bediendencentrale » heeft herhaaldelijk 
geprobeerd door overleg met de patroons 
tot normale taaitoestanden te komen. Ver
geefs, zodat een wettelijke maatregel nood
zakelijk werd. Naar een woord van Lacordaire 

is het, in de strijd tussen de sterkere en de 
zwakkere, de wet die vrijmaakt en de vrijheid 
die verdrukt. Het beginsel van het dekreet 
is onaanvechtbaar. 

Dan kwam de tweede faze. Minister Glinne 
verklaart zich akkoord met het beginsel van 
het dekreet, hij durft het niet frontaal aan
vallen, maar tracht het kwaadwillig toe te 
passen in de hoop het aldus te kunnen kelde
ren. Hij schort het verlenen van arbeidsver
gunningen voor gastarbeiders in Vlaanderen 
op, onder het voorwendsel dat hij hen wil 
behoeden voor bestraffing ! Pure huichelach
tigheid, want geen enkele (gast)arbeider kan 
door het dekreet gestraft worden. Het was 
een gemene slag onder de gordel, met de 
bedoeling de Vlaamse ekonomie te schaden 
en daardoor het dekreet onmogelijk te ma
ken. Door de felle reaktie in Vlaanderen zag 
de regering zich verplicht minister Glinne 
ertoe te dwingen opnieuw arbeidsvergunnin
gen af te leveren. 

Toen ook dat mameuver mislukt was, haal
den de Franstaligen een nieuwe smerige 
streek uit. Dat is de derde faze. Volgens 
staatssekretaris Dhoore en CVP-voorifter 
Martens hebben de Franstaligen ambassades 
en vreemde investeerders bewerkt met de 
bedoeling nieuwe investeringen in Vlaande
ren te verhinderen en nieuwe investeerders 
naar Wallonië te lokken. Terwijl diezelfde 
Franstaligen een voortdurend beroep doen 
op de Vlaamse centen, trachten zij de Vlaam
se ekonomie te kelderen. Dit is het treffende 
bewijs dat het beroep op de nationale solida-
••iteit huicheisrii pn '"'^°-=-^bedrog is. 

OPEN BRIEF 

AAN RENAAT VAN ELSLANDE 

Minister van Buitenlandse Zaken 
Bij het nakend GVP-kongres over buiten

lands beleid en na uw zwakke en dubbelzin
nige houding inzake de Portugese gruwel
daden in Afrika en de Chileense junta moet U 
zich als Vlaamse demokraat wel voelen tus
sen hamer en aambeeld. 

De resoluties die aan het GVP-kongres 
zullen worden voorgelegd stroken geenszins 
met het traditioneel buitenlands beleid dat 
U, in de lijn van Uw voorgangers, voortzet. 

Wat nog zwaarder doorweegt : Uw be
slissing de Belgische ambassadeur, na de 
moord op Allende en de wrede afrekening 
met zijn medewerkers, terug naar Ghili te 
sturen, zogezegd om . humanitaire » redenen 
stond in schrille tegenspraak met de over
duidelijk meerderheid van de ooenbare opi
nie in gans het land. Uw beslissing kan al
leen maar als een aanmoediging, minstens 
een erkenning van de bloedige staatsgreep 
In Ghili worden uitgelegd. 

De konservatieve kaste, die het Ministe
rie van Buitenlandse Zaken nog steeds be
heerst, heeft onverholen sympathiën voor 
reaktionaire regimes, wat duidelijk wordt 
weerspiegeld in Uw aarzelend NAVO-beleid 

Wanneer politieke voormannen om oppor
tunistische, ja zelfs om humanitaire rede
nen hun beginselen prijs geven, staat geen 
rem meer op hun beleid en worden zij ge
makkelijk . kollaborateurs .. Tot zulke hou
ding hebben, helaas, ook politieke leiders 
zich laten verleiden tijdens de tweede we
reldoorlog. 

Dat eindelijk, na 140 jaar Belgisch bewind, 
•en Vlaming het departement van Buiten
landse Zaken ging beheren, was een nieuw 
eeluid en wettigde in Vlaanderen een zeker 
vertrouwen. Maar U zijt de gevangene geble-
J^nio"^" t®, l^onservatieve burcht die Bui
tenlandse Zaken heet. Klakkeloos hebt U een 

kabinet overgenomen dat bij de Vlamingen 
weinig krediet bezat, en ook in de politieke 
direktie van Buitenlandse Zaken kwam qeen 
verandering. 

Geen demokraat in Vlaanderen heeft ver
geten dat wijlen P.H. Spaak, na de vestiging 
van net NAVO-hoofdkwartier in België door 
ITT werd ingepalmd, dezelfde ITT die alge
meen als medeplichtig wordt beschouwd 
voor de ondermijning en de likwidatle van 
Allende in Chili. 

ik hoop dat het GVP-kongres - en voor
al de demokratische vleugel en de jonge
ren — U zal vragen wat er reeds is veran
derd in onze buitenlandse politiek sinds U 
de leiding van dit departement overnam ' 

De Vlaamse en demokratische opinie her
kent zich moeilijk in Uw buitenlands beleid 
Een grondige demokratisering hiervan — 
inkluis van Uw geheime macht inzake wa-
penleveringen - kan gewoonweg niet door
breken indien het bestuursapparaat zelf niet 
grondig v.'ordt gedemokratiseerd 

De vervlaamsing van de diplomatie werd 
— mede dank zij Fayat — in stijgende lijn 
verwezenlijkt. Maar wat de demokratisering 
betreft, staan wij niet verder dan een kwart 
eeuw geleden. 

In Benelux-verband worden U nochtans 
mogelijkheden geboden en Uw eigen partij 
zal binnen enkele dagen wellicht stuwen in 
een meer demokratische richting. 

Dat een Vlaming minister van Buitenland
se Zaken IS geworden, dreigt een schijnre-
sultaat te zijn van de Vlaamse ontvoogding 
mdien deze ommekeer niet zou leiden naar 
een grondige demokratisering. 

dr. m. coppieters 
sen ior 

Het dekreet heeft een uitgesproken sociale 
bedoeling nl. de opgang van de Vlaamse 
werknemer mogelijk te maken van de basis 
tot de top. Uit een studie blijkt dat in 67% 
van de bedrijven in Vlaanderen de kennis 
van het Frans nog altijd een absolute voor
waarde is tot bevordering en primeert boven 
de technische bekwaamheid (prof. Deleeck). 
Het dekreet wil deze wantoestand opruimen 
en van de streektaal eindelijk ook de bedrijfs-
taal maken, zoals overal ter wereld op een 
of andere kolonie na. Tegen de eensgezinde 
eis van de Vlaamse volksvertegenwoordiging 
IS een vloedgolf van hetze en kwaadaardige 
leugen opgestoken. 

De h. Gillet heeft beweerd dat vreemde 
werknemers en werkgevers een eksamen in 
het Vlaams zullen moeten afleggen. Men 
heeft geschreven dat alleen in uitzonderlijke 
gevallen een vertaling mogelijk is en men 
verwees daarbij naar art. 5. Welnu, dat arti
kel schept niet de . mogelijkheid • van ver
taling maar legt de verplichting op, en verbe
tert aldus de bestaande wetgeving terzake 
Ue Waalse en vreemde arbeiders in Vlaande
ren zijn aldus beter beschermd dan de Vlaam
se en vreemde arbeiders in Wallonië Boven
dien zijn de feitelijke tegemoetkomingen voor 
Waalse en vreemde arbeiders steeds veel 
ruimer geweest in Vlaanderen dan voor 
Vlaamse en vreemde arbeiders in Wallonië 
Dat zal ook in de toekomst ook zo blijven al
leen al omdat de Vlamingen meer talenkennis 
hebben dan de Walen. 

Men heeft gesproken van gestapopraktij-
ken in verband met het toezicht op de toe
passing van het dekreet. Welnu, de ambte
naren die over die toepassing moeten waken 
hebben precies dezelfde bevoegdheden als 
'^°n u *°^Passing van de sociale wetten 

De h Gillet en anderen hebben gezegd dat 
net dekreet ongrondwettelijk is. Welnu hei
werd juist aangenomen in toepassing' van 
art. 59 bis van de grondwet 

Men heeft nog wel meer nonsens uitge
kraamd : het dekreet zou . onmenselijk . 
zijn en in strijd met het handvest tot verdedi
ging van de rechten van de mens ! 

Wij hebben van de Walen zeker geen les
sen te krijgen inzake sociale en menselijke 
betrekkingen als men nagaat hoe de Vlamin
gen m Wal onië steeds in het Frans werden 

handeld ^" '̂® """^''^^ *^ ' ' ' ' ^ " ''^• 
Wij hebben van de Walen geen lessen in

zake mensenrechten te ontvangen • in Wal
lonië werden ooit Vlamingen ter dood veroor
deeld en terecht gesteld omdat de Waalse 
rechters geen Nederlands verstonden 

WIJ ontzeggen de Franstalige Brusselaars 
eik recht ons de les te lezen inzake sociale 
betrekkingen zolang Vlaamse werknemers in 
het Brusselse in het Frans worden bevolen 
en de sociale dokumenten er - in strijd met 
de Belgische wetgeving _ aan Vlamingen 
verder in het Frans worden afgeleverd Zo
lang talloze Franstalige Brusselaars weigeren 
Nederlands te spreken met Vlamingen ook 
al kennen ze onze taal. 

Wij ontzeggen Walen en Franssprekenden 
het recht ons de les te lezen inzake rechten 
van de mens en op taalgebied. Wij zijn het 
met vergeten hoe Vlaamse jongens aan de 
IJzer de dood werden ingejaagd op komman-
do van mensen die hun taal niet eens verston
den ! 

• °,^ onbeschaamdheid van de Franstaligen 
in dit land kent blijkbaar geen grenzen. Dit 
del<reet is in zijn opzet door en door sociaal 
Met zal de taaldwang van een anti-sociale 
onvo kse, franskiljonse patroonskaste ophef
fen. Het zal de flinke krachten van de basis 
de weg vrijmaken naar de top, die tot nog toe 
door een taaimuur was versperd. Het zal de 
individuele opgang mogelijk maken, de be
langen van de bedrijven ten goede komen 
en de Vlaamse ekonomie dienen 

Dit dekreet zal Vlaanderen socialer, demo-
kratischer en Vlaamser maken, zonder de 
rechten van anderstalige werknemers te scha

wl: L^'"^ ^^ waarden waarvoor wij ons 
««60 W^ven inzetten ^ 

EEN SPOORSLAG 
TOT VERNIEUWDE 
AKTIVITELTI 

De jongste opiniepeiling, uitgevoerd op 
verzoek van de dagbladen « Het Laatste 
Nieuws » en « Le Soir », viel niet erg gunstig 
uit voor de Volksunie. Er schijnt sinds febru
ari van dit jaar zich een geleidelijke terug
loop af te tekenen in onze elektorale aan
hang. Einde september zou de VU zelfs 0,4% 
minder kiezers hebben gehad als bij de ver
kiezingen van november 1971 (Kamer). 

Zoals steeds mogen wij ook nu niet zweren 
bij zo'n peilings-uitslag, maar de trend geeft 
toch te denken. Op alle vlakken in de partij, 
en niet het minst bij de topleiding, moet nu 
ernstig worden nagegaan wat er eventueel 
schort aan ons •< imago » bij de kiezer, aan 
de wijze waarop wij propagandistisch naar 
buiten treden. 

Al te haastige konklusies zijn daarbij even 
verkeerd als een té zorgeloos wegwuiven 

van deze cijfergegevens. Morgen kan er 
weer een betere uitslag uit de bus komen, 
of de trend zet zich verder door, om het even 
steeds moeten wij bereid zijn onze tematiek' 
en orize werking te toetsen aan de snel 
veranderende gegevens in de politiek. 

Eén besluit mogen wij er alvast uit trek
ken, zonder enig gevaar daarmee de bal mis 
te slaan : op elk vlak dient de aktiviteit nu 
extra te worden opgedreven. Wij laten ons 
in genendele ontmoedigen omdat de wind 
tijdelijk wat minder gunstig waait. Laten wij 
onze politieke tegenstrevers — die misschien 
al geneigd zouden zijn hoera te roepen — 
nog eens héél duidelijk maken dat wlf geen 
konjunktuurridders zijn, maar politieke «woes-
tijndieren •• die het héél lang kunnen vol
houden in de moeilijkste omstandigheden om 
uiteindelijk toch ons doel te bereiken ! 

ZIJ DANSTEN SLECHTS 

EEN ZOMER... 

In de gigantische eerste . ploeg . van Leburton werden twee 
vrouwen opgenomen. Weinig, maar het gebaar was er toch Me
vrouw Petry, vvaarvoor Leburton vroeger een boontje had, viel btj 
haar meester blijkbaar in ongenade. Ze deed het op - Ontwikke
lingssamenwerking . anders niet zo slecht, vatte haar werk 
f i r / l ^ ^ n r-M^*,.^*""'' blijkbaar niet in dat karnavaJeske ge-
zelschap. Ontwikkelingssamenwerking gaat nu naar de B r u s s e l 
play-boy (ahum..,) Cudell, die ook nog de . Brusselse Zaken . 
beheert : twee aangelegenheden die misschien toch wel méér 
met elkaar te maken hebben dan wordt aangenomen... En me
vrouw Verlackt jGVP) moet ook gaan, tot grote woede van de 
Katoheke Arbeidersvrouwen. Misschien is het mens zelf wel 
enigszins opgelucht : als gevolg van het . koopje » tussen CVP 
en BSP op 11 juli j . l . moest zij immers binnenkort beginnen met 
een voorlichtingskampanje (van 25 miljoen frank) over voorbe
hoedsmiddelen... Niettemin, het weren van de vrouwen uit de 
regering is een felle klap in het gezicht van allen die het ernstig 
menen met de gelijkberechtiging van de vrouw, waar de laatste 
jaren zoveel lippendienst wordt bewezen 

De regeringswijziging geeft overigens te denken over de wijze 
waarop in België momenteel geregeerd wordt. Ministeriële op
drachten worden verwisseld en uitgedeeld als speelgoed. Met 
aHes en nog wat houdt men daarbij rekening, behalve met enige 
bekwaamheid om de job goed te doen. Niet te verwonderen dat 
steeds meer mensen de politiek een rotte boel vinden 

duits belgië weer sterker onder 

Waalse voogdij 

Nadat de PSC haar Duitse bescher
meling Weynand tweemaal had laten 
vallen en uiteindelijk de schuld voor 
zijn niet-koöptatie op de CVP had af
gewenteld ; 

nadat de Duitse Kultuurraad er na 
veel vertraging toch gekomen was, 
zij het dat de bevoegdheid ervan ver 
onder die van de beide andere ge
houden werd ; 

nadat een staatssekretaris voor de 
Oostkantons (en toerisme) aangeduid 
we I'd ; 

nadat hiervoor als titularis de frans
kiljonse . Alt-belgier . Willi Schyns 
aangesteld werd, 

is dit hele kaartenhuisje ten offer 
gevallen aan de opkalefatering die 
eerste-minister Leburton zijn ploeg 
dringend moest doen ondergaan. 

Schyns zelf heeft in een radio-inter-
vieuw gewezen OD de ondoordachtheid 
van deze afschaffing en op de ernst 
waarmee men daar in de Oostkantons 
zal aan tillen. 

Nu ze ginder pas op weg waren om 
te geloven dat ze in een - geregionali
seerd » België (wat dit ook weze) er 
wat beter aan toe zouden zijn, wordt 
deze prille illusie uiteen geblazen door 

lompe partij-politieke doseringen en 
door persoonlijke belangenstrijd. 

Het is onwaarschijnlijk dat in de 
Brusselse kabinetten iemand beseft dat 
Leburton hiermee te werk gegaan is 
als een olifant in een Oost-Belgische 
porseleinenwinkel. Alleen de PSG had 
het door. Die heeft zich tegen de af
schaffing verzet. Niet om de Duitstali-
gen ter wille te zijn. Alleen om haar 
stroman Schyns in het zadel te houden 
en de Duitstaligen koest. 

De Walen hebben nu — eens te 
meer — in hun kaarten (moeten) laten 
kijken. De Oostkantons worden wel 
met helemaal afgeschaft, maar ze ko
men onder de voogdij van een Waalse 
PSC-minister Hanin (samen met Weten
schapsbeleid en Toerisme !). Deze si
tuatie biedt het voordeel dat ze veel 
duidelijker en welsprekender is dan de 
vorige. 

De waarschuwingen van de . Grenz-
echo •> hebben niet mogen baten. De 
eerste-minister heeft zelf de kamoefla-
ge weggetrokken, de Waalse BSP heeft 
koren gegoten op de molen van de 
Partei der Deutschprachigen Belgier. 

karel jansegers. 
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AKTIEKGMITEE 
SABENA 

Een aantal verenigingen (cfr lijst hierbij) hebben een Aktlekomltee opgericht 
om de « taaiwantoestanden » in Sabena te bestrijden en zo vlug mogelijk een ge
zonde regeling op dit gebied te bekomen, o.m. door een stipte toepassing van de 
wet van 2 augustus 1963 op het gebruik der talen in bestuurszaken. 

Breeds drie gemeenten van de federatie Zaventem hebben het Aktlekomltee 
hun volledige steun toegezegd, in de eerste plaats wegens het feit dat Sabena-
Zaventem een sterk verfransende faktor is in Zaventem en omliggende gemeenten. 

Sabena stelt te Zaventem inderdaad een paar duizend Franstaligen te werk die 
zich in de streek gevestigd hebben en gans het handelsleven, alsook de openbare 
sektor, in kontakt met het publiek, zoals post en telegraaf, trachten te verfransen. 

Dit speelt des te sterker dat twee derden van het werkliedenpersoneel van 
Sabena Vlamingen zijn maar dat hoe hoger men de top benadert hoe minder men 
Vlamingen aantreft. Vijf en dertig ten honderd van de bedienden zijn nog Vlamin
gen, maar bij het kaderpersoneel zijn er nog geen 20%. Bij de mensen die met 
Sabena in kontakt komen moet dan ook nog steeds de idee ingang vinden dat men 
franstalig moet zijn om op de sociale ladder vooruit te komen. 

Het Aktlekomltee eist dat voor de uitvoeringsdiensten te Zaventem een taai-
kader zou uitgevaardigd worden dat de betrekkingen voor twee derden toewijst 
aan de beambten van de Nederlandse taalrol. Het spreekt vanzelf dat de inschrijving 
op taalrollen, wat ook nog steeds niet heeft plaatsgevonden — tien jaar na het in 
voege treden van de taalwet — moet gebeuren op basis van de kriteria vooropge
steld door de taalwet van 1963. 

Voor de centrale diensten eist het Aktiekomitee een 60 N-40 F-verdeling der 
betrekkingen, o.m. op basis van het bevolkingscijfer van de Vlaamse, resp. van de 
Waalse gemeenschap. 

Ook met het taalgebruik loopt het helemaal verkeerd in de Sabena. 
Ook te Zaventem is de binnendiensttaai het Frans. Weliswaar betoogt Sabena 

steeds dat al haar personeelsleden hun eigen taal mogen gebruiken maar daar is 
niets van aan, tenzij die taal het Frans is. De Franstalige oversten bevelen hun 
Nederlandstalige ondergeschikten steeds in het Frans. Wanneer Nederlandstalige 
ondergeschikten het lef hebben Nederlands te spreken in dienstverband worden 'zij 
door hun oversten in de hoek gedrumd en zien zij hun bevorderingskansen verloren 
gaan, soms zelfs loopt hun betrekking gevaar. 

Dat is wel duidelijk tot uiting gekomen nu Sabena een paar maanden geleden 
werknemers wilde afdanken omdat zij overbodig geworden waren. Deze « overtalli-
gen » werden in het zogeheten « mutatiecentrum » geplaatst maar bij de aanduiding 
van deze « overtalligen - heerste heel'wat willekeur. 

Wie niet in het mutatiecentrum terecht kwam was de heer Dieu, direkteur-
generaal van de Sabena. Nochtans werd zijn benoeming tot direkteur-generaal, en 
die van de heer Nys tot adjunkt-direkteur-generaal, door de Vaste Kommissie van 
Taaltoezicht strijdig verklaard met de taalwet omdat beiden Franstalig zijn en de 
taalwet een gelijke verdeling der hogere betrekkingen voorschrijft. Wij mogen dus 
zeggen dat één van beiden althans volgens de Belgische wet volledig overbodig is. 
Vandaar één van de meegedragen slogans in deze prikaktie. 

Het Aktiekomitee heeft gemeend dat het de kommunautaire problematiek van 
de Sabena meer in de belangstelling van het grote publiek moest brengen. Daarom 
deze eerste aktie, en het zal niet bij deze ene blijven. 

De Sabena is 50 jaar geworden. Sedert haar ontstaan heeft zij steeds de Vlaam
se gemeenschap miskend. Het heeft nu allemaal lang genoeg geduurd, te meer dat 
zij sedert bijna 10 jaar de taalwet had moeten toepassen en deze klaarblijkelijk nog 
iedere dag overtreedt. Het Aktiekomitee wenst dit incivisme van de Sabena publiek 
aan de kaak te stellen. 

Nu ingevolge het dekreet op de vernederlandsing van het bedrijfsleven in 
Vlaanderen in de bedrijven te Zaventem de werknemers in het Nederlands zullen 
bevolen worden wordt het tijd dat ook de Sabena in haar diensten te Zaventem be
sluit voor haar Nederlandstalige werknemers voortaan het Nederlands als werk
taal te gebruiken. 

toegetreden verenigingen 

W A , Verbond Vlaamse Academici. 
ANV, Algemeen Nederlands Verbond. 
KVIV, Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. 
VVT, Vlaams Verbond van Technici. 
Vlaams Geneesheren Verbond. 
VOS, Verbond Vlaamse Oudstrijders. 
Komitee der Randgemeenten. 
IJzerbedevaartkomitee. 
VVO, Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel. 
KWB, Katolieke Werklledenbond, afdeling Brussel. 
VVL, Vereniging Vlaamse Leerkrachten. 
ANZ, Algemeen Nederlands Zangverbond. 
Vlaams Komitee voor Brussel. 
W B , Vlaamse Volksbeweging. 
TAK, Taal Aktie Komitee. 
Vermeylenfonds. 
Gemeenten die hun steun toezegden : Zaventem, Sterrebeek, Meisbroek. 
Ook de federatie Zaventem heeft haar steun toegezegd aan het Aktiekomitee. 

eerste prikaktie 

Braafjes stond een groepje Brabanders mekaar op te wachten aan de St.-Maartens-
kerk te Zaventem. Het Aktiekomitee Sabena (Grote Markt 18 — 1000 Brussel tel. 
13.24.24) onder leiding van Paul Stoppie (VVO) en Luk Deleu (VVB), had ons opge
roepen om de pas 50 jaar-oude Sabena even op de tenen te gaan trappen. 

De sliert wagens werd netjes geparkeerd in de buurt van de rijkswachtwagen 
die ons voor was ! En dan netjes naar binnen ; een tiental spandoeken onder de 
jass«n geborgen. Daar begon het : een lange rij doorheen de lOOm-lange hal, die 
uitkijkt op de inschepingsvloer. Honderden reizigers keken verrast op ; buiten
landers trachten een vertaling te vinden. Heel wat personeelsleden duimden ver
rast en blij. 

Plots doken dan de « broeders van liefde » op in een echte Palestijnse stijl : de 
stengun in de hand I In het verhoorlokaal viel het echter mee : onze parlements
leden, Bob Maes en Willy Kuijpers, trokken de verantwoordelijkheid naar zich toe 
en schreven een « duidelijke verklaring » voor de hele ploeg. 

De Sabena weze echter verwittigd : het is slechts een vriendelijke inzet... 

Even voor de regeringswijziging 

bekend werd, gingen er geruchten 

dat ook de West-Vi'aming Lavens 

voor de bijl zou gaan. Je weet wel , 

de «staatsman» die de vogelvangst 

weer toeliet nadat zijn partijgenoot 

Tindemans ze afgeschaft had. Maar 

Lavens bleef. De regering is waar

schijnlijk onder de indruk gekomen 

van de vele vogelvangersbetogin-

gen die er geweest zijn. Betogingen 

waarin men op zelfgemaakte bor

den verschrikkelijke bedreigingen 

kon lezen, zoals op bovenstaande 

foto. O heerlijk land van pateekes 

en friet 1 

De Walen hadden het de vorige week erg 
druk met de rel over het voorzitterschap van 
hun Kultuurraad. Toch blijft het dekreet tot 
vernederlandsing van het bedrijfsleven zijn 
schaduw tot beneden de taalgrens werpen. 

Ie rappel (Charleroi) 

Pol van Dromme roept tot eendracht op 
teneinde het uiteenvallen van de Belgische 
staat te voorkomen. 

« Nu, na het rampzalig septemberdekreet, 
geeft men er zich rekenschap van dat het 
nuttig, ja noodzakelijk ware geweest, de ge
westelijke vergaderingen aan het toezicht 
van de Raad van State te onderwerpen. Ver
standige mensen hadden de wens uitgedrukt 
dit beschermingsmechanisme in te stellen. 
De heer Tindemans heeft zopas laten weten 
dat geweigerd werd, op deze wens in te 
gaan. Onder welke druk ? Uit toegeeflijk
heid tegenover welk opbod ? Wij kennen het 
antwoord :.omdat de federalistische partijen 
de anderen angst aangejaagd hebben. 

Wij zitten nu met de gevolgen. En para
doxaal genoeg — zoals wel meer gebeurt in 
de politiek — zijn zij die het hevigst protes
teren dezelfden als die welke deze gevolgen 
onvermijdelijk gemaakt hebben. 

Er is geen twijfelen aan dat de morgen, 
net zoals gisteren, vrees zal aangejaagd wor
den. Maar ditmaal mag het niet meer luk
ken ». 

Ie progres (namen) 

« De h. Omer Vanaudenhove heeft moedig 
stelling genomen toen hij in het openbaar, 
op een vergadering van Brusselse liberalen, 
verklaarde dat de Vlaamse Kultuurraad een 
grove vergissing begaan heeft door het 
septemberdekreet te stemmen (...), 

Wij willen er toch de aandacht op vestigen 
dat de h. Vanaudenhove het woord voerde 
voor Franssprekende Brusselaars. Graag zou
den we hem op dezelfde wijze een Vlaamse 
vergadering horen toespreken. Maar zal hij 
dat doen ? ». 

(Jacques purgère) 

la dernière heure ( brussel) 

« Het beruchte dekreet heeft zulke absurde 
gevolgen dat de PLDP helemaal gelijk heeft, 
van de nationale PVV algehele klaarheid te 
vorderen zodanig dat allen die achter haar 
staan de onnoemelijke maatregelen veroor
delen waaraan men de burgers wil onderwer
pen. Moed is een deugd. De « deugdzamen » 
moeten dan maar hardop verklaren wat ze 
stilletjes zeggen en het dekreet doen ver
vangen. 

Anderzijds is het volstrekt klaarblijkend dat 
de raadpleging van een bevolking die getrof
fen wordt door wettelijke maatregelen welke 
men haar wil opleggen — vaak tegen de zin 
van haar meerderheid in — een demokrati-
sche en liberale onderneming is. (...). 

Men dient weliswaar rekening te houden 
met de psychologische faktor die in de ande
re nationale gemeenschap speelt tegenover 
dat wat deze aanziet als even fundamenteel 
voor haar voortbestaan als wij zelf of als de 
Frans-Kanadezen dit doen. 

(...) Tenslotte is het noodzakelijk dat Brus
sel niet een onder-gewest weze maar wel een 
volwaardig gewest, met evenveel rechten als 
de andere gewesten ». 

Ie peuple (brussel) 

'• Een Vlaamse vriend zei mij : In de bedrij, 
ven van de Duitse Bondsrepubliek spreekt 
men Duits, in Nederland Nederlands, In 
Frankrijk en het Walenland Frans : in Vlaan
deren spreekt men Frans en Vlaams. 

Wij stellen anderzijds vast dat : 
1) de grensarbeiders, die een andere taal 
gebruiken dan die welke gebruikt v^ordt in 
de onderneming waar zij werken, niet klagen 
over het taalstelsel dat op hen wordt toege
past ; 
2) de vreemde arbeiders, te werk gesteld in 
EEG-landen, geschreven onderrichtingen krij
gen die in hun eigentaal zijn opgesteld. 

Bovendien heeft men voor hen onthaalkan-
toren opgericht om hen evengoed op taal-
als op sociaal vlak tegemoet te komen. 

(...) De strakheid van het septemberde
kreet is absoluut met betrekking tot de; lou
ter mondelinge kontakten alsook wat de werk-
nota's betreft die niet door de wet voorge
schreven zijn. ..J^y^ 

Deze vaststellingen voeren ons tot het be
sluit dat een Franstalige werknemer van Bel
gische nationaliteit volgens de bewoordingen 
van het dekreet op dezelfde wijze zal behan
deld worden als een vreemde werknemer. 

Dan wanneer men tot nu toe heel wat maat
regelen genomen heeft om de inwijkelingen 
in te schakelen, strekt het dekreet van 19 
juli er toe, deze gelijkschakeling te dwarsbo
men of toch de middelen in te perken die 
haar moeten vergemakkelijken. 

Hier schuilt een eerste probleem : de ve
renigbaarheid van deze tekst met de heer
sende wetgeving en de buiten werking stel
ling hiervan door Vlaanderen, terwijl zij in 
het Franssprekende landsgedeelte verplicht 
zou blijven. 

Een tweede vaststelling : de Nederlandse 
,,Kwttliurraad behandelt de bevolking uit het 
•(jfranssprekende landsgedeelte op 'dezelfde 
voet als burgers uit vreemde landen. 

Dit gaat verder dan federalisme. Daar 
staat tegenover dat de strekking in het 
Franssprekende gebied onbetwistbaar in de 
omgekeerde richting zal gaan en wel in de 
zin van een zo ruim mogelijke onthaal van 
alle arbeiders (...). 

Laat ons hopen dat er binnen kort een op
lossing komt die getuigt van verdraagzaam
heid ». 

(Henri Deruelles, 
advokaat, volksvertegenwoordiger) 

OPEN BRIEF AAN DE HAATZAAIERS 
Na de aanval van « Volksgazet » op 

Mechelse mandatarissen die op een bal van 
het St. Maartensfonds (Oostfronters) aan
wezig waren schreef senator Wim Jorlssen 
volgende open brief. 

