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SPEELBAL EUROPA 
Weldra worden wij ook dus gekonfronteerd met beperkingsmaatregelen op het 

energieverbruik en met duurdere olieprodukten. Zoals de regering — die niet erg 
goed voorbereid schijnt op dergelijke noodsituaties — hebben de meeste van onze 
medeburgers er momenteel nog geen Idee van welke de veelomvattende weerslag 
kan zijn van een aanslepende oliekrisis. Aan een of zelfs meerdere autoloze zonda
gen tilt niemand erg zwaar, en verder denkt men dat het wel zal loslopen. Met de 
winter voor de deur, met verwarmingssistemen, een verkeer en een bedrijfsleven 
die zo vitaal op olieprodukten zijn aangewezen, kan de krisis echter vrij vlug ernsti
ge gevolgen meebrengen voor brede lagen van de bevolking. 

Piantrekkerij zal deze keer niet baten : wij zitten met zijn allen In hetzelfde schuit 
Je, en zullen deze keer wel gedwongen zijn tot het beoefenen van de In België zeld
zame deugd die « gemeenschapszin » heet. Onze bevolking zal solidair de onprettige 
gevolgen moeten dragen van het oliespel der sjeiks, en zich een Angelsaksische of 
Nederlandse zelfdiscipline moeten opleggen om erger zoveel mogelijk uit te stellen 
De vooraanstaanden uit ons politieke en maatschappelijke bestel moeten daarbij 
het voorbeeld geven, en zich niet beroepen op hun talrijke privilegies. Uitzondering 
kan slechts gemaakt worden voor wat werkelijk vitale behoeften zijn. Bij alle beper-
klngsmaatregelen dient echter wel rekening te worden gehouden — en het Partij
bestuur van de Volksunie heeft daar terecht op gewezen — met de kwetsbare posi
tie van de zwakken aan de zelfkant van onze samenleving. Voor vele bejaarden, ge-
handikapten en kronlsche zieken kunnen rantsoenerlngsmaatregelen dubbel zwaar 
uitvallen dan voor de aktleve bevolking. ZIJ mogen niet vergeten worden bij het 
opstellen van de schaarste-planning. 

Nog even een paar binneniandse bedenkingen bij deze krizis. Als sommige BSP-
ers verder gaan met hun Ibramco-fafaeltje dat ongeveer neerkomt op « was Ibramco 
er nu geweest, dan zouden wij deze winter geen kou moeten lijden », dan maken 
zJJ zich nog belachelijker. Het Is toch al te duidelijk dat overheidsbedrijven, gemeng
de of privé-lnstetllngen op dezelfde manier af te rekenen krijgen met het probleem. 
Op een al te doorzichtige manier politieke munt trachten te alaan uit deze situatie 
getuigt in elk geval niet voor de zo geroemde « staatszin », waar de h. Van Eynde 
nogal eens mee uitpakt En een tweede bedenking is deze : wordt het niet de hoog
ste tijd dat de regering haar politiek t.o.v. onze Inheemse energiebronnen (b.v. de 
Limburgse mijnen) In het tloht van de gebeurtenissen opnieuw bekijkt, en alleszins 
voorzichtiger zou tewerk gaan zolang er nog geen geldig vervangmiddel Is voor de 
row» olie ? En dat ahematlef schtfnt nog niet voor morgen te zijn... 

Ten slotte de vaststelling die de ogen uitsteekt : Europa telt op de wereldkaart 
nog nauwelijks mee. Terwijl Russen en Amerikanen poker spelen met het Midden-
Oosten en de oliebronnen als Inzet, zat West-Europa er bIJ te kijken voor spek en 
bonen. De noodzaak tot een globale en zo onafhankelijk mogelijke Europese politiek 
wordt al langer gevoeld, maar slechts In hoge nood brengen onze bewlndslul het op 
een gemeenschappelijk standpunt In te nemen. Het « standpunt » van de school
jongen die gestraft werd en dfe nu braaf belooft te zijn... Een biezonder pijnlijke 
vaststelling na al die jaren gepraat en geschrijf over de noodzaak tot Europese een
making. Misschien zit het enig positieve in deze belabberde situatie daarin dat 
brede lagen van de West-Europese bevolking, bij aanslepende krizis, nu aan den 
lijve zullen ondervinden dat « Europa » niet louter een aangelegenheid is voor ka
mergeleerden, ekonomisten en politieke dromers. Dat een sterk en eendrachtig 
Europa, een werkelijke macht tussen de groten van Oost en West, ons allen aangaat 
en onze belangen dient. Tenzij wij verder een speelbal willen blijven in de wereld
politiek. Paul Martens. 

VOLGENDE WEEK: 

EEN MODERNE PARTII 

EEN ECHTE DEMOKRATIE 

EEN VLAAMSE STAAT 
Vandaag over veertien dagen begint te 

Oostende (Kursaal) het tweedaags kongres 
van de Volksunie, met als tema : « Een mo
derne partij, een échte demokratie, een 
Vlaamse staat ». Het wordt een belangrijk 
kongres voor onze i^artij : in aanwezigheid en 
met de aktleve medewerking van het hele 
partijkader zullen onze doelstellingen op de 
diverse tereinen van het maatschappelijk le
ven gebundeld worden tot een nieuwe sin-
tese. Deze sintese wordt dan het uitgangs
punt voor een nieuw en krachtig Volksunie
offensief, dat binnen afzienbare tijd moet lei
den tot de verwezenlijking van de politieke 
droom van het Vlaamse volksnationalisme : 

Overvloed aan kopij allerhande liet ons niet toe deze week nog een echo te brengen van het 
zeer geslaagde kongres dat de VU-Waasland onlangs hield over de samenvoeging van ge
meenten. Volgende week meer daarover. Bij het afsluiten van de zittijd der provincieraden 
stuurden de VU-fraktlevoorzitters ons een overzichtelijk verslag. In ons volgend nummer 
willen wij dan ook een beeld ophangen van het werk dat onze mensen op dit terrein verrich 
«Ofl» 

kongresagenda 

zaterdag 24 november 

14 u. 30 : Verwelkoming door A. Van Synghel, 
arr. voorzitter. Inleiding door H. Schiltz, voor
zitter van de kongreskommissle. 
15 u : Sektievergaderinqen. Er zijn drie sek-
ties voorzien met telkens twee op elkaar 
volgende referaten. 
Zaal A : • Beginselen, Hugo Schiltz 
• Staatshervorming, Evrard Raskin 
Zaal B : • Onderwijs, Maurlts Coppieters 
#Sociaal-ekonomisch beleid, Jozef Maton 
Zaal C : • Leefbaarheid, Provoost 
• Internationale politiek, Hektor De Bruyne 

pauze 

16 u. 30 : Stemmingen 

18 u. 30 : Einde van de eerste kongresdag 

Uitnodiging : Onze gastafdeling Oostende 
richt 's avonds een schitterend bal in waar
op alle kongressisten van harte worden uit
genodigd. 

zondag 25 november 

10 u. : Plenaire vergadering, met drie refe
raten 

• Demokratie in de politiek, Frans Baert 

• Demokratie op sociaal-ekonomisch gebied, 

Hugo Schiltz 

• Aktuele politiek, Vik Anciaux 

11 u. 30 : Stemmingen 
13 u. : Einde van de stemmingen. 

middagpauze 

15 u. : Feestelijke slotzitting, met korte toe
spraken door 

• Hugo Schiltz, voorzitter van de kongres
kommissle, die een synthese brengt van de 
kongreswerkzaamheden. 

• Huguette De Bleecker, namens de jonge
ren 

• Wim Jorissen. algemeen sekretaris, die 
hulde brengt aan verdienstelijke propagan
disten. 
17 u. 50 : Slotrede door Frans Van der Eist, 
algemeen voorzitter 
Einde. 

de bevrijding van Vlaanderen uit het unitaire 
Juk, een eigen staatsstruktuur en een dwars-
door demokratische samenleving naar de 
maat van de Vlaamse mens. Dit kongres wordt 
tevens het begin van een algemene mobilisa
tie van alle VU-gezinde krachten voor het 
beslissende offensief. 

Een nationaal kongres is een belangrijke 
gebeurtenis in het leven van een partij. Het 
is dé gelegenheid voor alle mandatarissen, 
kaderleden en leden, voor allen die mede ons 
politieke en maatschappelijk ideaal schragen, 
om in broederlijk overleg de gemeenschappe
lijke denkbeelden aan steeds nieuwe gege
vens te toetsen en eventueel bij te werken. 
Op een kongres als dit van Oostende voelt 
men opnieuw aan den lijve de polsslag van 
de partij, put men nieuwe kracht voor de 
verdere strijd uit het samenzijn met geestes-
genoten. Het is daarbij gezond demokratisch 
dat er over allerlei punten ernstig gediskussi-
eerd wordt — de botsing der Ideeën is altijd 
vruchtbaar — als daarbij tevens de een
drachtige wil aanwezig is om de algemene 
konsensus te verstevigen. Een goed kongres 
verstevigt de reeds bestaande overtuiging, 
verrijkt ze met nieuwe argumentatie, is een 
spoorslag voor verdere werking. Werfkracht 
gaat slechts uit van mensen die zelf grondig 
overtuigd zijn, die op stevige gronden gelo
ven in wat zij zeggen en schrijven. Slechts 
wie gelooft kan anderen overtuigen, en dit 
IS toch onze bedoeling : steeds meer men
sen uit ons volk overtuigen van de heilzaam
heid van onze opvattingen ten bate van onze 
gemeenschap. 

Het kongres van Oostende werd en wordt 
in de Volksunie ernstig voorbereid. Eerst in 
de nationale kongreskommissle, daarna in de 
honderden afdelingen, ten slotte in de arron-
dissementele raden zijn de verschillende re
soluties degelijk onderzocht geworden. Tal
rijke amendementen die werden ingediend 
wijzen erop dat het hele kader begaan is 
met de uitgebreide materie die er zal behan
deld worden. Het eindresultaat van al dat 
denkwerk, de nieuwe sintese die wij op het 
oog hebben, moet na Oostende aan het 
Vlaamse volk werkelijk het beeld te zien ge
ven van een dwaarsdoor Vlaamse, en moder
ne partij die weet wat zij wil. Die zinnige op
lossingen heeft voor de vele problemen die 
zich stellen voor onze gemeenschap, oplos
singen die op de toekomst gericht zijn en 
die Vlaanderen definitief verlossen van al

les wat het reeds zo lang drukt. Een partij 
ook die bij machte is om deze oplossingen te 
verwezenlijken. 

Al wie begaan Is met de Volksunie en haar 
doelstellingen moet het dan ook als zijn 
(haar) plicht beschouwen dit kongres bij te 
wonen, liefst van het begin tot het einde. De 
talrijke opkomst moet aan vriend en tegen
strever tonen dat de VU levenskrachtiger Is 
dan ooit : te velen zitten momenteel uit te 
kijken naar moeheidsverschijnselen In het 
politieke Vlaams-nationalisme. Hun « hoop » 
moet in Oostende de bodem worden ingesla
gen. De aktleve gastheren van onze Oostend-
se afdeling stellen alles In het werk om er 
een puik georganiseerd kongres van te ma
ken (volgende week meer daar over). Laten 
wij hen niet beschamen en zeer talrijk naar 
de steeds Vlaamser wordende koningin der 
badsteden trekken. En onze bijdrage leveren 
voor een geestdriftige hernieuwde start. 

P.S. Indien de oliekrisis ons noopt tot het 
nemen van speciale maatregelen, dan zullen 
die in • Wij » van volgende week volledig 
worden medegedeeld. Alle afdelingen zullen 
in dit geval trouwens ook door ons nationaal 
sekretariaat worden verwittigd. Maar wij la
ten ons door geen enkel obstakel weerhou
den, wij komen met z'n allen toch naar 
Oostende. 

betoging 

Op zaterdag 17 november a.s. be
toogt de Volksunie van het arrondisse
ment Turnhout tegen het niet toepas
sen van het dekreet-Vandezande (ver
nederlandsing van het bedrijfsleven) 
in het Atoomcentrum te Mol, en tegen 
de voortgezette aftakeling ten voor 
dele van het Waalse IRE. 

De betogers verzamelen tegen 15 u. 
op de parkeerplaats van het gemeen
telijk zwembad te Mol-Ginderbroek 
(Nieuwstraat). Allen op post ! 

Geen Waalse Mol-ien in Vlaamse 
grond. 

provinciale 
meetings 

In het kader van ons algemeen win
teroffensief worden, In de periode on
middellijk na het kongres van Oosten
de, te Brussel en in de hoofdplaatsen 
van de Vlaamse provincies grote VU-
meetings voorzien. Op deze meetings, 
waarop telkens twee vooraanstaande 
leden van het Partijbestuur het woord 
zullen voeren, wordt gans het VU-ka-
der uit de betrokken provincie ver
wacht evenals een grote schare van 
VU-leden en simpatisanten. De politie
ke toestand en de te verwachten evo
lutie in de komende maanden Is van 
die aard dat wij op een algemene mo
bilisatie van alle VU-krachten moeten 
aansturen. Eenieder beschouwe het 
dus als zijn plicht op deze startmee-
tings aanwezig te zijn. Afdelingen, 
treft van nu af aan reeds de nodige 
maatregelen om een grote opkomst te 
waarborgen. 

De data voor de meetings liggen 
reeds vast, nadere gegevens volgen 
in onze volgende nummers : 29 novem
ber te Hasselt, 4 december te Brussel, 
13 december te Brugge, 14 december 
te Gent en 18 december te Antwer
pen. Alle hens aan dek ! 

OOSTENDE: 24 EN 25 NOVEMBER 
VOLKSUNIE - KONGRES 
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...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 inr f t U d e g r o t e m o d e -

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

besch i kk ing . En u w reis|e komt er d r i e d u b b e l u i 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

kers -ve rkopers , d i e U g r a a g g o e d g e k l e e d 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 seheerwo l 

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

lassen als kos tuums v a n zu i ve r seheerwo l w o r d e n b i j ons 

per 1000 a a n g e k o c h t . W i j 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 ! De beste Europese f a b r i k a n t e n z i j n 

onze leveranc ie rs en w i j 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 o n b l | na a l l e g ro te m e r k e n . 

WOOLMARK 
CEKONTROLEERD ARTIKEL 

Woi, eerlijk materiaal 

ENKELE VOORBEELDEN : 

— Duf fe lcoats v a n zu i ve r seheerwo l v o o 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 sehee rwo l , spec iaa l 
voo r d e j eugd 1.995 F 

— Jage rsman te l s v a n zu i ve r seheerwol voo r he ren 
2 .000 F 

De groots te m e r k e n v a n j age rsman te l s v a n zu i ve r 
seheerwol be taa l t U b i j ons zeker 500 F b e n e d e n 
h u n vas tges te lde pr i j s . 

— Klassieke heren pordessus v a n zu i ve r seheerwol 
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 

BON a f te g e v e n a a n d e kassa 
zeker v ó ó r U u w a a n k o p e n doe t 

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

S t r a a t : n u m m e r : 

G e m e e n t e : p o s t n u m m e r : 
wens m i j n k w a l i t e i t s k l e d i n g t egen f a b r i e k p r i j s te k o p e n . 

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 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT4-10 2 6 4 0 NIEL 

engij 
open brief 

OPEN ALLE WERKDAGEN V A N 9 TOT 20 UUR ZATERDAG OPEN V A N 9 TOT 18 UUR Z O N - EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

Reeds 14 jaar werkt In het Gent
se een aaneen gesloten groep 
longe mensen Als jeugdbeweging 
vechtend voor bestaansmogehikhe 
den en om onze eigenheid te hand
haven Zonder onderscheid van 
rang of stand zonder vooringeno
menheid tegenover eender welke 
geloof sovertieding zonder enige 
bindii g langs poluieke zijde 

Steeds weer waren jonge dyna 
mische mensen bereid zich hon
derd piocent in te zetten voor de 
Vlaams nationale leugü 

Gestart in een kelder met 5 le
de i gi Geiden we langzaam er bo
ven uit Door akties en «dageliiks» 
ophalen van stcungeld kon er ge
dacht worden aan het huren van 
een « krotwoning,e » een eigen 
heem waar dan ook vol entoesias-
me iets oruikbaars weid van ge-
madK> Eigen muziekkapel en het 
aanschaffen van sport en kam-
peermateriaal voigden 

Weldra weid ook dit huisje te 
eng Tijdens de Komende zomer-
werking konden we een baiak en 
bijhorend terrein in gebruik ne 
men Daar hadden we machteloos 
toe te zien op de vernielzucht van 
de straatjeugd 

Vol geestdiift en met nieuwe 
moed werd het huisje in het Pateis 
hol in bezit genomen Beter kon 
het echt met centraal gelegen en 
door ieder gemakkelijk te bei ei 
ken een binnenkoertje en vol
doende plaats beschikbaar voor 
takwerking 

Na het laatste kamp werd met 
een vernieuwde werking gestart 
Een intense ploegwerking voor de 
jongsten begeleidende vorming 
voor jonge leiding en nieuwe vor 
men van jongerenwerking vanaf 14 
jaar Naar buitenuit werd door de 
jongeren zelf, een kfeine Vlaamse 
kermis en volksfeesten voor de 
kinderen van het Patershol voorop 
gezet 

En plots kwam het verdict 
waardoor heel wat jeugdige moed 
en entoesiasme deerlijk werden 
geschokt 

In een nietszeggende drielijnige 
mededeling van de Kerkfabriek en 
betrokken Beheerraad verzocht 
men ons — zonder enige verdere 
verklaring — » binnen de drie 
maanden huis en koer te verla 
ten » 

Waarbij een vroed heerschap 
zich volgend hartversterkend woord 
terloops liet ontvallen » Niets te 
praten, het is al vijf maanden terug 
beslist I " 

Jeugdwerking laat die ' heren » 
blijkbaar koud, zoals het hun 
« steenkoud » laat dat ongeveer 60 
jongeren in volle winter de straat 
op worden gezet 

Ondertussen danken wij maar, 
namens de jongens en meisjes van 
het VNJ, voor de schoonmenselijk-
heid, het begiip, de liefde en het 
Broederlijk Delen 

f^echtvaardigheidshalve mogen 
de woordkarlge heren, misschien 
wel in de komende wintermaanden, 
ongeveer een 60 tal jongens en 
meisjes in hun gezellige, warme 
woonkamers verwachten 

Zo te zien is de bescheiden wo
ning van de eh Deken groot ge
noeg I.. 

N M Gent 

deze brief als antwoord 
op het artikel van de heer 
paul peeters in uw blad 

Het Gemeenschappelijk Front is 
een verpolitiseerde diktatoriale 
babysitter die de middenstand in 
slaap wiegt, en waar, volgens het 
NCMV, uw vriend IVI Margot, het 
goede en het slechte weer maakt 

Wat heeft het Gemeenschappe 
fijk Front tot nu toe bereikt '' Wat 
zijn zijn eisen ^ Wij wensen daar 
over kfare en duidelijke taai maar 
niet zoals m uw artikel vaag en 
onduidelijk 

U pleit voor overleg met een re
geringsafvaardiging Waarom moet 
de naam van de heer Vandenboey 
nants daarbij genoemd worden ' 
Het gaat toch niet om een soort 
RU relatie ^ 

Wat de detaxatie betreft ;s e-
voor de zoveelste maal woordbiejk 
van de regeiing Het Gemeen 
schappelijk Front moet de volle 
dige onwederroepelijke terugtrek 
king eisen voor alle zelfstandigen 
en geen compromis aanvaarden. 

Elektnciteitstarieven bewijst 
dat u gewestvoorzitter van het 
NCMV zijt De 25 % is NCMV taal 
uit de'Middenstand' (Weekblad van 
het NCMV van 5 oktober) Ongeluk
kiglijk hebt u tijdens het kopieren 
met vastgesteld dat het 40 5 % m 
plaats van 25 % moest zijn Wan
neer mijnheer de voorzitter be
droeg het verschil 100 % "> 

Het verwondert me dat u voor
zitter zijt van de werkgroep van de 
middenstand van de VU hebben 
nog nooit een groep gehoord of ge
zien voor een harde aktie, zowel 
in de parlementsfrakties afs op het 
middenstandsfront [of hield het 
NCMV de touwen te strak gespan
nen ' j 

il hebt het over trotse heren 
Wanneer zult u de namen van die 
heren vermelden of behoren er ook 
tot het NCMV (CVP) U noemt toch 
de naam van dhr Akkermans — 
CVP (NCMV] Wat moeten uw Ant
werpse VU koliega s daarover den
ken '' 

Laten we de rollen omkeren 
wanneer zullen de namen en de 
wetsvoorstellen van VU mandataris
sen door uw toedoen in het NCMV-
blad veischiinen ^ 

Voorbeeld het wetsvoorstel tot 
beperking van de grootwarenhui
zen (wetsvooistel Van Haegendo-
ren) is weikehjk een juweel 

We zullen met veel belangstel
ling volgende bladen van het 
NCMV lezen Doe als gewestvoor
zitter van het NCMV, een voorstel 
tot het invoeren van een Viije Tri 
bune in het NCMV blad zoals wij 
gebruik kunnen maken in - Wij » 

Veivoerdokumenten wanneer 
een harde aktie voor de afschaf
fing van de vervoerdokumenten "> 
Veigeet met dat België in EEG-
verband het enige land is dat ver
voerdokumenten heeft 

Kinderbijslagen Waarom stil
zwijgend duiden dat het eerste 
kind van een zelfstandige slechts 
26 % waard is van dat van een 
loon en weddetrekkende '^ 

Waar staan wij met « cfe Midden
stand • 7 (titelblad van het NCMV) 

Pensioen Waarom heeft het 
Gemeenschappelijk Front zijn steun 
niet toegezegd aan wetsvoorstel 
Jorissen van 1968 en dat herhaald 
werd enkele maanden terug ' 

PVV en CVP (dus ook de NCMV-
mandatarissen) hebben tegenge
stemd 

Beperking grootwarenhuizen : 
Waai om aanvaardt ons fameus Ge
meenschappelijk Front een kom
missie waarin middenstanders, 
grootwarenhuizen verbruikers, 
vakbonden en ministers zetefen ^ 

Gerard Nicoud (de harde aktie -
Frankrijk) beheert een kommissie 
alleen bestaande uit 50 % midden
standers en 50 % parlementsle
den Dit beduidt meteen dat de 
parlementsleden aanzien worden 
als vertegenwoordigers van de ver
bruikers terwijl de Grootwarenhui
zen er uit worden geweerd Het 
Franse Parlement verdedigt hierbij 
de stelling dat een gekontroleerda 
zichzelf met kan kontroieren 

Mijnheer de gewestvoorzitter 
van het NCMV er is veei werk 
voor U op de plank 

G V, Oostende 
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HET GROTE 
IMDVERIIES 

De regering heeft geen enkel program 
Juist op het punt waarvoor ze als drieledige 
regering werd gevormd In de eerste rege
ringsverklaring van eerste minister Leburton 
werd een voorlopig program neergeschreven 
waar niemand mee akkoord was 

Men moet echter starten regeringskrl-
sissen kunnen met blijven aanslepen 

Men zou in een speciale gemengde kom 
missie van kamer en senaat dokteren aan 
een nieuw voorstel Men kreeg tijd tot aan 
het zomerreces 15 juli 

Een akkoord veronderstelde echter een 
praktische algemeenheid van stemmen ver 
mits de vijf regeringspartijen akkoord dien 
den te gaan over een nieuwe tekst Men 
vond dus mets 

Logisch gesproken diende de PVV dus de 
regering te verlaten tenzij er m de nieuwe 
regeringsverklaring Leburton iets zou wor
den opgevonden 

Men vond niets 
Toch vermeldde de regeringsverklaring dat 

een eerste fase van de gewestvorming dien
de doorgezet voor de nieuwe verkiezingen 
Wat werd met gezegd 

Men diende echter zo iets te vermelden 
om de PVV in de regering te kunnen houden 
De regering zwalpt inzake de gewestvorming 
Bestaat er een tussenformule tussen unita
risme en federalisme ' 

WIJ gloven er met aan want dan zou zulke 
oplossing al wel eens m een ander land ge 
vonden zijn 

WIJ kennen echter alleen unitaristische en 
federalistische 

De regeringspartijen durven echter met 
opkomen voor een federale staat hoewel 
velen weten dat dit de enige oplossing is 

Waarom durven ze dan met ' 
Omdat ze de Volksunie dan moeten gelijk 

geven en dat willen ze nog met omwille van 
hun kiezers Ze hebben die zolang wijsge 
maakt dat federalisme gelijk staat met se 
paratisme of dat het onzinnig was dat ze nu 
tijd nodig hebben om de hersenspoeling bij 
hun aanhang door te voeren 

Vandaar hun zoeken naar nieuwe woorden 
autonomie gewestvorming en zo meer om 
toch maar het woord federalisme niet te 
moeten gebruiken Vandaar het geldverlies 
dat we moeten ondergaan door het oprichten 
van dure nieuwe organismen die bij voorbaat 
tot machteloosheid gedoemd zijn 

De grote opdracht van de drie traditionele 
partijen luidt thans tijd winnen voor hun 
partij wat wil zeggen tijdverlies voor het 
land 

Tijdverlies en geldverlies want elk nieuw 
organisme heeft zijn eigen kader nodig en 
zijn eigen uitgaven En het haalt uiteindelijk 
allemaal weinig uit 

De huidige regering is een regering van 
de lopende zaken 

Ze kan het basisvraagstuk van dit land 
met aan 

Elke staatsmanskunst is zoek 
Men ploetert voort m de kleine alledaag 

se politiek 

één soldaat 

per gezin f 

In het regeringsplan Van den 

Boeynants voor inkrimping van 

de militaire dienst is de bepa

ling uit de regeringsverklaring 

van Leburton weggevallen dat 

slechts eén man per gezin zou 

mogen soldaat worden 

Ook hier gaf vice-eerste-mi-

nister Tindemans weer toe aan 

de BSP 

Het vraagstuk is met nieuw 

De oplossing slechts éen man 

per gezin soldaat wordt reeds 

lang voorgestaan door de Volks

unie 

Senator Wim Jorissen diende 

al een wetsvoorstel daarvoor 

in op 2 juli 1968 en diende het 

opnieuw In na de jongste ver

kiezingen op 21 januari 1972 

De bespreking in de bevoegde 

kommissie werd een jaar gele

den verdaagd omdat de minister 

in de eerstvolgende weken 

zoals het luidde met een soort

gelijk ontwerp zou voor de dag 

omen, om de regeringsverkla-

mg uit te voeren < 

Thans laat de regering dit 

voorstel vellen 

bii de nationale bank van belgië 
Hoe belabberd de taaiverdeling op dit vlak 

er uitziet in de NBB bewijst volgend lijstje 

Algemene Kontrole — Simonis F 

Algemeen Sekretariaat — Baudewijns N 

Bijbanken en Agentschappen — Gras F 

Boekhouding en Budgetkontrole — Dasin F 

Buitenland — André F 

Drukkerij — Aussems F 

Hoofdkassier — Sandron F 

Immobilien — Wens F 

Krediet — Hermant F 

Organisatie en Planning — Poullet (Neder 
landse taalrol Frans omgangstaal) F N 

Dit land verliest zijn tijd 

wim jorissen 

Overheidsfondsen — Liebaert 

Personeel — Vranckx 

Studiën — Baudewijns 

F 

N 

F 

Rekening gehouden met Poullet als Ne 
derlandstalige komen wij tot een verhouding 
10 3 in de leiding van de departementen 
in de NBB 

Dit nog in het jaar 1973 — na zoveel jaren 
examens in de NBB waar aan de basis even 
veel Vlamingen als Franstaligen slaagden 
Waar zijn die Vlamingen dan gebleven In de 
benoemingspolitiek van de NBB ' 

Einde 1973 zijn er weer benoemingen te 
doen (tweejaai I jkse) het wordt dan hoog 
tijd dat de NBB, opder leiding van prof Van 
deputte, m die onduldbare toestand veran 
dering brengt 

Een andere houding zou als een bewijs 
worden aangezien dat de NBB in feite wordt 
geleid door enkele harde Franstaligen Niet 
waar Evalenko en Co ' 

Senator Wim Jorissen heeft de minister 
van Financien de parlementaire viaaq gesteld 
hoe de pariteit op dit vlak het vlugst zou 
worden bereikt 

Vlaamse benadeling Inzake gemeentefonds 
VERDELINGSTABEL OVER HET B-FONDS VOOR 1972 

Antwerpen 
Vlaams Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West Vlaanderen 

VLAAMSE GEMEENTEN 

Waals Brabant 
Henegouwen 
Luik (Duitstalige gem met verrekend] 
Luxemburg 
Namen 

WAALSE GEMEENTEN 

DUITSTALIGE GEMEENTEN 

BRUSSEL HOOFDSTAD 

RIJK 

Aandeel B Fonds 

voor 1972 

1523 812 324 
1 005 347 341 
614 583 421 

1 209 375 763 
1411 636 047 

5 764 754 896 

268 715 828 
1 716 377 419 
996 329 726 
289 075 765 
495 418 553 

3 765 917 291 

74 243 589 

2 037 384 332 

11642 300108 

Bevolking 
op 31 121970 
[volkstelling] 

1 308 706 
86b 241 
652 547 

1 161 257 
1 054 429 

5 043 180 

234 996 
1 317 453 
801 360 
217310 
380 561 

2 951 680 

61972 

914 056 

8 970 888 

Bedrag per 

inwoner 

1 164 
1 161 
942 

1 041 
1 339 

1 143 fr 

1 143 
1 303 
1243 
1 330 
1 302 

1 276 fr 

1 198 

2 229 

1 298 fr 

De Vlamingen trekken dus per inwoner 133 fr min
der dan de Walen en 1086 fr. minder dan de 18 Brus
selse voorsteden en zelfs 55 fr. minder dan het Duits
talig gebied (het andere stiefkind) 

Zo Vlaanderen per inwoner evenveel zou krijgen als 
Wallonië dan gaf dit voor 5,5 miljoen inwoners 731,5 
miljoen meer, zo het evenveel kreeg als de 18 Brus
selse voorsteden dan zou dit 5 miljard 981 miljoen 
meer zijn per jaar 

EEN NIEUWE START 
VOOR EEN 
VOLWASSEN PARTU 

De Volksunie heeft m de Belgische 
politiek de laatste vijttien jaar een 
enorme belangrijke rol gespeeld De 
samenwerking van leiding kaders en 
sympatisanten heeft de Volksunie 
toegelaten het vastgelopen politieke 
leven in België m beweging te bren
gen Indien opeenvolgende regeringen 
af te rekenen hebben gehad met de 
noodzakelijkheid de hervorming van 
de staat aan te vatten, dan is dit m 
grote mate het resultaat van het be
staan en de aktie van de partij 