In « Volksgazet » en in BSP-kringen zit men 
klaarblijkelijk zeer verveeld met de verspil
lingen in de RTT, de zaak Anseele en de 
Ibramco, zodat afleiding nodig schijnt. 

Juist geteld 28 jaar na het einde van de 
oorlog grijpen « Volksgazet » en BSP dan 
maar terug naar het repressiemotief. Een bal 
van oud-oostfrontsoldaten te Mechelen, enke
le maanden na het plaatsvinden ervan ein
delijk ontdekt, is dan maar het voorwendsel. 
Want stel U voor, daar waren zelfs Duitsers, 
oud-soldaten, aanwezig ! En ook VU-manda-
tarissen. 

Net alsof thans niet heel wat herdenkings
samenkomsten plaats vinden met Duitsers 
in binnen- en buitenland, zoals onlangs nog 
van oudstrijders te leper en te Oostende. 

Laten we vooreerst vaststellen dat de m-
richters, het St.-Maartensfonds, een vrien
denkring van oud-soldaten aan het Oostfront, 
sinds 25 jaar, elk jaar één of meer bals in
richt en dit met het doel hun verminkte en 
gehandikapte Vlaamse frontmakkers te steu
nen, omdat de Staat deze mensen geen toe
lagen toekent. 

Het St.-Maartensfonds dat sinds 25 jaar 
bestaat, heeft zich nooit met nationale of 
internationale politiek bezig gehouden. Het 
doel ervan is zuiver sociaal : hulp aan on
fortuinlijke lotgenoten. 

Dit alles kan gemakkelijk worden nagegaan 
en werd ook herhaaldelijk nagegaan. Een 
Duits koor uit Noord-Duitsland, meestal ge
wezen soldaten, trad op dit bal op. 

Deze oud-soldaten werden nooit door ie
mand in Duitsland of daarbuiten lastig geval
len, omdat ze nooit iets met oorlogsmisda
den hadden te maken. Ze waren alleen sol
daten. 

Niet meer Nazi dan de andere Duitsers. 
Want hier begrijpen we de logika van de 

BSP niet. 
Iedereen weet dat, bij herhaling, de Duit

sers zich in referendums voor meer dan 99% 
voor het Nazisme uitspraken. De ene Duitser 
reageerde toen niet anders dan de andere. 

Nochtans werkt België met Duitsland sa
men in tal van Europese organisaties en staat 
ons leger naast het Duitse in Navo-verband. 

De drie traditionele partijen, ook de BSP, 
onderhouden daarbij zeer sterke vriend
schapsbanden met de Duitse zusterpartijen. 

Vermits haast gans Duitsland ooit pro-nazi 
was is het duidelijk dat de aanhang van de 
Duitse socialisten voor de overgrote meer
derheid bestaat uit oud-nazi's of uit hun 
kinderen. 

Zo de « Volksgazet » en de BSP konse-
kwent wilden zijn met hun hetze-kampanje 
zouden ze alle kontakten met de Duitse so
cialisten en met de Duitsers moeten verbre
ken. Zo ze die moed niet hebben, moeten 
ze ophouden met hun komedie en hun hui
chelarij. België doet veel zaken met Duits
land ondanks het feit dat we weten dat die 
zaken gedaan worden met oud-nazi's of kin

deren van oud-nazi's. Zullen we die handels-
aktivitelt stopzetten ? 

Een groeiende stroom van Duitse toeristen 
komt naar België en ook naar Mechelen. Het 
zijn haast allen gewezen Nazi-aanhangers cif 
kinderen ervan. Zetten we ze buiten ? 

Haat en hetze tegen die achtergrond van 
feiten werkt zo onthutsend dat men ze alleen 
als oerdwaas en kinderachtig kan beschou
wen. 

Die houding van de BSP is des te verba
zingwekkender daar hun huidige Vlaamse 
voorzitter in 1941 een zeer onderdanige brief 
schreef om te mogen kollaboreren (zo ds 
Duitsers het willen toelaten, luidde zijn 
tekst). Hij schreef die brief aan de toenmali
ge voorzitter van de socialistische partij, 
Flendrik de Man, die later wegens kollabora-
tie veroordeeld werd. Nog een zwarte ! 

Is het zo dat degenen die het luidst 
schreeuwen het meest moeten doen verge
ten ? De Volksunie staat op het standpunt 
dat het meer dan tijd is om amnestie :e 
schenken. 

Wij moeten naar de toekomst kijken. Die 
toekomst eist een Europese samenwerking. 
En dit gaat niet zonder Duitsland. En de 
BSP doet het evenmiii zonder Duitsland. 
Want zij heeft die politiek altijd gevoerd na 
de jongste oorlog. ,.: . 

Tegen kontakten met Duits#re''^vaHr''''dus 
niets meer te zeggen. 

Integendeel, Onder onze invloed kunnen 
we ze voor goed voor de demokratie winnen, 
zodat toekomstige Europese oorlogen worden 
uitgeschakeld. 

Óf wil de BSP dit niet ? 
Zo wel dan moet ze niet zo dwaas zijn te 

blijven hetzen en haat te zaaien. Op haat 
werd nog nooit iets positiefs gebouwd. 

En zoals in het verleden zullen de Volks
uniemandatarissen aanwezig zijn op Mechel
se gebeurtenissen om het even of er ook 
Fransen, Engelsen, Duitsers, Amerikanen, Jo
den of Arabieren aanwezig zijn. 

w. jorissen. 

>> HET VUURKRUIS" VOOR AMNESTIE 
' Het Vuurkruis », maanbblad van de Na

tionale Unie der Vuurkruisen 1914-1918 en 
Oudstrijders 1940-1945 kwam in zijn augus
tusnummer kordaat op voor amnestie. 

We halen hierbij enkele uittreksels aan uit 
het hoofdartikel « Hoelang nog ? », 

« Bij de bevrijding, meer dan 25 jaar ge
leden, zijn er ontzettende dingen gebeurd. 
Naamloze moorden, koude likwidaties zonder 

NOOIT MEER OORLOG 
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proces en de meest geraffineerde menson
waardige martelingen hebben plaats gehad. 
Sedertdien zijn vele ogen opengegaan... 

Het zou onzin zijn nog langer in dit bitter 
verleden te blijven ploeteren want op haat 
kan geen enkele samenleving worden ge
bouwd. Om tot amnestie te komen moet 
men op volwaardige, eerlijke en onbaatzuch
tige politieke leiders kunnen rekenen waar
van het geweten vlekkeloos en onaantast
baar is. Het is derhalve een onloochenbaar 
feit dat zich onder hen Belgische Patriotten 
bevinden die na de bevrijding een schanda
lige rol hebben gespeeld en aan de oorsprong 
liggen van een ongenadige en doorgevoerde 
repressie... 

Het is meer dan tijd dat de dwingende 
stem van het gezond verstand zich laat horen 
en dat niet langer de nationale verzoening 
als speelbal van haatdragende zogezegde 
superpatriotten, schijnheilige huichelaars en 
politieke partijen moet dienen. 

Was het niet Monseigneur Cento, de toen
malige pauselijke Nuntius in België die m 
1958 verklaarde : <• In geen enkel land ter | 
wereld heeft de politieke repressie gewoed j 
als in België » ? 

De schijnheiligheid waarvan onze beroeps-1 
patriotten op gebied van haat dagelijks hetj 
bewijs leveren is grenzeloos. De bloem vanl 
onze staatslieden hyperpatriotten heeft aanl 
de Natie een onmeetbaar kwaad berokkend l | 

Zonder amnestie is geen vrede mogelijk 
Tot daar « Het Vuurkruis ». 
Naast « De Oudstrijder » van het Nieuw 

Verbond der Vlaamse Oudstrijders en naastj 
De Vereniging van het Vlaams Verzet schaart 
zich een vereniging van oudstrijders in da 
groeiende groep die amnestie anders vel 
staat. Wij wensen « Het Vuurkruis « gelu| 
met zijn moedige taal. 
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davidsfonds (1) 
In een interview in >< De 

Standaard » noemde de nieuwe 
sekretaris-generaal van het Da
vidsfonds, Alfons Valvekens, 
het bekende manifest van 1971 
de basis van zijn gedragslijn in 
het DF. Herinneren we eraan 
dat volgens dit manifest de 
grondwetsherziening van Eys-
kens de kommunautaire proble
men geenszins heeft opgelost, 
de wet op de ekonomische de
centralisatie neerkomt op een 
balkanisatie van het Vlaamse 
land in kleine stadstaatjes en 
er reden is tot grote bezorgd
heid over de toenemende kon-
centratie van de macht in de 
hand van een beperkte groep 
machthebbers. 

Volgens Valvekens ging de 
kritiek op dit manifest vooral 
tegen de « verwoording » er
van. Derine heeft dat ook her
haaldelijk geschreven. Het 
wordt tijd dat de Davidsfonds-
leiders duidelijk maken wat er 
met die « verwoording » mis 
was. 

davidsfonds (2) 
In hetzelfde interview vertelt 

Valvekens waarom de studie
dienst van zijn klub wordt ge
reorganiseerd. Men zal voor
taan samenwerken met de kato-
lieke universiteit en de andere 
kristelijke organisaties. 

Over dis samenwerking met 
de andere kristelijke organisa
ties is er binnen het Davids
fonds al een en ander te doen 
geweest. Naar de mening van 
velen treden die anderen wat al 
te graag op als kiesdravers 
voor de CVP. 

De Vlaamse katolieke organi
saties (Boerenbond, KWB, KAV 
en Davidsfonds) hebben zich 

namelijk sinds enige tijd ver
enigd in een « koepel », het 
Centrum voor Sociaal-Kultureel 
Werk CCSKW). In de verslagen 
van dit CSKW kan men lezen 
hoe er bij het bepalen van een 
standpunt inzake kultuurpolitiek 
voortdurend wordt samenge
werkt met de parlementariërs 
en de studiedienst van de CVP. 

Zal het Davidsfonds in de toe
komst zijn stellingnamen laten 
voorbereiden door de studie
dienst van de CVP ? 

davidsfonds (3) 

Men herinnert zich dat ook 
het Davidsfonds anderhalf jaar 
geleden mee protesteerde te
gen de duinenverkaveling in De 
Panne. Enkele maanden nadien 
waren er de beruchte Davids-
fondsverkiezingen. In West-
Vlaanderen trok de Torhoutse 
schepen Beuselinck onder het 
motto « christelijk en Vlaams » 
te velde, merkwaardig genoeg 
vooral tegen de Davidsfondsers 
die in deze protestaktie het 
meest akiief waren geweest. 
De strekking Beuselinck haalde 
het. En de gewezen staatsse-
kretaris Steverlynck werd op 
voorstel van Beuselinck tot lid 
van het Nationaal Bestuur van 
het Davidsfonds gekoöpteerd. 

Nu kondigt Davidsfonds De 
Panne een voodracht aan over 
gemeentelijk grondbeleid. Spre
ker is de hoofdverantwoordelij
ke voor het schandaal van De 
Panne, CVPburgemeester Ver-
Steele, vriend en partijgenoot 
van Beuselinck. 

davidsfonds (4) 
Zoals men weet biedt elke 

gouw in het Davidsfonds aan 

de afdelingen een aantal voor
keurprogramma's aan. Afdelin
gen die een dergelijk program
ma opzetten krijgen van gouw-
bestuur en nationaal bestuur 
hiervoor een speciale toelage. 

In Limburg biedt het gouwbe-
stuur aldus een informatieavond 
aan over nationale politiek. In
leider hiervoor is Hugo Camps. 
Lezers van « Het Belang van 
Limburg » weten hoe deze CVP-
schrijvelaar geen gelegenheid 
onverlet laat om zijn gal over 
de VU uit te spuwen. En zeggen 
dat Hugo twee jaar geleden de 
Daivdsfondsers in zijn krant als 
aftandse extremisten beschreef! 

bslc)ngri{k bericht 

Gezien het feest van Al
lerheiligen, toekomende 
week donderdag, zijn we 
verplicht het blad een 
dag eerder in te vormen. 
We sluiten dus woens
dagnamiddag af. Daarom 
verzoeken we onze me
dewerkers hun kopij een 
dag vroeger dan ge
woonlijk in te sturen, 
waarvoor dank bij voor
baat, de redaktie. 

socialisme 
Donderdag, 18 oktober 1973, 

vergaderde het Gemeenschap
pelijk Front van Petroleumver-
delers en Kolenhandelaars op 
het ministerie van Ekonomische 
Zaken met minister Claes en 
sekretaris-generaal Baeyens. 

Het is nu stilaan wel bij ieder
een bekend welk tragisch lot de 
« pompisten » te wachten staat. 
Tot hiertoe kenden ze alle nega
tieve zijden van het kleinmid-
denstandersstatuut en tevens 
alle negatieve zijden van een 
werknemersstatuut. Inderdaad, 
hun beroepsstatuut is uniek 
schandalig in onze samenleving. 
Ze zijn de speelbal van de gro
te oliemaatschappijen. Boven
dien werden honderden ge
broodroofd door de aanleg van 
de nieuwe autosnelwegen zon
der dat de grote oliemaatschap
pijen of de Staat ook maar enig 
oog hadden om de gevolgen 
van dit feit te willen verrekenen 
op basis van hun statuut. 

Weer eens gingen deze men
sen aankloppen op Ekonomische 
Zaken en bij ervaring weten wij 
dat deze mensen hun dossiers 

ingestudeerd hebben en ze ook 
kennen. Nochtans vond de heer 
Baeyens het niet nodig aandach
tig naar hen te luisteren. Kran
tenknipsels doorlezen was zo
veel interessanter... Minister 
Claes mocht op dezelfde verga
dering wat koorddansen tussen 
de belangen van het grootkapi
taal en het elektoralisme. Maar 
de ware belangen van deze 
mensen lieten hem koud. Eén 
van de aanwezigen merkte ach
teraf bitter op hoe dat nochtans 
enkel met de centen van de 
gewone man de heer Baeyens 
zich in het zadel kan houden 
van zijn tientallen kumuls. In 
Portugal zou dit fascisme heten; 
hier krijgt zo een heerschap de 
titel van koördinator... 

Vanmorgen lazen wij in de 
pers hoe een garagehouder te 
Diest over kop ging tengevolge 
van de dodende BTW en admi
nistratieve verplichtingen ener
zijds, en de wraakroepende hou
ding van zijn petroleummaat-
schappij anderzijds... Zou men 
dit feit ook bij de heer Baeyens 
zijn persknipsels voegen 7 

Vorige zaïerdag Trot: een groep VU-militanten door de voornaamste straten 
van ae Brusselse binnenstad om te protesteren tegen de schandalige 
taaitoestanden m de Brusselse ziekenhuizen. Duizenden pamfletten werden 
uitgedeeld waarin scherp van leer werd getrokken tegen de frankofone 
« veeartsenijkunde - die op Vlaamse patiënten wordt bedreven. Slechts 

6 % van de Brusselse KOO-geneesheren zijn Inderdaad Nederlandstalig. 
In zeer vele gevallen ziin geneesheren niet in staat een behoorlijk ge
sprek te voeren met hun Vlaamse patiënten uit Brussel en uit de omge
ving van de stad. Maar over dergelijke schendmg van elementaire men
senrechten vind Ie niets in de hardschreeuwende Brusselse pers. 

wi|-offensief:iloorduwen 
Zitten er de enkele zonnige oktoberdagen voor tussen dat sommige 

top-wervers hun « kandidaten » niet thuis troffen, veel is er de tweede 
week in de rangschikking niet veranderd. De enige die zijn cijfer verhoogde 
is Richard Vinex uit Sint-Kwintens-Lennik, die van 185 naar 197 gaat, ter
wijl in de staart een nieuwe naam opdook, Marcel Scheys uit Lubbeek, die 
met 75 punten de zeventiende plaats veroverde. Tenslotte was er nog een 
administratieve vergissing in onze eerste Top-20 : nummer vijt-.wordt 
André De Volder uit Leuven. Daarmee zijn we wat Top-20-2 betreft rond. 

Of toch niet, want Huguette Ingelaere uit Gent staat nog steeds moeder
ziel alleen als vrouw in dit indrukwekkend mannengezelschap. Gaan de 
VU-vrouwen zich nu werkelijk laten doen door het « mansvolk . ? 

Onze argumenratie van vorige week blijft uiteraard geldig : ons blad 
is nog steeds dé spreekbuis van onze partij, week in, week u i t Het weer 
spiegelt trouw het gedachtengoed en de strijd van de partij, het hamert 
elke week op de tekortkomingen, fouten en maneuvers van onze tegen
strevers, het doet onze leden en kaderleden argumenten bij de vleet aan 
de hand en het is ook een spiegel van ons kleurig en dinamisch partijleven. 
Ons blad versterken is de partij versterken, is de Vlaamse strijd krachtiger 
maken. 

Top-20 is een der barometers in deze belangrijke evolutie. Daarom drin
gen we er zo sterk op aan, dat alle afdelingen, groot of klein, nu eens 
echt werk van deze abonnementenslag maken, als geschenk aan de VoFks-
unie, straks twintig jaar oud. 

Met een top-ware Top-20 naar een 20-jarige Volksunie I 

1. Joris Depré (Tervuren) 
2. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
3. Richard Vinex (St. Kwintens-Len-ni1<) 
4. De Ranter René (Oostakker) 
5. André De Volder (Leuven) 
6. Huguette Ingelaere (Gent) 
7. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
8. Gilbert De Caluwé (Melsele) 
9. Cis Nauwelaerts (Duffel) 

10. Jef Nagels (Oostende) 
11. Jozef De Meyer (Heverlee) 
12. Jaak Indekeu (Peer) 
13. Frarvs Van Dessel (Nij len) 

Renaat Vanheusden (Hasselt) 
15- Jozef Labaere (Kortri jk) 
16. Jo Belmans (Geel) 
17. Marcel Scheys (Lubbeek) 
18. Maurits Remans (Zonhoven) 
19. André Van den Berghe (Oostakker) 
20. Maur'rts Goethals (Brugge) 

VU-STANDPUNTEN 

301 
235 
197 
150 
145 
14^ 
132 
130 
121 
120 
100 
90 
84 
84 
82 
81 
75 
72 
70 
67 

CLAES EN MOL 
Het Partijbestuur van de Volksunie protesteert met klem tegen de hou

ding van minister van Ekonomische Zaken Claes inzake de toepassing van 
de taalwetten en -dekreten op het Centrum voor Kernenergie te Mol. 

Uit de verklaringen door de h. Claes afgelegd in de Nederlandse Kul-
tuurraad blijkt overduidelijk de bedoeling de franskiljonse drijverijen te 
Mo! wettelijk te laten bekrachtigen en de bevoegdheden van de Kultuur-
raad te laten beknotten. 

Dit alles bewijst eens te meer dat in de huidige stand van zaken de 
zogenaamde Kultuurautonomie in feite onder de voogdij van de centrale 
regering geplaatst blijft en dus zo spoedig mogelijk moet vervangen wor
den door een werkelijke politieke autonomie voor Vlaanderen en Wallonië. 

Dit is evenwel slechts mogelijk mits een nieuwe grondwetsherziening. 

DE GRENZEN VAN 
HET POLITIEK FATSOEN 

Het Partijbestuur van de Volksunie vergaderde te Brussel en regelde 
een aantal werkzaamheden in verband met het aanstaande partijkongres te 

Een overzicht werd gegeven van het verloop der besprekingen van de 
ontwerpresoluties in de plaatselijke afdelingen en arrondisementen. 

Prof. Maton zal op het Kongres een referaat voorbrengen over de so-
ciaal-ekonomische problematiek en prof. Provoost over private-informatie 
en leefbaarheid. 

Het Partijbestuur van de Volksunie volgt in dat verband met grote aan
dacht de besprekingen over de zogenaamde gewesthervorming. Het Partij
bestuur van de Volksunie waarschuwt bij voorbaat de Vlamingen voor het 
gevaar dat omwille van het behoud van de huidige regering, een slechte 
keuze zou gedaan worden die voor vele jaren de Vlaamse gemeenschap 
zou belasten met een slechte staatshervorming. 

Wanneer blijkt dat met de huidige regring geen degelijke federalisering 
kan aangevat worden dat moet men de moed opbrengen wisseloplossingen 
onder ogen te nemen. 

Ten slotte laakt het Partijbestuur van de Volksunie de taktjek van de h. 
Leburton inzake het RTT-schandaal. De weigering van de h. Anseele om 
ontslag te nemen overschrijdt inderdaad de grenzen van het politieke fat
soen en het getuigt van een verregaande schijnheiligheid eventueel dit 
ontslag te kamoefleren in een zogenaamde « herstrukturering . van de 
regering. 

Het vertrouwen in de demokratische instellingen eist integendeel dat 
op duidelijke beleidsfouten politieke sankties worden toegepast. 

VLAAMS - NATIONALE LANDDAG 
IE SCHEPDAAL 

Het regende pijpestelen vorige zondag, 
maar niettemin kwamen ca. 800 nationalisten 
naar het Brabantse Schepdaal voor de door 
« Were di - en aanverwante verenigingen 
geplande landdag. De sfeer was er strijd
baar en de sprekers voerden er een radikale 
anti-Belgische en heel-Nederlandse taal. Die' 
taal ging de aanwezigen recht naar het hart, 
daarvoor waren ze waarschijnlijk ook geko
men. Sprekers waren • student Koen Baert 
TAK-voorzitter mr P De Pauw, dr Roeland 
en « Wen di «-voorzitter Karel Dillen. 

Onze lezers vinden hierbij « het basispro
gramma » dat in de toespraken werd toe
gelicht. Niet elkeen in het flamingantische 
kamp zal het met alles daarin eens zijn, maar 
dat hoeft ook met : in de Vlaams-nationale 
familie kunnen de meningen rustig uiteen 

lopen. Op één voorwaarde : dat niet getornd 
wordt aan wat die familie bijeen houdt : de 
Vlaams-nationale basisprincipes. Dit was zo
wat het Leitmotief van deze landdag. 

Met grote bezorgdheid werd ook gesproken 
over de matheid die de jongste jaren over 
de Vlaamse Beweging hangt, zowel over de 
politieke als over de niet-politieke Vurig 
werd gepleit voor een radikale aanpak en 
voor een offensieve geest. Het dient gezegd 
dat het aktiviteitspleidooi ter zake door ve
len in Vlaanderen kan gedeeld worden. Om 
in deze toestand daadwerkelijke verbetering 
tot stand te brengen werd te Schepdaal een 
- Vlaamsnationale Raad » opgericht, die de 
komende maanden een indrukwekkend aktie-
programma wil uitwerken. 

Sommigen hadden voorspeld dat deze land
dag een begin zou worden van een dissi
dente partijvorming. Î Jiets is daarvan geble
ken, integendeel alle sprekers riepen op tot 
eendracht in de Vlaamsnationale rangen en 
voor een offensieve aanpak. 

Wel werd geèist dat de trouw van de radi
kale nationalisten niet zou worden be
schaamd, al neemt men aan dat de opstelling 
van een partij anders is dan die van een 
drukkingsgroep. 

• Beschouw deze landdag als een uitgesto
ken hand » zo zei me een van de inrichters 
achteraf. • Dat men dit gebaar niet afwijze. 
Het is tevens een pleidooi voor een her
nieuwde radikale aanpak van de strijd. De 
aanval is de beste verdediging ». 

BAZISPROGRAMMA 

A Vlaamse Beweging 
1. De Vlaamse Beweging moet gezien wor
den in Nederlands perspektief en niet in 
Belgisch perspektief. 
2 Brussel behoort integraal tot het Neder
landse volksgebied, ledere Brusselse ge
westvorming als « derde macht » dient af
gewezen. 
3. Onze historische eisen inzake de Voer
streek, Moeskroen, Komen, Edingen, enz. 
dienen bevestigd en geaktualiseerd te wor
den. 
4 Omwille van een mogelijk federalisme 
mogen de Vlamingen in Wallonië niet in de 
steek gelaten worden. 
5 Het IS de bedoeling een radikaal Vlaams
nationaal front tot stand te brengen als druk-
kings- en aktiemiddel t.o.v. 
— het Belgisch bestel 
— het overlegcentrum der kultuurverenigin-

gen 
— de politieke partijen 
6. Betogingen en andere drukkingsmiddelen 
— hoe noodzakelijk ook — volstaan niet om 
de bedreigde gebieden te redden. Wij moe
ten ter plaatse konkrete initiatieven uitbou
wen. 
7. De strijd voor gehele en onvoorwaarde

lijke amnestie blijft één van de belangrijkste 
opdrachten van de Vlaamsnationale bewe
ging-
B. Ideologisch 
1. Wij wensen een maatschappijbouw op 
etische basis : solidariteit der volksgemeen
schap, vrijheid, persoonlijkheid, prestatiebe
ginsel. 
2. Deze essentiële waarden vinden wij nfet 
— of slechts in zeer onvoldoende mate — 
terug in de verschillende vormen van kom-
munisme en kapitalisme. 
3. Verzet tegen het huidig bestel van groot-
financie en monopoolvakbonden. 
4. Konkreet nastreven van het Europa der 
Volkeren. 
5. Opbouwen van een eigen Europese macht. 
Afwijzen van vals pacifisme en linkse Infil
tratie. 
Wij wensen Europa vrij, één en weerbaar. 
6. Streven om door werkverschaffing in de 
ekonomisch minder sterke Europese gebie
den in 't bijzonder en in de ontwikkelings
landen in het algemeen het terugvloeien van 
de gastarbeiders naar hun thuislanden te be
komen. 
7. Voorrang van etiek op ekonomie, welzijn 
op welvaart, volk op staat. Het gezin is de 
basiscel van de volksgemeenschap (afwijzen 
van abortus). 

< 
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Oostende 

DEMOKRATIE 
Het gaat niet goed met de demo-
kratie in ons land. Elke dag weer 
kan men vaststellen hoe het parle
ment, de verkozen vertegenwoordi
ging van het volk op wetgevend 
vlak, steeds machtelozer wordt en 
door regering en invloedrijke druk-
kingsgroepen geregeld belachelijk 
wordt gemaakt. Het land wordt ge
leid ( ! ) door een handvolletje per
sonen, die hun onderlinge afspra
ken het liefst bedisselen tussen 
zorgvuldig afgesloten koelissen. 
Het volk heeft er het raden naar 
wat daar in Brussel nu feitelijk be
kokstoofd wordt. Tot er plots een 
walm van korruptie-stank boven de 
koelissen opstijgt... 

Ons volk heeft alle belang bij een 
eerlijk gespeeld demokratisch spel. 
Vandaar dat de Volksunie, op haar 
vroegere kongressen en binnenkort 
ook op dit van Oostende en tussen
door bij alle mogelijke gelegenhe
den, steeds weer hamert op de 
noodzaak dwarsdoor demokrati-
sche strukturen uit te bouwen op 
alle vlakken. Op dit « luik » van 
ons aanstaande partijkongres wi l
len wi j dan ook in dit nummer en 

in de volgende afleveringen van 
ons blad wat dieper ingaan. 

De bestuurlijke indeling van onze maat
schappij moet eenvoudig en duidelijk zijn 
voor Iedereen. Ingewikkelde en ondoorzich
tige strukturen zoals ze nu uit Eyskens' 
lamentabele grondwetsherziening dreigen te 
ontstaan leiden niet enkel tot eindeloze be-
voegdheidskonflikten, maar ze verbreden bo
vendien de kloof tussen besturen en burgers. 
Zoals de ontwikkeling nu is dreigt een chaos 
te ontstaan waar zelfs een kat haar jongen 
niet meer in terug kan vinden. Met een ech
te, doelmatige gewestvorming heeft dit niets 
te maken. 

De Volksunie wil een tweeledige federale 
staat, en In die staat hoeven de bestuursla
gen niet te talrijk te zijn, een drietal be-
leidsniveau's volstaan : de gemeente, de 
Vlaamse en Waalse deelstaat, en het bonds
gezag. In die struktuur kan de Brusselse ag
glomeratie (19 gemeenten) een specifieke 
plaats krijgen. Dit betekent o.m. dat de pro
vincies als politieke beleldsinstanties in de 
toekomst niet behouden moeten worden. Hun 
administraties kunnen weliswaar blijven be
staan als instrumenten van het gedecentrali
seerd bestuur, waarbij grensaanpassingen 
betreffende hun werkgebied wellicht nuttig 
kunnen zijn. 

Het eerste beleidsniveau, de gemeente, 
wordt wel eens meer de basiscel van onze 
demokratische struktuur genoemd. Dat is ze 
ook, met haar eigen grenzen, eigen lokale 

wetgevende macht, eigen gefdmlddeien, en 
met haar specifieke groeiende én voortdu
rend veranderde opdrachten. 

Om een betere demokratie op gemeente
lijk vlak tot stand te brengen moet het be
leid er gevoerd worden In voortdurend recht
streeks en aktief kontakt met de burgers. 

Maar een gemeente moet natuurlijk In de 
eerste plaats leefbaar kunnen zijn. Zij moet 
m.a.w. kunnen voorzien in de eigentijdse be
hoeften van haar invyoners. In deze tijd kun
nen slechts die gemeenten aan de gestelde 
eisen voldoen die. Inzake bevolkingsaantal 
en oppervlakte, een behooriijka omvang heb
ben. De VU is en blijft dan ook voorstander 
van een planologisch goed doordachte en 
verantwoorde politiek vaH samenvoegingen 
(fusies) van landelijke gemeenten en van 
stedelijke agglomeraties. Op voorwaarde 
vanzelfsprekend dat het eenheden worden 
die aan het gestelde doel beantwoorden en 
bestuurseenheden « naar de maat van de 
mens » blijven. Een samenvoegingspolitiek 
louter op basis van partijpolitieke rekensom-
mentjes wijzen wij vanzelfsprekend af. 

Om elke vervreemding in de grotere een
heden tegen te gaan dient daar werk ge
maakt van adviserende wijkraden die aktief 
bij het bestuursproces worden betrokken. 

De zelfstandigheid van deze funktionele 
gemeenten mag een lachertje blijven op fi
nancieel gebied. Daarom moet de subsidie
politiek van het centrale gezag voor speci
fieke werken stelselmatig afgebouwd wor
den. De middelen die hiervoor vrijkomen 
moeten globaal ter vrije beschikking van de 
gemeenten gesteld worden. De ervaring leert 

dat de demokratie op gemeentelijk vlak 
vaak gebrekkig funktioneeit o.m. dooraat de 
bestuursmeerderheid tijdens de gemeentelij
ke legislatuur niet kan gewijzigd worden en 
het kontrolerecht van de oppositie in de 
praktijk soms onuitvoerbaar is. Daar de ge
meentelijke demokratie vooral een bestuurs-
demokratie is blijven wij daarom voorstander 
van proportionele schepenkolleges. Metter
tijd kan zo'n vernieuwing een geest van bre
der overleg doen ontstaan en een betere 
informatie van oppositie en bevolking wordt 
erdoor mogelijk. 