Tegenover dit eerste resultaat, het 
afdwingen van hervormingen, rijst 
evenwel een tweede opdracht voor de 
Volksunie Deze hervormingen moeten 
in goede banen geleid worden moe
ten leiden naar zelfbestuur voor 
Vlaanderen in federaal verband naar 
een Vlaamse staat En dat resultaat is 
hoegenaamd nog met bereikt 

De ervaring van de jongste jaren 
leert dat het beslissen over de uit 
voering van de staatshervorming haast 
even belangrijk is als het afdwingen 
van de hervorming Het federalisme in 
België zal slechts een goed tedera 
lisme zijn wanneer de Volksunie vol 
doende macht verovert om mede te 
beslissen hoe dit federalisme er zal 
uitzien 

Militanten leden en sympatisanten 
van de partij vragen zich de laatste 
tijd at wat er In Vlaanderen gaande 
IS De goedgezinde of objektieve pers 
stelt een vraagteken naast de Volks 
unie Zal de partij haar tweede op 
dracht aankunnen ' 

Ondanks een grote inzet van de ka 
ders in de anti Leburton- en de anti 
Anseele aktie stelt men in sommige 
kringen van VU kiezers een aarzeling 
vast Het aantal onbesiisten blj de 
opiniepeilingen stijgt spektakulair 

Het is duidelijk dat de politiek be 
wusten in Vlaanderen verwachten dat 
de VU ondubbelzinnig haar wil en haar 
vermogen zou demonstreren met al 
leen om aan te klagen maar ook om 
het anders en beter te doen daar waar 
het moet gedaan worden op het vlak 
waar de beslissingen vallen 

Dit veronderstelt een nieuwe start 
voor allen die in de partij verantwoor

delijkheid dragen Een nieuwe start 
voor de leiding 

ZIJ moet m de eerste plaats deze 
wil belichamen en uitdragen Zij moet 
de politiek voeren die In staat is de 
aarzeling weg te nemen door ondub
belzinnig te zeggen waar het nu om 
gaat Zij moet de moed opbrengen aan 
alle aanhangers van de partij duide
lijk te maken dat als wij het tederaiis-
me willen verwezenlijken wij dit sa
men met anderen zullen moeten doen 
Zij moet de moed opbrengen duide
lijk te maken dat de VU niet de poli
tiek kan voeren van ekstreme druk-
kingsgroepen van links ot van rechts 
dat de VU geen politieke modever
schijnselen kan nalopen, maar kei
hard naar Vlaams Nationale verwezen
lijkingen moet streven, d w z hier en 
nu de Belgische eenheidsstaat om
bouwen tot een federatie van een 
Vlaamse en Waalse staat met een 
gemeenschappelijke hoofdstad Zij 
moet de moed opbrengen ondubbel 
zinnig te belijden dat Vlaanderen geen 
abstrakt filosofisch etnoligisch of 
historisch begrip is maar een levende 
gemeenschap in opmars zes miljoen 
mensen voor wie alle aspekten van 
het leven belangrijk zijn 

Dit veronderstelt een nieuwe start 
voor de kaders die moeten beseften 
dat de VU voor beslissende jaren 
staat I 

Die hun vertrouwen moeten schen 
ken aan een leiding die bestendig blj 
hen aanwezig Is maar tevens ook op 
hen moet kunnen rekenen Die onder
geschikte twistpunten met tot hoofd
zaken verheffen 

Die beseffen dat nuchter denken de 
aktie moet voorafgaan maar het recht 
hebben te eisen dat nadien de aktle 
door iedereen in de partij gedragen 
wordt met de volledige Inzet van zijn 
persoon 

Dit is de nieuwe start van de VU 
waarop Vlaanderen duidelijk zit te 
wachten De start van een volwassen 
partij voor de beslissende ronde 

huge schiltz 

DEOLIEKRIZIS 
Met de olieschaarste zetten de socialisten 

thans een hoge borst, omdat ze zo vooruit 
ziend geweest zijn U snapt al dat ze daar 
mee Ibramco bedoelen het Belgisch Iraans 
projekt om te Ternaaien een olieraffinaderij te 
bouwen waardoor « onze energiebevoorra 
ding flink zou geholpen zijn » 

Dat er over de rendabiliteit van deze BSP 
onderneming grote twijfel bestaat en dat 
zelfs specialisten zich met durven uitspre 
ken versombert wel hun weergevonden lef 
Maar de BSP hoeft helemaal met fier te zijn 
des te meer daar ze mede verantwoordelijk 
IS voor de overhaaste afbouw van onze ko 
lennijverheid die nu plots weer als mogelijke 
vergangende energiebron m de kijker komt 

In de vei onderstelling dat het konflikt m 
het Midden Oosten aansleept heropflakkert 
in een politiek diplomatieke impasse geraakt 
met een blijvende olieboykot dan is het dui 
delijk met de winter voor de deur dat de 
kolen als verwarmings en energiebron plots 
aan belangrijkheid zullen winnen VU parle 
mentsleden uit het Limburgse en ook van 
buiten Limburg hebben vaak gewaarschuwd 
tegen een te drastische beperking van de 
kolenwinning zoals deze door een [socialis 
tische) technokraat als Evalenko werd voor 
gestaan en gesteund werd door de opeen 
volgende ministers van Ekonomische Zaken 
meestal socialisten Wij zullen geen leedver 
maak hebben mocht de vrees voor een ver 
warmings en energiekrizis bewaarheid wor 
den Maar de lichtvaardigheid en de hoog 
hartigheid waarmee onze waarschuwingen 
in de wind werden geslagen mogen wel eens 
onderstreept worden, vooral nu sommige 
ministers zich durven aanstellen als redders 
in spe 

De afhankelijkheid van België inzake olie 
bevoorrading is inmiddels flagrant opvallend 
Zelfs wanneer ons land door de Arabische 
staten als neutraal wordt beschouwd (vol 
gens een Arabisch diplomaat te Brussel is 
er zelfs weinig nodig, om België naar de 
kategorie der bevriende landen over te scha
kelen] toch IS het zo dat we voor onze olie 
bevoorrading voor een groot gedeelte af
hangen van Nederland, het enige Westeuro-

pese land dat ten volle door de Arabische 
olieboykot wegens zijn pro-israelische hou
ding wordt getroffen Vermits er geen sprake 
is van EEG solidariteit (de Negen wezen 
dinsdag het Nederlands verzoek van de 
hand wat strikt genomen weinig fraai is en 
de Westeuropese zwakheid schril belicht) 
zit er voor elke EEG lidstaat mets anders op 
dan in deze dreigende oliekrizis een eigen 
politiek te voeren Misschien zullen de olie-
sjeiks Rotterdam verder bevoorraden met 
olie bestemd voor België en de Bondsrepu 
bliek in transito dus en zeer waarschijnlijk 
onder Arabische kontrole (ten einde fraude 
ten voordele van Nederland te voorkomen] 
De destijds door de regering Eyskens-1 toe
gestane aanleg van een oliepijpleiding Rot
terdam Antwerpen blijkt nu toch met de 
meest ideale oplossing te zijn geweest Het 
voorstel Zeebrugge met een pijpleiding 
naar Antwerpen Ie verbinden (er is reeds 
een dergelijke leiding tot m OostVlaande 
ren ) werd toen verworpen wat met belet 
dat de jaarlijkse invoer van ruwe olie via 
Zeebrugge weldra de 10 miljoen ton zaï be
reiken, met schepen die soms een tonne-
maat van 200 000 ton hebben (weliswaar met 
met volle lading wat wel mogelijk zal zijn 
na de thans m volle gang zijnde aanpassings 
werken) We laten het Waalse lonken naar 
Calais als oliehaven voor Wallonië buiten 
beschouwing en besluiten met de bemer
king dat ZIJ die steeds de mond vol hebben 
over « nationale oplossingen » deze niet 
wensen ook wanneer zich een opperbeste 
gelegenheid daartoe voordoet, zelfs m le
vensbelangrijke zaken zoals bevoorrading m 
brandstoffen 

Door deze verkeerde politiek is het nor 
maal dat het establishment in tijden van 
nood platte broodjes moet bakken en er moet 
aan denken een verketterde energiebron 
(verkettering die met veel sociaal onrecht 
gepaard ging) weer aan te boren om straks 
met zonder stroom voor machines, tremen 
en verlichting te vallen of te moeten bibbe
ren van de kou . 

r c. 
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VROUWELIIKE 
SUGGESTIES 
VOOR EEN 
VOLGEND 
KONGRES 

Toevallig viel ons een Nederduyts doku-
ment In de hand van 1641. Dit ongemeen 
boeiende dokument bevat een twaalftal dro
men van wetten door vrouwen opgemaakt, 
In het Nederduyts luidt dat zeer zangerig 
. onder heurluyden ghesamentlljck ingestelt 
ende besloten ». 

Alhoewel daterende van de 17de eeuw 
voelen wij het aan als zeer hedendaags en 
wij zijn overtuigd dat onze vrouwen uit de 
20ste eeuw deze wetten graag zullen aan
vaarden. Of de mannen akkoord zullen gaan 
valt wel enigszins te betwijfelen, maar daar 
zullen wij toch het slepen niet voor laten. 

Dames, gheniet ende savoereer : 

1. In plaetse van toe te laeten dat de Man
nen souden hebben twee wijven... de vrou
wen zullen moeten genieten twee mannen. 

2. Dat de Vrouwen moghen wesen korsellgh, 
haestigh ende humureus In heur eyghe 
huysen. 

3. Dat de Vrouwen moghen hare Mannen 
quellen, terreghen ende dweerssen. 

4. Dat de Vrouwen moghen worden Coop-
tuyden van avontuyrs, het sy tot voordeel van 
haer eyghe profijt ofte hare geneughten. 

5. Dat de Vrouwen soo wel als de Mannen 
moghen een kannetjen inslingheren. 

6. Dat de Vrouwen moghen houden Gaste-
rijen, Bancketten ende Maeltijden met hare 
Commeeren wanneer ende waer het heur
luyden sal believen. 

7. Dat, als de Mannen niet en willen vrolijk 
wesen met de Vrouwen, de Vrouwen mogen 
dan haer selven vermaecken met de Mannen. 

8. Dat de Vrouwen moghen hare Mannen 
nijppen ender onrustigh maecken. 

9. Dat den Vrouwen geoorloft sy haer selven 
lustigh te weeren gelijck als of sy waren 
Schermmeesters, smijtende, slaande en 
stootende beijde hare Mannen ende Dienst
boden. 

10. Dat de Vrouwen die oude ende bedaegh-
de Mannen hebben, mogen jonge gesellen 
beminnen ende onderhouden. 

11. Dat de Maeghden ende Jonge Vrouwen 
moghen hare quellinghe soecken te ghene-
sen daer sy best sucx connen becomen. 

12. Item, dat der Vrouwen Wille sal ghehee-
lijcken worden ghehoorsaemt ende dat sy 
sullen wesen Vooghden over hare Mannen, 
levende in allerley gheneuchte ende vrijhyt. 

Graag zouden wij deze 12 voorstellen be
handeld zien In een volgend kongres. In dat 
geval zouden wij er 2 amenderen, nl. nrs 8 
en 10. De 8ste wet luidt : • dat de Vrouw 
moghen hare Mannen nijppen ender onrus
tigh maecken ». 

Wij zouden hier graag aan toevoegen 'hare 
ende andere Mannen'. Dit is o.l. vollediger. 
In de 12ste wet vinden wij het best » jonge 
ghesellen te beminnen » maar hen op de 
koop toe onderhouden, is er toch te veel bij. 

Wij zijn overtuigd dat onze parlementai
ren grote belangstelling zullen tonen voor dit 
17de-eeuwse dokument. De dag dat zij erin 
gelukken deze wetten in het parlement te 
brengen, zal de boel heel wat minder saai 
zijn... 

hilda uytterhoeven. 

Abmneer ucp depubUkaties van 

Uw Cidtuurraad 
De cultuurraad 

voor de Nederlandse cultuurgemeenschap publiceert: 

- de Handelingen 200 fr. - het Beknopt Verslag 50 fr. 
- het Bulletin van Vragen en Antwoorden 50 fr. 

U kan op elk van deze publikaties, steeds met vermelding 
van de gewenste titel(s), een abonnement nemen 

- aan de loketten van om het even welk postkantoor 

- of door storting of overschrijving op prk. 94.60 
van de Dienst Postabonnementen, 1000 Brussel. 

Bij gezamenlijke overschrijving voor verschillende abonnees, 
dient een lijst met hun naam en adres te worden gevoegd. 

Jaarabonnement 1 /10/1973-30/9/1974. 
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Op 3 november werd In de Antwerpse binnenstad een betoging georganiseerd door 
KVG-jongerendienst, Sjalom, Zonnewijzers en Eicker-ik, vier organisaties waar 
valide en minder validen samen groep vormen. 
Deze massale manifestatie (± 4.000 deelnemers) werd gericht tot . de man de 
straat • omdat deze wel het gevoel kan hebben dat er veel voor de gehandikapten 
gedaan wordt, nu dit onderwerp zo aktueel is. Zij ervaren wel dat de realiteit 
dndsrs is 
In de optocht werd vooral de nadruk gelegd op een mentaliteitsverandering. Daar
om verklaarde de manifestatie zich solidair met andere mensen die In verdrukking 

Na de middag werd door enkele artiesten belangeloos opgetreden. Andere groepen 
verspreidden zich in groepjes In de stad om al winkelende, gebruikmakend van 
openbaar vervoer en bioskopen hun aanwezigheid te manifesteren. 

BLIK 
IN DE FRANSE PERS 
Onze Waalse landgenoten zijn nog te veel bezig met het PSC- en het CVP-kongres, 
en ook met beschouwingen allerhande over Leburton's nieuwe ploeg, om de blik 
reeds opnieuw naar het noorden te richten. , » . 
Dit bespaart ons de traditionele uitbarstingen van kwade trouw. In de plaats daar
van hebben zij een paar verzuchtingen om snellere gewestvorming geslaakt en me; 
degedeeld hoezeer de Duitstalige afdeling van de PSC in de rats zit met Schyns 
ontslag. 

Ie progrès (namen) 

. FDF-RW, Volksunie en PLDP mo
gen dan al in menig opzicht verdeeld 
zijn, zij hebben tenminste de wil ge
meen om funktionele federale struk-
turen in de plaats te stellen. Zij zou
den bij machte zijn dit doei te berei
ken, met de hulp van de vooruitstre
vende groepen binnen PLP-PVV, BSP 
en CVP-PSC. Wat de traditionele par
tijen aangaat, die zijn het over niets 

•eens. 
De openbare mening kan van deze 

evidentie dan ook niet meer onwetend 
blijven ». 

(J.-P. Vandermeuse) 

la Wallonië (luik) 

. In dit land komt heel de politiek 
onder de drukking van de Vlaamse 
meerderheid ( (N.v.d.r. : de CVP) en 
deze maakt daar gebruik van om al
tijd meer te vragen, Hoe daar uit ge
raken ? 