En dan zijn er nog de interkommunales als 
instrumenten van samenwerking tussen ver
schillende gemeenten. In de praktijk blijken 
zij de minste waarborgen te bieden inzake 
demokratisch beheer. De macht beru'^t er 
uitsluitend bij een direktie en bij een be
heersorgaan waarin gewoonlijk enkel enge-
vaardigden uit de meerderheidsgroep aange
duid worden. Doelmatige kontrole van de 
oppositie wordt daardoor nagenoeg onmoge
lijk gemaakt. De Volksunie is van oordeel 
dat de beheersorganen van de interkommu
nales eveneens proportioneel zouden moeten 
samengesteld worden. Gelet op allerlei onde-
mokratische praktijken en de talrijke mis
bruiken in de huidige interkommunales meent 
de VU bovendien dat een absolute voorkeur 
moet gegeven worden aan zuivere interkom
munales of regieën boven gemengde inter
kommunales (met, zoals gezegd, proportio
neel samengestelde beheersorganen) en dat 
er een sluitend toezicht dient ingevoerd 
(Volgende week demokratie op gewestelijk 
en nationaal vlak) 

YUJO BESPRAK DE KONGRESRESOLUTIES 
Vorig weekeinde, van vrijdg 19 tot zondag 

21 oktober, kwamen te Cadzand in Zeeuws-
Vlaanderen een 60-tal afgevaardigden bijeen 
van de arrondissementeie VUJO-komitees. 
Drie dagen lang hebben deze Volksunie-jon
geren zich daar beraden over de ontwerp
teksten van het a.s. partijkongres van 
Oostende. 

De vrijdagavond werd er tussen de ver
schillende afgevaardigden van de VUJü-
komitees van gedachten gewisseld over de 
positie van de Volksunie-jongeren in de 
Volksunie en de mogelijkheden tot aktie 
binnen en buiten de partij. 

Zaterdagmorgen werd de grote brok van 
het kongres aangevat. Volksvertegenwoordi
ger André De Beul lichtte de kongresteksten 
toe en schetste het ganse kader waarin deze 
teksten moeten gezien worden. 

Vooral zaterdagnamiddag werd er nard 
gewerkt aan het opstellen van amendemen
ten. 

In vijf werkgroepen werd de tekst l<ritisch 
onderzocht en geamendeerd. 

Een van deze werkgroepen die de begin
selen behandelde slaagde er zelts in tot 
's nachts 2 u. te werken, om dan nog de 
tekst die uiteindelijk uit de bus gekomen 
was, op te stellen en te stencileren. 

Het was verheugend op zondagmorgen te 
merken dat de opmerkingen van de verschil
lende groepen op dezelfde motieven gegrond 
waren. 

De bespreking van de amendementen ver
liep dan ook vrij vlot zodat reeds 's middags 
de uiteindelijke teksten konden worden ver
deeld. 

Uit de besprekingen resulteerden ook nog 
een drietal moties. 

Met deze grondige bespreking van de kon
gresteksten en de ernstige amendering er
van hebben de Volksunlejongeren een ste
vige basis gelegd voor hun inbreng bij de 
besluitsvorming op het aanstaande Volks-
uniekongres te Oostende. 

MOTIE 

hugo coveliers. 

Tijdens hun studieweekeinde te Cadzand 
keurden de Volksunie-jongeren een drietal 
moties goed. 

Een eerste motie handelt over de leger
hervormingsplannen van minister Vanden 
Boeynants. De VUJO verwerpt deze plannen 
met klem omdat zij tot de oprichting van 
een beroepsleger leiden en wijst evenzeer 
de beoogde hervormingen binnen de Rijl<s-
wacht af. De Rijkswacht dient volgens de 
VUJO losgemaakt uit de legerstrukturen en 
omgevormd tot een korps Rijkspolitie met 
eigen instellingen en opdracht. In verband 
met de korpsen gemeentepolitie klaagt de 
VUJO ten slotte de huidige ontwikkeling 
aan : de technische uitrusting is sneller ge
groeid dan de morele verantwoordelijkheid 
kan dragen. 

In een tweede motie wordt het hele 
Ibramco-projekt van de hand gewezen omdat 

het tot massale geldverkwisting, machtsmis
bruik en vriendjespolitiek leidt vanwege de 
BSP. Een vestiging te Ternaaien zou boven
dien storend werken op het leefmilieu in 
Limburg. De VUJO spreekt zich uit voor een 
ruim beleidsoverleg in Beneluxverband over 
alle industriële inplantingen langs de staats
grenzen. 

In een derde motie ten slotte ontzeggen 
de VüJO's aan de « Nederlandse Volks
unie » het recht zich te vereenzelvigen met 
de Vlaamse Volksunie. Zij vinden deze Ne
derlandse Volks-Unie een « neo-tascistisch 
groepje •> met konservatieve en autoritaire 
beginselen, dat de naam van de Volksunie 
en van haar weekblad « Wij » misbruikt. 

Deze laatste motie gaf aanleiding tot een 
misverstand aangezien een door de radio 
omgeroepen en in een deel van de pers ver
schenen tekst van Belga de indruk wekte dat 
Vujo afstand nam van de eigen partij, terwijl 
het dus in feite over een min of meer gelijk
namig politiek groepje in Nederland ging. 
Inmiddels werd de foutieve Belga-tekst trou
wens rechtgezet. 

EN 
DE 
VROUWEN? 

Volgens de inleidende nota bij de kon
gresteksten heeft de VU zich gehouden aan 
hoofdlijnen, die de partij als volwaardig om
schrijven en situeren. 

Welnu, hoe kan de Volksunie een vol
waardige partij zijn indien ze geen rekening 
houdt met de meerderheid van de bevolking 
(60'/ó), nl. de vrouw ? Die indruk althans 
krijgt de vrouw als zij de huidige kongres
teksten leest. 

Zoals wij Vlamingen in België de onbe
grepen meerderheid en de eisende partij 
zijn, zo zijn wij vrouwen op onze beurt de 
onbegrepen meerderheid en de eisende 
partij. Wanneer men het ene verstaat moet 
men ook logischerwijze het andere begrij
pen Daarom is het een pijnlijke ontgooche
ling voor elke bewuste VU-vrouw vast te 
stellen niet tot de « hoofdlijnen » van de VU 
gerekend te worden. Het gaat niet op te 
beweren, zoals misschien goedmenende 
maar onbegrijpende mannen doen, dat het 
kongres handelt over mensen en dat daarin 
vanzelfsprekend de vrouwenproblematiek be
sloten ligt en dus niet afzonderlijk dient be
handeld te worden. Hoe kan er ooit van ge
lijkwaardige behandeling sprake zijn zolang 
de vrouw o.m. op het juridische vlak nog 
steeds het kind van de rekening is wat be
treft huwelijksrecht, huwelijksgoederen-
recht, erfrecht. Waarom is de man nog 
steeds burgerlijk aansprakelijk voor de 
vrouw alsof zij een onmondig kind is ? 
Waarom mag zij niet evengoed als de man 
geld afhalen van het spaarboekje van haar 
eigen kinderen ? Waarom nog altijd geen ge
lijk loon voor gelijk werk, vooral in de sek-
tor van de arbeidsters ? enz. enz. En dan 
spreken wij nog niet eens over de dubbele 
moraal. Wat voor de man normaal blijkt, 
wordt anders aangerekend voor de vrouw. 
Zo zal ontrouw nog altijd veel zwaarder 
doorwegen voor de vrouw dan voor de man. 
Een ongehuwde moeder blijft met haar kind 
Zitten, intussen gaat de man vrijuit, om maar 
een paar voorbeelden aan te halen. Waarom 
steeds twee maten en twee gewichten ? 

Dit zijn maar enkele grieven in een note-
dop voor degenen die wel de klok horen lui
den, maar nog altijd niet weten waar de kle
pel hangt. Vanzelfsprekend horen die grie
ven en eisen niet thuis op het a.s. kongres, 
want inderdaad met de problematiek van de 
vrouw kan een gans kongres gevuld worden. 
Het is een feit dat de emancipatiebewegin
gen overal ter wereld veel wind in de zei
len hebben. Degenen die dit niet willen 
zien, zetten de klok achteruit. 

hilda uytterhoeven. 
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OP "NATIONALE OPVOEDING" 
WORDT ONGELOOFLIJK GEKLUNGELD 
Een lerares in het 
avondonderwijs. Zes uur in de 
week. 
Ontvangt als een donderslag 
bij heldere hemel 
plots een wedde, als gaf ze 
een volledige lesrooster 
in het dagonderwijs. 
Ze brengt het ministerie op 
de hoogte. Geen reaktie. 
Maanden naeen blijft ze die veel 
te hoge wedde ontvangen. 
De Staat speelt sinterklaas. 
Het teveel overschrijdt de 
100.000 ! Dan, ineens 
ontvangt ze helemaal niets meer. 

Na tussenkomsten 
van kamerlid F. Baert 
hebben ze het in Brussel 
eindelijk ontdekt. 
Nu begint moeizaam de 
terugvordering. Op het 
ministerie begint iemand een 
bilan te maken. 

Mevrouw V. heeft 138.556 fr. 
teveel ontvangen. 
De berekeningen worden haar 
overgemaakt. Ze zijn duister, 
zwaar en steken vol 
onopgeloste vragen. 

Mevrouw moet meer terugbetalen 
dan ze ooit ontving. 
Haar verlies moet 
ze bij de fiskus gaan opvragen. 
Mevrouw V. en haar man 
gaan niet akkoord. 
Ze schrijven nog maar eens 
een brief. Dat kan nog zo wel 
een tijdje doorgaan. 
De geschiedenis krijgt ooit wel 
haar definitief beslag. 
in het onderwijs moet 
je geduld hebben... 
Lijk mevrouw V. zijn er velen 
in het onderwijs. 

hertoginnedal... 
onzaliger gedachtenis 

Er was eens een regering, die op een 
mooie zomerdag bijeenkwam op Hertogmne-
dai. Op de agenda : de begroting 1974. Het 
wachtwoord : bezuinigen overal. 

De onderwijsministers Calewaert en Tous-
saint iiadden het gauw uitgekiend : we laten 
wat minder lessen geven en we zetten wat 

meer leerlingen in één en dezelfde klas. 
Zulke maatregelen moeten Vadertje Staat 

heel wat uitgaven besparen. 

een slag onder de gordel 

In de scholen van Belgenland is men aan 
veel gewoon geraakt, doch deze slag onder 
de gordel werd niet genomen I 

Op sommige plaatsen ontving men de 
nieuwe richtlijnen pas einde augustus ! De 

inkrimping van het lesrooster hier en het 
aantal klassen elders, zette de hele school
organisatie op losse schroeven. 

Een aantal leerkrachten zouden op 1 okto
ber aan de deur moeten worden gezet, en 
de hele klassenindeling door elkaar gehaald I 
De reaktie was hevig. 

Een waarschuwingsstaking op 25 septem
ber maakte in Brussel wel enige indruk, want 
de ministers trokken hun onrijpe en boze 
plannen in. 

m 

de onderwijsmensen zijn het beu 

De ministers moesten wijken, maar ds 
slag is nog niet gewonnen. De bedreiging 
blijft bestaan. 

De regering duikt weg achter vage ve^ 
klaringen, en weigert op fundamentele vra
gen in te gaan. 

Op een ogenblik dat ze dringend bespa
ringen wilde invoeren, had de regering nog 
heel wat aangegane verbintenissen niet uit
gevoerd ! Daarom staken de leerkrachten 
tijdens de week van 22 tot 26 oktober één 
dag. 

Zij staken niet alleen voor hun eigen be
langen — eventuele afdankingen en minder 
toekomstkansen voor afgestudeerden — 
maar ook voor die van de leerlingen. 

Zij protesteren krachtig tegen de voorge
nomen bezuinigingsmaatregelen die o.m. 
voor gevolg hebben : 
• Overbevolkte klassen. Dit is in strijd met 
de moderne pedagogische strekking, die een 
meer persoonlijke aanpak van de leerlingen 
vereist. 
• Bedreiging van het voortbestaan van tal
rijke kleinere scholen. 
• Afschaffing van meerdere normaalscho-
len. 

Dergelijke improvisaties in het onderwijs 
zijn onduldbaar. Indien de regering wenst 
te besnoeien in haar begroting, dan moet 
dat gebeuren op het vlak van de onverant
woorde uitgaven en niet ten koste van de 
opvoeding van de kinderen. 

onderwijs is ook de zaak 
van de leerkrachten I 

De onderwijsmensen aanvaarden niet meer 
dat de regering beslissingen neemt Inzake 
onderwijsbeleid, zonder hun inspraak. 

Er moet een einde komen aan het wanbe
leid en de improvisaties. De leerkrachten 
gaan over tot de aktie. De houding van de 
partijen wordt scherp In het oog gehouden. 
Het optreden van de Volksunie kan In de 
toekomst beslissend doorwegen op de ver
dere ontwikkeling van het onderwijsbeleid. 

fons van holderbeke. 

wij in nederland 

GAAT DE TREIN 

IN EEN (FINANCIËLE) 

AFGROND RIJDEN? 

(jeeveedee) Hoewel langs de Nederlandse spoorlijnen de nieuwe stations ais pad

destoelen uit de grond oprijzen, er regelmatig modernere wagons op de rails verschij

nen en met name jongeren en bejaarden [dank zij gunsttarieven) steeds meer gebruik 

maken van « het spoor », marcheert het helemaal niet goed met het semi-overheids-

bedrijf de Nederlandse Spoorwegen. De afgelopen week ontstond er zoiets als een 

panieksituatie toen bekend werd dat minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) nog 

voor 1 december, dus dat is maar nauwelijks meer dan een ruime maand, wil weten wel

ke maatregelen nodig zullen zijn om het miljoenen-verlies dat bi| het personen-vervoer 

per trein wordt geleden, te verkleinen. Die maatregelen moeten worden opgesteld 

door een speciale kommissie die naar haar voorzitter de kommissie-Reinoud wordt ge

noemd. De heer Reinoud is oud-direkteur-generaal van de Nederlandse Posterijen. 

Bij de Spoorwegen zelf wordt het 
verlies ove, dit jaar geraamd op 442 
miljoen gulden, dat is ruim 6 miljard 
franken Op de rijksbegroting Is echter 
slechts de som van 339 miljoen gulden 
uitgetrokken, en het is dus duidelijk 

dat er iets gedaan zal moeten worden, 
wil men voorkomen dat de Nederlandse 
Spoorwegen straks bij wijze van spre
ken In staat van faillissement zullen 
geraken. Onderzoeken we even de 
laatste tien jaar van de NS. 

stijgende verliezen 

Het verliescijfer van het treinbe-
drijf is iets wat we in Nederland nog 
maar tien jaren kennen In 1963 was er 
nog een bescheiden winstje van een 
half miljoen gulden, maar sindsdien 
zitten de spoorwegen jaarlijks met 
steeds maar aangroeiende tekorten. 
Dat begon in 1964 met een dikke 9 
miljoen gulden, het liep in 1965 op tot 
ruim 21 miljoen, steeg in 1966 tot te
gen de 80 miljoen en sindsdien is het 
steeds maar in oplopende lijn gegaan 
De overheid moest dus elk jaar met 
centen bijspringen, maar nu, in 1973, 
vindt men in Den Haag toch dat het 
de spuigaten uitloopt. Vandaar de 
dringende wens van de minister om 
hem op ultra-korte termijn adviezen te 
verstrekken ter verkleining van de te 
verwachten verliezen. 

Het is duidelijk dat de ongunstige 
financiële ontwikkeling van de spoor
wegen te wijten is aan een reeks fak-
toren die ook in andere landen een 
rol spelen : het sterk groeiend autobe
zit, de scherpe konkurrentie van het 
wegvervoer (zijn er nog landen in 
Europa waar Je géén Nederlandse 
« vrachtknotsen » over de autowegen 
ziet daveren ?) en, zij het in mindere 
mate, de binnenscheepvaart. Daarbij 
komen dan nog eens de sterk stijgen
de exploitatiekosten inklusief de per
soneelsuitgaven die in deze tijd van 
inflatie enorm zwaar op het bedrijf 
drukken. 

Nu wordt er ondanks het feit dat 
zowat iedere Nederlander zijn eigen 
auto voor de deur heeft staan, toch 
nog wel veelvuldig gebruik gemaakt 
van de « ijzeren weg ». Vooral voor de 
lange afstanden, bij voorbeeld Amster

dam- Maastricht of Groningen-Rotter-
dam, nemen ook autobezitters wel de 
trein — kwestie van nog wat te kun
nen lezen of een handelsreizigers-
boekhouduing bij te houduen, of om *& , 
ontsnappen aan de waanzin van het 
snelverkeer op de weg. En, zoals ge
zegd, de speciale jongeren-kaarten en 
de goedkope tarieven voor gepensio
neerden maken dat de coupe's regel
matig toch wel goed bezet zijn. Maar 
zelfs volle treinen zoals in de week
einden en ir de vakantieperioden, ga
randeren niét een winstgevend zaak
je. Daarvoor is het totaal aan onver
mijdelijke kosten een al te gekompli-
ceerde zaak die niet te overzien is' 
voor de reizige, die in lange rijen voor 
de kaartjesloketten staat aan te schui
ven. 

te voortvarend plan ? 

Het is ook met uitgesloten dat het 
ambitieuze plan <• Spoor 75 » dat op 
het eind van de zestiger jaren werd 
opgesteld om het reizen per trein 
voor het grote publiek aantrekkelijker 
te maken, heeft bijgedragen tot het 
hoge verliescijfer van nu. Er kwamen 
voorstad-stations, de frequentie van 
de verbindingen vooral in de » Rand
stad Holland » werd sterk opgevoerd, 
oude stationsgebouwen werden gemo
derniseerd of afgebroken en door nieu
we vervangen. Enoime publiciteitskam-
pagnes werden gevoerd in de pers en 
op aanplakbiljetten in de grote steden, 
en dat alles kostte natuurlijk handen 
vol geld. Maar een veeg teken wa« dat 
vorig jaar besloten werd om in de 
treinen de toiletten af te schaffen en 

ook de service van de restauratiewa
gons aanzienlijk te verminderen. Bi] 
voorbeeld : wie tegenwoordig met een 
Benelux-trein van Amsterdam naar 
Brussel (ongeveer drie uur) reist, kan 
onderweg meestal op een houtje bij
ten tenzij hij erin slaagt op het perron 
van het grensstation Roosendaal een 
tas koffie met een broodje te bemach
tigen. 

tijd te kort 

Hoe dan ook, er zal snel iets moeten 
worden gedaan om de donkere bui die 
boven het Nederlandse spoorwegennet 
hangt, af te wenden. De kommissie-
Reinoud moet dan ook binnen enkele 
weken uitzoeken hoe het zit met de 
verhouding van de kosten van reizi
gers- en goederenvervoer, of er perso
neelsinkrimping dient plaats te heb
ben, of er wellicht onrendabele lijnen 
moeten worden opgeheven, enz. Op ba
sis van haar adviezen zal minister Wes
terterp dan beslissen over het bedrag 
dat op de rijksbegroting achter de 
post « Nederlandse Spoorwegen » 
moet worden ingevuld. 

Of de kommissie-Reinoud in zo kor
te tijd een sluitende aanbeveling zal 
kunnen doen, is nog zeer de vraag. 
« Er valt op korte termijn weinig te 
veranderen en bovendien is de studie
tijd te kort » heeft de spoorwegen-
direktie al laten weten. Voorlopig zul
len de Nederlandse treinreizigers dus 
nog, telkens als zij een kaartje kopen, 
moeten beseffen dat zij dank zij een 
ruime staatssubsidie zich nog relatief 
goedkoop kunnen verplaatsen. 



clev\^ei'eld 

twijfelachtige nobelprljzen 
(Argos) De Nobelprijs voor de vrede is de hoogste maar ook d© meest « ver 

plichtende » onderscheiding die een man met politieke verantwfoordelijkheid kan te 
beurt vallen. Die woorden zijn van kanselier Willy Brandt toen hij twee jaar geleden 
zelf met de prijs onderscheiden werd. Allicht heeft het- komitee van de Nobelprijs 
aan die woorden gedacht toen het besloot opnieuw twee staatslieden te eren omdat 
ze de langste en gruwelijkste oorlog sinds 1945 tot een « acceptabel » einde hadden 
gebracht. Maar sinds de ondertekening van het akkoord van 27 januari '73 zijn in 
Indochina al meer Vietnamezen gesneuveld dan Amerikanen in het decennium dat 
achter ons ligt. Zo zwaar was de tol om de overgang van wapenstilstand naar «duur 
zame vrede » mogelijk te maken. 

Kissinger en Le Due Tho hebben zich eerst met het losgebarsten geweld moeten 
bezighouden vooraeer ze wegbereiders vën de vrede zijn geworden. Hun gemeen-
schappeijke inspanningen bewijzen echter dat uiteindeijk toch een akkoord mogelijk 
is tussen « wettelijke » en revolutionaire krachten. Voor de VN heeft de nieuwe 
minister van Buitenlandse Zaken Kissinger beloofd dat hij niets onverlet zal laten 
om de overgang naar geïnstitutionaliseerde vrede kompleet af te ronden. Inmiddels 
moet hij wat Indochina betreft nog de proef op de som leveren van zijn hooggeroen^ 
de technische vaardigheid ... en in het Nabije Oosten wacht hem een nieuwe taak 
die veel zal vergen van zijn haast legendarische overredingskracht. Voorzeker zal 
de Amerikaanse magiër (van Joods-Duitse oorsprong) zich door de recente onder
scheiding aangemoedigd voelen om ook voor dit « knelpunt » een oplossing te 
vinden. De vraag is maar of dit alles een Nobelprijs waard is. Nuchter bekeken is 
de Nobelprijs van 1973 een beloning voor gewiekste onderhandelaars die technisch 
perfekt maar menselijk koud en onbewogen voor de vrede hebben gewerkt. Op de 
achtergrond staat een ietwat vereenzaamde Helder Camara die voor de ogen 
van het verzadigde Westen de deur opengooide op de armoede en het miserabilis-
me van het Latijns-amerikaanse werelddeel — 'n man die onweerlegbaar meer heeft 
bijgedragen tot het loskomen van humanitaire bewogenheid dan de bekroonde diplo
matieke schaakspelers. Een troost nog dat het evenmin Tito van Joegoslavië is 
geworden die zijn Joegoslavisch vredeswerk heeft voltrokken met de dood van 
duizenden politieke tegenstanders, volksduitsers en andere. 

grof spel in lief 
wlffe huls 

Men kan de jongste evolutie In het Water-
gateschandaal niet vergelijken met een don
derslag aan heldere hemel — deze is al 
maanden zwaar bewolkt — maar ze is dan 
door haar snelheid en brutaliteit toch ver
rassend en zwaar aangekomen én in de poli
tieke wereld én bij de openbare mening. 

Er was nochtans een kompromis : onder-
zoekskommlssie en parlement zouden uittrek
sels van de geluidsbandjes te horen krijgen, 
die NIxon, zich verschuilend achter het be
grip staatsgeheim, niet wou vrijgeven. De 
door Nixon zelf benoemde bijzondere rechter 
In de Watergate-zaak was het daarmee niet 
eens en legde een bevel van de prezident, 
zijn verzet te staken, naast zich neer. Nixon 
reageerde bliksemsnel en brutaal : hij ont
sloeg Cox en liet diens bureau door de FBI 
bezetten. Adjunkt-minister Ruckelshaus stuur
de hij eveneens de laan uit waarop justitie
minister Richardson — die Agnew ten val 
bracht — uit protest en uit solidariteit met 
Cox en Ruckelshaus aftrad. Nixon verliest 
daarmee zijn zoveelste trits medewerkers 
en dreigt zelf in het gedrang te komen, niet 
alleen omdat men zijn geloofwaardigheid in 
twijfel begint te trekken doch ook omdat hij 
blijkbaar onkonstitutioneel gaat optreden, 
wat alsnog in Amerika onvoorstelbaar en on
aanvaardbaar is. Wat Nixon vooral kwalijk 
wordt genomen, is z n weigering, 'n gerechte
lijk bevel op te volgen, dat in een land, waar 
alle uitwassen ten spijt, het respekt voor de 
rechtsinstanties een der hoekpijlers is var. 
de demokratie. 

Zelfs wanneer het zgn. « empeachment » 
— procedure tot afzetting van de prezident 
— zou in gang geraken, dan wordt dat een 
zeer lange en ingewikkelde geschiedenis. 

De klap op de vuurpijl kwam dinsdag : 
Nixon wil de geluidsbandjes nu toch ter be
schikking stellen ! Hij is geen wettenbreker, 
beweert zijn advokaat. De waarheid zal wel 
lijn, dat eerst Cox moest verdwijnen, omdat 
zijn onderzoek angstwekkend dicht Nixons 
eigen persoon naderde. Nixon blijkt zich nu 
wel onmogelijk te hebben gemaakt, maar 
klampt zich vast zolang hij kan. 

Na deze schokkende gebeurtenissen is 
de Watergate-zaak meer dan ooit een juri
disch steekspel geworden, rond de afbake
ning der prezidentiële en rechterlijke be
voegdheden. Uit deze onverkwikkelijke zaak 
mag alvast gekonkludeerd worden dat Ame
rika dringend behoefte heeft aan een bazis-
wetsherziening. 

Intussen kwam er het akkoord Kissinger-
Breznjev waaruit een UNO-resolutie te voor
schijn kwam tot staakt het vuren en tot het 
houden van vredesbesprekingen in het Mid
den Oosten. Er werd niet gestipuleerd wie 
dat zou kontroleren en wie de belligerenten 
aan de ronde tafel zou uitnodigen. Zal het 
de UNO zijn ? Het is het meest aangovvezen, 
ook al trekken Amerika en de Sovjets broe
derlijk aan de touwtjes 

In de praktijk kwam het staaks het vuren 
moeilijk op gang (net zoals in Vietnam]. 
Maar kennelijk waren vooral Egypte en Israël 
blij, er te kunnen mee ophouden. Na twee 
weken strijd dreigde de militaire situatie 
voor Egypte verkeerd te lopen en had Israël 
ook aan het noordelijk front het initia
tief heroverd. Dat is vooral te danken aan 
de vernietiging van raketbases laan 
de overzijde van het Suez-kanaal) waardoor 
het meesterschap in de lucht weer in Isra
ëlische hand kwam (maar de tol aan mensen
levens is zeer zwaar). 

Dit verklaart de spoed waarmee Moskou 
met een kompromis instemde : de Sovjets 
wilden geen tweede keer al hun kostbare 
leveranties kwijtspelen en een nieuwe ne
derlaag mede inkasseren. Kissinger zelf 
moest voor een nogal spektakulair sukses op 
buitenlands vlak zorgen, ter ondersteuning 
van zijn lelijk in de watergate-verdrukking 
geraakte baas Nixon. 

De vragen zijn nu : komen er vredesbe
sprekingen en zullen die een positief re
sultaat hebben ? En wat met de Palestijnen : 
krijgen ze nu een vaderland of zal de Joods-
Arabische vrede op hun kosten tot stand 
komen ? 

Misschien wordt het Arabisch olie-embargo 
tegen Amerika nu ook geleidelijk gemilderd. 
Amerika zal onvermijdelijk uitzien naar ande
re leveranciers w.o. de Sovjets (in ruil voor 
Amerikaans graan, industriële investeringen 
en technische know how). Dan zal de broe
derliefde met de Arabieren niet spelen. Wel
licht neemt het allemaal niet zulk een vaart, 
want de Arabische olieproducenten moeten 
toch ook het gezegde kennen : het kind met 
het badwater weggooien... 

gerold ford 
(Argos) In Washington gaat de politieke 

werkelijkheid stilaan op een nachtmerrie ge
lijken : er is al een president aan wiens 
oprechtheid met de dag meer twijfels rijzen, 
twee ministers werden voor de vierschaar 
gedaagd, een stel advizeurs moest ijlings het 
Witte Huis verlaten en nu is ook vice-presi
dent Agnew uit de arena verdwenen omdat 
hij als goeverneur van Maryland steekpen
ningen heeft opgestreken. Spiro Agnew de 
man van Wet en Orde, de held in de strijd 
tegen morele laksheid. Om de beroering te 
bedaren heeft president Nixon nu « alles •> 
opgeofferd, naaste medewerkers en vice-
president inklusief, « alles » uitgenomen 
zichzelve. Inmiddels is al een zekere Gerald 
Ford als kandidaat voor het vice-presidens-
schap op het podium verschenen. 

Die Gerald Ford is een man van algemeen 
erkende middelmatigheid. In hem zullen de 
demokraten geen kandidaat hoeven te zien 
voor de presidentsverkiezingen van 1976. 
Het konservatieve kongreslid heeft zelf ver
klaard dat hij beslist niet doelt op de presi
dentiële zetel. Het is evenwel niet zo dat 

Ford kompleet onbeduidend zou zijn. De man 
uit de Middle West, ooit een verwoed rugby-
speler, brengt ook een paar positieve ge
schenken mee. Sedert een kwarteeuw is hij 
lid van het Kongres waar hij van 1965 af de 
republikeinse minderheid aanvoert. De 
vriendschap en simpatie die Ford in dit 
ambt verwierf zal zeker de positie van Nixon 
niet verzwakken. Nixon heeft vandaag al zo 
weinig overtuigde voorsprekers en zijn im-
pakt op het kongres verschrompelt met de 
dag. Daarom zal Ford zich vaker aan de kon-
gresleden moeten vertonen dan voorganger 
Spiro Agnew die slechts zelden de vertegen
woordigers des volks kwam begroeten. 

De loyaliteit van de nieuwe kandidaat 
staat boven alle twijfel. Ook tijdens het kon-
flikt met Vietnam stond hij resoluut achter 
Nixon. Zijn politieke tegenstanders zien in 
hem een eerlijke, hard werkende konkurrent. 
Wat hem aan charisma ontbreekt heeft Ge
rald Ford gekompenseerd met noeste vlijt 
en feilloze « aanwezigheid ». Veel denkstof 
heeft hij tot dusver niet uitgestald. Hij be
hoort zeker niet tot de « high brow » van de 
republikeinse partij. Maar zijn werk aan de 

• basis », zijn meer dan tweehonderd politie
ke toespraken per jaar hebben dit tekort aan 
intellektuele stuwkracht ruimschoots vergoed. 

De investituur van de 60-jarige jurist uit 
Michigan zal pas over een paar weken In
gaan. Vooreerst zal het kongres het politiek 
verleden van de kandidaat grondig doorlich
ten. Zoveel voorzichtigheid hebben de stoere 
wetgevers wel geleerd na hun onthutsend ex
periment met de ex-goeveneur van Marylarnd. 

De opvolging van Agnew krijgt in zekere 
mate wel een andere dimensie door de kon-
stitionele krisis die is ontstaan door de jong
ste fase van de Watergate-zaak, waardoor pre
sident Nixon in open konflikt met de volks
vertegenwoordiging dreigt te geraken en er 
kennelijk nu meer dan ooit met de gedachte 
gespeeld wordt, een procedure tot dagvaardi. 
ging van de president voor het parlement in 
te zetten of althans daartoe een ernstige po
ging te doen. Het is toch zo dat bij voortdu
rende verzwakkinr van de presidentiële po
sitie deze van de vice-president aan gewicht 
wint. In die omstandigheden wordt de keuze 
van Ford des te belangrijker. 

sponloofl oproer in Ihoilond 
(Argos) Na bloedige manifestaties waarbij 

honderden slachtoffers vielen is maarschalk 
Thanam Kittekachorn als premier van Thai
land afgetreden. Sinds de militaire staats
greep van 1971 was hij de onbetwiste mees
ter geworden van een regiem, dat eigenlijk 
van 1947 af afwisselend een demokratische 
en autoritaire koers had gevaren. 

Wat in Bangkok gebeurd is gelijkt op een 
autentieke revolutie. Een revolte van arbei
ders is het niet geworden. De ii festaties 
vertoonden weinig overeenkomst met het 
Maoïstisch patroon. Het was meer een spon
taan oproer van studenten en scholieren zo
als dat in de geschiedenis nog niet vaak is 
voorgekomen. Niemand had trouwens zo'n 
heftige explosie verwacht. Aan voortekenen 
had het anders niet ontbroken. De studenten 
waren al meer dan een keer op straat geko
men. Ze hadden al gemarsjeerd tegen Ameri
kaanse steunpunten en Japanse produkten, 
en tegen de willekeur van hun rektorale raad. 
Ze waren hierbij taktvol vreedzaam en be
scheiden te werk gegaan. Uiteraard waren 
de arbeiders niet afzijdig gebleven en ook 
de pers had zich zij die gelegenheden een 
paar vrijpostigheden veroorloofd die niet erg 
naar de z4n waren van Thanan en l'rapass. 

Maar in weerwil van de niet aflatende akties 
bleven de militaire machthebbers vast in het 
zadel. « Das Militar » deelde de lakens uit en 
liet de bevolking naar haar grillige pijpen 
dansen. 

Een tijdlang hadden de militairen met Ame
rikaanse steun de nationale ekonomie op 
dreef gebracht. Maar toen een einde kwam 
aan het Amerikaans engagement in Vietnam 
en Nixon zijn historische flirt met Mao en 
Brezjnev begon was het anti-kommunisme al
leen nog een voorwendsel voor anti-demokra-
tisch geklungel. De mistevredenheid onder 
de intellektuelen, studenten en verboden par
tijen groeide onheilspellend naar een hoogte
punt toe toen het militair regiem weinig ijver 
aan de dag legde om de beloofde grondwet 
door te drukken. Een mislukte rijstoogst, in
flatie en korruptie voltrokken een ontwikke
ling die voorlopig met een daverende revolu
tie zou eindigen. 

De toestand werd onhoudbaar toen een 
zekere Kukrit, politikus, bankier en uitgever, 
« het schandaal van Thoeng Yai •> aan het 
licht bracht — waar prominente militairen 
zich in een natuurpark aan orgieën en drink
gelagen waren te buiten gegaan. Blijkbaar 

stond die Kukrit onder bescherming van de 
koning want een paar weken na bewuste pu-
blikatie werd hij door diezelfde koning tot 
parlementslid benoemd. Koning Rama IX 
werd de sleutelfiguur in het onstuitbaar pw-
ces van politieke wijzigingen : in juli Jl toen 
het studentenoproer weer eens harde repre
sailles vanwege het leger dreigde uit te lok
ken nodigde hij de aanvoerders van de op
stand uit op een thee in zijn koninklijke tui
nen. Zodoende groeide Rama IX uit ' tot een 
simbool van verzet... dat twee weken geleden 
als een pletrol door Bangkok walste. De mili
tairen vuurden in de massa... maar het re
giem kapituleerde. De Thanams (vader en 
zoon) en schoonzoon Prapass ontvluchtten 
hun verantwoordelijkheid en zochten heil in 
overhaaste vlucht. Koning Rama IX deed een 
beroep op de jurist en universiteitsrektor 
Thammak om als eerste-minister een demo
kratische ontwikkeling mogelijk te maken. 
Misschien is Thailand nu op weg naar een 
autentiek demokratisch beleid. Maar onder 
de revolutionaire intelligentsia blijft de arg
waan groot : ook in het nieuwe kabinet ze
telen nog militaire deskundigen wier aan
wezigheid broodnodig lijkt voor een even
wichtig en beheerst verloop. 

iwitserse afkeer voor gaslarbelders 
(Argos) In Zwitserland deed volksvertegen

woordiger James Schwarzenbach weer eens 
van zich spreken. Men zal zich herinneren dat 
de Zwitsere politikus al in 1970 ruchtbaarheid 
verwierf met een amendement om het aan
tal buitenlanders tot een tiende van de tota
le bevolking te beperken. Zoals bekend zijn 
in Zwitserland een miljoen buitenlandse ar
beiders te gast op zes miljoen Zwitsers. Des
tijds werd het fameuze amendement welis
waar verworpen maar de meerderheid die 
hierbij tot uitdrukking kwam was niet erg 
overtuigend zodat de regering aan een nieu
we houding moest gaan denken. Er waren 
een paar lofwaardige pogingen om de toe
nemende xenofobie op te vangen en om te 
buigen naar een redelijke oplossing. De re
gering ging er vanuit dat nieuwe toevoer van 
gastarbeiders moest afgeremd worden om 
uiteindelijk tot stabilisatie te komen. Tegelijk 
werd echter het aantal werkvergunningen be
perkt wat vaak nadelig inwerkte op de be
staansmogelijkheden en de sociale stabili
teit van de aanwezige gastarbeiders. De ste
kelige aangelegenheid stak weer onverwacht 
het hoofd op bij de kantonnale verkiezingen 
van veertien dagen geleden die te Geneve 
doorgang vonden en waarbij de xenofobe 
Waakzaamheidspartij even onverwachte als 
opmerkelijke suksessen boekte. Tijdens de 
jongste vijftig jaar werd te Geneve gretig 
over mensenrechten gesproken maar als één 
inwoner op de drie een buitenlandse gast is 
komt de humane bewogenheid algauw ge
vaarlijk in het gedrang. 

Hoe dan ook in een traditioneel linkse 
burcht als Geneve hebben de met Schwar
zenbach (hijzelf behoort tot de republikein
se partij) vermaagschapte • viligants » een 
ophefmakend resultaat geskoord. Tegelijk 
blijkt echter dat de Waakzaamheidspartij haar 
tien mandaten niet alleen aan de « bour

geois » te danken heeft — wat de gangbare 
mening wel graag zou geloven — maar dat 
ook socialisten en kommunisten hun ressenti
ment tegen te sterke buitenlandse aanwezig
heid afgereageesi' hebben. Hieruit zou dan 
kunnen blijken dat de rechterzijde haar greep 
op de arbeidersmassa niet verliest als ze 
maar doorhamert op diep ingewortelde voor
oordelen. Tegelijk gaat dan duidelijk worden 
dat de Zwitserse arbeiders van Geneve in 
weerwil van hun politieke bewustwording een 
akkuut probleem als dit van de gastarbeiders 
niet best hebben geassimileerd. Hiermee is 
dan ook bewezen dat de arbeiders naast so
ciale herwaardering ook behoefte hebben aan 
degelijke voorlichting terzake van problemen 

waarmee ze, als gevolg van de ekonomischa 
verschuivingen, ietwat onvoorbereid worden 
gekonfronteerd. 

De kantonnale verkiezingen van Geneve 
kunnen wat dit betreft een waarschuwing in
houden voor alle Westeuropese landen waar 
de gastarbeider nog altijd niet volwaardig 
werd geïntegreerd in het socio-ekonomisch 
bestel. Niet zolang geleden werd in Zuid-
Frankrijk een regelrechte agitatie en « ter
reur » tegen Algerijnse arbeiders georgani
seerd. Ook hier te lande heerst nog vaak de 
mening dat gastarbeiders welkom zijn om 
het zware werk op te knappen maar dat ze 
verder niet • buitensporig » hun aanwezig
heid moeten beklemtonen. 

verschülYlng naar links 
(Argos) Onlangs is te Ankara gebleken dat de Gerechtigheidspartij van Demirel het 

niet meer doet zoals voorheen. Sinds twee weken is de partij van de oud-premier haar vol
strekte meerderheid in de assemblee kwijt. De republikeinse volkspartij van Ecevit heeft 
evenmin de volstrekte meerderheid behaald. Demirel behaalde 156 mandaten (in 1969 nog een 
betrekkelijke meerderheid van 450 zetels) en daarmee is hij nu de tweede man achter de 
sociaaldemokraat Ecevit ( 180 mandaten). Ecevit had vooral sukses in de steden terwijl de 
Gerechtigheidspartij meer afhing van de agrarische kiezer. In weerwil van Demirels « ach
teruitgang » wijst alles toch op een kabinet onder de man die in 1971 door de militairen als 
« te demokratisch » werd afgezet. De kansen op een koalitie met de Islamistische traditio
nalisten onder professor Erbahan (verloor ook 30 zetels) zijn reëel. Over het algemeen heb
ben de jongste verkiezingen een terugkeer naar normale binnenlandse verhoudingen beves
tigd. Pas eind september werd te Ankara en Istamboel de uitzonderingstoestand opgeheven. 
Als die linkse republikeinen van Ecevit nu msar niet gaan denken dat het uur geslagen Is 
(de konservatieven hebben immers ook terrein verloren) om nu op hun beurt gewelddadige 
akties te ontketenen. De militairen staan immers paraat om bij de geringste revolutionaire 
opwelling toe te slaan. 
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de Vlamingen 

aan 

hel oosifront 
Langzamerhand begint zich In 

ons ' land de geschiedschrijving 
over WO II te ontdoen van de 
witzwart-mentaliteit die al te vaak 
nog heerste bij het beoordelen van 
feiten of personen. Ook al blijken 
de Franstalige broeders in het 
parlement, samen met hun Vlaam
se kruipdieren, nog in de bloedroes 
der repressie te leven : in Vlaande
ren zelf is er een parlementaire 
meerderheid gewonnen voor am
nestie, wat reeds een ontscherping 
betekent van de gepassioneerde 
voormgenomenheid, en een mense
lijk benaderen. 

Over het kollaboratie-verschijnsel 
is er al heel wat geschreven. Daar
bij werd nogal dikwijls bewust ver
geten dat het in Vlaanderen een 
eigen specifiek karakter had. Ook 
het verschijnsel der « militaire » 
kolaboratie, in zijn belangrijkste 
vorm dan nl. de inzet van Vlaamse 
vrijwilligers aan het Oostfront, 
schreven o.m. Arthur De Bruyne en 
Walter Roland : de eerste een — 
tamelijk uitgebreid — stuk in deel 
1 van « De kwade jaren », de twee
de in « Art. 113 » een eerder ge-
romanceerd verhaal, afgewisseld 
met dokumentatie gebaseerd op ge
tuigenissen, belevenissen en ver
halen van Oostfronters zelf Fen 
uitgebreid en volledig overzicht — 
zoals o.m Saint Loup schreef over 
het Franse legioen — bleef uit. 

Het eerste deel van « Vlamingen 
aan het Oostfront » heeft ons dan 

ook aangenaam verrast : om zijn 
degelijkheid, om de bijna nuchtere 
objektiviteit niettegenstaande het 
werk een getuigenis wil zijn. Dit 
eerste deel «Het Vlaams Legioen» 
behandelt werving, opleiding en in
zet gedurende een periode van an
derhalf jaar, tot aan de opheffing 
van het Legioen en de oprichting 
van de Stormbrigade Langemarck. 

Het rijk geïllustreerd boek biedt 
een overzicht van deze anderhalf 
jaar strijd en leed aan de hand van 
een jarenlang geduldig verzamelde 
dokumentatie, aan de hand van dag
boeken, oorlogsgeschiedenissen en 
frontverhalen van de eigen eenhe
den, de eenheden waartoe het Le
gioen tijdelijk behoorde, en waar
naast het tijdelijk streed. Naast de 
verzameling oorlogsdagboeken van 
het SS-Freiwilligen Legion Flandern 
uit het militair archief van de 
Bondsrepubliek en naast bronnen 
van Russische en Amerikaanse oor
sprong, werd ook beroep gedaan 
op getuigenissen van officieren, 
onderofficieren en soldaten van 
Legioen, Sturmbrigade en divisie 
Langemarck, van de Standarte 
Westland, de divisie Wiking, NSKK 
en OT. 

Het geheel werd een waardevol
le historische bijdrage tot de '.-.e 
schiedenis van WO II, en van 'iet 
Vlaamse aandeel aan de strijd , o 
het Oostfront. 

Bij de dokumentatie werd ook 
een lijst gevoegd met de kente-

goede tijd voor strips 

rijke avonluriers... 
De stripverhalen in dag- en weekbladen 

bloeien weelderig. Het zijn rubrieken die 
druk « gelezen » worden niet alleen door de 
kinderen, voor wie ze in eerste instantie 
waren uitgedacht en uitgewerkt, doch ook 
door heel wat volwassenen. Er zijn ontelbaar 
veel volwassen krantenlezers, die hun blad 
het eerst openslaan op de bladzijde van de 
strips en die pas na verwerking van hun 
dagelijkse portie fantasie in de « serieuse » 
berichtgeving en kommentaar even onder
duiken. Psychologen zullen dit verschijnsel 
uitleggen als het voortbestaan van het kind 
in de mens of als grafische bevestiging van 
de wensdromen, de iedereen in min of meer
dere mate koestert. Het is het zelfde ver
schijnsel dat het sukses kenmerkt en ver
klaart van bepaalde romans, films of toneel
werken : de mate waarin de kijker of lezer 
zichzelf of zijn verlangens terug vindt in het 
verhaal en de karakters van de helden. 

In de stripverhalen — of toch de meeste, 
want sinds betrekkelijk korte tijd duiden de 
zgn. underground-strips op een heel andere 
opvatting, die een scherpe kritische zin ver
raadt en zelfs kontesteert — is het opvallend 
dat de meeste helden geen materiële zor
gen hebben Ze zijn typisch burgerlijk in hun 
levensmilieu, echte produkten van de wel
vaartmaatschappij. Ze leiden een kommerloos 
bestaan, zijn a.h.w. voortdurend met vakan
tie, die dan doorgebracht wordt met opwin
dende avonturen, die echter na beëindiging 
geen enkel spoor nalaten en onmiddellijk 
overgaan in een nieuw avontuur, ofwel eer
der geïnspireerd door een nogal slechte 
Science fiction ofwel geprojekteerd in een 
ver of nabij verleden, waarin een opwinden
de (of daarvoor doorgaande) konfrontatie 
plaats vindt tussen verleden en toekomst. 
Sommige verhalen — zoals enkele van Van
der Steen — spelen zich af in ons eigen 
nationaal verleden, andere zinspelen wel 

eens op aktuele toestanden, de politieke I/R-
priolen niet uitgezonderd Deze laatste 
meestal gedebiteerd als zijdelingse opme'--
kingen komen de jongste tijd niet meer zo 
vaak voor. 

Een ander typisch verschijnsel in de mees
te strips is de immuniteit der helden tegen 
ziekte en verwonding, ondanks de bijna da
gelijks gedemonstreerde krachtpatserij. De 
intensiteit der ongevallen ep vechtpartijen 
zou in de dagelijkse werkelijkheid tientallsn 
keren de dood van de held in kwestie voor 
gevolg moeten hebben. Maar de zwaarste 
slagen zijn net voldoende om de he-man in 

kens der Waffen-SS-divisies, een 
overzicht van de verschillende 
dienstgraden en herkenningstekens, 
een lijst van de gebruikelijke be
wapening langs beide zijden. 

Dit boek, zo staat er in de in
leiding, is niet zozeer bestemd 
voor de « buitenwereld » maar 
vooral voor onszelf, voor onze 
zonen en dochters die, nu ze vol
wassen zijn, moeten weten wie 
hun vader en/of moeder was. Dit 
geldt trouwens in bredere zin ook 
voor de jonge generatie in de 
Vlaamse strijd, die moet weten 
hoe een vorige generatie van een 
solidair en verenigd Europa droom
de en de oude vormen kontesteer-
de : een kontestatie die zowel in 
Spanje als in Rusland de Europese 
jeugd naar de wapens deed grijpen 
en hun leven deed wagen in een 
ultieme inzet. 

Wanneer men voor de huidige 
jeugdkontestatie begrip wil eisen, 
dan moe.t men ook dit begrip kun
nen opbrengen voor 'n generatie die 
niet alleen in heroïsche gevechten 
met politie en rijkswacht wat builen 
en natte kleren riskeerde, maar die 
haar naakte leven waagde. 

• Vlamingen aan het Oostfront » 
— Deel 1 = . Het Vlaams Le
gioen » Etnika-Uitgaven, Postbus 
26a7, 2000 Antwerpen — 248 biz 
— geb. — 425 fr. 

een ideale fizische konditie. 

kwestie slechts voor een paar beelden hut
ten ' 'ann >r- Hnn wee 3 > ingle-
vend de rol te hernemen, zonder ook maar 
een litteken te vertonen Een ideale fisische 
konditie die jammer genoeg slechts tot het 
rijk der verbeelding en van de ontspanning 
behoort. 

De lijn tekent het karakter van de helden. 
Zonder kleur is het bv. opvallend hoe zwak 
de figuren van een Hergé zijn tegenover 
deze van Mare Sleen, die een krachtige, 
Vlaamse lijn voert. Het is trouwens zo dat 
enkele Vlaamse kranten een strikt-eigen, 
Vlaamse stripstijl in het leven riepen • de 
tijd dat onze kranten in het Brusselse of het 
buitenland hun strips moesten kopen is voor
bij wat verheugend is én ook het stijgend 
sukses verklaart. Sukses dat dan een ele
ment is in de Vlaamse bewustwording 
faktor en gevolg. Dat klinkt misschien over
dreven, maar het is een feit, een merkwaar
dig feit in het leven van onze merkwaardige 
staat en zijn even merkwaardige, om niet 
te zeggen zonderlinge of scheve volkse ver 
houdingen. 

Het aantal minder schematische en dieper 
tastende strips is zeldzaam. Tot deze soort 
rekenen we de tevens van fijne humor «n 
milde ironie doorweefde strips van Martin 
Toonder (Heer Bommel). Dergelijke strips 
zijn kost voor fijnproevers. 

Dit waren enkele losse bedenkingen over 
een zeer aparte rubriek in onze pers, ele 
ment van bewustwording, dat te zelden 
werd belicht en een schoolvoorbeeld van het 
gezegde : al spelende leren. Dat is wel het 
meest positieve aspekt van het doorsnee 
Vlaamse stripverhaal De restrikties die we 
dan maar op de koop toenemen, want het 
is nu eenmaal zo dat ook strips te verkopen 
waar zijn. 

rc 

festival van Vlaanderen (gent) 
Voor het toenemend aantal liefhebbers van echte muziek Is het Festival van 

Vlaanderen een buitenbeentje. Het niveau wordt jaarlijks verhoogd door de grote 
buitenlandse orkesten en ook door onze eigen artiesten. 

Om je een staaltje te geven van de bekendheid van het Festhral : Ik had de 
gelegenheid, kennis te maken met een lid van de Wiener Philharmoniker. Die vertel
de mij dat men zelfs in Amerika uitkijkt naar het Festival van Vlaanderen ! 

Op 8 september speelde de Wiener Philharmoniker onder leiding van Glaudio 
Abbado : Bruckner - Beethoven. Dit Is een orkest uit de duizend, waar de Belgische 
orkesten nog heel wat kunnen van leren. Het was, om het krachtig uit te drukken, 
een « blond » gespeelde « Bruckner ». Feilloos I Beethoven was zeer vitaal, alleen 
de finale vond ik een tikje te traag. Glaudio Abbado is een jong dirigent, die peilt 
naar de hoogste klasse en daar tevens in slaagt. 

Enkele dagen nadien, op 11 september, troffen we een koncert aan : Benoit -
Franck. Het verheugt mij eindelijk Benoit naast de suksesvolle Franck te zien. De 
Rubenskantate was zeer muzikaal, al merkten we dat het Nationaal Orkest van 
België zijn partij niet goed beheerst (trompetsolo !). Het koor was vol van sonori
teit en krachtig. Spijtig ging er veel klank verloren in het toneel. Ik hoorde zeggen : 
' het blijft in de doeken hangen ». Wel dient opgemerkt te worden dat de Rubenskan
tate zowel technisch als muzikaal een moeilijk stuk is. Benoit verdient een nog meer 
geperfektioneerde uitvoering I 

Met de symfonie van Franck hoorden we dat André Vandernoot beter de teugels 
in handen had. Hier konden we al een tikje spreken van klasse. Dit koncert was 
niettegenstaande alles een dankbare avond. 

Een bravouravond was het Ballet van de XXe eeuw. Het valt te betreuren dat 
we zulke dingen niet meer te zien krijgen (TV of met school : geen tijd daarvoor ?). 
Het was subliem ! Een topprestatie voor het festival ! 

Niet te versmaden was ook het Koncertgebouworkest onder Bernard Haltlnk, op 
18 september. « Die Phantastische » (Bruckner) werd inderdaad fantastisch vertolkt. 
Vooral het laatste deel was een uitblinker. Bernard Haitink weet het Koncertgebouw
orkest met een enorme handigheid te beteugelen en te bezielen. De akoestiek was 
natuurlijk enig in onze katedraal. Dit koncert werd een parel aan de kroon van het 
Festival van Vlaanderen. 

Ik hoop dat ik de lezer die het Festival niet kent. Iets heb bijgebracht en dat 
hij nu zelf ook eens een koncert gaat bijwonen. Dit artikel zal de jonge festival
ganger ongetwijfeld de vele mooie uren In koncertzaien en katedralen In herinne-
rig hebben gebracht... 

p^er ritzen 

IdanlcMi 

Uit met de kultuurkransjes in gesloten zaaltjes. De trend naar de straatstenen dringt overal 
door. Getuigen daarvan zijn de vele en geslaag de volksfestivals die grote suksessen worden. 
« Luizenmarkten » trekken heelwat bezoekers, terwijl straatkunstenaars, sedert lang gevierd, 
terug vedetten worden... 

geboekt 
• Een heel aparte eigen stijl, een an
dere opvatting zelfs van de epiek komt tot 
uiting in een boek als « Stemmen » van 
Claude Van de Berge : het vierde boek van 
deze auteur na « De Ontmoetingen », « Het 
gelaat -, en « De Angst ». « Roman » in ei
genlijke zin kan men deze literaire kreaties 
slechts noemen wanneer men het begrip 
zeer breed neemt- De fabel, de epische kern 
die toch essentieel is voor de roman als 
epische kunstvorm, is praktisch afwezig De 
reeks beschouwingen en bespiegelingen, de 
introspektie van het hoofdpersonnage en de 
pogingen tot analyse van de mensen waar
mee hij gekonfronteerd wordt, worden nau
welijks in een episch-omlijnd kader geplaatst 
De mensen blijven namen, objekten. Heel dit 
uitgebreid monoloog, waaruit het zoeken 
naar een innerlijkheid spreekt, die deze tijd 
schijnt verloren te hebben, bevat reminis
centies aan wat Van den Berge vroeger 
schreef- Wij herhalen wat wij ter gelegen
heid van de bespreking van vroeger verk 
reeds zegden ; namelijk onze hoop uitdruk
ken op een epische doorbraak naar ti jd, mens 
en omgeving- De mens kan geen « Ich » zijn 
zonder « Du •> zei Buber-

De vervreemding, zegt dr. Kemp, hoofd-
redakteur van « Die Welt » en auteur van 

een merkwaardige politieke anthropologie, Is 
in deze tijd ingebouwd zoals de levensduur 
van koelkasten en auto's. Niet alleen de ba
nalere vervreemding van de mens van iets, 
maar ook zijn vervreemding aan iets : aan 
de deelaspekten der dingen, aan het zinloze, 
aan het existentie-vreemde, aan het natuur-
schenkende... 

De wanhoop van deze vervreemding 
schreit uit Van den Berge's boek : de wan
hoop van de eenzame, de achtergelatene, de 
kontaktloze. Er is een antwoord op die 
schreeuw : de terugkeer naar het essentiële 
van het menselijk wezen en daarmee naar 
een herhumanisering van de maatschappij : 
de terugkeer naar de gehele mens, die nu 
tot rationeel koncept verminkt is, en naar de 
héle gemeenschap, die nu tot een schema 
van rationele verbindingen « vermaatschajv 
pijt • is. De terugkeer naar het gevoel en 
het irrationele en naar de bron van alle 
menselijke relaties : liefde en solidariteit. 

Van de Berge's werk staat in onze huidige 
literatuur apart naar inhoud en vorm. Het 
eklektische ervan zal nooit een groot lezers
publiek aanspreken. Wie naar de verwoording 
zoekt van een meer en meer veld winnend 
én dreigend eenzaamheidsgevoel, zal dit hier 
op overtuigende wijze uitgedrukt vinden. 

Glaude Van de Berge : « Stemmen » 
192 blz — Standaard-Uitgeverij, Antwerpen 
Gemlni-reeks 
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manipulatie ? 

Een informatie verstrekken om iets anders 
te verbergen noemt men manipulatie. Mani
pulatie is wellicht een van de grootste ge
breken van onze tijd. De mensen werkelijk 

•overladen met sportinformatie, die in werke
lijkheid slechts reklame Is voor de business
men die de sport in handen hebben, en de 
mensen altijd maar volproppen met gegevens 
over sport, en over de belangrijke dingen 
zwijgen, dat is inderdaad manipulatie. Ais wij 
nu Georges Bernanos mogen geloven, dan 
Is manipulatie niet zo onschuldig. Wij zullen, 
schrijft Benrnanos, ons in die mate laten 
manipuleren dat wij het morgen normaal zul
len vinden dat men ons een merkteken op 
ons achterwerk brandt, omdat dit de zuive
ringen zoveel gemakkelijker zal maken. 

Zal het zo'n vaart niet lopen ? Bestaat er 
geen gevaar dat de sport aangewend wordt 
of zal aangewend worden als een middeltje 
om de massa te manipuleren ? Laten wij het 
hopen. IVlaar ondertussen is het misschien 
toch maar best een klein beetje kritisch te 
staan tegenover die enorme vloedgolf van 
sport die over onze landen vloeit. 

teledistributie 

Jaak Lecoq herinnerde er In zijn krant aan 
dat er weer een probleem rijzende is in ver
band met de uitzending door de televisie van 
voetbalwedstrijden. Men weet dat de voetbal
bond in ons land principieel geen toestem
ming geeft aan de televisie om voetbalwed
strijden uit te zenden op de dagen dat er in 
ons land wedstrijden gespeeld worden. Dit 
om te vermijden dat toeschouwers zouden 
wegblijven van de matchen om naar de TV 
te kijken. In het verleden heeft dit dikwijls 
geleid tot heftige diskussies. Op 18 novem
ber — dag van Nederland-België — zou het 
tot gevolg hebben dat de Belgische zenders 
de match niet mogen uitzenden. Maar de 
voetbalbond heeft niets te vertellen aan de 
Nederlandse zenders, en die zenden de wed
strijd wel uit. Nu is het een koud kunstje — 
zeker daar waar de teledistributie al inge
voerd werd — af te stemmen op Nederland, 
zodat de bescherming van de Belgische voet
balbond er In werkelijkheid geen is. Zij zal 
het In de toekomst steeds minder worden. 
De vraag Is : wie ziet een oplossing ? 

slecht beschermd 

Hoe de zaak precies In elkaar zit, weten 
wij ook niet, want het schijnt nog al inge
wikkeld te zijn. Het schijnt in grote trekken 
hierop neer te komen : Herman van Springel 
en een aantal andere renners namen ontslag 
bij de Duitse firma waarvoor ze reden (Ro-
kado), en zij tekenden een kontrakt voor een 
nieuwe firma (Canada-Dry). Het schijnt ech
ter nog niet zeker dat deze firma inderdaad 
een rennersploeg in dienst zal nemen. Dat 
zou wel gebeurd zijn — als wij het allemaal 
goed begrepen hebben — als de Belqsche af
deling van Canada-Dry haar steun zou ver
leend hebben aan de Nederlandse afdelmq 
(waarvoor de renners tekenden). Naar wij 
lezen zou de h. Lacroix — patroon van Cana-
da-Dry-België (én van Watney's) echter ver
klaard hebben dat er van die steun geen sora-
ke kan zijn. Die kommerciële zaken interes
seren ons niet, maar dit lijkt ons hier toch al
weer duidelijk : dat sommige firma's er niet 
voor terugdeinzen met de renners zo een 
beetje het zotteken te houden. En dat de ren
ners in de grond nog maar zeer flauwkens 
beschermd zijn. 

400 

Pol Van Himst speelde verleden zondag zijn 
400ste wedstrijd, en wij kunnen deze gebeur
tenis toch niet laten voorbijgaan zonder er 
even aan te herinneren. Het zijn er verdui
veld veel voor een voetballer van een top-
ploeg, en niets laat voorzien dat het bij die 
400 zal blijven. Wij denken dat de Pol nog 
voor een hele poos goed blijft. Van Himst is 
in het Belgische voetbal zeker geen onom
streden figuur. Hij krijgt regelmatig zo van 
die « loeten >•, zoals zijn hoiidinq tijdens de 
wereldkampioenschappen in Mexiko, zijn wei-

alles min 1 ? 