Gewesten vormen was de oplossing. 
Maar de gewestvorming trappelt ter 
plaatse. Zelfs indien men moet toege
ven dat zij moeilijke problemen stelt 
is het niet duidelijk wat de nieuwe 
regeringsverklaring aanbrengt om de 
gewestelijke hervormingen te versnel
len. Men mag zelfs aannemen dat zij 
die ingewikkeld zal maken want onder 
de dekmantel van gewestvorming 
steekt men maatregelen die daar niets 
inee te maken hebben. Doen zoals de 
cerste-minister voor de radio ver
klaard heeft bijvoorbeeld : de ingewik
keldheid en de antipatieke abnormali
teiten van de door elkaar gehaalde 
strukturen der ministeriële departe
menten op de rug schuiven van de 
gewestvorming, schijnt te wijzen op 

een berekend trage en voorzichtige 
aanpak ervan. 

Zoveel voorzorg zou welkom zijn 
indien zij niet opdaagde na reeds al 
te veel geduld, indien het niet tijd 
was om te handelen, indien het niet 
precies dit was wat gewild wordt door 
de vermomde unitaristen die aan de 
regering blijven. En dat Is onaanvaard
baar ». 

(Joseph Coppé) 

TRANEN 
VOOR 
SCHYNS 

PSC-voorzltter Nothomb spaart geen woorden 

om te doen geloven dat hl] tot het einde toa 

het behoud van staatssekretarls Schyns 

COost-kantons en Toerisme) bepleit heeft. Da 

gewezen staatssekretarls zelf beaamt dit 

grootmoedig en de CSP-krant « Grenzecho » 

beijvert zich om heel deze uitleg uitvoerig 

mede t6 delen. 

De kern van hun redeneringen komt neer 

op wat volgt. Bij de vorming van de regering 

(ieburton 1) is de aanduiding van een staats

sekretarls voor de Oostkantons erg omstre

den geweest. Het was vooral de PSC dia 

deze eis gesteund had (om de PDB de wind 

uit de zeilen te halen). De oprichting ervan 

heeft meegebracht dat het bestaande even

wicht verbroken werd ; om het te herstellen 

werden dan maar een paar andere staats-

sekretariatan (et andersMeurige titularlesen) 

In hot leven geroepen. Zo gezien was het 

normaal dat bIJ oen inkrimping van het aan

tel staetssekretarissen vooral dit staatssa-

kretariaat moest wegvallen dat zelf een «tft-

breiding van hun aantal veroorzaakt had. 

slachtoffer van zî n knechtenrol 

Deze redenering gaat uit van twee vei»-
zwegen beginselen die bil nader toezien 
aliebei verkeerd zijn. 

Vooreerst doet men alsof de partl)politieke 
dozering (en daarbinnen In de dozertng van 
allerhande strekkingen en belangengroepen) 
onaantastbaar moet zijn. 

En ten tweede wordt bij het afmeten van 
het taalevenwicht Willi Schyns als een Waal 
beschouwd. WIJ hebben hier reeds eerder 
geschreven dat deze man ethnisch en taal
kundig gezien een Duitser Is maar voor het 
overige een met het Waals-Belgisch esta
blishment eng verbonden franskiljons stro
man. Precies het soort figuur dat de Walen 
ginder graag hebben : een Duitstalige die 
de verfransing van België's Duitstallgen In 
de hand werkt onder het mom van een ver
draagzame tweetaligheid. « Thuis » Is hij 
joviaal Duits, in Belgisch verband treedt hl] 
op als Waal. Dit blijkt nu weer zonneklaar 
uit de wijze waarop de voorzitter van de 
PSC hem behandelt : als een der hunnen. 

En hier zit nu Juist de fout in de rede
nering. Schyns is weggevallen omdat hij op 
de taaibalans een Waals staatssekretarls 
was. 

Indien men voor die post een Duitstalige 
als dusdanig genomen had, weze het dan 
een CSP-Duitser, dan ware die buiten de hele 
taalverdeling en meteen op zijn post kunnen 
blijven. Schyns heeft dus zijn val uitsluitend 
te wijten aan zijn Waalse knechtenrol. 

vers l'avenir (namen) 

Op een andere plaats als de CVP 
maar op dezelfde (zon)dag (28 okto
ber 1.1.) is de PSC in kongres bijeen
gekomen. Het Waalse blad verspreekt 
zich onbewust v;anneer het de h. 
Gehlen « voorzitter van de Duitstali
ge PSC • noemt. Nu hoort U het ook 
eens van een ander, dat die CSP ei
genlijk maar een stromannenpartij Is 
van de PSC. Over zijn toespraak heet 
het : 

« Eerst brengt hij hulde aan de PSC 
omdat deze de erkenning van het 
Duits als derde nationale taal beko
men heeft ; de verleden dinsdag opge
richte Kultuunaad brengt hiervan de 
uitdrukking. Met een toespeling op het 
. gedwongen ontslag » van de h. 
Schyns vraagt hij dan de vergadering, 
na te denken over oplossingen die de 
Duitse bevolking niet schokken. 

Als konkrete oplossingen stelt de h. 
Gehlen voor : een gewaarborgde ver
tegenwoordiging van de Oostkantons 
in kamer en senaat ; een aantal pro
vinciale raadsleden in gelijke verhou
ding met dat wat de provincie Luik in 
1920 toegekend v./as ; een staatssekre-
tariaat voor de Duitstalige gemeen
schap, maar dan buiten de politieke 
en taaldozering ». 

te mooi om waar te zijn 

Zonder deze rol zou hij daar echter nooit 
geraakt zijn. Wat meer is : van een Duits 
staatssekretarls kan, in de huidige omstan
digheden, alleen dan sprake zijn wanneer 
het er nodig is om de Waalse voogdij beter 
te vermommen. 

Men kan immers niet verwachten dat zij 
die het in de kleurpartijen voor het zeggen 
hebben de Belgische Duitsers institutioneel 
erkennen als een afzonderlijke groep, dia 
geen onderafdeling zou zijn van het Walen-

Dat kan natuurlijk niet, want dan had men 
hun Kultuurraad eenzelfde bevoegdheid moe
ten gunnen als die van de Vlamingen en 
de Walen, dan had men een GOM-netje voor 
hen moeten maken, dan had men ook een 
Duits mini-gewest moeten voorzien, enzo
voort. M.a.w. dan had men moeten blijk ge
ven van de politieke wil om die mensen 
— in de mate van de materiële mogelijkhe
den — als principieel gelijken te behande-
len. Dit zou er evenwel op neerkomen, Bel-
gië als een bondsstaat op volksnationala 
grondslag in te richten. En dat ware te veel 
gevraagd. Want de Walen hebben de hoop 
nog niet opgegeven om hun klein « Elzas-
Lotaringen » in te lijven en te verfransen. 

En de Vlamingen uit de kleurpartijen heb-
ben niet de minste belangstelling voor zulke 
(elektoraal niet renderende) problemen. Er 
zijn zelfs heel wat flaminganten die de uni
versele afmeting van hun eigen opvattingen 
niet beseffen en hun horizon beperken tot 
de noordelijke helft van de in menig opzicht 
kleine staat waarin wij wonen. 

karel jansegers 
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BAGGEREN IN 

BRUSSELSE POEL 
Dat het met het Vlaams onderwijs te Brussel niet zo rooskleurig ge

steld is, weet onderhand iedereen wel. De wederinvoering van de « vrij
heid van het gezinshoofd » en de arrogante houding van de Brusselse 
gemeentebesturen die hardnekkig Vlaamse kinderen blijven verbannen 
naar bouwvallige of onafgewerkte schoolgebouwen zijn tot ver in het 
Vlaamse land bekend. 

Politiek gezien betekenden de protesten nochtans al te veel een storm 
in een glas water 

Want na het onweer, boeren de frankofonen onverschrokken voort. De 
werking van de trekpaarden van het Vlaams Onderwijscentrum mag dan 
totnogtoe lofwaardig geweest zijn en bijzonder grote verdiensten hebben 
gehad : de aktiemiddelen bleven maar al te veel beperkt, zodat èr tot 
vandaag eerder tegen de bierkaai werd gevochten. Ondanks tal van Vlaam
se ouders hun kinderen naar Franstalige scholen sturen. 

Een duidelijk overzicht van de evolutie van het Nederlandstalig onder
wijs te Brussel ontbrak vooralsnog. 

De nieuwe Nederlandse Kultuurkommissie voor Brussel heeft hier wat 
aan gedokterd. Zopas werden enkele cijfergegvens op tafel gelegd die 
in een ernstige studie bijeengesprokkeld werden. De ondertoon in de 
beschouwingen van de kultuurkommissie is voorzichtig optimistisch. 

De bevolking van de Vlaamse kleuterscholen is dit jaar voor het eerst 
sinds '67 toegenomen met bijna 1 procent. Dat is hoegenaamd geen re
sultaat om van recht te veren, maar toch... Als voornaamste oorzaak van 

jmami 

\ , 

De VU-propagandaploeg van het 
arrondissement Aalst houdt van 
stunts die l<unnen tellen ! Op 
de 64 meter hoge kabeltvmast 
te Erembodegem, langs de over
drukke steenweg Aalst-Ninove. 
werd een Federalismespandoek 
aangebracht. Alhoewel de span
doek geen lang leven beschoren 
was, bleef hij tijdens het Aller-
heiligenweekeinde toch het ge
spreksonderwerp van de dag ! 

protest 

Senator Jorissen heeft in een 
brief bij senaatsvoorzitter Har
mei geprotesteerd tegen het 
feit dat zijn interpellatie gericht 
tot de minister van Binnenland
se Zaken, 6 weken geleden in
gediend en wel op 18 septem
ber jl., niet op de agenda van 
de senaatszittingen van volgen
de week voorkomt, ondanks 
zijn uitdrukkelijk verzoek I 

De interpellatie zou handelen 
over de niet-toepassing van de 
wet van 2 augustus 1963 op de 
gelijke verdeling van de hogere 
ambten in de gemeentediensten 
van hoofdstad-Brussel, toepas
sing die sinds 1 september j l . 
een feit zou moeten zijn. 

De aktualiteit en het belang 
van het onderwerp kan noch
tans niet miskend worden. 

taaU 
verkUrinoen 

Er wordt te weinig aandacht 
aan besteed dat de taalverkla-
ringen van het gezinshoofd en 
de inspektie ervan, voor wat be
treft de leerlingen afkomstig 

uit andere gemeenten dan de 
19, nog steeds gelden. 

Wij weten allen dat zonder 
« taaldirlgisme » ons volk geen 
ontvoogding kan verwachten. 

Senator van Klaegendoren 
stelde aan de minister van Na
tionale Opvoeding de vraag aan 
hoeveel leerlingen de toegang 
tot de Franse scholen werd ge
weigerd ingevolge de taaiver
klaringen en inspektie. 

Het atnwoord luidde dat het 
niet mogelijk is op deze vraag 
precies te antwoorden. 

Men voelt dadelijk wat er 
achter schuilt. 

Wij hebben niet alleen de 
Liberté kado gekregen voor de 
19 gemeenten, maar het Is bijna 
zeker dat Vlaamse kinderen van 
buiten de 19 gemeenten nog 
steeds verfranst worden in de 
Brusselse scholen. 

een jaar 
amerika voor 
onze tieners 

Een paar maanden geleden 
verscheen in ons blad een uit
voerig artikel over het interes
sante uitwisselingsprogramma 
dat Youth For Understanding 
tussen Vlaanderen en de VSA 
tot stand brengt. Wanneer u of 
uw kinderen in deze merkwaar
dige kans geïnteresseerd zijn 
dan raden wij u aan nu kontakt 
op te nemen met de Vlaamse 
vleugel van deze wereldomvat
tende organisatie. Schrijf een 
briefje of geef een telefoontje 
naar de familie Ureel, Alsem-
straat 13, 2050 Antwerpen en u 
krijgt de kans om een uitvoerige 
vrijblijvende voorlichtingsnamid-

Zaterdagnamiddag trokken een 
dertigtal TAK • manifestanten 
naar de Antwerpse binnenstad. 
Einddoel van de wandeling : de 
Grand Bazar. In de gebouwen, 
en op alle verdiepingen werd 
betoogd tegen de franskiljonse 
geest van deze maatschappij. 
Bij de direktie werd protest 
aangetekend tegen het feit dat 
alle kontakten tussen direktie 
en personeel in het Frans ge
schieden. 

De TAKkers gingen ook op be
zoek bij Sinterklaas en vroegen 
hem een Vlaamse GB met 
Vlaamse mensen aan het be
stuur. Misschien te veel in een 
keer voor de brave man, want 
hij kon de Takbetogers geen on
middellijke vervulling van hun 
wens beloven. 

De direktie en enkele perso
neelsleden trachtten de beto
gers, die zich heel netjes ge
droegen, buiten het gebouw te 
krijgen. Maar door snel van de 
ene naar de andere verdieping 
te spurten, werd het een ware 
achtervolgings- en afvallings-
koers, die, dank zij de jongere 
benen en de grotere ademvoor-
raad van de TAKafgevaardig-
den, door deze laatsten met 
ruime voorsprong werd gewon
nen. 

V\/as de smpathie van het per
soneel eerder negatief, ver
schillende klanten staken hun 
akkoord met de doelstellingen 
van de betogers niet onder de 
gekende stoelen of banken. 

deze aangroei wordt de werking van de 70 Nederlandstalige peutertuinen 
aangestipt. 

De kleutertuinen in de buurt van peutertuinen blijken inderdaad bevre
digend te bloeien. 

De kultuurkommissie is terecht van oordeel dat een uitgebreid net van 
peutertuinen een stevige onderbouw voor de Vlaamse gemeenschap te 
Brussel is. Voor de ekspansie van Vlaamse kinderdagverblijven zijn nog 
zowat 420 miljoen subsidies voorhanden. 

De schrikwekkende teruggang van het Vlaamse lager onderwijs schijnt 
afgezwakt te zijn. Het aantal leerlingen in het Vlaams lager onderwijs in de 
hoofdstad liep op een jaar terug met 4 t.h., wat een afgeremde dahng 
betekent tegenover de vorige jaren. Maar die 4 t.h. is nog een te rood 
cijfer, want in werkelijkheid gaat het om niet minder dan 548 (!) leerlin
gen die ook dit jaar nog het Vlaamse onderwijs ontvluchtten. 

Vooral het vrij onderwijs krijgt de grootste klappen (376 leerlingen 
minder). De uitbouw van een scholennet in de Brusselse randfederaties 
zit daar wel voor iets tussen. 

Eigenaardig is ook dat de terugloop zich het scherpst aftekende voor de 
Vlaamse scholen in die gemeenten die als voornaamste vestigingsplaatsen 
voor gastarbeiders worden aangezien. 

Wat er weer op wijst dat in de Brusselse smeltkroes lal van problemen 
onontwarbaar met elkaar verstrengeld zijn. 

Daarom zijn we er niet zo entoesiast over dat er al te veel met percen
tages wordt gegoocheld. Die zouden het beeld van de werkelijke situatie 
wel eens kunnen scheeftrekken als niet alle faktoren die meespelen ge
kend zijn. 

Het schuchtere entoesiasme van de kultuurkommissie in verband met de 
evolutie van het Vlaamse lager- en kleuteronderwijs te Brussel kunnen 
we slechts schoorvoetend bijtreden. 

Er is inderdaad reeds een kentering in de verfransing waar te nemen 
Maar, er zal nog onverminderd moeten voortgebaggerd worden in de 
reusachtige Brusselse Vlaams-vijandige poel. 

bart. 

dag mee te maken in Leuven 
of Antwerpen. Doen I 

Ter herinnering : U moet 16, 
17 of 18 jaar zijn in augustus 
'74. U moet bereid zijn om e';n 
jaar school te lopen aan i i 
High School en bereid zijn om 
uw Amerikaanse ouders volle
dig als uw ouders te aanvaar
den. 