Het cyclocross-selzoen is nu enkele weken 
oud, en het ziet er weer naar uit dat het een 
seizoen wordt als verleden jaar. Berten Van 
Damme heeft, als wij ons niet vergissen, al 
de wedstrijden gewonnen waaraan hij heeft 
deelgenomen. Verleden zondag te Lanaken 
was er een element van spanning. Het zou de 
eerste keer worden dat Berten en Erik de 
Vlaeminck tegenover elkaar stonden, en zoals 
men weet hebben ze enkele weken geleden 
verklaard dat er dit jaar eens geen kadootjes 
zouden gegeven worden. Van de verwachte 
spannende strijd is niks in huis gekomen. 
Van in de eerste ronde rukte Van Damme 
zich onweerstaanbaar los. Erik de Vlaeminck 
kon niet volgen. Hij werd trouwens nog voor
bijgestoken door andere renners. Kort nadien 
gaf hij op. Alles schijnt er dus op te wijzen 
dat Erik de grote vorm nog niet te pakken 
heeft, en veel sportliefhebbers vragen zich 
nu natuurlijk af of het weer zal verlopen 
zoals verleden jaar : alle overwinningen voor 
Berten, behalve één : het wereldkampioen
schap, gewonnen door Erik. 

j-kaart 

Wij hadden er nog niets van gehoord — 
de tijd is voor ons ook al lang voorbij — 
maar naar het schijnt is hier in ons land een 
J-kaart uitgevonden. Dat is een kaart die de 
jongeren die ze willen kopen (50 fr.) recht 
geeft op prijsvermindering in bioskopen, 
schouwburgen, biblioteken, diskoteken enz. 
De vraag is nu of de kommerpanten in sport-
spektakels de houders van die J-kaart ook 
enige korting zouden toestaan wanneer ze 
een wedstrijd willen bijwonen. Jaak Lecoq 
denkt van niet. Vaststellende dat men weer 
doet alsof de sport een simpele vrijetiidsbe-
steding is (wij begrijpen dat niet goed, wat 
zou ze anders zijn ). vindt Jaak dat men van 
de sport niet kan verwachten dat zij zoveel 
verlies zou lijden door zoveel jongeren aan 
goedkope prijs toe te laten. Persoonlijk den
ken wij dat het allemaal weinig verschil zal 
maken. Wie door het sportmikroobje gebeten 
is, gaat toch, hoeveel het ook kost — en dat 
is veel teaenwoordiq —. en wie er niks voor 
voelt, zal ook niet aaan omdat hij wat minder 
moet betalen. Wel vinden wij de houding 
tioisch : wèl reduktie voor .. flodderdinqen » 
als schouwburg en opera. mpFir néén reduktie 
voor ?:nn'-tsnpi<takels, Immers méér dan vrije
tijdsbesteding. 

gering om nog voor de Belgische nationale 
ploeg te spelen, zijn « kweddelen » met ver
schillende trainers, en zopas nog zijn weige
ring om met Anderlecht aan te treden In een 
funktie die hij niet de zijne oordeelde. Over 
de gegrondheid van al die dingen gaan wr 
onze ko-i niet breken. Dat zijn zaken die Pol 
met zijn bazen moet regelen. Wat echter, 
denken wij, boven iedere twijfel verheven is, 
is dat hij een klasrijk voetballer is, die zijn 
klub al enorme diensten bewees, en boven
dien een sportief speler Om die redenen al 
wensen wil Pol « good luck » voor de volgen
de honderd. 

zwak 

De voetbalwedstrijd Engeland-Polen is mis
schien geen groot voetbalvertoon geworden, 
maar hij was wel spannend. De inzet was 
ook niet gering : Engeland moest winnen 
wilde het naar de eindronde van de wereld
kampioenschappen, volqenrl laar In Duistland. 
Welnu, Engeland heeft n " - gewonnen, en 
het zal dus Polen zijn dat de eindronde be
twist. Ondanks het feit dat de Britten heel 
de wedstrijd sterk een veldoverwicht aan de 
dag legden, kan men zelfs niet zegqen dat 
het Poolse sukses onverdiend was. Ook hun 
voorhoede kwam enkele keren zeer dicht bij 
een doelpunt, wat voor een defensief opge
stelde ploeg niet zo slecht is. De Engelse 
ploeg leek ons betrekkelijk zwak. De aanval
len werden overwegend langs de flanken ge
voerd — men zou bijna kunnen zeggen dat ze 
door de Polen naar de flanken werd afgeleid 
— maar voor het doel liepen ze dood op een 
voortreffelijk georganiseerd Pools • verzet ». 
Wat in de Britse ploeg vooral ontbrak, vin
den wij, was een man als Bobby Charlton, be
kwaam om een laatste, niet te onderschep-
Den pass te geven, en — maar dat is zo een 
beetje uit de mode —, een soort Lawton om 
voor doel de aanval meer gewicht te geven. 

ons feuilleton (36) 

eer 
Vlaanderen 
vergaat 

door lOZEF SIMONS 
Officier Jan Broeckx is terug in Laardonk. Het testament van Fiorimond van Laar is 
afgegeven. Bij hem thuis is men niet erg opgetogen met zijn aktivistische ideeën. Dat 
staat niet voor een gelauwerde van het Belgisch leger. Vooral Jans moeder, zij vindt 
nog dat Jan karrière moet maken en dat het aktivisme en zo allemaal <-cionir>'- s>!-eken» 
zijn. Zoals al de andere oudstrijders wordt Jan uitgenodigd op een vaderlandslievende 
plechtigheid... 

zevende hoofdstuk HET TESTAMENT 

II 

Maar eerst, zoals over het ganse land, 
zouden ook te Laardonk de vredes-
feesten worden gevierd. 
Als alle oudstrijders, kreeg Jan Broeckx 
van het gemeentebestuur volgend offi
cieel papiertje thuisgestuurd : 

GEMEENTE LAARDONK 

Laardonk, 2 oktober 1919. 
Mijnheer, 

Op 19 oktober a.s. zullen de grote over-
winningen van België op de vijand, en 
de moedige soldaten onzer gemeente, 
welke die overwinningen zo krachtda
dig hebben bevochten, gevierd worden. 
Verschillende plechtigheden zullen die 
dag opluisteren, zoal : onthulling van 
een gedenksteen voor de gesneuvel
den, overhandiging van een diploma 
aan de familie der helden, toespraak 
door de 'neer burgemeester, uitvoering 
van vaderlandse liederen, neerlegging 

van kransen op de graven der gesneu
velde soldaten. — Feestmaal aangebo
den aan de Laardonkse oudstrijders. 
Daar Ued. deel uitmaakt van het mili
taire korps onzer gemeente, hetwelk 
zo roemrijk voor de verlossing heeft 
gestreden, hebben wij de eer Ued. uit 
te nodigen op het feestmaal-banket, 
hetwelk op voormelde dag in de Ge
meente-Jongensschool zal plaats heb
ben te 1.30 uur. 

Wij verzoeken Lied. vriendelijk aan de 
heer sekretaris der gemeente uwe 
kosteloze toetreding te willen inzen
den vóór 10 oktober a.s. door middel 
van het hier aangehechte biljet. 
Gelieve, Mijnheer, de verzekering on
zer hoogachting te aanvaarden. 

Namens het Gemeentebestuur, 
De Sekretaris. De Burgermeester. 

De b u r g e m e e s t e r kwam spe
ciaal op zijn oude benen naar Gommers 
huizeke : op die feestelijke dag moest 
Jan zijn officierskostuum uit de kast 

halen, om aan de officieren van het 
fort, die mee aan zijn eretafel zouden 
aanzitten, te tonen, dat er uit Laar
donk ook een volksjongen was opge
klommen tot de sterren, en de eer 
van 't dorp had hooggehouden I 
De pastoor, die met de gemeentelijke 
overheid in ruzie lag over de kwestie 
van een nieuw aan te leggen kerkhof, 
had besloten zich van het feest voor
lopig niets aan te trekken. Hij zou de 
soldaten wel eens vieren in de kerk, 
een tijdje later, als zijn kerk af zou 
zijn. Wel werd er al mis gelezen, maar 
orgel en predikstoel waren nog in de 
maak : er stonden maar zeventig stoe
len, al de heiligenbeelden waren in de 
oude danszaal gsbleven, omdat de pi
laren nog afgev;erkt moesten worden. 
De gemeente had het feest niet langer 
willen uitstellen. Dan moesten ze maar 
vieren zonder kerkelijke overheid : hij 
zou later zijn plan trekken 
Jan Broeckx, wiens Vlaams geweten 
door allerlei kompromissen reeds vele 
Belgische deuken had gekregen, voelde 
nochtans pijnlijk, de vernedering, als 
officier aan het hoofd der oud-soldaten 
te moeten stappen, om uit de handen 
van de rijkgeworden brouwer-zeepzie
der het vaandel te ontvangen, die deze 
de oud-soidaten aanbood. Maar nie
mand scheen daar graten in te vinden. 
Kon hij nu ruzie gaan stoken op de 
gemeente en uit de band springen, als 
al de jongens zo kinderlijk blij waren, 
gevierd te worden door gans het dorp? 
De pastoor ja, die speelde nog stoke
brand, maar die had het bij 't volk 
verkorven, omdat hij niet met de ge
meente meevierde. 

,,Jan vond er wat anders op. Bij zijn 
eerstvolgend bezoek te Brugge, waar 
Clara's ouders hun vroegere woning 
opnieuw hadden betrokken, vroeg hij 
Clara op 19 oktober naar Laardonk 
te willen komen om kennis te maken 
met zijn ouders. Zo had Jan een ver
ontschuldiging bij de hand om zich van 
het feest terug te trekken, mocht iets 
hem daar te veel tegenspannen. Clara 
had aangenomen met een ernstig-blijde 
lach. Bij haar voelde Jan zich sterk. 
Met haar zou hij moedig het leven in
gaan. Laat dan het verleden het verle
den zijn ; het Vlaamse recht zou toch 
zegevieren. 

II 

De grote maandag brak aan. koud en 
droog. Tegen de morgen had het een 
beetje gerijmd, en, kwam er een wind
je aangewaaid, dan vlogen er al geel
bruine kastanjebladeren warrelend 
mee. Maar boven een asgrauwe wolk 
brak de zon uit, triomfantelijk, en spet
terde licht en gloed op de geel-groene 
bomen. 

Peer Moze stond weer in zijn moes
hof — als vóór vl)f jaar — en rookte 
zijn pijp. 

Hij was zoals gewoonlijk vroeg uit de 
veren, en had prei en worteltjes gele
gerd — want het zou dra winteren : 
de zwaluwen waren weg, de okkerno
ten hadden een dikke schelp, en kras
send kwamen de raven reeds overge
vlogen bij hele vluchten. 
Kijk ! Was dat Joost niet die zijn her
berg binnenpikkelde zo vroeg op de 
dag ! Wat zou dat inhebben ? 

Voetje voor voetje stapte hij terug, 
toen Joost en zijn mooie Tine samen 
de achterdeur uitkwamen, ietwat ver
legen en blozend. 

„Vader" — Tine nam het woord — 
,,we komen u vragen wanneer we mo
gen trouwen ? ". 
„Daar is tcch geen haast bij ? " zei. 
met zijn zware basstem, de Antichrist, 
de wenkbrouwen fronsend. 

Pons. die op de zolder bij zijn duiven 
doende was, keek door 't gevelvenster 
en riep : 
„Nog niet, maar als ge blijft uitstel
len, trouwen ze toch, al was 't met een 
akte van eerbied ". 
Toen nam Joost het woord en zei dat 
zijn vader voor hem een steenbakkerij 
had gekocht te Sint-Job-in-'t Goor, vlak 
bij 't kanaal. Een gerieflijk huis was 
in de koop begrepen. 

Tine kroonhalsde en haar mooie ogen 
glinsterden — en hij zou dat liefst ge
trouwd betrekken. Als Fons wou. kon 
die ook bij hem een schone betrekking 
krijgen... Ja, Peer Moze zelf, als hij 
wilde... 
., Nee. Joost jongen, een oude boom 
wil niet verplant worden ". 

(vervolgt) 

ZATERDAG 27 OKTOBER 

# 13U.30 : Toeristische film. 
O 14U.00 : Naar het midden van de aarde. 

Avonturenfilm naar het verhaal van Jules 
Verne. 

O ' '' • Volksuniversiteit. 
O : Fabeltjeskrant. 
C o : Star Trek. 
0 18U.55 : Wikken en wegen. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De Dick Emery-show. 
O 20U.40 : Ontdek de Ster. 
# 21U.45 : Echo. 
O 22U.15 : Mannix 
O 23U.05 : TV-nieuws. 

ZONDAG 28 OKTOBER 

O IOu.30 : Eucharistieviering vanuit MoMtha-
len. 
14U.30 : Voor boer en tuinder. 
ISu.OO : Professor Balthazar. 
15U.10 : Binnen en buiten. 
17U.15 : Rond de kiosk. 
18U.05 : 11.11.11-aktie. 
18U.15 ; Fabeltjeskrant. 
18U.20 : Sportreportage. 
18U.46 : Survival. Dokumentalre. 
19U.10 : Butler en kok. Humoristische se
rie. 
19U.30 : Openbaar kunstbezit. 
19U.45 : TV-nieuws. 

O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : 11.11.11-aktie. 
O 20U.30 : Uit het leven gegrepen. Snwrt-

lappenprogramma. 
21u30 : Zoniën, bos en woud. 
22u,20 : 11.11.11-aktie. 
22U.25 : Poëziekenners kiezen. 
23U.0O : TV-nieuws. 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
• 
O 

O 
O 

O 
o 
O 

MAANDAG 29 OKTOBER 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : De woudlopers. 
O 18U.30 : Tsjin-Tsjin. 
O 18U.40 : Volksuniversiteit. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.30 : Ontdek de ster. 
#21u.15 : Onder Britse vlag de Maas op. 

Een Brit vaart met zijn jacht de Europese 
wateren af. 

9 21U.55 : Turkije. Reportage van Walter 
Zinzen. 

O 22U.40 : Vergeet niet te lezen. 
O 23U.15 : TV-nieuws. 

DINSDAG 30 OKTOBER 

O 14U.00 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
0 19U.05 
O 19U.45 
• 20U.10 

gen nas 
# 21U.10 

tig jaar 
schuin 

• 22U.00 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Follyfoot. 
Tienerklanken. 
Kijk en kook. 
TV-nieuws. 
Bartje. Feuilleton In 7 afleverin-

r het boek van Anne de Vries. 
Afgezien van het feit dat... Twin-

Vlaamse TV, luchtig en soms zelfs 
bekeken. 

Wetenschappelijk programma. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 31 OKTOBER 

O 16U.30 : Jevanjong. 
O 17U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.00 : Wie weet wint. 
O 18U.53 : Volksuniversiteit. 
O 19u.15 : Filmmuseum van de schaterlach. 
O 19U.45 ; TV-nieuws 
O 20u10 : Toespraak door P. Vandenbussche, 

driekteur-generaal van de BRT - Galapro
gramma uit het Radio- en Teleyisiesalon 
in Antwerpen. 

0 21U.00 ; 20 jaar televisie. Een overzicht 
van de belangrijke feiten, uitzendingen, 
initiatieven en gebeurtenissen uit de 20-
jarige geschiedenis van de Vlaamse tele
visie. Ie deel. 

O 22U.20 : TV-nieuws. 
# 22u30 : 20 jaar televisie. 2e deel. 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 

O 15U.00 : Concert in het Vatikaan ter ere 
van paus Paulus VI aangeboden door de 
Italiaanse televisie. 

O 16U.00 : De drie musketiers. Speelfilm. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O 18U.30 : Jonger dan je denkt. 
• 19U.10 : Folklore uit Schotland. 
O 19U.45 : TV-.iieuws. 
O 20U.10 : Ontdek de ster. 
9 21U.15 : En Stalin die dood is. Kroniek 

van 1953. 
O 22U.30 : Première. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

16U.0C 
18U.00 
18U.05 
18U.15 
18U.20 
18U.50 
19U.03 
19u45 
20U.10 

O 21U.00 
groep 

# 21U.40 
O 22U.25 
• 22U.35 

sprekken 
losofen. 

te 

Chingachode. Avonturenfilm. 
Fabeltjeskrant. 
Bobek en Lolek. 
Verkeersveiligheid. 
Volksuniversiteit. 
Ziet u er wat in ? 
Katoliek-godsdienstige uitzending. 
TV-nieuws. 
Sam. 
Duna. Een Hongaarse volkskunst-
Antwerpen. 

Panorama. 
TV-nieuws. 
Filosofie en maatschappij. Ge-
met vooraanstaande Vlaamse fi-

Prof. J. Kruithof. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr.) 

AAN ONZE GEACHTE LEDEN' 
EN « WIJ ..-LEZER(E)SCSEN) 

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 ds 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. 

Af REKENEN 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. 

0PF10EP PAIMFLEnENAKTIE 

IVIorgen zondag 28 oktober verwachten wij 
alle arr. raadsleden, mandatarissen en propa
gandisten van het arr. Antwerpen voor een 
algemene « pamfletten-bus-aktie » in het 
kanton Zandhoven. Na onze suksesrijke koi-
portage van 24 juni, brengen wij voor een 
tweede maal een bezoek aan de zeven sim-
patieke Kempische gemeenten Emblem, Mas-
senhoven, Oeiegem, Pulderbos, Pulls, Vier-
sei en Zandhoven. Bijeenkomst te 10 u. aan 
restaurant «IVIassenhof », Waterschapstr. 1 
te IVIassenhoven (afrit Boudewijnsnelweg], 

ARR RAAD 

De ek. arr. raad gaat (normaal] door op 
vrijdag 9 november e.k. in de bovenzaal van 
de » Nieuwe Carnot », Carnotstr. 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 
Daurne 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. 

WM-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. 

KOLPORTAGE SCHOTEN 
Om bepaalde lokale initiatieven niet te sto

ren werd de kolportage met een week ver
daagd. Wij verzamelen dus zondag 4 novem
ber om 10 u. op het Gemeenteplein in deze 
te aktiveren gemeenten. Wij verwachten vele 
Vujo-ers om de speciale brochure - Ze zeg
gen dit, ze zeggen dat » in rekordtijd aan de 
man te brengen. 

VERGADEf?ING KOMITEE 
Het Vujokomitee vergadert dinsdag 6 no

vember a.s. om 20 u. 30 in gemeenschapscen
trum « Drie Eiken », Drie Eikenstr. 128 te 
Edegem. Iedereen op post I 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat, Wetstr. 12, 
en voor snelle afwerking liefst op maandag 
van 16 tot 20 u., dan is er steeds een volks
vertegenwoordiger paraat. 
KOO 

Betrekking hebbend Antwerpen Stad • 
voor afspraak tel. dr. De Boel 33.97.90 of Fr 
De Laet 38.66.92. 
GEMEENTERAAD 

Onze acht gemeenteraadsleden kunnen u 
steeds helpen. Voor afspraak bel het sekre
tariaat 36.84.65 die u het betrokken gemeen
teraadslid zal aanduiden. 
KVO 

VI. Aktie- en Kultuurgemeenschap richt in • 
voorstelling in KVO op woensdag 28 novem
ber : . La Bohème ». Kaarten op het sekreta
riaat : Wetstr, 12 of bij alle bestuursleden. 

GALABAL 
Hou de datum vrij : zaterdag 16 februari 

1974. Voor de zesde maal, het overbekend ge
worden galabal « Vroeger en Nu ». 
KONTAKTBLAD 

Het novembernummer wordt op duizende 
exemplaren gebust in de 6de en 7de wijk. 
KIEZERSLIJSTEN 

De nieuwe kiezerslijsten treden in voege 
op 1 mei 1974. Op het sekretariaat kan u ze 
inkijken. Aanvragen tot inschrijvingen of 
schrappingen moeten uiterlijk 20 november 
e.k. schriftelijk ingediend worden bij het 
kollege van burgemeester en schepenen. 

BALEN-OLMEN 
WANDELSUKSES 

Onze herfstwandeling op 7 oktober was 
een groot sukses. Er waren 42 deelnemers op 
post om samen te genieten van de mooie na
tuur. 
VOETBALKRONIEK 

Volgende wedstrijden : 10-11-73 : Voetbal-
klub VU-Nieuwkerke-De Leeuwen, om 15 u 
KANTONNALE WERKING 

Deze eerste vergadering heeft plaats ge
had op 11 oktober j l . We hopen dat met deze 
werking de afdelingen een goed kontakt zul
len krijgen met elkander en zo de aktiviteiten 
kunnen vergroten in het kanton Mol. 

BERLAAR 
2e VU-LUSTRUM 

Te Berlaar werd het tienjarig bestaan van 
de afdeling herdacht. Walter Luyten en sen. 
Wim Jorissen hielden bij die gelegenheid 
korte toespraken. Op het bal werd een Bas-
kische afvaardiging begroet in het Neder
lands en het Baskisch. Onder impuls van een 
nieuw en jong besUiur groeit de VU-werking 
in deze gemeente. 

BOECHOUT-VREMDE 

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 », Provincie-
stwg 363 te Boechout. 

BORGERHOUT 

VUJO 

De Volksuniejongeren van Borgerhout leg
gen op 11 november a.s. een bus in naar 
Diksmuide voor de « Dag van de Vrede » 
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 Walter Van Nispen tel. 
369.369 of op het VU-sekretariaat bij mevr 
Van Geert tel. 36.68.29. 

ABONNEMENTENSLAG 
Zelfs nog herstellend bereidt ons bestuurs

lid Tessely een abonnementenslag voor : 
' geef namen van eventuele belangstellenden 
op aan bestuurslid Tessely, tel. 36.48.85. 
ARR. HERFSTBAL 
Kaarten bij ons arr. bestuurslid Hugo An-
dries, Turnhoutsebaan 116 te 2200 Borger
hout, tel. 36.59.67 of op het sekretariaat. 

BOOM 
SCHEPAVOND 

Op 10 november verwachten wij alle vrien
den van de Vlaamse club op onze « Reuze 
Schepavond ». Het belooft iets biezonders 
te worden. Begin : 19 u. 30. Vooraf inschrij
ven tegen betaling van 50 fr. 

. ONDERLINGE ZIEKENKAS VAN RUPEL-
STREEK EN KLEiN-BRABANT ». 

Vanaf heden zal er zitdag gehouden wor
den iedere Ie en 3e donderdag van de maand 
vanaf 19 u. 30. Steun niet langer de kleuren-
ziekenfondsen. Alle inlichtingen bij L. Van 
Dael, Fr. De Schutterlaan 17 of tijdens de zit-
dagen in het lokaal. Laat u nu overschrijven, 
geen wachttijd nodig, onmiddellijk in regel, 
vele voordelen, gezinsvakantie in binnen- en 
buitenland, enz. 

BORSBEEK 

DiENSBETOON 
Staf Kiebooms, voorz. KOO, iedere maan

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

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. Wiiliotstraat 22 Berchem. 
TOECANGSKAART : 60 F. 

Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden 

DANSFEEST 
Zaterdag 3 november te 21 u. houden wij 

ons Jaarlijke bal In zaal Rfvlèra, J. Reusenlel 
17. Dans-, show- en Tyrolerorkest Karl Her
berger. 

DEURNE 

OPENING VU-LOKAAL « TREFPUNT » 
Het lokaal is gelegen in de Turnhoutse

baan 28. 
Feestelijke opening op vrijdag 9 november 

1973 te 19 u. 30. Allen hartelijk welkom. 
Deze onvergetelijke avond voor de VU-afd. 

Deurne zal starten met gratis bier en snack 
van 19 u. 30 tot 21 u. 30. 

Om 21 u. 30 aanvang van het « Openings
bal », opgeluisterd door het orkest « Kos
mos ». Tijdens het bal een tombola met vele 
waardevolle prijzen. 

Wij zijn er van overtuigd dat wij op deze 
belangrijke avond voor onze afdeling alle 
oude en nieuwe Vlaamse vrienden zullen kun
nen begroeten. 

De opening van een eigen lokaal betekent 
voor ons de onherroepelijke en definitieve 
doorbraak in de gemeente Heurne. 

Wij verwachten u allen. 

EDEGEM 

GESLAAGD BLIKKENBAL 

Ons tiende dansfeest is ongetwijfeld ge
slaagd. Ondanks heel wat moeilijkheden en 
problemen vooraf werd ons blikkenbal een 
grandioos dansfestijn. Volgens velen werd 
het zelfs een van de meest sfeervolle bals 
van VU-Edegem. De tent was een feeërieke 
feestruimte geworden, waar het bovendien 
heerlijk warm was. Wij danken langs deze 
weg allen die hebben bijgedragen tot het 
welslagen van dit blikkenbal. 
VUJO 

Kolportage op zondag 4 november e.k te 
Schoten. Allen op post I 

Wie op 11 november meegaat naar Diksmui
de voor de Vredesdag der Jongeren, geve 
zijn naam op aan Helga D'Hanis, Boudewijn-
laan 351. 
KAARTPRIJSKAIVIP 

Heden zaterdag 27 oktober om 20 u. : kaart, 
prijskamp . Boompje Whist » voor paren in 
« Drie Eiken .. Kaarters op post I 

EKEREN 

DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Financiën, Han
del en Nijverheid, Koekoeklaan 7 CDe Steure) 
Tel. 64.49.43. 

IVIaurits Van Tongerloo, gemeenteraadslid 
Leliénlaan 22 (Mariaburg). Tel. 64.55.14. 

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

Veerie Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(Centrum). Tel. 41.04.41. 
HERFSTBAL 
Arr herfstbal 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 ABONNEIVIENTEN 

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-gezelschap brengt La Bohème. Kaarten 
op het VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen. Tel. 36.84.65. Warm aanbevolen. 
. VLAANDEREN NATIONAAL . 

Is de naam van de nieuwe suksesvolle LP-
plaat. gezongen door het Ekers gemengd koor 
« Con Amore ». Twaalf Vlaamse strijdliede
ren. Zeer warm aanbevolen aan ieder VU-lid 
of lezer(es) van . Wij .. Prijs : 225 fr. Inlich
tingen te bekomen op het VU-sekretariaat 
Geestenspoor 72 te Ekeren. Tel. 41.04.41. 

GEEL 

2e LUSTRUMBAL 
Zaterdag 27 oktober slaan we weer de 

beentjes uit om 20 u. 30 in zaal . Wijnhuis », 
Stationsstr. Orkest : Duo Group Gery. Inkom: 
50 fr. Inkomkaarten reeds bij de bestuursle
den. 

KAPELLEN-HOEVENEN 
NAKLANK 10 JAAR VU-KAPELLEN 

Tombolaprijzen af te halen bij Marcel Op 
de Beeck, Wilgenstraat 4 te Kapellen. 

KONTICH 

VOS-BAL 
Vandaag zaterdag 27 oktober om 20 u. 30 : 

groot VOS-bal met reuze tombola. Magdalena-
zaal, Kontich Centrum. Orkest « Ray Chad-
wick ». 
ARR. KWISAVOND 

De tweede arr. kwisavond gaat door op 
vrijdag 2 november in het . Thierbrauhof », 
Kontich. Komt u ook supporteren ? 
ARR. HERFSTBAL 

Op zaterdag 17 november, Alpheusdal, Ber
chem. Kaarten bj al de bestuursleden 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Er werd door onze afdelng een hotelletje 
voor een weekend besproken. Kontichse kon-
gresdeelnemers (graag met echtgenote) ge
lieven dringend naam op te geven aan sekre-
taris F De Beukelaer, Kosterijstr. 6, tel • 
57.09.82. 
STREEKPERS 

Opgelet : vanaf volgend jaar nemen wij 
advertenties op. Inlichtingen bij ons bestuurs
lid Luk Sermeus, Edgard Tinellaan 18, tel 
57.23.63. . 

LIER 

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 (Arr.) 

NIEUWE IMPULS 
In het kader van het intensifiëren van de 

afdelingswerking in ons arr. dat in 1973, 480 
nieuwe abonnees en 600 nieuwe leden won, 
bezoekt een afvaardiging van het arr. bestuur 
thans stelselmatig alle afdelingen. Voorzit
ter Fred Stevens, organisatieleider Joos So-
mers en senator Wim Jorissen bezochten sa
men reeds de afdelingen Bornem, Willebroek 
en Hingene. Op deze drie plaatsen werden 
nieuwe initiatieven uitgewerkt. 

Wat de streekpers betreft wordt in dit na
jaar een begin gemaakt met de geregelde 
huis-aan-huis-bedeling van een afdelingsblad 
in de stad Lier en in de gemeenten Kessel 
en Berlaar. Zo zijn we rond en zal voortaan 
in alle gemeenten een geregelde huis-aan-
huis-bedeling van een plaatselijk blad plaats 
vinden. Dit gebeurt immers ook in gemeen
ten waar nog geen afdeling bestaat en die 
voorlopig onder de werking vallen van een 
nabij gelegen afdeling. 

Overigens wordt thans werk gemaakt van 
de oprichting van een 7-tal nieuwe afdelingen, 
zodat behoudens de zeer kleine gemeenten, 
elke gemeente weldra een VU-afdeling zal 
hebben. 

De jongste arr. raad besliste dat de groei
ende werking mee zal opgevangen worden 
door een gedeeltelijk vrijgestelde. 

In het arr. Mechelen wordt alleszins niet 
geslapen. De Volksunie zet er stelselmatig 
haar uitbouw voort. 

MERKSEM 
VERGADERINGEN 

Wie wil uitgenodigd worden 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. 

VROUWENVERGADERING 
Nu onze vrouwen in • Wij » hun eigen ru

briek hebben, zal het misschien wel de laat
ste maal zijn dat zij onder onze bewegings
wijzer vermeld worden : wij hebben het al
tijd graag gedaan, maar nu onze dames een 
kompleet bestuur hebben, met een sekreta-
resse die op korte tijd bewees dat zij hare 
taak goed aan kan, verwachten wij wel dat 
onze vrouwen van vandaag in de toekomst 
hun eigen geschiedenis zullen willen schrij
ven. Op woensdag 10 oktober belegden zij 
een algemene vergadering met op de dagorde 
het ontslag van de voorzitster merv. I Leysen-
Arnould en de penningmeesteres mevr. M. 
Devriendt-Schoen. Een goede vergadering met 
een talrijke opkomst, gaf als resultaat dat als 
voorzitster gekozen werd mevr. Carla Ver-
dijck-Govaerts en de financies werden toe
vertrouwd aan mevr. Gilberte Dewachter. Met 
een flinke jonge voorzitster staan er onze 
vrouwenafdeling nu nog schone dagen te 
wachten. Het bestuur is samengesteld als 
volgt : voorz. : Carla Verdijck ; ondervoorz. : 
José Stevens, financies : Gilberte Dewachter, 
Om deze mededelingen te besluiten mag ook 
gezegd worden dat er tijdens het meer dan 
zes jaar voorzitsterschap van mevr. Leysen 
heel wat gepresteerd werd door onze vrou-
wenafdelng voor de Volksunie, en dit op alle 
gebied. De nieuwe voorzitster erft een zware 
niet te onderschatten taak, maar met aller 
medewerking zal het wel gaan. 