U moet met uw Vlaamse ou
ders een voorlichting-namiddag 
bijwonen in Leuven, Thierbrau-
hof Tervuursestwg 60, vandaag 
10 november om 14 u. 30 ofwel 
op Antwerpen-Linkeroever op 
24 nov. in het St. Thomaskolle
ge, Willem Gijsselstr. 1 even
eens om 14 u. 30. 

En vergeet niet ons een kaart
je te sturen vanuit Amerika I 

kompendium... 

...van voorstellen van wet 
van de Volksunie. 

Door afdelingen, door be
stuursleden, door mandataris
sen, door redakteurs van streek-
pers te gebruiken. 

Prijs 100 fr. Postrekening 
0000147697-63 Volksunie Brussel 
met opgave, adres en vermelding 
kompendium. 

yredesdag 

De vredesdag van morgen te 
Diksmuide heeft volgend pro
gramma. Om 11 u. euchartistie-
viering in de St. Niklaaskerk 
voor de slachtoffers van beide 
wereldoorlogen. Homelie door 
pater Berten Pil. Daarna op

tocht naar de vernielde Ijzerto-
ren. Korte plechtigheid en zege
ning van de graven. 
Sobere bloemenhulde. De 11 
novembertoespraak zal gehou

den worden door Guido Pro
voost,, assistent aan de RUG. 
Om IS u. in het Vlaams Huis 
Vredesnamiddag van de jonge
ren. Een paneel (Jaak Vande-
meulebroucke, Guido Provoost, 
Ignaas Lindemans, Patrik Lasu-
re, Laurent Vandepoele] zal het 
hebben over « Vrede, wat doe 
je er aan ? ». 
Het wordt beslist een dag voor 
jonge mensen die aan vrede 
willen bouwen in een tijd van 
oorlog en geweld. 

vujo-nationaal doet mee 

In het kader van de >< Vredes
dag der jongeren » neemt VUJO 
deel aan de manifestatie te 
Diksmuide, maar wij willen nog 
een duitje meer in het zakje 
doen. 
Elke jongere wordt dan ook te 
Brugge verwacht om 17 u. aan 
de Kruispoort (onder het ge
welf), morgen zondag 11 novem
ber. 

leeB yiaiis s 
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VU-STANDPUNTEN 
Het Bestuur van de Volksuniesenaatsfraktie protesteert tegen de Uctrt-

zinnigheid waarmee sommige ministers het normale pariemontafr <*t&)k 
verhinderen. De Senaat zou deze week niet in opentiere vergadering 
samenkomen om de kommissies toe te laten gedurende de voof^ en 
namiddagen te vergaderen om de begrotingen te behandefen. 

Het Bestuur van de VU-senaatsfraktle stelt vast dat c m . de kemmiaetee 
van Buitenlandse Zaken en die van Volksgezondheid n1«t konden vwgaete-
ren omdat de bevoegde minister afwezig bleef. 

Het Bestuur van de VU-senaatsfraktie vraagt dat de SAnaatsvoowsitter 
de ministers er uitdrukkelijk zou op wijzen dat ze ter beschikking moetoM 
staan van het parlement om dit laatste toe te laten zffn noodzafceWfl» 
kontrolefunktie te vervullen. 

Het Partijbestuur van de Volksunie wisselde van gedachten over de 
dreigende energie-krisis ingevolge de toestand In het MWden-Oosten en 
over de betwistingen uitgelokt door de tentoonstelling Brazil-export. 

In afwachting dat meer duidelijkheid komt In de toestand In het Midden-
Oosten vraagt het Partijbestuur van de Volksunie met nadruk dat bij aito 
maatregelen van rantsoenering, beperking van brandstofverbruik, erTz_ 
speciale voorzieningen zouden getroffen worden voor bejaard«i, g e h a n * 
capten, enz... voor dewelke een brandstofbeperking dubbel zwaar uHvsft 
dan voor de aktieve bevolking. 

Wat de delgende energie-krisis betreft onderstreept het Paröjbestiuir de 
noodzakelijkheid van een globale Europese politiek t o . het konfWrt hi het 
Midden-Oosten. Tevens meent het Partijbestuur dat de overheid zonder 
verwijl het onderzoek naar de bevorderingen van andere energtebromwn 
intensief moet stimuleren. In dat verband ken de vraag geeteW of de 
Limburgse steenkool niet als een vlug te valoriseren wisselenerglebron 
in aanmerking komt. 

In verband met Brazil-export betuigt het Partijbestuur van de VoNeatMte 
zijn simpatie met allen die protesteren tegen het onsot^eal en ondmno-
kratisch regime in Brazilië. Het Partijbestuur meent evemwel dat de ge
wettigde verontwaardiging die 't regime oproept, niet mag lelden totandew 
ondemokratische maatregelen. Het Partijbestuur drukt wel de hoop aft 
dat de mformatiemedia de bevolking volledig en objekttef «ifleR voorltch-
ten over de werkelijke toestanden In Brazilië zodat zj] met fceimte van 
zaken de manifestatie Brazil-export zal kimnen beoordelen. 

« wij »-offensief 

SPEKTAKULAIRE 
SPRONG 

Het Oostendsa VU-gemeenteraedslJd, air. sekiieterfo an otgettÊetat, Ka-
gels, is deze week zomaar van de tiende naar de eerste pteats Jn de T t ^ O 
gesprongen en maakte meteen onze verwachting van vorige week bitna 
waar : met 360 punten ligt het cijfer 400 binnen zijn bereik. 

Onze zeeprovincle doet dus Brabant konkurnentie aan, bi een aooHlBm 
strijd, want ook aan de staart is er veramtering ! daar dook Doota i I t o 
Haeverbeke uit Oostkamp (W-VIl op met 72 punten. In de pmtaiUlffvm 
overigens weinig verandering, maar dat zal nu ook wel gaan bewegen. 

Het blijft intussen bij één dame en tw«nt»g heren In de Top-20. Dat te 
nu toch geen verhouding in een tijd van emendpatte : damea. zoraea 
jullie er voor dat we volgende week twee, drie, vier... damee h» de top-
rangschikken aantreffen ? Stel de VU-vrouwen — en ook de VU-mannen — 
niet teleur. Komaan dames, glimlach verleidelijk en rifft de . WIJ -
abonnementen binnen. Zorg er mede dat de VU binnen x tt)d ban girnd»-
ron I 

TüP-20 
1. Jef Nagels (Oostende) 
2. Joris Depré (Tervuren) 
3. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
4. Richard Vinex (St. Kvi^intens-Lennlk) 
5. Huguette ingelaere (Gent) 
6. De Ranter René (Oostakker) 
7. André De Volder (Leuven) 
8. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
9. Gilbert De Caluwé (Melsele) 

10. Cis Nauwelaerts (Duffel) 
11. Frans Van Dessel (Ni j len) 
12. Jaak Indekeu (Peer) 
13. Jozef De Meyer (Heverlee) 
14. Marcel Scheys (Lubbeek) 
15. Ferre de Beuckelaer (Kontich) 
16. Renaat Vanheusden (Hasselt) 
17. Jozef Labaere (Kortri jk) 
18. Jo Belmans (Geel) 
19. Jan Caudron (Aalst) 
20. Maurits Remans (Zonhoven) 

Domien Van Haverbeke (Oostkamp) 

900 
325 
299 
209 
166 
150 
145 
132 
130 
121 
108 
102 
100 
87 
8ó 
84 
82 
81 
75 
72 
72 

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

Socio-Kulturele instelling te Brussel 

VRAAGT : 

NEDERLANDSTALIGE DAKTYLO 
voor algemeen kantoorwerk 
— ook beginnelinge — 

Sollicitatie met opgave van curr. vitae 
Adres bureau blad ref. nr. GdB 1. 
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VAANDELYLUCHL OF DE SPLINTER EN DE BALK 
(mvdb) Indien de Volksunie niet bestond, 

dan zou zij moeten opgerlctit worden, al was 
het maar om de socialistische deelnemers 
aan V-paneelgesprekken en TV-kontrontatles 
de gelegenheid te geven om bij gebrek aan 
deugdelijke argumenten tegen de VU te kun
nen uitvaren. 

De jongste weken hebben wij daarvan 
weer een paar passende voorbeelden gekre
gen. Een eerste maal toen onder de leiding 
van Jan Geuleers de hh. Coppieters, Coore-
mans, De Croo en Mangelschots poogden 
uit te maken hoe het parlementaire rader
werk tot een betere tunktlonerlng zou kun
nen gebracht worden, en een tweede maal 
toen onder dezelfde leiding vier senatoren, 
de hh. Boey, Cooremans, Jorissen en Van 
Hoeylandt hun mening zouden te kennen 
geven over de jongste regeringskonstruktie. 

Ifi belde gevallen kulmineerde de socia
listische argumentatie In een vinnige aanval 
op de Volksunie, die ervan beschuldigd werd 
het parlementaire werk te saboteren met 
< herhaaldelijk weg te lopen uit Kamer en 
Senaat ». De socialisten spekuleerden er 
blijkbaar op dat de TV-kljkers die nogal sim
plistische schotel zouden slikken zoals zij 
die opdienen. Hun argument Is blijkbaar at-
gestemd op het IQ van de socialistische 
kiezers dat, zoals uit opiniepeilingen Is ge
bleken, niet van de hoogste is, maar de kij
kers die niet tot de BSP-kudde behoren zul
len wel begrepen hebben dat de socialisten 
daar een boemerang van belang hebben ge
lanceerd. 

Dat een politieke parlementstraktie zich 
terugtrekt vóór een stemming behoort tot de 
gewone parlementaire geplogenheden, en 
het is niet de Volksunie die dit heett uitge
vonden. Maar dat de VU die taktiek heett 
toegepast tijdens de besprekingen over de 
grondwetsherziening, zodat de vergadering 
van Kamer of Senaat moesten opgeschort 
worden omdat er na haar vertrek niet vol
doende leden meer overbleven, heett bij de 
meerderheidspartijen CVP en BSP veel kwaad 
bloed gezet. Die spraken dan smalend over 
« de vaandeivlucht • van de Volksunie. Dat 
het kworum dan niet meer bereikt werd was 
alleszins niet te wijten aan het vertrek van 
de VU, maar wel aan het absenteisme In de 
eigen rangen van de meerderheid 1 Een een
voudig rekensommetje om dit te bewijzen. 
Als de 21 vu-kamerleden de zaal verlaten, 
dan blijven er teoretisch toch nog 212 — 21 
= 191 over. 

Daar het kworum 212 : 2 = 106 bedraagt, 
en de twee regeringspartijen CVP 67 en BSP 
61 te samen 128 man sterk zijn, hebben zij 
alleszins een ruime marge van 128 — 106 = 
22 man, zonder dat zij moeten rekenen op 
de andere oppositiepartijen (lib. 34, FDF-RW 
24 en kom. 5). Deze laatsten zijn natuurlijk 
niet verplicht de meerderheid aan het kwo
rum te helpen, en blijven dan ook nogal ge
makkelijk weg, soms ook uit strategische 
overwegingen. In laatste loateDtte is het dus 

zó, dat CVP en BSP zelf voor het kworum 
moeten zorgen, en dat zij daarvoor over een 
veiligheidsmarge van 22 stemmen beschik
ken. Indien nu uit een naamatroeping blijkt 
dat het kworum niet is bereikt, dan is dat 
omdat al te veel CVP-ers hun kat hebben 
gestuurd ; de schuld daarvan willen afwen
telen op de Volksunie is gewoon leugen en 
bedrog ! 

Het verlaten van de vergaderzaal is trou
wens een procedure die courant wordt toe
gepast in de parlementaire demokratie. De 
CVP en de BSP hebben zelf herhaaldelijk de 
Kamer of de Senaat verlaten. 

Enkele voorbeelden ? 

In juli 1952 verzochten de socialisten 
Spaak en Buset de oppositie de Kamer te 
verlaten, toen over het stemmen van een 
motie van vertrouwen In de regering Duvieu-
sart zou worden overgegaan. Hetzelfde jaar, 
in de maand oktober, verliet de gehele socia
listische, liberale en kommunistische oppo
sitie de vergadering vóór de stemming over 
de begroting van nationale opvoeding. 

Kenschetsend Is wel dat op 10 juli 1952 
dezelfde socialistische oppositie de zaal uit
ging als protest « tegen de overijling waar
mede over sommige projekten moest ge
stemd worden ». En zeggen dat de jongste 
jaren in Kamer en Senaat haast niets anders 
is gedaan dan in uitputtende nachtvergade
ringen de laatste dag voor het reces allerlei 
projecten in rekordtempo er door jagen, zo
dat de stemmers op sommige ogenblikken 
niet meer weten waarover er gestemd wordt. 
In 1952 noemden de socialisten dit een aan
fluiting van alle gezond en demokratisch 
parlementair werk. De socialisten mogen dat 
doen, maar als de VU hun dat nadoet dan 
wordt er in alle toonaarden gebruld over 
« vaandeivlucht » ! Ook later nog, op 4 
februari 1954 onder de homogene CVP-rege-
ring Van Houtte trok de gehele oppositie 
zich nogmaals terug, toen over een vertrou-
wensmotie zou worden gestemd. 

Ook de CVP heeft het gaarne over de 
vaandeivlucht van de VU, maar verzwijgt 
daarbij heel zedig dat zij zelf, toen zij In de 
oppositie was, zich herhaaldelijk uit de ver
gadering heeft teruggetrokken op verzoek 
van haar fraktieleider Gaston Eyskens. En 
ook hier kan gezegd worden : wat de CVP 
wel mag, is de Volksunie niet toegelaten I 
Er is daarvoor maar één woord : komedian
ten 1 

Meer onlangs nog, op 17 januari 1968 
kwam het In de Kamer tot een scherpe 
woordenwisseling tussen voorzitter Van 
Acker en zijn socialistische vrienden, omdat 
Van Acker wilde overgaan tot een nieuwe 
naamafroeping van de twaalf socialisten die 
de vorige dag al om een naamafroeping had
den verzocht. De twaalf socialisten wilden 
daaraan geen gevolg geven, en op de h. La-
rook na verlieten zij allen de zaal. Het zou 

wel verwonderlijk zijn geweest dat de h. 
Van Eynde niet had deelgenomen aan het 
over en weder geroep ; hij besloot zelfs het 
hoogoplopende debat met een dreigement : 
<• Tegen de regering en haar meerderheid 
zeg ik, aldus Van Eynde, dat zij er voortaan 
moet voor zorgen iedere dag van 14 uur at 
aanwezig te zijn. Het reglement zal worden 
toegepast, en de aanwezige leden zullen bij 
naamafroeping worden geteld ». 

Beraamde en stelselmatige vaandeivlucht 
vinden de socialisten vanzelfsprekend nor
maal, als zij zelf het initiatief daartoe ne
men, maar wanneer de Volksunie met re
glementaire middelen de vergadering doet 
opschorten omdat te veel leden van de CVP 
en de BSP afwezig zijn, dan wordt jaar en 
dag moord en brand geschreeuwd. 

een toemaatje 

Om onze lezers een gedacht te geven van 
het hoge intellektuele peil en de viswijven-
taal van onze socialistische belagers ver
wijzen wij hier naar een onlangse diskussie 
tussen de VU en de socialisten. Toen kamer
voorzitter Van Acker op 30 januari 1973 voor
stelde de bespreking over de regeringsver
klaring er in één vergadering door te jagen, 
en VU-voorzitter Van der Eist daartegen pro
testeerde, terwijl op de VU-banken werd ge
roepen « machtsmisbruik », sprong de frans-
talige BSP-voorzitter André Cools op en don
derde i « Trek uw uniform aan 1 » ; hij riep 
ook, met gestrekte arm : « Heil Hitler », 
terwijl op de socialistische banken een an

dere slimmerik riep « Qott mit uns I ». En 
zeggen dat in de tijd waarnaar Cools ver
wees de meeste VU-leden nog «snotneuzen» 
waren, om het met een andere akademische 
term van die andere « welopgevoede » soc. 
voorzitter Van Eynde te zeggen. Als staaitje 
van de socialistische voornaamheid en wel
levendheid kan het er nogal door ! Het Is 
maar spijtig dat het thans op onze voetbal
velden heersende stelsel van de • gele kaar
ten » nog niet In het Parlement Is doorge
drongen ! Een gele kaart voor scheldwoor
den en onbetamelijk gedrag. En na twee 
gele kaarten een dag uitsluiting I 

Och kom, laten wij ons daarover niet druk 
maken, en ons troosten met de gedachte : 
. De honden blaffen, de karavaan trekt voor
bij > I 

Voor de zoveelste maal een aktle tegen de verergerende vervuiling van de Schelde I Onder impuls van de heer Van Houteghem htetden een 
aantal VU-mensen te Mariekerke een bootiesmanifestatie voor zuiver Scheldewater. Akties en protesten genoeg, maar wanneer doet <m 
verantwoordelijke overheid w^ aan deze rottende toestand ? 

wij in nederland 

SABELSLEPER 
KRANENBURG 
NOET IN 
I I IN SCHELP 
KRUIPEN 

jeeveedee] Hoewel Nederland waar-
achti.q de laatste dagen wel andere 
katten te geselen had — men denke 
bijvoorbeeld aan de massale olieleve-
rlngsboykot door de Arabische we
reld met onder meer het verbod om 
op zondag de auto te gebruiken — 
stond een heel andere zaak onlangs 
sterk in het zoeklicht van de publici
teit. Het betrof de generaal-majoor 
Kranenburg (officiële funktie : territo
riaal bevelhebber Oost-Nederland), 
een sabelsleper van de oude soort, 
die het na een langdurig gevecht 
thans heeft moeten afleggen tegen de 
minister van Defensie, de socialist 
Vredeling. De militaire krachtpatser 
kreeg, in opdracht van de minister, 
van zijn hoogste chef bevel met on
middellijke ingang zijn aktie tegen zo
gezegde kommunistische invloeden in 
het leger en tegen het totale « ver
kocht-zijn » van de Nederlandse radio 
en televisie aan Moskou, stop te zet
ten. 

Wat was er aan de hand geweest ? 
Kranenburg kwam ruim twee maanden 
geleden met de alarmerende waar
schuwing op de proppen dat In het 
Nederlandse leger allerlei ondermij
nende krachten werkzaam waren. Die 
krachten zouden gericht zijn op het 
gezag van de kommandanten en de 
kommunisten zouden op̂  allerlei wijzen 
proberen het leger over te leveren 
aan wat in de volksmond « het rode 
gevaar •> wordt genoemd. Binnen de 
wereld van radio en televisie zou het 
volgens Kranenburg van hetzelfde la
ken een pak zijn. In allerlei uitzendin
gen van radio en tv waarin de Oost-
europese landen niét verdoemd wer
den, proefde hij datzelfde « rode ge
vaar ». 

de 

yvdm 

als vijand 

Kranenburg kon vermoedelijk de tal
rijke aktiviteiten niet verwerken van 
organisaties als de Vereniging Voor 
Dienstplichtige Militairen (VVDM) die 
zich scherp opstelt tegen allerlei ver
ouderde toestanden in het leger, zoals 
het verplichte en vaak onzinnige groe
ten (« aanslaan »), de starre verlof
regelingen, enz. Bij minister Vredeling 
en zelfs al bij diens liberale voorgan
ger De Koster boekte de VVDB diver
se suksessen, al gingen daar vaak 
moeizame gesprekken en onderhande
lingen aan vooraf. Maar volgens de 
generaal werd door de toegestane 
versoepelingen de gevechtskracht van 
het Nederlandse leger aangetast en 
zou dit leger als een rijpe vrucht in 
de Sovjet-schoot vallen wanneer het 
ooit tot een militaire konfrontatie tus
sen West en Oost zou komen. Omdat 
uiteraard de pers, de radio en de te
levisie nogal wat aandacht schonken 
aan de geslaagde akties van de VVDM, 
werden ze door Kranenburg als hand
langers van de vijand beschouwd. Hil
versum en Bussum, de twee Neder
landse omroep-steden, zouden volledig 
in dienst staan van de Russische 
machthebbers. 

Voor wie de toestanden in Neder
land kent, zijn zulke beweringen een 
lachertje. Er komt hier « progressis-

me » voor In allerlei vormen en de 
kommunistische partij (CPN) laat zich 
daarbij zeker niet onbetuigd, maar van 
een soort rode samenzwering Is zeker 
geen sprake. Veel mensen zijn politiek, 
ook internationaal gezien, mondiger 
geworden en wensen niet langer te lo
pen in het straatje waar alleen maar 
de oude slogans uit de Koude-Oorlog-
jaren en daarvóór aangeplakt hangen. 
Die overschakeling is misschien hier 
en daar wat snel gebeurd, maar het 
is fel overdreven om zich daarover 
zorgen te maken zoals in het geval 
Kranenburg. 

operette 

met serieuze 

achtergrond 

Nochtans bleef de generaal-majoor, 
eenmaal met zijn waarschuwingsaktle 
begonnen, het gevecht voortzetten. 
De minister probeerde aanvankelijk 
de zaak te sussen, richtte daarna en
kele verzoeken aan de onheilsprofeet 
om zijn noodlotsverklaringen stop te 
zetten, maar slaagde er niet in een 
eind te maken aan het « gedram » 
van Kranenburg. De generaal heeft 
immers volgens de regels van het spel 
slechts te gehoorzamen aan zijn mili

taire chef, In dit geval het hoofd van 
de generale staf van het leger. Luite
nant-generaal IJsselstein. Deze liet de 
zaak echter op haar beloop. Tot het 
de afgelopen week minister Vredeling 
te gortig werd. Hij gaf IJsselstein op
dracht aan Kranenburg te laten weten 
dat deze onverwijld diens aktie diende 
stop te zetten. Die opdracht werd uit
gevoerd en daarop liet Kranenburg 
weten dat hij voortaan weer In het 
gareel zou lopen. 

Het hele verhaal klinkt wellicht wat 
operette-achtig. De diepere achter
grond is echter dat het aan de top 
van het Nederlandse leger, de land
macht dus, niet botert met het burger
lijk bestuur. Er zijn het afgelopen jaar 
al meer rellen geweest tussen de re
gering en de « grote mannen » van 
de krijgsmacht. Over die modernise
ring van het leger en mogelijke be
zuinigingen hebben zich diverse kon-
flikten afgespeeld die feitelijk allemaal 
halfslachig werden opgelost, dit uiter
aard om het rollen van koppen te voor
komen. Ditmaal heeft de minister te
recht de puntjes op de i gezet en een 
eind gemaakt aan de waanvoorstellin
gen waarmee de vechtjas rondliep. 

Volgens het gezaghebbende dagblad 
• NRC/Handelsblad » zou de minister 
de afgelopen week, toen er berichten 
kwamen over Russische troepenver
plaatsingen en de Amerikaanse staat 
van paraatheid In verband met het 
MIdden-Oosten-konflikt, gezegd heb
ben : • Moet ik me nu, bij een wereld
wijde krisis, met Kranenburg bezig
houden ? » Enfin, de minister heeft 
het toch gedaan. De rust in het Ne
derlandse leger met zijn brave dienst
plichtigen is weer hersteld en de 
« kranige burger » met zijn banvloeken 
Is netjes In ztjn schulp gekropen. 
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DEMOKRATIE 
OP 
SOCIAAL 
EN 
EKONOMISCH VLAK 

De Volksunie meent dat de bevorde
ring van de welvaart en het welzijn 
van onze volksgemeenschap slechtis 
in optimaal demokratische voorwaa^ 
den kan geschieden wanneer alle gele
dingen van deze gemeenschap betrok
ken worden bij de bepalmg van het 
sociaal-ekonomisch beleid. 

Deze doelstellingen moeten vastge
legd worden In een soclaal-ekonomi-
sche planning. 

Teneinde het demokratisch karakter 
van het plan te verzekeren moet de 
uitwerking ervan geschieden op gewes
telijk niveau en moeten de meest dl 
verse groepen en verenigingen (vak
bonden, werkgeversorganisaties, ver
bruikersverenigingen, gezinsgroepen, 
socio kulturele verenigingen, enz ) uit 
het gewest inspraak hebben In en 
deelnemen aan de vastlegging van de 
gewestelijke planning De Volksunie 
wenst hierbij duidelijk te onderstrepen 
dat aan geen enkele vereniging In de 
sociaal-ekonomische sektor een wet
telijk of feitelijk monopolie van verte 
genwoordiging mag verleend worden 
maar dat de vrijheid tot vereniging zo
wel in de bedrijfswereld als m de 
vakbondssektor maksimaal moet ge 
eerbiedigd worden 

Om het wezenlijk demokratische ka 
lakter van de inspraak te vrijwaren en 
om verstarring en verzuiling te vermij 
den mag de inspraak aan de basis met 
in een strenge struktuur worden vast
gelegd Integendeel wil de Volksunie 
dat een soepele procedure van erken 
ning wordt voorzien die rekening houdt 
met de zich steeds wijzigende omstan 
digheden, zodat aan alle organisaties 

steeds voldoende mogelijkheden voor 
inspraak en deelname aan het plan 
worden voorzien 

De opsteHing van hst plan moet ge
beuren door het gewestelijk planbu
reau, dat hiervoor een voortdurende 
samenspraak voert met de gewestelij
ke representatieve organisaties, die 
gegroepeerd zijn In een gewestelijke 
sociaal-ekonomische raad. 

Het aldus opgestelde plan wordt 
door het planbureau voorgelegd aan 
de Gewestraad, die het plan aanvaardt, 
verwerpt, wijzigt of voor de aanpassing 
in een duidelijk omschreven richting te
rug overmaakt aan het Planbureau, in 
deze optiek is op het niveau van de 
regio s, de Gewestraad de hoogste en 
enige politieke instantie dia beslis
singsmacht heeft over het plan. 

In het licht van hogergeschetste be
ginselen, die voortspruiten uit haar 
federalistische en demokratische visie 
op de samenleving, stelt de Volksunie 
de volgende werkwijze bij de opstel 
ling van het plan op gewestelijk- en 
bondsvlak voor 

a) Per gewest is er eén Planbureau dat 
gehecht is aan de Gewestraad en dat 
alleen aan dat lichaam verantwoording 
verschuldigd Is Dit sluit in dat de ge 
westelijke uitvoerende macht of de 
bondsregering geen direktieven aan het 
gewestelijk planbureau opleggen 

b) Op het vlak van de bondsstaat 
wordt het nationaal planbureau recht
streeks aan het bondsparlement ge
hecht en dat In dezelfde voorwaarden 

als de gewestelijke planbureaus onaf
hankelijk moet staan van de uitvoeren
de macht 
De taak van dit planbureau bestaat 
erin • 

# de kobrdinatie te verzorgen van de 
gewestelijke plannen onder de politie
ke verantwoordelijkheid van het bonds
parlement voor die doelstellingen die 
een gelijklopende aktie vergen op het 
bondsvlak. 

• de organisatie van de Inspraak van 
de verschillende sektoren, voor zover 
deze Inspraak — op basis van klaar
blijkelijke kriteria — van bondsbelang 
13. 

# de koördinatle van de gewestelijke 
plannen met da toekomstige, sociaal 
ekonomische planning van de Europe
se gemeenschap 

• tenslotte zal het nationale Planbu 
reau een voortdurende verkenning op 
lange termijn uitvoeren van de sociaal 
ekonomische ruimte en in funktie daar
van diverse mogelijke ontwikkelings 
tendenzen vastleggen 

Het nationaal planbureau zal deze 
mogelijke toekomstige krachtlijnen van 
de sociaal ekonomische vooruitzichten 
als werkmaterie ter beschikking stel 
len van de gewestelijke planbureaus 

Ten einde het plan tot een werkelijk 
bruikbaar beleidsinstrument te maken, 
meent de Volksunie dat met alleen het 
totstandkomen van het plan op demo 
kratische wijze moet geschieden maar 
dat ook de uitvoering van de plannen 
op gewestelijk- en bondsniveau aan 
demokratische kontrole moet onder
worpen worden 

Bijgevolg moeten zowel de gewes
telijke regering als de bondsregering 
jaarlijks omstandig verslag uitbrengen 
over de uitvoering van 't plan Dit ver
slag wordt door het bondsparlement of 
de gewestraad ter advies aan de res-
pektleve planbureaus overgemaakt, die 
overigens hierover op eigen initiatief 
advies mogen uitbrengen. 

in het belang van de eenvoud en de 
doorzichtigheid van de Inspraak op 
sociaal-ekonomisch vlak. Is d« Volks
unie voorstander van het behoud van 
twee niveaus het gewestelijke en 
het bondsvlak, de oprichting op ieder 
niveau van één enkele sociaal ekono
mische raad en de afschaffing van de 
talloze elkaar overlappende adviesorga
nismen, zoals het Nationaal Komitee 
voor de Ekonomische Expansie de Na 
tionale Arbeidsraad de Centrale Raad 
van het Bedrijfsleven, e a 

De Volksunie heeft met deze opties 
alleen elementen van demokratisering 
van de makro ekonomische besluitvor
ming aangeduid Wat betreft de demo 
kratisering van de makro ekonomische 
sfrukturen om de onderneming, stelt 
ZIJ vast dat de meningen zowel bij 
werkgevers als werknemers volop in 
evolutie zijn 

ZIJ zal deze evolutie aandachtig vol 
gen in overeenstemming met de be
kommernis in vorige kongressen reeds 
beklemtoond de onderneming te zien 
uitgroeien tot een werk en leefmilieu 
waarin alle deelnemende groepen deel 
nemen aan informatie besluitvorming 
en resultaten 

EEN ZEEF TUSSEN 
HUMANIORA EN UNIVERSITEIT 
De minister van Nationale Opvoedmg heeft 
een nieuwe studiekommissie geïnstalleerd 
Ook minister Claes, toen hij nog alles wist 
«ver opvoeding en onderwijs, had een kom
missie opdracht gegeven te zoeken op welke 
manier men met zekerheid een aantal stu 
denten vooraf kon uitschakelen voor hun in
trede aan de universiteit De specialisten 
moesten naar tests zoeken waarmee « men » 
(wie ' de staat, de universiteiten zelf ' ) 
toekomstige studenten kon seiekteren 
Veel protest vanwege de studentenwereld 
Is er met geweest Men reageerde wel tegen 
de verhoging van het koilegegeid (voor een 
klein percentage van de studenten) De 
kommissie werkte maar gelukkig de spe
cialisten werden het met eans en nog meer 
geluk : de regering viel 
Maar m de regeringsverklaring staat uit
drukkelijk te lezen dat een studiekommissie 
voor 1 januari 1974 een voorstel moet doen 
Inzake de nieuwe toegangsvoorwoorden tot 
de universiteit, opdat ze vanaf oktober 1975 
zouden kunnen toegepast worden 
Minister Calewaert heeft het wat psycholo-
gischer aangepakt en hij spreekt over een 
Btudiekommissie voor hervorming van het 
maturiteitsexamen (waarvan iedereen weet 
dat dl* examen een grote klucht is ') 