SINTER KLAAS KOMT 

Op 1, 2, 8 en 9 december komt Sinter 
Klaas naar Merksem ; op verzoek zelfs aan 
huis, maar dan moet vader of moeder dit op 
tijd aanvragen aan een van de bestuursleden 
van Vujo, ook aan Monique in den Tijl of aan 
Lutgarde Kalingart. Pastoor Bamsstr. 18, tel. 
45.85.19. Er zijn daarvoor speciale formulieren 
om de naam en ouderdom van de kinderen te 
vermelden en eveneens de gewenste dag aan 
te vragen. Op tijd inschrijven a.u.b. 

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-Thierbrau-
Hof (grote baan Mechelen). Wij zullen voor
zeker pogen resultaat te behalen, maar reke
nen daarbij sterk op uw aller aanwezigheid 
aldaar, telkens om 20 u. U kunt daar uw afde. 
lings-kwisploeg aanmoedigen en helpen 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. 

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 Gui
de Michiels, Frans De Meulemeester en Jos 
De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag 
vanaf 20 u. 

WILLEBROEK 

10 JAAR VU 

Te Willebroek vond de viering plaats van 
het tienjarig bestaan van de afdeling. Bij die 
gelegenheid deed sen. Wim Jorissen een op
roep voor een vernieuwde strijdbaarheid en 
overhandigde hij aan de voorzitter van de 
afdeling, André Suykens de nieuwe afdelings-
vlag. Het bal dat de feestviering besloot ken
de een grote opkomst. Iri de lastige rode 
burcht Willebroek verricht een ploeg jonge 
mensen uitstekend werk. 

WILRIJK 

BLIKKENBAl 

Precies 1 jaar na ons, vierde zusteraftteftng 
Edegem haar 10-jarig bestaan. We hadden zo
als velen een uitnodiging gekregen en hebben 
die ook beantwoord. Wel stonden we eerst 
wat huiverig tegenover een feestbal in een 
tent, maar dat viel best mee. In zoverre zelfs 
dat na een uur reeds gevraagd werd of de 
verwarming niet uit kon. Natuurlijk waren er 
op dit feestbal ook enkele mensen uit Wil
rijk. Echter veel te weinig naar onze mening. 
Daarom legden we nu reeds een knoop in 
onze zaktoek voor Edegems 11de feestbal. 
Wilrijk en Edegem lopen immers 'm elkaar 
op de Elsdonk. Dat moet je bij zo'n gelegen
heden kunnen voelen. Namens onze leden en 
ons afdelingsbestuur stellen wij er prijs op 
onze Edegemse vrienden hier nog eens van 
harte geluk te wensen. Het was werkelijk 
een tof bal ! 
« EKSTRA-SCHERP » 

Wie bij vergetelheid geen « Ekstra-Scherp . 
(met geel-zwarte hoofding) mocht hebben ont
vangen, kan er altijd een krijgen bij André 
De Beul, Cederlaan 18 (tel. 27.15.44) of bIJ 
een van de andere bestuursleden. 

WOMMELGEM 

ARR. HERFSTBAL 

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

BRABANT 

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 : 

Heden zaterdag 27 oktober : studiedag 
over de gemeentebegroting : a) koptabel-
len 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 over de COO : Doelstelling en 
werking door mej. Van Campenhout, lid 
COO Gent, aanvang : 14 u. Einde : ona. 
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 t8 B. 
(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. 

BRUSSEL (AGGLOMERATIE) 

NAAR HET KONGRES 

Zondag 25 november legt de aggl. Brussel 
een bus in 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
spiegel. Pletinckxstr. 38 te 1000 Brussel als
ook bij onze bestuursleden. Wie klopt de lau
reaten van vorig jaar, nl. Stan Philips en 
Eugeen Serkeyn. 

ANDERLECHT 

HERFSTMAAL 

Wij nodigen u hartelijk uit op ons . Herfst-
maal », heden zaterdag 27 oktober te 19 u. 
in het Ravensteinhof, Ninoofsestwg 685. Een 
vrolijk onderonsje rond een smakelijk eten
tje ! Wij zorgen voor een lekkere koude scho
tel tegen de schappelijke prijs van 80 fr., 
drank niet inbegrepen, maar de eerste drank 
wordt u gratis door het bestuur aangeboden. 

ALSEMBERG 

AFDELINGSBAL 
Zaterdag 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. 
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HALLE 

MOSSEL- EN FRIETKERMIS 
In de Parochiezaal van St Rochus, Melke-

rijstr te Halle op zaterdag 10 november van 
18 u af en zondag 11 november van 12 u. af 

JCTTE 

BAL 
Van harte welkom op het bal van VU-Jette 

op zaterdag 17 november m zaal Exelcior, 
Kard. Mercierplem te Jette. Deuren om 20 u 
30. Het orkest « The May Jins » spelen ten 
dans. 

KCSTER 

ZUID-PAJOTTENLAND VERWACHT U 
Op zaterdag 3 november vanaf 20 u 30, 

gewestelijk Pajottenbal in zaal « Jagershof », 
Bruneaustr 37 te Kester Dit groots bal 
wordt ingericht door de VU-afdelingen Gooik, 
Roosdaai. St-Kwintens-Lennik en heel Zuid-
Pajottenland. Hartelijk welkom 

LEUVEN (Arr.) 

KALENDER 

27 oktober : Leuven, Centrum voor Gemeen
tebeleid 
5 november : Arr bestuur 
10 november : Bal, afd Herent 
17 november Bal, afd Duisburg 
1 november : Leuven, Centrum voor Gemeen
tebeleid 
19 november Arr. bestuur 
24-25 november • VU-kongres, Oostende 
30 noveber Arr raad, Heverlee 

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 
Diest, 1 november van 9 tot 13 u Scherpen-
heuvel, 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. 

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 

ALLE WEGEN LEIDEN . 

Heden avond leiden alle VU-wegen naar 
Overijse voor het eerste afdelingsbal van de
ze voorpost tussen Brussel en Wallonië He
den avond is vanaf 20 u 30 de zaal Ter Use 
Stationsstr 8, te klem Heden avond brengt 
u een gezellige avond door te Overijse, sa
men met onze twee orkesten, of in de bar ; 
In elk geval in Overijse, op het bal van de VU 

VLAAMSE ZIEKENKAS TE JEZUS-EIK 

De maandelijkse zitdag te Jezus-Eik gaat 
ïoals steeds door de eerste donderdag 1 
november, tussen 19 u 30 en 20 u 30, in het 
zaaltje van café Luxemburg 

VLAAMSE ZItKENKAS 

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 DtENSTBETOON 

Volksvert. 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, 
op maandag 22 oktober vanaf 20 u. 

RUISBROEK 

BAL 

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

SCHEPDAAL-ST-MARTENS-LENNIK 

NAAR HET KONGRES 

Onze afdeling organiseert op zondag 25 
noveber de reis naar Oostende gratis voor 
al onze leden. Wij hopen er met een zo groot 
mogelijk aantal leden aanwezig te zullen zijn 
Het Volksuniekongres moet slagen en daar
om moeten, ook wij, ons steentje bijbrengen 
met onze aanwezigheid Het bestuur vraagt 
u dan ook zo vlug mogelijk m te schrijven 
om de reis te kunnen organiseren. 

DRIEKONINGENFEEST 
Na het geslaagd gepensioneerdenfeest no

digen WIJ al onze leden en vrienden op ons 
« Driekoningenfeest » uit Op dit feest wil
len WIJ al onze leden onze dankbaarheid tonen 
door al de kinderen eens fijn te bedenken 
met een geschenk 

TERALFENE 
VOLKSEETMAAL 

Op 17 en 18 november ek nodigt onze af
deling u uit op haar eerste landelijk volkseet-
maal in ons lokaal « Het Natekenshof », Daal-
straat 8 te 1780 Teralfene Zaterdag vanaf 
18 u en zondag vanaf 11 u 30 
BAL 

Ons 2e bal gaat door op 2 maart 1974 in 
zaal « Belgica », Daalstraat, Teralfene 

VLEZENBEEK 
WELKOM 

Vandaag, morgen en maandag, grote pen-
senkermis ten voordele van de werking van 
onze jonge afdeling Hoe jong we ook zijn 
we mochten reeds 140 leden inschrijven U 
wordt allen verwacht in lokaal « De Vrede », 
Postweg te Vlezenbeek 

WOLVERTEM 
5de AFDELINGSBAL 

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

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 i 

OOST-
VLAANDEREN 

AALST 
FUSIES 

Het gewestelijk sekretariaat Aalst van het 
OCDNV houdt gratis ter beschikking van al
len die er om vragen, een eksemplaar van de 
spreekbeurt van Frans De Brul gehouden te 
Baardegem tijdens een paneelgesprek met 
alle partijen 

DOSFELLESSEN 
Nog even herinneren Volgende maandag 

29 oktober behandelt sen Frans Baert het 
onderwerp • Nieuwe instellingen na de grond
wet ' Aanvang 20 u Einde 23 u Plaats 
' Het Gulden Vlies », Aalst 

DENDERLEEUW 
IN MEMORIAM 

Op 13 oktober overleed schielijk op 47-jari-
ge leeftijd Rik Van Craeyvelt Diep getroffen 
door dit plotse verscheiden biedt het afde
lingsbestuur zijn deelneming aan aan weduwe 
en kinderen 

Op 18 oktober werd Rik onder grote volks
toeloop ten grave gedragen Na de plechtig 
heid tijdens het naar huis keren zeeg Corneel 
Van Mieghem plotseling dood neer Corneel 
was een konsekwent en overtuigd nationalist 
Daarom was hij enkel lid van Vlaamse radika-
le verenigingen als daar zijn • Vlaamse Kruis, 
VTB, Broederband en natuurlijk ook de Volks
unie 

Aan mevrouw Van Mieghem onze innige 
deelneming 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
DANSAVOND 

De Vaamse Kring Terjoden geeft dit jaar 
zijn 14de St-Maartens dansfeest op zaterdag 
1Ö november in de Keizershallen, Keizerlijk 
Pein te Aalst Muziek en zang orkest Wal-
tra (grote formatie) Kaarten (70 f r ) te beko
men bij de bestuursleden of door storting op 
rek nr 432-5150951-06 van de Vlaamse Kring 
Terjoden bij de Kredietbank 

ERTVELDE 
VOLKSVERGADERINGEN 

In het kader van de fusies der gemeenten 
zal onze afdeling volgende voorlichtingsver
gaderingen houden Rieme op vrij
dag 2 november te 20 u in cafe 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. 

GENTEEKLO (Arr.) 
ARTEVELDEBAL 

Herinneren we even alle simpatisanten, mi
litanten en bal-entoesiasten aan 't grote Ar-
teveldebal van het arr, dat op 1 december 
e k doorgaat in zaal Riva te Deurie Hou de 
datum vrij ' Kaarten bij alle VU besturen van 
het arr en bij de leden van het arr bestuur 
te bekomen 

GENT 
VOSSENBAL 

Zaterdag 27 oktober (dus vandaag), gaat 
in zaal « Roeland » het groot tweejaarlijks 
Vossenbal door, dat door VOS-Groot-Gent is 
ingericht Orkestformatie « Axel ». Toegangs-
kaarten : 50 fr Alle VOS-simpatisanten zijn 
hartelijk welkom 

VVVG 
Op 18 oktober jl verbroederden VVVG-

Gent en VVVG-Brussel Honderddertig men
sen van de derde leeftijd ontmoetten elkaar 
in een hartelijke sfeer Het Gentse Hulle-
broeckkoor liet haar mooiste stemmen horen 

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 Hillegem 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 

SOC DIENSTBETOON 
Volksvert 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 
BAL 

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

LANDEGEM-NEVELE 
OVERLIJDEN 

Op 12 oktober 1973 overleed te Vosselare 
onze vriend Felix Everaert Hij was een ras
echte Vlaming m zijn werk en er buiten 
steeds bekommerd om zijn volk en altijd pa
raat om de medemens te dienen In de moei
lijke periode na de oorlog, was hij bij de 
eerste kandidaten voor de verkiezingen, al
dus zijn steentje bijdragend tot de opgang 
van de Volksunie Zeer talrijk waren de 
vrienden, die hem op zijn laatste tocht hebben 
begeleid Namens de VU-afdeling Landegem-
Nevele betuigen wij hierbij onze oprechte 
deelneming aan familie en naastbestaanden 
BESTUURSVERGADERING 

Maandag 29 oktober ten huize van de 
voorzitter 

MERELBEKE 
HERFSTBAL 

Zaterdag 10 november geeft de aktleve 
afdeling van de Volksunie haar jaarlijks dans
feest, m zaal Regi Salim Seghers komt 
Kaarten : 70 en 50 fr Voorverkoop : 60 en 
40 fr. 

VOOR DE JEUGD 
De radio Atlantis Drive-in-show kende een 

fantastisch sukses De vrienden van t Pal-
lieterke weten van aanpakken 

VOS-WINTERAKTIE 
VOS IS van start gegaan met een Verschae-

ve-avond Net als vorige jaren belooft de 
winter-aktiviteit heel interessant te worden 
Ten zeerste aanbevolen 

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 exklusiviteit • 
Bal van de Humor. 

OOSTAKKER 
SOC DIENSTBETOON 

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

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

Dit dienstbetoon is strikt vertrouwelijk en 
gratis voor iedereen 

ST-NIKLAAS (Arr.) 
ARR. KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 

Morgen zondag 28 oktober houdt de VU-
Waasland haar arr. kongres te St-Niklaas in 
hotel Spiegel. 

Op dit kongres zullen referaten gehouden 
worden door : 
1. Volksvert. A. De Beul over « Motieven voor 
de fusie » ; 
2. Prov. raadslid F. Claes : « Doorlichten 
van het Waasland i v.m. de fusies » ; 
3. Senator Coppieters : « De Linkeroever-ha
ven als komponente van de fusieproblema-
tiek ». 
4. Volksvert. N. Maes : •< Fusies in het 
Waasland ». 

Kongresrede door sen. M. Coppieters. 

SLEIDINGE 
VRIENDENBAL 

De VU nodigt allen uit op haar tweede 
Vlaams vriendenbal heden zaterdag 27 okto
ber Eerste dans om 20 u 30 in de baal Tijl 
Heihoek, Lembeke Senatoren en volksverte
genwoordigers zijn als eregenodigden te 
gast 

WAARSCHOOT 
DR GOOSSENAERTSKRING 

Donderdag 1 november, Allerheiligen, wo
nen WIJ de opening bij van de tentoonstel
ling « Schilderijen van Maurits Van Poucke » 
m de zaal Kwalidra, Mimosastr 194, Gent 
Alle belangstellenden kunnen mee Verza
meling te 10 u bij Fons Van Holderbeke Sta
tionsstr 6 Toegankelijk op 2, 3 en 4 novem
ber tussen 10 en 18 u 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Zaterdag 3 november houdt kamerlid Frans 

Baert zich ter beschikking om uw sociale pro
blemen te helpen oplossen ten huize van ge
meenteraadslid Fons Van Holderbeke, Sta
tionsstr 6, tussen 14 en 15 u Vertrouwelijk 
en zonder kosten. 

VLAAMS VRIENDENBAL VU-SLEIDINGE 
Onze zusterafdeling verwacht ons uiterst 

talrijk hedenavond 27 oktober in de zaal TLII 
te Lembeke 

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 Bereidwil-
ligen kunnen hun naam opgeven bij Hubrecht 
Mare, Meiveldenlaan 12 te 8310 Brugge-3. 

EERNEGEM 
TWEE DATA 

Het bestuur legde twee data vast : een 
jongerenbal (Vujo) met de discobar FRA op 
22 december, en het gewone afdelingsbal op 
2 februari 1974 Beide in zaal Riva-Venus. 

GISTEL 

AFDELINGSBAL 
Wij herinneren er onze leden en vrienden 

uit net kanton aan, dat ons jaarlijks bal door
gaat in « Ten Putt » op zaterdag 10 novem
ber met het orkest Vanhevel Uitnodigingen 
volgen nog Houd de datum vrij 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Iedereen is welkom inlichtingen en in
schrijving bij R Stock, Vlaanderenlaan 45, 
Haielbeke, tel 701 61. 
GELUKWENSEN 

Alle heil en voorspoed voor dr Joos Door-
naert en Maitien Deleu welke op 6 oktober 
te Brugge in het huwelijk traden Onze beste 
v/ensen gaan tevens naar dr en mevr. Julien 
Deleu uit Roeselare en mevr A Doornaert-
Decoüssemaeker uit Harelbeke 
VLAAMS KRUIS 

Steun en werk mee met « Het Vlaams 
Kruis » Inlichtingen bij Vanderplancken G., 
Nieuwstr 37 Harelbeke tel 242 20 

HEULE 
AVONDFEEST 

De Vlaamse Klub richt op vrijdag 16 novem
ber om 20 u in de feestzaal « De Melkerij », 
Mellestr, een prachtig avondfeest in met 
medeweiking van het orkest André Volon. 
Deuren om 20 u Toegang 60 fr. Gewone kon
sommaties 

WEST-
VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
BOERENKRIJGAVOND 

Heden zaterdagavond te 20 u 30 gaat m 
de zaal Forum onze Boerenkrijgavond door 
ter gelegenheid van de 175ste verjaardag 
van Vlaanderens opstand tegen de gehate 
Franse overheersing in onze gewesten Bij de
ze gelegenheid houd onze stadsgenoot letter
kundige Jaak Verstappen een voordracht in 
geuren en kleuren over deze volksopstand 
Toegang vrij 

ZWIJNTJESKERMIS 
Op 14 december te 20 u voor al onze le

den en de aangeslotenen bij het VVVG, gra
tis heerlijke en jolige zwijntjeskermis 

DIENSTBETOON 
In tegenspraak met een vorige berichtge

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

KIEZERSLIJSTEN 
De kiezerslijsten liggen ter inzage van het 

publiek op het gemeentesekretanaat, iedere 
werkdag van 9 tot 12 u en dit tot 15 decem-
hem as Klachten van met inschrijving moe
ten gericht worden aan het schepenkollege 

WIJ VROUWEN 

DE VERFRANSING VAN VLAANDEREN 

Het behoort tot een aangename traditie van 
de Vlaamse Vrouwen, afd. Roeselare, dat vor
mingsavonden gekoppeld worden aan kulinai-
re genoegens. Dat was ook donderdag 10 ok
tober j l . het geval. Kamerlid Willy Kuijpers 
kwam in zaal St-Michiel spreken over de 
verfransing van het arr. Leuven, dat zo dicht 
ligt bi| 't imperialistische Brussel. Het eten
tje vooraf moest er vanzelfsprekend de 
stemming wat inbrengen Wanneer de buik
jes gevuld waren klom Kuijpers het podium 
op. 

Sterk gedokumenteerd gaf hij een over
zicht van de Romaans-Germaanse grens door
heen Europa. Daarbij viel op dat deze « na
tuurlijke grens » absoluut niet samenvalt met 
de «staatkundige grens » die door oorlogen 
en verdragen bepaald is geworden. Daarom 
ook dat het Vlaams-nationalisme ernaar 
streeft een Europa der volkeren, en niet een 
Europa der staten op te bouwen. Op kleiner 
plan gezien, aldus Kuijpers, moeten wij er 
durven aan denken dat Vlaanderen en Neder
land in het Verenigd Europa één staat moeten 
uitmaken. 

Dat dit ideaal tiog bij lange niet verwezen
lijkt IS, en zelfs negatief-werkende krachten 
ZIJP bewees hij aan de hand van hetgeen in 
zijn eigen streek gebeurt. Daar, in het eenta
lig Vlaamse Brabant hebben de inwoners af 
te rekenen met sterke F'anse inwijking. Dat 
is slechts eén van de redenen waarom Leu
ven Frans persé moest verhuizen. 

Maar waar dit oozet volkomen geslaagd Is, 
dan zijn er andere zaken : Louvain la Neuve 
werd ingeplant dichtbij Brussel, in een streek 
die als landschap nog enig mooi was. Deze is 
nu ook verkwanseld aan immense gehouwen 
en wegen. Het is tevens een versterking van 
de verfransende invloed rond Brussel. 

Op de kaart toonde hij aan op welke wijze -
de Franstalige imperialisten hopen een aan
tal Vlaamse gemeenten in te palmen : door 
de aanleg van grote snelwegen, kanalen en 
spoorweqen die die gemeenten zullen afsnij
den van Vlaanderen. 

Tot slot van de avond wijdde hij uit over 
de kampanjes in zijn streek tegen deze ver
fransing. Sprekende dia's maakten deze voor
dracht extra-levendig. De Vlaamse Vrouwen 
kunnen fier zijn over deze avond, die wel
licht de meest aangename geweest is die 
tot hiertoe werd ingericht. 

sociaal dienstbetoon 
ANTWERPEN 
Maandag 29 oktober : volksvert. A. De Beul en R. Mat-
theyssens. 
Maandag 5 november : volksvert. A. De Beul en R. Mat-
theyssens. 
Maandag 12 november : volksvert. A. De Beul en sen. H. 
De Bruyne. 
Maandag 19 november : volksvert. A. De Beul en R. Mat-
theyssens. 
Maandag 26 november : volksvert. A. De Beul en sen. H. 
De Bruyne. 
Lok. : VU-sekretaraat (Stad) Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 
36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WINEGEM : 
Maandag 5 november : senator H De Bruyne. 
Maandag 19 november : sen. H De Bruyne. 
Lok. : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 
2(lu. 

KONTICH : 
Woensdag 14 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 28 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 
20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 15 november : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76. van 20 u. 30 tot 
21 u. 30. 

BRABANT 
ARRONDISSEMENT BRUSSELHALLE-VILVOORDE 
V I C A N C I A U X , vo lksver tegenwoord iger 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
59.54.55. 
J A N DE BERLANCEER, agglomerat ieraadsl ld : 
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.S0. 

DE BRABANDER, agglo i tKrat leraadsl id : 
HAREN : dinsdag 23 okt., in Ons Huis. 

)EF V A L K E N I E R S , 
burgemeester en federat ieschepen : 
SCHEPDAAL : elke maandag, 18 tot 19 u en elke donder-
derdag, 10 tot 12 u , op het gemeentehuis, 

C U S T A A F 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. 
Op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 

EUGENE DE FACQ, vo lksver tegenwoord iger : 
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 C , federat ieschepen : 
Eike zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroeksestwg, 
St-Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Arr) 
EMIEL VAN STEENKISTE, kamerlid : 
1e zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u., « De Beurs », Grote Markt. 
DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, IJzerlaan. 
HOUTHULST : 11 u., bij gem. raadslid Martin Van Cleven, 
Terreststr. 8. 
KORTEMARK 
KOEKELARE : 
straat 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30, bij M. De Keyzer, Engelstr. 10. 
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. olein. 
BREDENE 13 u 30, bi) K Haeck, Driftweg 59. 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr 059/79548 Van Iseghemlaan 3. 

: 12 u.. Lusthof de Speie. 
12 u. 30, « Hertog van Arenberg », Moere-
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ICHTEGEM 
GEBOORTE 

Hartelijke gelukwensen aan onze leden 
Roland en Ivette Behaegel Meulemeester met 
hun eerste kindje Jurgen 
ONGEVAL 

We wensen onze sekretaiib Maunts Hm 
dryckx spoedig herstel toe van de rechter 
armbreuk die hij bij een ongeval opgelopen 
heeft 

lEPER 
5 JAAR VUJO 

Zaterdag 17 november om 16 u 30 richt 
de Vujo-leper ter gelegenheid van haar vijf 
jarig bestaan een spreekbeurt in in de kon-
ferentiezaal van het stadhuis Sen Coppie 
ters zal er handelen ovei de rol van de jeugd 
m de politiek Een dansavond in het West 
land besluit dit eerste lustrum 

UITSPRAAK-LESSEN 
De Vlaamse Vrouwenvereniging organiseert 

een lessenreeks rond dit tema « Hoe ons uit 
drukken voor een publiek ' » Deze lessen 
gaan door op 5 opeenvolgende dinsdagen van 
af 13 november telkens om 20 u in de bo 
venzaal van « De Bank van Roeselare en 
West-Vlaanderen » Diksmuidestr 22 Bijdrage 
100 f r , voor de volledige reeks 

SINT MAARTEN KOMT 
De Vlaamse Vrouwenvereniging die met 

Sint Maarten goede vrienden zijn hebben 
hem gevraagd om bij alle kleintjes op bezoek 
te komen Daar de lieve man echter heel 
weinig tijd heeft laat hij vragen of dat kan 
00 8 of 9 november tussen 18 en 21 u Als 
u dat goed vind wil dan iemand verwittigen 
van de werkgroep of op het adies Acasia 
laan 66 of per tel 057/23378 De mensen van 
de werkgroep zullen de kindervriend hierover 
zeer gaarne inlichten 

KOEKELARE 

« WIJ » 
De postbode bood voor enige weken de 

kwijting aan voor ons blad Daar vele lezers 
met thuis waren zal dit nog eens geschieden 
WIJ raden de lezeis nochtans aan het lees 
geld van nu af reeds te betalen bij sekr Rene 
Hemeryck Lekesti 44 Reeds vijf hernieuwin
gen konden aldus opgevangen worden 

KORTRIJK 

IJZERBEDEVAARTAVOND 

Op zaterdag 1 december om 20 u in lo 
kaal • 1302 » Aug Reynaertstr 9 steekt het 
gewestelijke IJzerbedevaartkomitee van wal 
met een eerste verwezenlijking De prachti 
ge film met klankopname van de IJzerbede 
vaart 1973 aerealiseerd door . Studio Os 
wald » zal er vertoond worden Onze vriend 
Andre Preys luistert verder de avond op en 
zal in het kader van de IJzerbedevaartgedach 
te verschillende stukjes voordragen Inkom 
30 fr 

DIENSTBETOON , <mf^^ 
Lokaal 1302 iedere maandagavond van 

17 u 30 tot 19 u door Luk Vansteenkiste 
volksvertegenwoordiger en van 18 tot 20 u 
door F Blancquaert senator 

Elke laatste zaterdagvoormiddag van de 
maand van 10 tot 11 u door W Vandeviiver 
(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 

PERMANENTE VORMING VAN 
GEMEENTERAADSLEDEN EN LEDEN KOO 

In het najaar en begin van 1974 organiseert 
het Dosfelmstituut een kursus « Permanen 
te vormmg van gemeenteraadsleden en Ie 
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 m het lokaal 
« 1302 » Burgemeester Revnaertstraat te 
Kortrijk 

Men kan mschrijven bi| ae n. Peter Hoor-
naert, Oedelemsteenweg 57 • f340 Sijsele, 
tel : 050 37517, direkteur Dosfelmstituut 
West-Vlaanderen of bij provincieraadslid 
Vandewattijne Roger, Kon Leopold III laan 
35A KortrFjk of bij de uitbater van het lokaal 
1302 Inlichtmgen omtrent deze aktiviteit 
kunnen ook bekomen worden bij het Dosfel-
instituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. Tel 
02/1812 02. 

KOKSIJDE 
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 
wie nu abonneert krijgt het blad kosteloos 
tot einde 73 

LEDEGEM 
GEBOORTEN 

Hartelijke gelukwensen aan Freddy Van-
acker en Gerda Schepens bij de geboorte 
van hun eerste kindje Ulla en aan Arnold 
Raes en Erna Mahieu bij de geboorte van hun 
tweede kindje zoon Karl 

LEFFINGE-SPERMALIE 
BAL 

WIJ nodigen alle 'eden en vrienden uit oo 
ons bal van zaterdag 3 november a s De Zee 
kanters spelen ten dans m het . Bierhuis » 
aan de Vaartbrug 

MIDDELKERKE 

HUWELIJK 
Onlangs trad ons lid Stijn Laleman in het 

huwelijk en heeft onze afdeling verlaten voor 
Gent Goede vaart Stijn en veel geluk 

INFORMATIEBLAD 
One afdeling gaf een informatieblad uit 

« Westgalm » Bedoeling is het om de drie 
maanden te laten verschijnen Medewerkers 
kunnen hun bijdragen overmaken aan onze 
voorzitter, van wie het initiatief uitging Bert 
Vanden Kerckhove Pari;sstr 4 
OOSTENDE-ZANDVOORDt 

VERHUIZING 
Ons Ijverig bestuurslid en medestichter 

van de afdeling Jaak Meyers is verhuisd naar 
Oostende Stad Wij danken hem en zijn 
vrouw vooi de kostbare en onbaatzuchtige 
hulp die hij onze afdeling steeds verleend 
heeft 

OOSTENDE-STENE 
GEBOORTE 

Bij Enk Ghysel en Frieda Van Eenoo kwam 
op 10 oktober een dochtertje bij Nele Har 
telijke gelukwensen 

OOSTENDE 
MEETING MET WIM JORISSEN 

Let op in tegenstelling met wat medege
deeld werd zal de meeting met op 8 novem 
ber doch wel op 6 november doorgaan in 
Bloemendal Velodroomstr (nabij brandweer 
kazerne) te 20 u 30 

SINT NIKLAAS 
Het jaarlijks Sinterklaasfeest voor alle vijf 

de Oostendse afdelingen zal doorgaan op zon
dag 2 december in het hotel Guido Onze da 
mes houden zich hier mee bezig 
GEZAMENLIJK BAL 

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

POPERINGE 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Senator F Blanquaert houdt zituur op het 

adres Bruggestraat, 10, Poperinge van 10 tot 
11 uur iedere eerste zaterdag van de maand 
tot einde 1973 

ROESELARE-TIELKArr.) 