Ons beieikte een lapport van een nieuwe 
werkgroep Universitaire didaktiek . In 
deze werKgroep zitten (jonge) specialisten 
uit alle universiteiten en universitaire een 
tra die zirh beroepshalve bezigho Hen met 
universitaiie pioblemen Het voorstel tot op 
richting van de « Vlaiimse Universitaire 

Raad » (als overlegorgaan tussen de Vlaam 
se universiteiten) werd door de unitaire mi
nister van Nationale Opvoeding verworpen 
Je kunt denken zo n federalistisch voorstel i 

Deze nieuwe werkgroep is de ministei en 
de rektoren voor Een eeiste resultaat van 
hun bijeenkomsten werd gepubliceerd in een 
reeks . Memo Hoger Onderwijs » en handelt 
precies over « de overgang van het sekun 
dair naar het hoger onderwijs » 

De groep kan met akkoord gaan met een 
aantal apriorismen die achter de vraag van 
de minister verborgen zitten 

• mislukken is in de eerste plaats een 
kwestie van individuele ongeschiktheid 

• geschiktheid is meetbaar 
• stuur minder studenten naar de univeisi 
teit en er zullen er minder mislukken 

Een reeks mogelijke oorzaken van misluk 
ken wordt besproken 

1 het sekundair onderwijs is geen bewijs 
van geschiktheid voor hoger onderwijs 

De studiekeuzebegeleiding is bovendien 
zeer onvoldoende 

Het advies van de PMS centra is volkomen 
viijblijvend en wordt ook vaak met opge 
volgd 

2 het hoger onderwijs houdt geen rekening 
met het feit dat de studenten met allemaal 
over hetzelfde beginniveau beschikken 

3 Te veel studenten die zich aan de uni 
versiteit aanbieden zijn onbekwaam en/of 
onvoldoende gemotiveerd 

Het IS onmogelijk uit te maken wie eigen
lijk fout IS voor de talriikp mislukkingen 
het sekundair onderwijs het gebrek aan di 
daktiek en begeleiding in het hoger onder 

wijs of individuele kenmerken van de stu 
denten 

De oorzaken van mislukken situeren zich 
op diverse terreinen Men dient dan ook ten 
aanzien van al deze terreinen maatregelen 
te overwegen 
1 In het sekundair onderwijs moeten ver 
andermgen gebeuren In het dokument wor 
den er een paar opgesomd 
• een betere bepaling van de doelstellin
gen van het onderwijs 
# meer kwaliteitskontrole 
tt promotiemogelijkheden voor zich perma 
n^nt vormende leraars 
# streven naar een nationaal eindexamen 
waardoor een bepaald minimaal eindniveau 
kan vastgesteld worden 

Dit examen zou verplicht zijn voor alle 
leerlingen Zo houden een aantal leerlingen 
op hun mogelijkheden woiden gewezen die 
anders nooit aan bod kwamen 
2 Betere studiekeuzebegeleiding via Psycho 
Medico Sociale centra en het onderwijs zelf 
3 Binnen het hoger onderwijs moet ook heel 
wat ve anderd worden 
a 9 bepalen wat men eigenlijk wil verwe 
zenlijken met een bepaalde universitaire stu 
dierichting 
• meer moderne onderwijsmethoden m 
schakelen 
0 betere en objektievere beoordeling van 
de studenten 

Het dokument pleit voor een integratie 
binnen het teitiair onderwijs d w z een min 
der strakke scheiding en dus een gemakke 
lijker overgang van de ene studierichting 
naar een andere (b v van burgerlijk naar 
technisch ingenieur, van licentiaat naar re 
gent van socioloog naar maatschappelijk 
werker ) 

Men zou gemeenschappelijke aanvangse 

mesters kunnen voorzien en examenpunten 
(credits) zouden van de ene naar de andere 
richting kunnen meegenomen woiden 
b selektie door middel van tests is volgens 
de auteurs een omvangiijke en vrij moeilijke 
opgave omdat zowel de situatie van het 
sekundair als van het hoger onderwijs wei 
mg houvast biedt 

4 De minister wil aan selektie doen omdat 
ons universitair onderwijs te veel geld kost 
Volgens de auteurs kan de minister gemak
kelijk op andere aspekten besparen en ze 
helpen hem met enkele suggesties 
1 het konstrueren oiganiseien en in stand 
houden van een preselektie instrument zal 
ook veel geld kosten Bovendien zullen de 
afgewezen studenten rog een andere vorm 
van onderwijs volgen en dus nog steeds 
geld kosten aan de schatkist 

Tenslotte wat zou deze besparing bete
kenen in het totale uitgavenplan van de 
staat ' 
2 besparing door 
• lationalisatie van kandidaturen licenties 
en vooral postuiiiveisitaiie graden per taal 
gebied (bepaalde afdelingen tellen meer pro
fessoren dan studenten ') 
# intensiever gebruik van peisoneel ge
bouwen apparatuur tijd 
enz 

Als besluit zeggen de auteurs 
« WIJ zijn er van overtuigd dat naarmate 

de onderwijskundige benadeimg meer kan
sen krijgt de sociaal ekonomische vragen 
rond het hoger ondeiwijs ook beter kunnen 
beantwoord worden Het onbesuisd invoeren 
van n preselektieformule ook als die tech
nisch verantwoord zou zijn is met de beste 
onderwijskundige en zeker met de beste 
budgettaire maatregel 

VDB 

verspillingen 

nationale opvoeding 

TEST6EVAL 
HEIST 

0P-DEH-BER6 

Einde september lichtte de pers van d« 
regeringspartners CVP en PVV een tipje op 
van de wazige, vurige rode sluier, die de 
onregelmatigheden en knoelerijen van het 
kabinet van Nationale Opvoeding dekt, waar
door zij voor de brave burger moeten geheim 
gehouden worden 

Die onthullingen blijken maar een kleinig
heid te zijn éénmaal dat een tikkeltje dieper 
wordt ingegaan op de buitenissigheden, om 
met te zeggen de wansmakelijkheden, die 
sommige rechtstreekse medewerkers van 
de minister zich veroorloven, alhoewel er 
toch met over het hoofd mag worden gezien 
dat dit alles slechts van kracht wordt indien 
deze laatste zijn « fiat » ertoe verleent. 

Ten einde de preciesheid te testen van de 
persuitlatingen van CVP- en PVV-bladen heb
ben wij ons licht opgestoken in een kleine 
lokaliteit van het arr Mechelen, namelijk 
Heist-op-den-Berg 

Wij hebben kunnen vaststellen dat er in 
het Koninklijk Atheneum alleen al als bov«n-
talligen voorhanden zijn 

— 2 kleuterleidsters 

— 2 onderwijzers 

— 1 studiemeester-opvoeder 

— 1 tijdelijk direktiesekretari». 

In het Rijksinstituut voor Technisch On
derwijs zijn er twee, (jawel, twee i) opvoe
ders-huismeesters 

Hoeft hier onderstreept te worden dat het 
natuurlijk uitsluitend BSP ers betreft ' 

Zo terloops gezegd is die situatie m Heist-
op den Berg geen uniek geval Voorzeker 
moet dat aantal voor wat het Vlaamse land 
betreft als vermenigvuldiger 20, zoniet 30 
of wel meer aangewend worden 

Het stuit werkelijk tegen de borst te moe
ten vaststellen dat aan de ene kant op de 
regelmatige en billijke eisen van de leei-
krachten met wordt ingegaan terwijl aan de 
andere kant het zelfde betrokken ministerie 
de miljoenen langs deuren en venstero weg
gooit om politieke vriendjes tevreden te stel
len of terwille te zijn 

In het atheneum te Helst op den-Berg is 
iemand « tijdelijk » prefekt die noch het 
diploma ervoor heeft noch het vereist 
examen heeft afgelegd 

HIJ IS echter de vriend van staatssekreta-
ris Raeymaekers 

Na éen jaar van zijn beleid zag de vermin
dering van de schoolbevolking van het Ko
ninklijk Atheneum er bij de aanvang van het 
schooljaar 1973 1974 er als volgt uit 

Kleuterafdelmg . 

Lagere school 

Middelbare Afdeling : 

10 

20 

65 

Totaal 95 

Het argument « rationalisatie van het rijks-
onderwijs » in Heist op den Berg omwille van 
bezuinigingen kan niet uitgespeeld worden, 
aangezien de uitgaven die de schatkist moet 
uitbetalen aan boventallige personeelsleden. 

Het IS ook geen rationalisatie, maar een
voudigweg rode vriendjespolitiek van staats-
sekretaris Raeymaekers door van het kabi
net van Nationale Opvoeding te verkrijgen 
dat de direktrice (met BSP getint) van het 
RITOM met volledige wedde ter beschik
king wordt gesteld om het bestuur van haar 
school in handen te spelen van een BSP-
vriend die tijdelijk is belast met de direktie 
van het KA Die dame mag zelfs geen voet 
m de school meer zetten 

Diezelfde direkteur van het dagonderwijs 
IS ook direkteur van het avondonderwijs 
(onderwijs voor sociale promotie) en in die 
Rijksleergangen voor Technisch Onderwijs is 
hij meteen ook lesgever (Immorabel onver
enigbaarheid rechter en partij) 

Een toppunt is het ook dat hij (socialist 
zijnde natuurlijk) erin geslaagd is aan zijn 
echtgenote een opdracht in tik en snel-
schrift in zijn eigen instelling te doen toe
vertrouwen Of ze het passend diploma 
heeft weet men met 

Een andere buitenissigheid is wel dat de 
fraktievoorzitter van de BSP te Heist op den-
Berg die met een opdracht in het kabinet 
van staatssekretaris Raeymaeker belast is, 
sedert verleden week een opdracht van een 
6 tal uren per week kreeg toegewezen ook 
in diezelfde onderwijsinrichting voor sociale 
promotie (avondonderwijs) Daarvoor heeft 
een leraar enige broodwinner van een gezin, 
waarvan de moeder weduwe is de plaats 
moeten ruimen alhoewel hij al sedert een 
4 tal jaren die kursus heeft gegeven 

De benoemingen in het Rijksonderwijs 
worden thans rechtstreeks gedaan door de 
socialistische vakvereniging en de plaatse 
lijke BSP ers De minister moet aanvaarden 
dat hij slechts te tekenen heeft 

Niet te verbazen dat het Rijksonderwijs 
achteruitgaat en nog slechts 17 % van de 
leerlingen telt in het Vlaamse landsgedeelte 

Het wordt minder en minder iijksonder-
wijs en meer en meer BSP-onderricht. 
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Terwijl Europa in een VrTsis verkeert vTndt men in België 
tijd en vooral zin om de operette van de schijn mee te 
spelen en nog langer aan te houden. 
Operettepresident van Italië Leone vy/erd met veel geschet-
ter aan het Brusselse Centraalstation onthaald door gepas
te medespelers. Hier zien wi j hem met de operetteburge
meester Coremans (van de zogenaamde Europese hoofd
stad ). 
Zie de aangepaste kledij. Europa doet het wel 1 

TUSSEN 
00RL06 
EN 
VREDE 

fArgos) fHemand za! ontf<ennen dat de toestand 
In het Nabije Oosten na de vierde oorlog » beter » 
is dan na Inet zesdaagse konflikt van 1967 toen de 
Arabieren de vernedering van een weergaloos mi
litair debacle moesten slikken. Door die bliksem-
overwinning waren de Israëli's toen met tot toe
gevingen bereid. Ze geloofden vast dat de tijd 
voor hen werkte en ietwat overmoedig wezen ze 
de resolutie 242 van de Veiligheidsraad af Vandaag 
verklaren de historische tegenstanders zich bereid 
tot onderhandelen. Er is sinds 1967 ook heel wat 
veranderd : het probleem van de Palestijnse vluch
telingen is fundamenteel gewijzigd en de Arabieren 
slaagden er in, hun strijd een ekonomische dimen
sie te verlenen. De vraag is maar of die manifeste 
wijzigingen (naast andere die niemand zijn ontgaan) 
tot onderhandelingen zullen leiden die ditkeer in 
een duurzame verdesregeling uitmonden. Hierbij 
zal ontzettend veel afhangen van de supergroten 
die deze oorlog mogelijk gemaakt hebben. Zij zul
len positief moeten werken en alle gedeeltelijke 
en tussentijdse oplossingen schuwen als de pest. 
Als nu geen vredesregeling uit de bus komt kan 
die oorlog over vijf jaar opnieuw uitbreken IMet 
oud-minister Harmei (in « Le Soir » van 3 nov. jl.) 

vragen we ons af wie dan nog zal gereed staan 
om een staakt-het-vuren te aanvaarden. 

Harmei heeft nog andere vragen o.m wanneer 
het Europa van de negen iets gaat doen om los te 
geraken uit haar passief neutralisme Europa heeft 
inderdaad een waaier van belangen (vrede, veilig
heid, ekonomie) met het Nabije Oosten gemeen 
Waarom leggen de Negen hun plan niet voor aan 
de VSA en de Sovjetunie, en aan de protagonisten 
van de konfliktsituatie ' Met Samuel Friedlander 
de Joodse histonkus en hoogleraar te Jeruzalem 
geloven wij dat de VSA enorm veel druk kunnen 
uitoefenen op Israel omdat ze dit land voortreffelijk 
hebben geholpen Ook Friedlander is verbitterd 
over het Europees neutralisme. Vooral de Britten 
moeten het ontgelden omdat ze in hun havens 
beslag lieten leggen op voor Israël bestemde mu-
nitievoorraden terwijl wapenleveringen voor de 
Arabische legers werden geduld. Friedlander ver
klaarde te Brussel (29 okt. jl.) dat de Israëli's niets 
voelen voor een Britse bemiddelingsrol bij gebeur-
lijke onderhandelingen . Het is dus wachten op 
de supergroten In die samenhang vroeg Friedlander 
zich af of Washington zijn Israëlische bescherme
ling met gaat dwingen tot het aanvaarden van voor
waarden die onverenigbaar zijn met het voortbe-
etaan van de Joodse staat. Op de vraag of er een 
kompromis mogelijk Is tussen Arabieren en Israel 
verwees hij naar Washington en Moskou .. 