OVERLIJDEN 
Met diepe verslagenheid vernemen wij het 

overlijden van de heer Hendrik Vandenberghe 
voorzitter van de afdeling Ledegem-Dadizele 
en hd van de KOO Ledegem Als gewezen 
Oostfrontstnjder was Hendrik een van de 
eersten in ons arr om de Volksunie te hel 
pen oprichten Steeds was hij bereid altijd 
stond hij in de bres — dikwijls helemaal al 
leen — doch hij deed het uit liefde voor 
zijn Vlaamse medemensen 

Aan zijn diepbeproefde echtgenote Irene 
Deprez en zijn twee zonen Dirk en Hans bie 
den WIJ en dit m naam van alle bestuursie 
den onze innige deelneming aan bij dit on 
vervangbaar verlies 

WERVIK 

PAPIERSLAG 
Oud of minder oud papier te veel ' Geen 

nood I Verwittig een van de Volksuniemensen 
en die zorgen er dan wel voor dat u van 
uw overtollige last bevrijd wordt 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Sluit aan bij dit Vlaams sociaal organisme ' 
Meer en meer Wervikanen komen onze ran 
gen vervoegen Dank zij het bijkomen van 
nieuwe leden werd West Flandna Wervik een 
erkende nieuwe sektie in het verbond Bin 
nenkort worden nieuwe aansluitingen ver 
wacht Zorgt dat gij, als Vlaams nationalist 
er ook bij zijt ' 

Zitdag eind oktober zaterdag 27 oktober 
van 10 tot 11 uur 

Zitdagen november zaterdagen 10 en 24 
november van 10 tot 11 u 

Adres Coudyzer Maunts Magdalenastr 
75 Afgevaardigde Jef Claeys Ten Brielen 
laan 108 bij wie men tevens alle inlichtingen 
kan bekomen 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Vandamme Herve, St Maartensplein, na 

18 u 30 
Jef Claeys Ten Brielenlaan 108 (hoek . Flo 
rida >), 's voormiddags 

ABONNEMENTENSLAG 
Zorg ervoor dat uw abonnement tijdig ver 

nieuwd wordt ledere Volksunist zou min 
stens voor een nieuwe abonnee moeten zor 
gen Zo helpt je mede aan een steeds grote 
re verspreiding van de Vlaams nationale idee 
en leer je beter de Vlaams nationale verte 
genwoordiging in het parlement kennen Wie 
nu een abonnement neemt voor 1974 krijgt 
voor de rest van 1973 • Wij . gratis 

ZEDELGEM-VELDEGEM 
OVERLIJDEN 

Na een langdurige ziekte, en op amper 49 
jarige leeftijd overleed alhier onze goede 
vriend en mede bestuurslid Denis de Mey 
Hij was een man uit het goede hout gesne 
den een idealist in de echte zin van het 
woord WIJ bieden dan ook nogmaals aan zijn 
diepbeproefde echtgenote zijn drie kinde
ren en aan allen die hem dierbaar waren 
ons diep medevoelen en onze oprechte deel 
neming aan 

LIMBURG 

BERINGEN 
VOLKSVERGADE^ING 

Zaterdag 3 november komt sen Gerard 
Siegers spreken in cafe « Oeycn > Koerselse 
stwg 2 over zijn ervarinqen als senator 
Daarenboven zal hij graag meepraten over al 
Ie zaken die ons aanbelangen Wij rekenen 
op een taliijke ledenopkoms*- En breng ge 
rust uw Vrienden en simpatisanten mee ' 
DANSAVOND 

WIJ willen hieibij ook reeds onze grote 
Gerard Sleners dansavond aankondigen op 
zaterdag 8 december in zaal Iris met mede 
werking van het orkest Bert Minten 

BREE 
A^DELINGSBAL 

Het jarlijks bal van de afdeling wordt we 
derom georganiseerd te Opitter in zaal Brou 
wershuis op zaterdag 10 november ek 
FORUMGESPREK 

De Davidsfondsafdeling Bree organiseert 
op vrijdag 7 december een forumgesprek 
over het pluralisme in het onderwijs Namens 
de VU zal bij deze gelegenheid het woord 
gevoerd worden door volksvert E Raskin 

BOCHOLT 
VOLKSVERGADERING 

Op zaterdag 17 november met als sprekers 
sen Q Siegers en volksvert E Raskin Na
dere gegevens zullen nog volgen 

DIEPENBEEK 
AFDELINGSNIEUWS 

Ons afdelingsbestuur kwam bijeen op maan 
dag 15 oktober In een aangenaam en vrucht 
baar gesprek met volksvert Olaerts werd de 
vraag « Waarom Volksunie ' » zeer duidelijk 
en positief beantwoord Verder werd de da 
turn vastgelegd van een grote vergadering 
met volksvert Willy Kuijpers Deze zal ons 
op vrijdag 16 november de problemen rond 
taalgrens en taalwetgeving deskundig uit de 
doeken doen in lokaal « De Zwaan » 

EIGENBILZEN 
AFDELINGSBESTUUR 

Volgende vergadering op zondag 11 no 
vember te 10 u in cafe Lido 

RECHT DOOR ZEE 
Het jaarlijks Ste Ceciliafeest van de Vlaam 

se harmonie • Recfit door Zee » heeft plaats 
op zaterdag 24 en maandag 26 november, tel
kens vanaf 19 u 30 

ARR BAL 
Eigenbilzen zal heden zaterdag 27 oktober 

in grote getale aanwezig 7ijn op het arr. bal 
in zaal Leduc te Hoesélt^ Ten einde de ge 
zelligheid te bevorderen'zal men in groep 
vertrekken Bijeenkomst om 19 u 30 In cafe 
Lido van waaruit iedereen zal worden ver 
voerd 

GENK 
VOORBEREIDING KONGRES 

Naar oude gewoonte wordt door afdeling 
Genk het kongresprogramma ernstig en gron 
dig voorbereid Na een eerste bespreking op 
vrijdag 19 oktober krijgen al onze leden op 
nieuw de gelegenheid hun woord mee te 
spreken over de voorgestelde resoluties en 
eventueel amendementen op te stellen en 
dat op maandag 29 oktober in lokaal Majestic 

HASSELT 
BESTUURSVERGADERING 

Maandag 29 oktober in lokaal Warson We 
bespreken er de verdere uitgave van ons Ie 
denblad alsmede de organisatie van de gro 
te meeting in het Kultureel Centrum op don
derdag 29 november 

ARR KALENDER 
27 oktober Hasselt uitstap Amsterdam 
28 oktober Stevoort, alg vergadering 
29 oktober (voormiddag) Stevoort alge 

mene vergadering (Olaerts) 
29 oktober Genk algemene vergadering 

voorbereiding kongres 
30 oktober arr bestuur kant gevolm 

+ prov raadsleden Warson Hasselt 
3 november Bermgen algemene vergade

ring (Siegers) 
5 november arr raad Warson Hasselt 
7 december Arr Raad-met alg sekretaris 

Wim Jorissen 

HOESELT 

VOORBEREIDING ARR BAL 
Op maandag 15 oktober jl namen een 15-

tal kaderleden deel aan een laatste vergade 
m g ter voorbereiding van het arr bal op he 
den zaterdag 27 oktober in zaal Leduc te 
Hoeselt Onder hen sen J Hardy volksvert 
E Raskin prov raadslid dr L Duchateau en 
schepen J Duelen J Cuppens afgev arr 
bestuur zat de vergadering voor 
NIEUWE VOORZITTER 

Ter vervanging van onze simpatieke vriend 
Jef Jans die om gezondheidsredenen ontslag 
heeft genomen werd Willy Ramaekers tot 
nieuwe voorzitter van de VU-ïfdeling Hoe 
selt verkozen Onze hartelijkste gelukwensen 
voor de nieuwe voorzitter en veel sukses 

GROOT VLAAMS HERFSTBAL 
OP ZATERDAG 10 NOVEMBER vanaf 20 uur 

Zaal BROUWERSHUIS Markt, OpiMer. 

Orkest dat vorige keer een knalsfeer bracht is weer 

THE HITCH HICKERS (6 uitvoerders) 

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

HOUTHALEN 

AFDELINGSNIEUWS 
Op de algemene ledenvergadering van 12 

dezer werden de kongresresolutles bespro 
ken Er werden geen resoluties in twijfel ge 
steld dus ook geen amendementen inge 
diend 

Een speciale vergadering zal het bal van 
1 december a s regelen 

De redaktievergadering van 14 dezer legde 
de punten vast voor het volgend nummer van 
•• Vrij Uit » Verschijning voorzien op 19 of 
20 november 

Ledenhernieuwing is gestart evenals de 
ledenwerving Hier staat onze aktieve man 
A Dirix aan de kop hij zorgde nu al voor 
5 nieuwe leden dat belooft ' Ook onze vriend 
R Svi/itten is bereid aktief m het bestuur 
mee te we''ken Hi| werft en militeert op het 
« front » in Brussel Ook hij zorgde verleden 
werkjaar al voor ettelijke nieuv^e leden 

LOMMEL 

SPORT 
Gelukwensen aan Enk zoon van F Van 

Duffel Bruynincks In het nationaal ruiter-
tornooi van de LRV KLJ te Torhout op 30 9 
werd hij op het paard Mercurius nationaal 
kampioen in de individuele dressuur klasse 
licht Als jongste deelnemer 12 jaar mogen 
we m de toekomst nog veel van hem ver 
wachten Volhouden Enk ' 

MEDEDELINGEN 
Op de bestuursvergadering van 11 10 werd 

G Van Duffel aangeduid als arr afgevaardig 
de Proficiat 

Vanaf volgende maand iedere 1ste dinsdag 
van de maand om 20 u 30 bestuursvergade 
ring Bestuursleden houden die avond vrij 

Kaarten voor het arr bal zijn te verkrijgen 
bij de bestuursleden 

Op 26 12 2e kerstdag zal er een gezellige 
namiddag georganiseerd worden voor de kin 
deren Alle leden zullen nog uitgenodigd 
worden Gelieve zo vlug mogelijk m te schrij 
ven Indien nodig zal er voor vervoer gezorgd 
worden 

Voor 't volgend jaar is er nog voorzien een 
samenkomst voor alle leden op 1 2 74 en het 
bal op 23 3 74 Hierover later meer nieuws 

MAASMECHELEN 

BESTUURSVERGADERING 
Het afdelingsbestuur vergaderde op donder 

dag 11 oktober jl in • Café Atlanta » te Eis
den Vooral de voorbije viering van ons 10 
jarig bestaan de problemen i v m • Anten 
ne » de organisatie van ons tweede St Ni 
klaasfeest en de kongresresolutles werden 
onder de loep genomen 

STNIKLAASFEEST 
Ons tweede St Niklaasfeest gaat door op 

zaterdag 1 december om 15 u in café Atlan
ta Nadere berichten volgen 

6e VLAAMS LENTEFEEST 
In princiepe gaat ons volgende bal door 

op zaterdag 30 maart 1974 Iedereen houd 
dus deze datum vnj Ook de andere afdelin 
gen worden vriendelijk verzocht met deze da 
turn rekening te houden voor de planning van 
hun eigen bal 

NEEROETEREN-OPOETEREN 

OETERGALM 
Deze week werd in onze afdeling weerom 

huis aan huis een « Oetergalm » nummer be 
zorgd Het jongste nummer was een dossier 
tje I V m de CVP Harde waarheden zullen me
nigeen hebben doen opkijken maar het mo 
ge wel eens gezegt worden ' 

Hier een uittreksel uit het jongste nummer 
• De kristelijke sociale organisaties doen 

ongetwijfeld op vele gebieden goed werk En 
dat IS dan ook zeer verdedigbaar Maar de 
onverdedigbare toestand is de volgende 
vele dezer organisaties zijn in feite tevens 
meer politieke instrumenten van de CVP dan 
werktuigen van kristelijke en sociale aktie 
In de statuten van bedoelde organisaties 
staat veelal met zoveel woorden dat zij aan 
sloiten bij de CVP formatie Vooraf staat dus 
reeds bepaald dat alle sociale heil alleen 
van de CV kan komen Het farazeinsme is 
hier nog erger dan de alom gekende witge 
kalkte graven De Kerk staat hier moeilijk 
ZIJ propageert de sociale organisaties in of 
ficiele en semi officiële standpunten omwil 
Ie van hun kristelijk karakter doch weet te 
gelijkertijd dat dezelfde organisaties strakke 
bindingen hebben met de CVP Nochtans wil 
de Kerk buiten de politiek staan Het zal de 
lezer duidelijk zijn dat de CVP de kristelijke 
organisaties (en de Kerk) op allerlei openlij 
ke en bedekte wijzen voor haar wagen zal 
vi/ilien blijven spannen Het zal de CVP een 
zorg zijn welke ondiensten de Kerk hiermee 
bewezen wordt Eens zal de Kerk nochtans 
ook hienn spelling moeten kiezen Ook de 
kristelijke organ saties moeten hun politieke 
bindingen opgeven en hun doelstellingen zui 
ver stellen » 

PAAL 

LEDENVERGADERING 
De eerste algemene ledenvergadering van 

onze afdeling sedert haar oprichting m juni 
jl werd gehouden op vrijdag 19 oktober en 
stond volledig ip het teken van de aktie die 
alsnog kan ondernomen worden om de vesti 
ging van . Doq Chemical » te beletten vesti 
ging die door het jongste besluit van de 
Paafse gemeenteraad haast onafwendbaar 
blijkt te worden 

SINT TRUIDEN 

ALGEMENE VERGADERING 
Heeft plaats op vrijdag 16 november en 

met op maandag 19 november, zoals vorige 
week bij vergissing gemeld werd In het rui
me lokaal « Ons Heem », Leopoldstr, begroe
ten we als gastsprekers volksvert Frans 
Baert die het probleem van de gewestvor-
ining zal behandelen en volksvert Jef Olaerts 
die de taak van de Volksunie in deze tijd zal 
uiteenzetten Vanzelfsprekend is er daarna 
ruimschoots gelegenheid tot een vrij debat. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 

WIM MAES-BOEK 

Enige tijd geleden werd het boek « Vtim 
Maes » uitgegeven en verspreid, vooral In 
het Antwerpse Dit heeft een groot sukses 
gekend zodat het merendeel der eksempte-
len verkocht werden Er blijven nog 800 boe
ken over WIJ zijn ervan overtuigd dat het 
boek ook belangstelling zal hebben in onze 
streek vooral daar een figuur als die van 
Wim Maes eenieder aanspreekt Het boek (» 
zeer verzorgd uitgegeven m linnen band met 
gouddruk en de pnjs bedraagt 220 f r , waar
van 50 fr per boek voor de plaatselijke afde-
lingskas U kunt aan het arr sekretarlaat 1> 
ten weten hoeveel eksemplaren u desgev^ 
lend wenst te bekomen 

ARR RAAD 
Vergaderde op vrijdag 18 december )l in 

zaal De Slagmolen te Genk Hoofdpunt van de 
agenda was de voorbereiding van het alge
meen kongres van 24 en 25 november e k 

ARR BESTUUR 

Volgende vergadering op woensdag 7 no
vember e k 

TONGEREN 

VOLKSVERGADERING 
De afd Tongeren organiseert een volks

vergadering op vrijdag 10 nov e k. m zaai 
Palace Hondstraat 19 te Tongeren. Aanvang 
20 uur Sprekers senator W Jorissen en 
volksv E Raskin 

ZELEM 

LEDENVERGADERING 
Eerstvolgende algemene ledenvergadering 

op vrijdag 16 november met als gastspreker 
volksvertegenwoordiger Olaerts 

a 24 : akelige droom 

van lokale politiekers 

Ondanks het verschijnen van een KB ter 
bepaling van het trace van de A 24 menen 
WIJ dat het een noodzaak is het nut van de 
betreffende weg in vraag te blijven stellen. 

Er is sinds enkele weken weer een levens
groot vraagteken achter de rendabiliteit en 
het nut van deze weg geplaatst In een vraag
gesprek met • Het Belang van Limburg » 
heeft prof Van Moeseke van de KUL deze 
weg en Lummen Leuven een dwaasheid ge
noemd Deze vooraanstaande hoogleraar ver
telt zelfs dat het • spel » met de twee pu-
blikaties in • Extern » (waarvan het eerste 
contra het tweede pro) een maneuver is De 
Limburgse CVP politici die hiervoor verant
woordelijk zijn hebben echter in de interkom-
munale E 39 konsessiehouder van de A 24, 
zo n mooie belangen dat ze ten allen prijze 
de waarheid geweld willen aandoen 

Om die waarheid geweld aan te doen heb
ben ze zelfs niet nagelaten leugens naar het 
departement van Openbare Werken door te 
spelen Leugens die dan hun neerslag vinden 
in een antwoord van minister Califice aan 
ons kamerlid de h Raskin Ter gelegenheid 
van een interpellatie antwoordde de minis
ter dat met de lokale overheden overleg 
gepleegd werd Welnu het blijkt dat buiten 
enkele burgemeesters allemaal brave CVP-
knikkertjes niemand bij enig overleg betrok
ken werd De lekken kunnen immers niet 
genoeg beperkt worden Voor de rest zal 
het spel van beloften en vriendendiensten 
voor iedereen eerlang wel duidelijk worden. 

De minister antwoordde op de interpellatie 
eveneens dat de groep natuurbeschermers, 
die nu al twee jaar tegen stroom oproeit, op 
een vergadering van de Limburgse Ekonomi-
sche Raad geen bezwaren zou gehad hebben 
BIJ navraag blijkt er echter niemand van deze 
mensen ooit oo een dergelijke vergadering 
aanwezig te zijn geweest Desalniettemin 
staat het voor de volle waarheid genoteerd 

Het IS omwille van dat soort gekonkelfoes 
noodzakelijk dat onze leden die zitting heb
ben in de gemeenteraden van de gemeenten 
over wier grondgebied deze weg gaat .stelling 
dienen te nemen Onder het mom van alge
meen belang worden hier daden gesteld waar
bij de verdedigers persoonlijk te sterk ge 
interesseerd zijn om het echt en oprecht te 
laten klinken 

N B Volgende week een reaktie op een 
- Koerier —artikel • De A 24 en de 
professor doctor » (17 okt 1973) 

ZATERDAG 27 OKTOBER 1973 OM 20 UUR 

IN FEESTZAAL LEDUC TE HOESELT 

VIERDE HERFSTBAL 

van de VOLKSUNIE - TONGEREN-MAASEIK 

Orkest BERT MINTEN Tombola - Ontspanning 
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limburgse provincieraad 

sociale bekommernis 

van de vu-fraktie 

De derde week van de zittijd werd ingezet 
door de gedeputeerde VInts die de lioofd-
stul<l<en uit de begroting betreffende sociale 
voorzieningen en welzijnszorg nader toelicht
te. Ook volksgezondheid, jeugdzorg en jeugd
diensten alsmede de dienst gastarbeiders, 
ontwikkelingssamenwerking en het provin
ciaal veillgheidskomitee kwamen om beurt 
aan de orde. 

Uit het betoog van gedeputeerde Claessen 
bleek dat er voor Limburg in de periode 
1962-1971 1190 woningen te weinig werden 
gebouwd ; de raming voor 1971-75 vertoont 
een veel groter tekort. De bevolkingsaan-
groei, de te vervangen ongezonde woningen, 
de achterstand van de sociale woningbouw, 
het feit dat het Rijk slechts met 23 % be
toelaagt waar Limburg 30 % der sociale wo
ningen nodig heeft : allemaal oorzaken van 
de woningnood in Limburg met als pluspunt 
de bijkomende provinciale lening tegen zeer 
voordelige voorwaarden, samen met de pro
vinciale bouwpremie. 

Onze fraktievoorzitter vroeg voortaan de 
Inleidende teksten aan de fraktieleiders me
de te delen waarna de h. Vandekerckhove 
ervoor pleitte, de bejaarden in hun eigen 
milieu te houden waar ze zelfs een job 
kunnen uitoefenen In plaats van ze af te zon
deren. Voor Invalide bejaarden bepleitte hij 
aangepaste instellingen. 

Wat de toelagen betreft aan bejaardenver
enigingen stellen wij de oprichting van het 
Verbond van Vlaamse Gepensioneerden voor, 
reeds bestaande in de vier andere Vlaamse 
provincies : om van deze toelagen te genie
ten moet het Verbond In Limburg slechts 
1000 leden tellen. 

Tijdens de volgende zittingen kwamen di
verse VU-raadsleden aan het woord. Mevr. 
Deroo, Lommei, vroeg uitleg over de kinder
dagverblijven, waarop voor Lommei ontken
nend werd geantwoord. Kleine Inkomens de
len niet mee in de koek. Daarom ook ijvert 
de VU voor een toelage aan de thuiswerken
de moeders. Fraktievoorzitter Vandekerckho
ve brak een lans voor de vorming van be
jaardenhelpsters en gehandikaptenverzorg-
sters. Zijn suggestie, de vele werkloze on
derwijzeressen om te scholen vond een gun
stige weerklank. Het zelfde raadslid pleitte 
verder voor een betere vertegenwoordiging 
van de gepensioneerde middenstanders en 
een betere huisvesting voor de gastarbei
ders. VU-raadslid Decap verwonderde er zich 
over dat het werk « Licht en Liefde » slechts 
4000 fr. prov. toelage krijgt, waar 10.000 fr. 
zeker niet overdreven zou zijn. Antwoord : 
ze hebben ons niets gevraagd !... 

Nadat de interpellatie Decoster (VU) ver
daagd was vroeg onze fraktievoorzitter hoe 
het nu zat met de GOM's : wacht men nog 
steeds op Brusselse direktieven of is het 
een provinciale aangelegenheid ? Waarom 
zich verder door de centralisten laten be
tuttelen ? , , 

Bij het hoofdstuk Landbouw vroeg VU-lid 
Schoofs hoe het zat met de toelagen voor 
sociale en ekonomische omschakeling voor 
land- en tuinbouw of worden ze aan de met 
de meerderheid simpatiserende ruitersklubs 
(!) gegeven ? De vraag werd niet beant
woord. In de sektor onderwijs en kuituur 
betreurde VU-raadslid Smets de vervallen 
toestand van meerdere hulzen In het begijn
hof. 

Nadat raadsHd Decoster de aanfcoop van 
het casino te Beringen het begin van een 
nieuwe periode noemde, na ean lang^ ver
waarlozing van Beringen werd het hoofdstuk 
belastingen aangesneden. 

Dat de opcentiem van 1969 tot 1974 met 
niet minder dan 75 % stegen noemde raads
lid Driljeux terecht overdreven. Geen enkele 
belasting steeg in die mate. Wat het Provin
ciale Fonds betreft achtte het zelfde raads
lid Limburg zwaar benadeeld. Met een opge
merkte VU-tussenkomst over het inningssis-
teem van de fiskus, een duur sisteem dat 
niettemin de ontduiking welig laat tieren 
sloot deze derde week af. Hier Is andermaal 
gebleken dat de Volksunie de enige, echte 
oppositiefraktle is, vaak tot ongemak van de 
meerderheid, die het vroeger zonder de VU 
toch zo komfortabel had. 

rik wijnen 
vu-fraktiesekretaris. 

oostvlaamse provincieraad 

vu-yisie omstandig 

toegelicht 
Tijdens de zitting van vrijdag 12 oktober j l . 

van de provinciale raad van Oost-Vlaanderen 
aaf VU-raadslid Oswald Van Ooteghem een 
algemene toelichting van de VU-visie op de 
aktuele problematiek. Het werd een zeer in
slaande uiteenzetting, die inleidend herinnert 
aan twee toespraken van de gouverneur, 
resp. gehouden in 1964 en 1965, over decen
tralisatie en dekoncentratie. Niet zonder 
ironie stelde raadslid Van Ooteghem vast 
dat bijna tien jaar later van deze twee opzet
ten nog niets In huis Is gekomen. 

PENDEL 
Uit het jongste rapport over het Benelux-

middengebied nemen we hiernavolgende ta
bel over. Deze toont aan dat de werkgelegen
heid in Limburg nog sterk dient opgedreven 
te worden, of dat de pendel In grote mate 
ook nog In 1980 In Limburg de arbeidssitua
tie zal tekenen. 

Ats tweede punt sneed hl] het dekreet 
Vandezande aan en schilderde hij de anti-
Vlaamse reaktie van Brussel en Wallonië op 
dit dekreet In schrille kleuren af. Dit dekreet 
is nochtans een van de meest sociale maat
regelen ooit in Vlaanderen getroffen door 
meer promotiekansen voor de Vlaamse mens 
en meer menselijke waardigheid. Spreker 
hekelde scherp de tendensieuse Waalse be
richtgeving in het buitenland, met de be
doeling Vlaanderen werkgelegenheid te ont
nemen. 

De Vlaamse provincies moeten aan dit de
kreet hun volle steun verlenen en daarom 
kondigde ons raadslid de overlegging van 
een motie in die zin aan. 

Oswald Van Ooteghem wijdde dan uit over 
de federalistische en demokratische staats
hervorming, w.o. de gewestvorming, over de 
VU-vlsie op de gemeenten enz. 

Spreker handelde verder over het al dan 
niet voortbestaan van de provinciale instel
ling als beleidsorgaan en stelde, dat ieder
een de moed moet hebben, bepaalde illusies 
de kop in te drukken : de tendens is wel 
dat de regionalisering naar de provincies 
toe onrealistisch is en als zodanig ook wordt 
geïnterpreteerd. Na de houding van de CVP 
en de BSP ter zake te hebben nagegaan, be
schreef hij het administratief moeras, waarin 
we na de grondwetsherziening dreigen te 
verzinken en somde de lange lijst van me
kaar doorkruisende en overlappende instel
lingen en organismen op. 

Raadslid Van Ooteghem pleitte voor de 
evenredige vertegenwoordiging in de alge
mene vergadering als in het bureau van de 
nieuwe instellingen. Hij hoopte dat de be
stendige deputatie tijdig zou inzien dat er 
een zwaar politiek incident zou ontstaan 
mocht deze stelregel niet op de GOM's toe
gepast worden, waarvan er slechts één voor 
Vlaanderen zou moeten bestaan. 

Tot besluit somde het raadslid een reeks 
dringende opgaven op, die de provincie wacht 
w.o. de integratie van de vergeten groepen 
in de welvaartstaat, kinderdagverblijven in
gevolge de verhoging der aktieve vrouwelijke 
bevolking, energieproblemen, milieuhinder, 
enz. 

medegedeeld 

. Het blijkt dat binnen het grensgebied de 
aktieve bevolking in de periode 1970-1980 zal 
toenemen met ongeveer 76.000 eenheden. 

Aanvaard werd dat de pendelstruktuur van 
1970 ook zou gelden voor 1980. Dit leidt tot 
de navolgende cijferopstelling. 

Extra benodigde arbeidsplaatsen in 1980 In Itet grensgebied -k 

Grensgebied 

Arrondissement Mechelen 
Arrondissement Turnhout 
Arrondissement Maaseik 
Arrondissement Hasselt 

groei 
aktieve 

bevolking 

1 

10.000 
26.000 
14.000 
21.000 

terplaatse 
tewerk 

te stellen 

2 

8.500 
22.000 
10.500 
21.000 

groei 
werkge

legenheid 

3 

7.000 
11.000 
2.000 

10.000 

extra 
benodigde 

arbeids
plaatsen 
K2 - K3 

4 

1.500 
11.000 
8.500 

11.000 

Belgisch deel 
Nederlands deel 

71.000 
5.000 

62.000 
4.000 

30.000 
4.000 

32.000 
O 

Totaal 76.000 66.000 34.000 32.000 

•^ Cijfers afgerond op 500. 

(overnamen uit « De Band » — kontakt- en 
informatieblad van en voor de Belgisch-Ne
derlandse grensprovincies — aug. '73) 
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20 iaar"schoonheid" 
Na twintig jaren van een vereniging die « schoonheid » nastreeft schouwt men 

terug op de afgelegde weg en legt men rekenschap af aan zichzelf en aan de ge
meenschap die men bedoelde te dienen. 

Het zullen wel enkele duizenden uren zijn die onze leden en oud-leden bll}moe-
dlg hebben geïnvesteerd in oefenstonden, optredens op verzoek van diverse Instan
ties en verenigingen, het opluisteren van feestzlttingen, lustrumvieringen van be
vriende koren, herdenkingen, akademische zittingen, kongressen, eucharistievieringen 
evangelische kerkdiensten, kerstfeesten, optredens in ziekenhuizen, klinieken, be
jaardentehuizen, volkszangavonden, koorwedstrijden, kerkkoncerten in vele dorpen 
en steden. Allereerst in Genk natuurlijk. 

Via het eenstemmige volkslied over de canon naar koorlied, madrigaal, motet, 
psalm, missen, passie en oratorio kwamen wij in verrijkend kontakt met alle vormen 
van de koormuziek en maakten wij kennis met Instrumentaal door solisten, ensem
bles en simfonieorkest begeleide muziek, uit alle stijlperioden en taalgebieden. 

Wij herinneren aan onze medewerking in de korenuitwisseling voor feestelijke 
« eucharistievieringen-op-verplaatsing », aan zovele gezamenlijke optredens ter gele
genheid van 1 mei en 11 juli, aan de gezamenlijk georganiseerde reeksen kerstkon-
certen met eigen koren, aan gemeenschappelijke volkszangavonden, aan gedeelde 
programma's, aan de koortrefdagen, aan onze vaste samenwerking met het Dominl-
kuskoor, onze inbreng in de gemeentelijke kulturele raad. 

Wij denken terug aan onze inzet op de provinciale zangfeesten, aan ons optreden 
tijdens de « Vlaamse Dag » op de wereldtentoonstelling Brussel, het Europees Kon-
gres te Brussel, het slotkoncert van het internationaal koorfestival'te Brugge, onze 
optredens tijdens de Vlaams-Nationale 'zangfeesten te Antwerpen, de herdenking 
« Limburgs Offer voor Vlaanderen » te Hasselt, het zangfeest der belde Limburgen 
te Maastricht. 

Onze koncertorganisatie « Muziek in Genk » — geboren uit de gemeentelijke 
koorfederatie — meent dat in de ekonomische hoofdstad van Limburg een geko-
ordineerd aanbod van levende muziek-op-niveau (naast de liefhebbersmuzlek^ zinvol 
is en dat de bevolking daar recht op heeft. 

In deze koncertorganisatie — die thans haar negende seizoen inzet — zijn 
enorme hoeveelheden energie en idealisme geïnvesteerd door bestuur en leden van 
het koor « Schoonheid » ; de Dominikanenkerk en -kloostergemeenschap stuwde, 
steunde en verleende onderdak ; een trouwe schaar donateurs en ereleden stak ons 
een hart onder de riem. Ook het Noodstarfonds steunt ons. Steeds was het onze 
betrachting musici uit eigen midden in te schakelen : dat enkelen daarvan stiiaen 
hoge toppen scheren en alom faam verwerven stemt ons tot vreugde. 

De orgelsiklus loopt in de Dominikanenkerk (waar hij gestart is) en in de deke
nale Sint Martinus. De ciklus wint van jaar tot jaar meer belangstelling in en bulten 
Genk : kleine orgels, grote meesters ! 

Wij hebben kamermuziekrecitals georganiseerd, instrumentaal en vokaal, met 
solisten en ensembles. Wij zorgden voor liedrecitals met werken van klassieke en 
eigentijdse meesters. Wij organiseerden recitals voor vreemde koren, balletvoorstel
lingen naast open ontmoetingen met komponisten en hun werk. Er waren simfonl-
sche koncerten, koncertuitvoeringen van evangellënsprüche, missen en passies naast 
open zangstonden, kleinkunst en kabaret. 

Wij prijzen ons gelukkig met bovenstaande realisaties. Waarbij nog moet aan
gestipt worden dat onze koorleden in bewust kontakt zijn gekomen met diverse ande
re uitingen van kunst en kuituur via bezochte tentoonstellingen van sehHder- en 
beeldhouwkunst, toneel, musical, kunstenaars, dirigenten, koncerten. 

Het enige dat ons spijt is : dat wij, geremd soms door tijdsgebrek, ongeschikte 
ruimten, door onbegrip, door eigen beperking, door gewijzigde leefgewoonten niet 
méér en beter hebben kunnen bieden. 

Alle pijlen verliezen hoogte in de vlucht, idealisme wordt door de realiteit ai 
eens in andere banen omgebogen. 

Zo wij al niet « de bouwers van de tempel » zijn geweest, willen wij toch « de 
sjouwers van de stenen » zijn. 

leo van esser 
dirigent - stichter 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
LIMBURG 
SENATOR J. HARDY 
Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en eike zondag van 9 tot 12 u., 
lan huls : Nieuwe Baan 2, Ait-Hoeselt, tel. 02 /32353. 
SENATOR G. SLEGERS 
Elke tweede zaterdag van de maand : 
IVIAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 tot 10 u. 30, 
tel. 011 /61408. 
DILSEN : café iVletropole, Rijksweg 406, van 11 u. 30 tot 
12 u., tel. 011/59632. 
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Elke derde zaterdag van da maand : 
BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15 u. 30, 
tel. 011/65809. 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 18 tot 
16 u. 30, tel. 011 /58466. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 

KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr. 14, van 10 u. 30 
tot 11 u. 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. RASKIN 
Eike eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorlssen, Blaarmolenstr. 13, 13 tot 
13 u. 30, tel. 012/31092. 
BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, 14 tot 14 u. 30, 
tel. 012/42128. 
HOESELT : café ABC, Tongersebaan 3, t5 tot 15 u. 30, 
tel. 011/19233. 
ledere eerste zaterdag van de maand : 
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 154, 9 u. 30 tot 10 u., 
tel. 011/67175. 

ONS 
KRUISWOORDRAADSEL 

OPGAVE 75 

HORIZONTAAL 

1) Verhaal met sprekende dieren. 
2) Tijdperk. 
3) Stad in Schotland - Voorzetsel. 
4) Frans goud - Godsdienst - Hare 

majesteit. 
5) Rijks-instituut - Bende, groep. 
6) Schuilnaam voor Jan Gossaert -

Pret. 
7) Roofdier. 
8) Drank - Voorzetsel. 
9) Inkomst - Eerwaarde heer. 

10) Klandestlene zender. 

VERTIKAAL 

1) Vervorming. 
2) Zangstuk - Loot. 
3) Straf, penitentie. 
4) Nieuw aangeworven soldaat - Dub

bele medeklinker. 
5) Jongensnaam - Voe^ed. 
6) Koningsgek - Drank - Dit is. 
7) Voertuig - Stuur. 
8) Italiaanse stroom - Oosterlengte. 
9) Jongensnaam - En andere. 

10) Kiesplicht. 

i\/IAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3,10 u. 30 tot 11 u., 
tel. 011/61408. 
BREE : café Old Tom, Markt 4, 12 tot 12 u. 30, tel. 011/ 
66590. 
PEER : bij Jan Plas, Coilegelaan 5, 13 tot 13 u. 30, tel. 
011/30244. 
ST.-HUIBRECHTS-LILLE : bij E. Adriaens, Lindstr. 13, 14 
tot 14 u. 30, tel. 011/43620. 
OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpstr. 45, 15 tot 15 u. 30, 
tei. 011/40817. 
LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Beemdstr., 16 tot 16 
u 30, tei. 011/40817 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, 17 tot 
17 u. 30, tei. 011/37578, 
ledere maandag : 
AAN HUIS : Ursuiastr. 1. Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tei. 
011/19454. 
Mevr. DE ROO-NEVEN, Beemdstr., Lommel, tei. 011/ 40817. 
ledere dinsdag aan huis vanaf 20 u. 

L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoeseit, tei. 012/18188. 
Aiie dagen aan fiuis van 9 tot 11 u. 
JAN PLAS, Coilegelaan 5, Peer, tei. 011/30244. Alle dagen 
op afspraak. 
JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, 
tei. 011/67269. ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 
FR. VAN HOLLEBEKE, Kielenstr. 48, Tongeren. Tei. 012/ 
32524. ledere woensdag van 17 tot 19 u. aan huis. 
THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8, Kinrooi. Aiie dagen 
op afspraak, tel. 011/64413. 
ANDERE ZITDAGEN 
J. CUPPENS, Zandbergstr. 22, Neeroeteren, tei. 011/64402. 
ledere eerste en derde dinsdag van de maand van 18 tot 
19 u. 
J. GABRIES, Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere 
maandag van 17 tot 19 u. 
J INDEKEU, Grotstr. 18, Peer, tei. 011/30509, eike zondag 
van 9 tot 12 u. 
J. LATINNE, Dambrugstr. 7, Bochoit, tel. 011/66372. ledera 
dinsdag van 17 tot 19 u. 
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H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alls hout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBOHQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V.BA. INDUSTRADE Vandeizljpanslr. 
12, Wemmel (Bt) - Tel. 02/79.2Ö.oa 

Ziekenfonds 
BRABANTIA 

ROSTOUMnaarMAAT 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.3135.63^ 
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GEMEENTE MOL 

bericht van aanbesteding 

Op woensdag 31.10.1973 te 11 u. zal er ten qemeentehuize van 
Mol overgegaan worden to t het openen der biedingen ingekomen 
tot het leveren en plaatsen van een thermische instal lat ie in 
de tekenakademie. 
De stukken l iggen ter inzage op : 
— het Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49, Brussel 
— de burelen van de gemeentel i jke technische dienst, Markt 22, 

Mol . 
Zi j zijn verkri jgbaar op laatst vermeld adres tegen betaling of 

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

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnumme ' ) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di t b'ad 10 % kort ing 

[«^1 
Vlamingen, 

vraag GRATIS ADVIES 

voor uvi 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 
B R E E N D O N K 

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

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

e n L i m o n a d e s 

• 

Bijhuizen : Cog»l$ 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 : gezel l ig, f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
las| - Eisbein mit 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 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortr i jk) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaaHen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - te l . 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oosfende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraaf - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venlo 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 j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en lelden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bi j : ABTS ; Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.BA. 

U n g e Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : p looi - en wandelwagens • bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - was

tafels en waskussens - k inderkleding 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnkledi j - rui terultrust lngen - p lng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en Ijsschaat

sen - kampingarttkeien - tumgere l . 

SPEELGOED i uitgebreide keus in merkartikelen • autobanen • 
e'ekr treinen der beste trerUen auto's - go-carts - trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - al le soorten meka-
nieken - schooltassen - borden tuinmeubelen - tuinschommels 

— ZEER VOORDELIG? PRIJZEN — 

Gemeente Merksem 

Er wordt overgegaan to t het openverklaren van plaatsen 

voor geoefend en geschoold hovenier. 

De plaatsaanvragen moeten ingediend worden ui ter l i jk 

op 16 november 1973. 

Voor aanvullende inl icht ingen wende men zich tot de 

dienst Personeel van het gemeentebestuur, Burgemeester 

Nolfplein, te l . 45.24.90 (binnenoost 266). 

Namens het kollege van burgemeester en schepenen. 

De Gemeentesekretar is, De Burgemeester. 

G. KOKELENBERG E. WAGHEMANS 

zoekertjes 

1) Bediende, ruime ervaring als sekretar is, 
N., F ' , Eng., zoekt passende betrekking 
2) Magazijnier zoekt bi j job, 20 uur per week. 
3) Pas gediplomeerde, hoger middelbaar on
derwi js, ekon. afd , zoekt betrekking a L 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-jariije ma i zoekt l icht werk ; Antwer
pen, Mechelen, St. Niklaas 
7) LIC. ekon en f inancicle (40 j.) zoekt be
trekking : Brussel, Mechelen, Antwerpen. 
8) Dokterassistent met ervaring zoekt betrek
king bij huisarts, specia' ist of in kl iniek 
9) jonge man (18 j ) , diploma hog. human, 
ekon. afd., zoekt betrekking ais bediende 
10) Jonge dame • 35 j . , 3-taliq, zoekt werk als 
recept ioniste of verkoopster 
11) Onderwijzeres zoekt werk : Mechelen, 
Brussel, Antwerpen. 

SCHENK U EN UW VRIENDEN EEN ONVERVALST 

VL-FEDERAAL WAPENBORD 
De Vlaamse Leeuw met zwarte tong en zwarte 
nagels op gouden veld, omkaderd door de kleur
r i jke schilden van onze vlaamse provincies, 
'n Geschenk voor het leven in onverwoestbaar 
ingebrande kleuren : zwart, rood, b lauw, goud 
en zilver. Op zeer vakkundig geslepen dubbel 
z i jd ig opaalglas. Gebogen 27,5 cm doormeter. 
Met zware goudrand. In luxe-doos met ophang-
beugel. Door de r i jkel i jke aanwending van echt 
goud en zilver, 'n onvergankel i jk kunstwerk dat 
in geen enkele huiskamer mag ontbreken. Om 
alle VL-nationalisten in de gelegenheid te .s te l 
len dit unieke wapenbord aan te kopen, zoeken 
w i j langs deze v/eg kontakt met alle afdel ingen 
voor gezamenli jke inkoop en detai lverkoop aan 
hun leden en sympatisanten. Winkelpr i js 1.300 F. 
Op vertoon van deze aankondigina en b i j afna
me van minstens 5 stuks slechts 725 F . 111 F 
BTW inbegrepen. Gri jp de kans om uw afdelinqs-
kas te spijzen en uw leden dit unieke einde-
jaarskado te brengen ! 

ADVISA ZANDVLIETSTRAAT 60 - 2020 ANT. (03)37.66.50 

VLAAMSE IN^ICMTERS, 

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

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

)an Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T 011/47282 

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

begrepen 

— Trouwkleren keus tussen 200 model len 

Al onze art ikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKO
M E N worden 

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

Itet huis STANDING 

STAMPING DENDERMONOSESTEENWEG, 2 7 i 

AAiST Tèiï53/2W:B 

12) Vrouw, waarvan man gehandikapt la, 
zoekt passende betrekking in refter of kantine 
te Brussel, Mechelen of Antwerpen. 
13) Jonge l icentiaat sociologie zoekt passer»-
de betrekking. 
Voor 1 tot en met 13 zich wenden to t senator 
Wim Jorissen, Louisastr. 31, Mechelen, te l . 
015/435 96. R 106 

PLAATSAANVRAAG 

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 in ma
nagement, met de bedoel ing 'bedr i j fs rev isor 
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 te i 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 vri jdagnamiddag en de 
zondagavond. Kan typen, Is bereid kinderop
pas te doen, desnoods schoonmaak, l iefst 
tu in ieren. St. Niklaas of omgeving. 

5. Juffrouw, 18 j . , deed technische studies, 
ervaring 2 I2 jaar afnaaister atelier, zoekt be
trekking als bediende op de oost, bank of 
spoorwegen, l iefst loketdiensten. Omgeving 
St. Niklaas, Antwerpen, Gent. 

6. Jonge man, studies onderwijzer. Zoekt 
werk als bediende of arbeider. Gent of om
geving. 
Voor kontakt : N. Maes, volksvert. , Pr. Jos. 
Charlottelaan 115, St. Niklaas, te l . 03/76.49,74. 

R 124 

Een overtuigd Vlaming ui t de streek rond 
Brussel zoekt gelegenheid voor alle schilder
en behangselwerken en vloerbekleding. Z.w. 
tot Vic Anciaux, te l . 02/59.54.55 of arr. sekr., 
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 in de streek van 
Aalst . Kontakt opnemen met Jan Caudron, 
te l . 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, te l . 03/80.11.52. 

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, Ursufastr. 1, Eigenbilzen [ te l . 0 1 1 / 
19454) of J. Gabriels, Siemenstr. 28, Bree 
Ctel. 011/66290). R 126 

Handelskorrespondent-vertaler met ruime er
varing als sekretaris (Ned, Fr, Engels, Dui ts, 
te lex enz) zoekt aangepast werk in Brussel 
of omgeving 
Zich wenden Jan de Berlangeer, De Smet de 
Naeyerlaan 158 Jette, t e l . 02-28.34.80. — R127 

Zoeken aangepast werk in het Limburgse : 
1. Juf frouw, 16 j . , diploma A6 /A3 , (handel), 
getuigschr i f t van steno en dactylo. 
2. Juf frouw, 21 j . , diploma middelbaar tech
nisch onderwi js + 2 jaar bedri j fssekretar laat 
(Eramusschool). 
3. Jonge man, gehuwd, diploma A2 landbouw, 
2 jaar ervaring ontwikkel ingshulp (Zaïre). 
4 Juffrouw, 20 j . , bedreven als poetsvrouw of 
keukenhulp . 

Zich wenden : volksvert . E. Raskin, Ursulastr. 
1 te 3745 Eigenbilzen, te l . 011/19454. R 128 

Gezocht student je) die kan skieën om 3 kin
deren te leren skieén. Kerstvakantie grat is. 
Kontakt : te l . 011/373.49. R 129 

Vlaamse f i rma in volle uitbreiding zoekt drin
gend een tweetal ige verkoper. Kontaktadres : 
Rom De Craen, Kongresstraat 53, 1000 Brus
sel, tel 02/17 92.18. R 130 

1. Lic. in de Germaanse talen, pas afgestu
deerd, zoekt passende betrekking buiten het 
onderwi js. 

2 Fabrieksboekhouder A6-A2, v ier ta l ig , 35 J., 
zoekt passende betrekking in de industr ie. 
3. Bediende, lager M.0, machineschri f t , dame 
van 30 j . , zoekt half-t ime betrekking of even
tueel thuiswerk 
Kontaktadres : O. Dombrecht, gemeenteraads-
lid, Engelendalelaan 40, 8310 Brugge 3 R 132 

het 
algemeen bouwbedrijf KUNNEN 
informatie-centra 

ANTWERPEN 
Meir 18 

(03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

LEUVEN GENK 
Brusseisestraat 33 Winterslagstraat 22 

(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

B O N 
Naam : 
Adres : 
Tel : 

O beschik over bouwgrond 
gemeente : 
breedte : 

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 
r i jwoning, vi l la of half-open be
bouwing in volgende gemeen
ten : 

O houd mij ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

O zal een bezoek brengen aan uw 
informat iecentrum te 
op te u 

Handtekening 
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Het belangwekkend studieweekemd dat 
afgelopen weekend te Leuven doorging 
onder de titels : « ekollokwium » en 
« het huis staat in brand », was niet — 
volgens de inrichters — een zoveelste 
herhaling van het zoveelste grieven-
lijstje in verband met ons leefmilieu. 
Het « ekollokwium » wilde een volgen
de stap zetten, namelijk overgaan tot het 
aflijnen der noodzakelijke konkrete 
maatregelen die dienen genomen, en 
dat dit politieke maatregelen uiteraard 
moeten worden, maakt het hele opzet 
nog belangrijker voor ons. 

de bevolkingsbom 

De mnchtende instanties onder leiding van de 
eminente Vlaamse professoren Van Moeseke en 
Tavernier, namen geen blad voor de mond en gin
gen ondermeer uit van de werkhypotese dat — 
ook in onze streken — de overbevolking m meer 
dan een opzicht de basisoorzaak van veel onheil 
en konflikten is 

Met de wereldbevolkingsaanwas van 9 000 een 
heden per uur, moet het inderdaad de fatale kant op 
Dit kwam ook prof dr Ehrlich Amerikaans specia 
list in bevolkingsproblematiek en tevens bioloog 
kernachtig uit de doeken doen Niet alleen — zo 
betoogde deze prof — is de bevolkingsaanwas in 
de ontwikkelingslanden een ramp, maar ook de 
aanwas m de ontwikkelde landen (hij vernoemde 
met name de Nederlanden) is rechtstreeks de oor
zaak van een razendsnel om zich heen grijpende 
vervulling en van een toenemende druk op het bio
logisch evenwicht van mens en natuur Immers 
de vervuiling veroorzaakt door een West-Europeaan 
of Noord-Amerikaan overtreft m vele gevallen met 
ettelijke honderdvouden of duizendvouden deze 
veroorzaakt door de bewoner van een ontwikkelings
land Noord Amerikanen en West Europeanen ver
bruiken per hoofd honderdmaal meer energie meer 
grondstoffen meer ruimte meer lucht en water 
ZIJ veroorzaken een duizendvoud van de lucht 
verontreiniging en de waterverontreiniging maken 
erorm veel lawaai en verpesten het honderdvoud 
va het voedsel door kleurstoffen, hormonen en 
giftige stoffen Per hoofd verbruikt bv elke Amen 
kaan 11244 kg kolen een Belg 6 116 kg en de 
West Europeaan 3 878 Een Indiër bv verbruikt 
slechts 186 kg een Afiikaan gemiddeld 338 kg (no 
teei hierbij dat het kolenverbruik hoofdzakelijk 
dient voor energieopwekking elektriciteit gas enz) 
Het effekt op de vervuiling is naargelang i 

Komt daarbij de nijpende situatie m s werelds 
voedselvoorraden de dramatische vermindering van 
do visvangst als gevolg van de overbevissing de 
dreiging van tot nog toe onbekende epidemies en 
he»- IS duidelijk aldus prof Ehrlich dat krachtig aan 
de noodrem moet getrokken worden uiteraard 
door het nemen van allerlei maatregelen tegen 
verontreiniging ed maar dat is naar zijn oordeel 

DE MENSENSOORT 
OVERWOEKERT DE WERELD 

slechts waardevol als in de allereerste en belang
rijkste plaats de bevolkingsaanwas tot stilstand ge
bracht wordt — ook en vooral m Noord-Amerika 
e West Europa 

ook in de nederlanden 

Ook voor de Nederlanden geldt dit uitgangspunt 
aldus Ehrlich en de inrichters Met zowat 10 000 
dollar BNP per ha zijn de Nederlanden een van de 
zwaarste belaste biotopen der aarde i Vlaanderen 
e 1 Nederland liggen immers in de driehoek Rijsel 
Ruhr Randstad een enorme grootstad (gigapolisl 
waarin de vervuiling onvermoede pieken bereikt er 
waar de 30 miljoen inwoners van 1930 jaarlijks 
met 45 000 eenheden toeneemt (waarvan 310 000 
dooi geboorteoverschot) om m het jaar 2000 de 55 
miljoen te overtreffen De gevolgen voor het leef 
milieu zullen katastrofaal zijn maar ook andere toe 
standen en konflikten zullen hierdoor verhogen o m 

rassenkwesties en een genadeloos gevecht om 
ru mte op alle niveau s I 

Ook in België (lees vooral Vlaanderen) boekte 
men een bevolkingsaanwas van 503 000 eenheden 
tussen 1950 en 60 en tussen 60 en 70 kwamen 
daar nog zowat 570 000 eenheden bij Dit is jaar 
lijkse ruimte en voorzieningen voor een stad als 
Mechelen Reken maar uit aan ruimte om te wo 
nen te werken vervoer rekreatie Het is duidelijk 
aldus prof Van Moeseke dat ook dit met kan door 
gaan Door diverse sprekers werden dan een aan 
tal middelen doorgelicht om deze toestanden mees 
ter te worden Het is ons niet mogelijk alles hier 
"p vermelden maar we willen toch enkele belang 
wekkende uitspraken onthouden Zo betoogde prof 
Baeck dat er naast kontrole op de bevolking en ver 
vulling ook een sociale kontrole moet komen op de 
internationale ekonomische machten en dat m het 
Westen een waarderevolutie dient plaats te grijpen 
in de zin van meer soberheid inzake produktie en 

BELANG
WEKKEND 
•* EKOLLO
KWIUM" 
TE 
LEUVEN 

konsumptie Prof Brosens, gynekoloog, meende dat 
de huidige antikonceptlonele middelen onvotdoen-
de toereikend zl|n om de geboortekontroie effefctfef 
te maken Alleen sterilisatie heeft grote doeltref
fendheid, terwijl abortus als ingreep zelf welFrtg 
risiko s heeft, maar wel etische vragen oproept en 
vooral nadien verwikkelingen meebrengt 

Prof, Dumon, socioloog, zag niet veel heil m S&H 
vermindering of afschaffing van kmderbijsJag aiü 
geboorteregelend middel, maatregel die vooral dB 
groep der kleine inkomens zou treffen Prof Sauvy, 
zeer humoristisch en relativerend, waarschuwde 
ook voor moeilijkheden in verband met de toepas
sing van een bevolkingsbeleid op wereldschaal. Het 
IS slechts m de mate dat deze landen het probleem 
als dringend aanvoelen, dat ze er de nodige maat
regelen zullen toe nemen vooral in de ontwikke
lingslanden zal men moeilijkheden hebben met een 
imperatief optreden 

bestrijding van vervuiling 

Die werd uitvoerig en op technisch hoogstaand 
niveau doorgelicht 

Nieuw was voor ons vooral dat de ons bekende 
prof dr De Sayere beweerde dat men eerst op de 
prijs moest werken en pas daarna via de eigenlij
ke technische bestrijdingsmiddelen Door te wer
ken op het prijsmechanisme kan men de optimale 
kostprijs bereiken, zodanig dat de konsumerrt met 
meer verbruikt dan hij strikt genomen nodig heeft. 
Wat ons bij de technische referaten in negatieve 
zin vooral is opgevallen is dat men blijkbaar opper
vlakkig IS overgestapt over de vervangmiddelen en 
alternatieven i v m de energieopwekking en de hui
dige vervoermiddelen, zoals de auto 

Door prof Van Moeseke werd immers opgemerkt 
dat door een « grootse » autostradepolitiek weldra 
1 000 km2 van de beschikbare ruimte onherroepelijk 
zal worden aangetast 1 et verwonderde ons dan 
ook ten zeerste dat prof Van der Waeteren bepaald 
luchtig over sommige fundamentele vragen over
stapte zoals openbaar vervoer alternatieve energie
opwekking research voor schone wagens enz Bftjk-
baar beschikte hij met over de allernieuwste infor
matie op dit stuk (elektrische bussen in Tokio, een 
elektrische wagen met aktieradius van 100 km, max. 
snelheid 90 km/uur) 

Een bijzondere tip was die van prof Mynoke • de 
oorstop of oor« plug » met een ingebouwd mecha
nisme die geluiden boven een bepaald niveau (bv. 
50 decibel A) tegenhoudt maar de lagere intensi
teit doorlaat lijkt het meest afdoende middel tegen 
geluidshinder Grappig, maar tevens een aanwijzing 
voor de ernst van de ganse toestand en de belas
ting die steeds toenemende geluidshinder mee
brengt 

Een paneel besloot deze studiedagen die zeker 
een stuk van de hoogst noodzakelijke maatregelen 
IV m de behandelde problematiek konkreet af
lijnden en waarin ook de fundamentele oorzaken 
giondig werden behandeld (een intervieuw met 
Ehrlich en van Moeseke ziet men op 6 november 
aanstaande om 22 u op TV) 

waiter augustijnen. 

MIUEUVERVUIUHG 
VEROORZAAKT 
HiEUWE ZIEKTEN 
De [ongste maanden versche
nen in de binnen- en buiten
landse pers heelwat bijdra
gen, die moeten aantonen dat 
de alarmkreet van de Club 
van Rome overdreven was. 
Vooral op het gebied van mi-
lieuziekten veroorzaakt door 
zware metalen en pesticiden 
worden vele harde feiten 
doodgezwegen of geminimd 
liseerd 
In sterk geïndustrialiseerde 
landen zoals Japan hebben 
zich de longste |aren gebeur
tenissen voorgedaan, die tot 
voorzichtigheid aanmanen 
De gegevens over vergiftigin
gen door kwik, cadminum, 
PCB, arsenicum en de cijfers 
over chronische bronchitis ren 
gevolge van luchtverontreini
ging zi|n z e e r onthutsend 

kwikvergiftigingen 

Plaats • 
Minamata baai Agano rivier 
Gevolgen : 
# 1970 121 officieel erkende slacht 
offers waarvan 46 stierven 
9 1971 31 nieuwe patiënten werden 
officieel erkend 
# Vermoed wordt dat meer dan 10 000 
inwoners min of meer onherstelbare 
schade opliepen 

Oorzaak : 
Kwikhoudend afvalwater, geloosd door 
de Chisso Minamata Factory 

cadmiumvergiftigingen 

Plaats : 

Jinzu rivier Toyama 

Gevolgen : 
O Ruim 280 personen werden aange
tast 
Oorzaak : 
Cadmiumhoudend afvalwater, geloosd 
door de Komiaka Mme van de Mitsui 
Mining and Smelting Company Het 
verontreinigde water werd verder be
nut om rijstvelden te bevloeien Op 
deze wijze geraakte cadmium m de 
voedselketen 

pcb-vergiftigingen 

Plaats : 

Tamanoura, Noord-Kyushu, 

Gevolgen : 
# Meer dan tienduizend personen ver. 
toonden ziekteverschijnselen waarvan 
zowat duizend officieel werden erkend 
% Twee miljoen kippen werden vergif 
tigd, waarvan vijfhonderdduizend stier
ven 
Oorzaak : 
Tafelolie en zogenoemde donkere olie 
bestemd voor dierlijke voeding, ver
vaardigd uit rijst door de Kanemi Com
pany De olie werd tijdens het produk-
tieproces besmet met PCB-verbmdm-
gen. 

ten van de vele nieuwe slachtoffers van kwikvergiftiging 
ki Japan. 

arsenicum-vergiftigingen 

Plaats : 
Okayama City 
Gevolgen 
9 Zowat twaalfduizend kinderen wer 
den ziek 133 kleine kinderen stierven 
in 1971 werden nog 295 slachtoffers 
gemeld vele gevallen werden nooit 
geiegistreerd 

Oorzaak : 
Arsenicum houdende poedermelk ge 
produceerd door de Tokushima vesti 
ging van de Morinaga Milk Industry 
Company 

kronische bronchitis 

Plaats : 

Yokkaichi City Kawasaki Osaka 

Gevolgei . 
9 Ruim duizend erkende slachtoffers 
waarvan 52 stierven , onder de zieken 
bevonden zich 161 schoolkinderen en 
33 studenten 
Oorzaak : 

De gezamenlijke luchtverontreiniging 
veroorzaakt door een veertiental indus 
triele bedrijven overwegend zware en 
chemische nijverheden 

wat doet de overheid ? 

De wijze waarop wordt opgetreden 
in dergelijke gevallen kan het best 
worden aangetoond aan de hand van 
de reakties van verschillende instan 
ties op het toenemend aantal slacht 
offers ten gevolge van cadmiumver 
giftiging 

in 1946 geschrijft dr Hagino voor het 
eerst de ziekteverschijnselen en denkt 
daarbij aan reumatische pijnen in 1955 
IS er sprake van een nieuwe ziekte, te 
wijten aan ondervoeding en overwerk 
Pas In 1957 gaan stemmen op om de 
oorzaken van de ziekte te zoeken in 
milieuverontreiniging in 1960 menen 
dr Km ichi Yoshioka en dr Hagino dat 
de ziekteverschijnselen optreden ten 
gevolge van cadmiumvergiftiging De 
analyses uitgevoerd door dr. Jun Ko-

bayashi steunen dit vermoeden Hij 
vindt ondermeer 3 800 ppm (delen per 
miljoen) aan cadmium in het beender-
gestel van sommige patiënten In mei 
1961 wordt een beroep gedaan op de 
plaatselijke overheid te Toyama om op 
te treden Dit verzoek wordt afgewe
zen In juni brandmerken dr Hagino en 
dr Yoshioka de Kamioka Mme als mi-
heuvervuiler Ten gevolge van hun op
treden worden beide vorsers door het 
bedrijf van eerroof beschuldigd 

In december komt het « Special Lo
cal Disease Countermeasures Commit
tee » tot stand een kommissie die de 
opdracht krijgt om de ware oorzaken 
van de ziekte op te sporen Dr Hagino 
en dr Kobayashi worden evenwel uit
gesloten Prof Masatomo Tate die de 
vergiftigingshypotese verwerpt wordt 
opgenomen m de kommissie 

In 1962 stelt het « United States Na
tional Institute of Health » geldmidde
len ter beschikking van dr Hagino en 
dr Kobayashi om hun onderzoek naar 
de oorzaken van de ziekte te kunnen 
voortzetten 

In 1964 verwerpt de <• Gifu National 
University » de vergiftigingsteorie Er 
volgt een periode van verwarring en 
polemieken Talrijke processen worden 
ingespannen tegen de Kamioka Mine 

in 1968 erkent het Japans ministerie 
van Volksgezondheid de Itai-itai-kwaal 
officieel als milieuziekte en dit op 
grond van de bevindingen van dr Hagi
no In 1970 verschijnen maximale aan-
vaarbare normen voor cadmium in rijst 
1 000 ppm voor gepelde rijst en O 900 
ppm voor geslepen rijst Volgens dr 
Kobayashi zijn deze normen te hoog 
voor een land waar rijst basisvoedsel 
IS in 1971 werd door de Mitsui Mining 
and Smelting Company 57 miljoen yen 
uitgekeerd aan 31 slachtoffers 

In België en in sommige rijstprodu-
cerende landen ontbreken de normen 
en IS er geen kontrole op sporen van 
zware metalen in rijst De verbruikers 
blijven in ons land dus ook In dit op
zicht overwegend onbeschermd 

dirk buyes. 