Het is wel zeker dat naast de houding van de 
euperqroten ook andere faktoren zullen meespelen. 
In Israël kan de Verzoendagoorlog een ernstige 
politieke krisis uitlokken. Zolang de gevechten 
duurden kon premier Golda ^''eir •• een konfrontatie 
onder Joden •> vermijden ^'laar na het Staakt-het-
vuren kregen de Israeli's het besef van grote wij
zigingen. Miten die meer dan een kwarteeuw had
den standgehouden stortten in : de superioriteit 
van hun eigen leger, de waakzaamheid van hun 
leiders, de gammele gevechtswaarde van de Ara
bische soldaat. De Israëli's ontdekten algauw dat 
de « stabiele toestand •> van na de zesdaagse veld
tocht erg prekair was geworden. Ze begrepen ook 
dat de regeringsverantwoordelijke Arbeiderspartij 
precies steunde op een status quo dat in lengte 
van dagen moest voortbestaan. Een gevolg was dat 
de politiek van het status quo die aan het front 
een paar deuken had gekregen nu ook politiek op 
de helling terecht was gekomen. Als vanzelf is nu 
de vraag gerezen of de Arbeiderspartij [+ Mapam) 
bij machte fs om de toegevingen uit te voeren die 
Washington van haar vraagt (of zal vragen). De 
jongstr- oorlog heeft de voor 29 okt. geplande ver
kiezingen verschoven naar 31 december e.k. Maar 
nu willen de Israeli's mordicus weten wie aanspra
kelijk is voor de militaire tegenslagen van de eer
ste dagen, waarom het staakt het vuren überhaupt 
werd aanvaard en wat de onmiddellijke vooruit
zichten zijn. . Een debat hierover zou best tot 
nieuw uitstel van verkiezingen kunnen leiden. 

Intussen heeft de oorlog de verschuiving naar 
rechts nog geaktiveerd. Generaal Dayan was de 
sterkste troef van de Arbeiderspartij... tot hij re

centelijk werd aangevallen door minister van Just^ 
tie Shapiro. Nog slechter voor Dayan Is dat di 
sensationele en beslissende doorbraak van IsraStl-
sche troepen naar de westelijke kanaaloever het 
werk is gweest van Ariel Sharon, diezelfde Sharon 
die al voor de zesdaagse oorlog alle rechtse partij
en tot een parlementair blok samensmeedde de zgn. 
Likoud. De polemiek tussen het rechtse blok en 
de Arbeiderspartij gaat precies over de bestem
ming van de bezette gebieden en over de toe
komst van Israel Het debat is al zes jaar oud en 
men mag gerust aannemen dat het door de jongste 
oorlog werd aangescherpt. De « valken » zeggen 
immers dat teruggeven van veroverd gebied gelijk 
staat met zelfmoord. De gematigden zeggen dat 
men een kompromisoplossing moet zoeken zolang 
de tegenstander zich bereid verklaart achter de 
groene tafel te gaan zitten Vandaag hebben de 
« valken » wind in de zeilen. Maar er is al een 
forse tegenwind op komst • de Amerikaans-Rus-
sische « samenwerking », de politieke afzondering 
waarin Israel is terechtgekomen (vooral in Afrika I) 
en de omstandigheid dat een politiek-van-het-voldon-
gen-feit vandaag niet lang houdbaar is. Golda Meir 
die op 3 november uit New York is teruggekeerd 
heeft daar niet alleen territoriale problemen aan
gesneden Voorzeker heeft ze met Nixon ook ge
praat over de interne politieke situatie te Jeruza
lem en elders in haar Joodse staat. 

Aan de andere kant van de barrikade, bl] de 
Arabieren blijven de standpunten terzake van een 
vredeskonferentie even heterogeen. De Inter-Arobl-
sche kontakten van president Sadat zijn gewoon 
niet meer te tellen : president Assad van Syrië, 
Gadaffi van Libië, FeisaI van Saoedl-Arabië, presi
dent Hassan el Bakr van Irak. Sadat was ook in 
Koeweit te gast en thuis ontving hl] Boemedlema 
van Algerije. Van al die besprekingen Is officieel 
niets uitgelekt Men neemt aan dat de Egyptische 
president zoekt naar het vastleggen van een ge
meenschappelijke Arabische houding... voor het ge
val dat Israël de fameuze resolutie van de ValHg-
heidsraad naast zich zou laten liggen. Van alte 
Arabieren zijn nu weer de Palestijnen het srgst 
verdeeld. Er zijn daar realisten en... utopisten. Die 
utopisten willen van geen vredeskonferentie weten. 
De realisten hebben al hun hoop op die konferenUe 
gesteld. Ze rekenen nl. op de steun van de maohttge 
Sovjetunie die « nooit heeft gefaald in haar slmpe-
tie en steun voor het Palestijnse volk ». 2e zuHen 
evenwel geen vrede nemen met een « rechtvaardige 
oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen ». Om 
die realistische Palestijnen aan de konferentistsffli 
te krijgen zullen dus andere teksten nodig zijn «ten 
die van de resolutie 242... Inmiddels Is het zo dat 
de wolken over het Nabije Oosten niet plot* zul
len wegtrekken als de Arabieren straks hun verlo
ren gebieden terugkrijgen. Intussen hebben die 
Arabieren zich verdeeld opgesteld achter de Pa
lestijnse realisten en utopisten. Over een aspakt 
zijn ze het vrijwel eens : geen Jarring meer, geen 
eindeloos en steriel gediskussieer. 

WATERGATE • • 

(Argos) Nieuwe aanklager in de 
Watergate affaire is Leon Jaworski, 
een advokaat uit Texas. Hij werd 
in 1905 te Waco aan de Rio Brazos 
geboren en volgde rechtskolleges 
aan de Baylor universiteit te Hous
ton. Na zijn akademlsche promotie 
werd hij administrateur-generaal 
van de beroemde geneeskundige 
fakulteit aldaar. Nadat hij tot de 
demokratische partij was toegetre
den werd hij adviseur van de fede
rale minister van Justitie. 

Hij was ook een tijdlang juri
disch adviseur van John Conally, de 
voormalige goeverneur van Texas. 
Door toedoen van wijlen president 
Johson werd Jaworski lid van de 
belangrijke kommissie die een on
derzoek zou instellen naar de wer
king van het justitieel en politieel 
apparaat m de VSA. De andere 
kommissies deden een beroep op 
zijn technische bevoegdheid. Stil
aan werd Leon Jaworski wat hij 
tot vandaag toe is gebleven : een 
advokaat halfweg tussen de politiek 
en het zakenleven. Door zijn tech
nische kompetentie en zijn per
soonlijke onkreukbaarheid kan hij 
ten slotte een waardig opvolger 
worden van de vroegtijdig gesneu

velde Archibald Cox. Intussen wer
den ook tegen Jaworski verdacht
makingen geuit... 

William Saxbe (geboren te Mer-
cenariosburg in Ohio) volgt afge
treden Elliott Richardson op aan 
het hoofd van. Justitie. Hij promo
veerde in de rechten aan de uni
versiteit van Ohio en vestigde zich 
in 1948 als advokaat te Colombus, 
hoofdstad van de staat, waar hij 
nog altijd een advokatenpraktijk 
heeft. William Saxbe leek niet voor
bestemd om op nationaal vlak een 
rol van betekenis te spelen. Tot 
1968 toen hij door een gelukkige 
samenloop van omstandigheden re
publikeins senator werd bleef zijn 
politieke aktiviteit beperkt tot het 
raam van zijn eigen staat : van 
1957 tot 1958 bracht hij het daar 
zelfs tot minister van Justitie... van 
Ohio. 

Zijn intrede in de senaat te Was
hington ging niet onopgemerkt 
voorbij. Meteen schaarde Saxbe 
zich aan de zijde van die senatoren 
die hardnekkig optornden tegen 
kredietverlening aan projekten voor 
het vervaardigen van anti-raketwa-
pens. Nixon slaagde er evenwel in 
dit verzet te breken waarop Saxbe 
zijn oppositie liet varen., achter 
de president ging staan en niet 
meer reageerde... tot hij eind 1972 
nog eens heftig te keer ging tegen 
de bombardementen op Noord-Viet-
nam. Daar de president hem van
daag tot minister van Justitie heeft 
gepromoveerd mag men aannemen 
dat Nixon de « jeugdzonden » van 
Saxbe grootmoedig heeft uitge
veegd De senator heeft dan ook 
zijn anti-Nixon-bevliegingen afge
legd. Of dit volstaat om zich als 
minister van Justitie te handhaven 
onder een wispelturige bewinds
man als Nixon zal de toekomst 
moeten uitwijzen... 

HIXON EH ZI|N BANDJES 
(Argos) Met een verbijsterende onthulling dat twee van de negen Watergate-

bandjes gewoon niet bestaan (als gevolg van een technisch defekt aan de appa
ratuur) heeft president Nixon eind vorige week een nieuwe en felle diskussie 
uitgelokt. Van die twee bandjes (waarop een belangrijk gesprek was vastgelegd 
dat Nixon 15 ëpril 1973 had met zijn ontslagen juridisch adviseur John Dean) 
had de wereld verwacht dat ze licht zouden werpen op de rol van de Amerikaan
se president in het verdoezelen van de Watergate-affaire... die begon met een 
inbraak in het demokratisch hoofdkwartier. Tot zover een ontnuchterende mede
deling van rechter John Sirica. Maar zoals zo vaak gebeurt kwam die ongezellige 
jobstijding niet alleen : voormalig minister van justitie Richard Kleindienst deed 
ook zijn duit in het zakje en verklaarde dat hij destijds met ontslag had gedreigd 
toen mr. president hem opdracht gaf een gerechtelijke procedure tegen het 
reusachtige ITT-concern te laten vallen. Meteen was Nixon nu gekonfronteerd 
met twee ontwikkelingen die erg nadelig kunnen uitvallen voor zijn presidentieel 
beleid... en voor zijn krampachtige pogingen om politiek overeind te blijven. 

Men zal zich herinneren dat Nixon 
zich eerst onomwonden had verzet te
gen pogingen om de bandjes door de 
Grand Jury en de senaatskommissie 
te laten beluisteren. Bekend is ook 
dat mr. president algauw kapituleerde 
voor een heftig bewogen aktie die 
doelde op zijn ontslag. Met het fameu
ze impeachment zal het wel niet zo'n 
verschrikkelijke vaart nemen te meer 
dat inmiddels ook al bezwaren rucht
baar werden tegen kandidaat vice-
president Gerald Ford. Ook hij zou po
litieke gunsten verleend hebben in 
ruil voor financiële steun., ofschoon 
andere kommissieleden beweerden 
niets te hebben gezien (in een door 
het FBI opgestelde rapport) dat Ford 
in moeilijkheden zou kunnen brengen. 

In die hoogkonjunktuur van politieke 
korruptie kwam dan nog het bericht 
dat Spiro Agnew, de voormalige vice-
president van Wet en Orde zijn boete 
van 10.000 dollar heeft betaald die 
hem wegens belastingsontduiking door 
een federale rechtbank was opgelegd. 
Spiro kan voortaan alleen nog vervolgd 
worden wegens wetsovertredingen 
(steekpenningen !) in de staat Mary
land maar hierover heeft het openbaar 
ministerie geen beslissing genomen 
zodat de ex-vice nu waarschijnlijk on
gestoord zijn kapitaal kan beleggen en 
beheren. Nixon zelf ligt niet lang wak
ker van een leemte in zijn kabinet : 
afgetreden Elliott Richardson (Justitie) 
en ontslagen Archibald Cox (ex-Water-
gate aanklager) werden al vervangen 

door William Saxbe en Leon Jaworski 
wiens taak nu toegesplitst wordt op 
het onderzoek naar de bandjes... 

Nixon zelf is een voorwerp van on
verbiddelijke analyse geworden Men 
begint te twijfelen aan de rationele 
samenhang van zijn presidentiele be
slissingen : van het ontslag Cox tot 
het afkondigen van zijn beruchte 
alarmtoestand is er nergens een logi
sche draad te bespeuren. Op het ogen
blik dat de president voor de zwaar
ste problemen stond uit zijn met on
bewogen karrière bereikte de drukte 
van psichiaters en psichoiogen die 
zich over zijn •• geval » heenbogen 
een hoogtepunt. Niet alleen de per
soonlijke integriteit van Nixon staat 
op helling maar ook zijn kwaliteiten als 
leider en zijn kritisch vermogen wor
den meedogenloos in vraag gesteld. 
Toen alle bases in staat van alarm 
werden gebracht (25 okt.) rees zelfs 
de vraag of Nixon dit bevel misschien 
gegeven had om de aandacht van Wa
tergate af te leiden . 

Op een perskonferentie georgani
seerd in het East Room van het Witte 
Huis zou Nixon de Amerikaanse pers 
van antwoord dienen. Niet zonder over
redingskracht heeft hij daar het we
zenlijke, het banale en het tegenspre-
kelijke door elkaar gegooid. Maar zijn 
voorlopig sukses in het Nabije Oos
ten (waar de kanonnen gingen zwij
gen) kon de interne malaise niet ver
doezelen. Watergate en zijn gevolgen 

blijven de bezorgdheid om de hatf ba-
dwongen konfliktsituatie tussen Ara
bieren en Joden overschaduwen. Maar 
tegelijk lopen alle parlementaire aktles 
tegen Nixon vast in het besef dat ieder 
initiatief a.h.w. gedoemd Is om in een 
slop uit te monden. Bovendien besef
fen Amerika's politici dat het gewaagd 
is een president aan te klagen nog 
vóór dat een vice-president Is be
noemd. Van die omstandigheden 
maakt mr. president handig gebruik 
om zich te handhaven. Hij weet dat 
het kapitool nog lang geen eenheid»-
front tegen hem heeft opgebouwd. HIJ 
kent de latente partijpolitieke geschil
len als niet een en weet dat zijn strijd 
om politiek zelfbehoud nog niet ver
loren en zinloos is. Die strijd gaat 
minder fel tegen de parlementariër» 
dan tegen zijn erfvijanden, de Ameri
kaanse joernalisten wie hij onverant
woordelijke, valse en vertekende Infoi^ 
matie verwijt. In zijn duel met de per» 
ontpopt Nixon zich weer als een advo
kaat van de duivel. Hij verwringt zijn 
gezicht en slaat toe, vaak onder da 
gordel. Terwijl Amerika nog het dra
matisch optreden van zijn president 
analyseert stapt Nixon In een helikop
ter en vliegt naar Camp David. In de 
eenzame bergen van Maryland broedt 
hij op nieuwe plannen, ontwerpt nieu
we machinaties in een duister gok
spel .. dat ieder ander politikus al lang 
zou opgegeven hebben. Quousque tan
dem, Nixon 7 

M B M i 
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ONDER DE ZEE 
II6GEN GEEN BALKEN 

Walter Roland heeft zich sedert zijn eerste roman . De onbekende soldaat » ge-
leldelijk ontpopt tot een romancier van wie het werk niet alleen stilistisch en kom-
posltorlsch een stijgende lijn en een toenemende beheersing vertoont, maar hij is 
ook een auteur die steeds Iets te zeggen heeft. 

« Geëngageerd » In de brede zin is Roland steeds geweest, zowel in de literatuur 
als In het leven. De menselijke problematiek, in individuele of sociale dimensie, op 
het Individuele of sociale vlak, hebben steeds zijn belangstelling gehad : . der 
Menschhelt ganzer Jammer fasst mich an •. 

In zijn Jongste roman «Onder de zee liggen geen balken» heeft Roland 'n zeer men-
•elljke situatie — de « love story » van André en Kristine — verweven met een ge
beuren dat gisteren nog politieke aktualiteit was maar dat vandaag (afgezien van 
de nasleep der tragedies die het heeft veroorzaakt) reeds verleden en voor de 
meesten vergeten is : de kwestie Algeriè. 

André behoort tot die groep bewoners van Algeriè die men de « pieds noirs » 
noemde : afstammelingen van recente of van zeer dikwijls reeds eeuwen gevestigde 
« kolonisten », die alleen maar het ongeluk hadden een paar honderd jaar na de Ara
bische kolonisators van Noord-Afrika gekomen te zijn. Afstammelingen van Fransen, 
Italianen, Spanjaarden. Een • Algerijnse gemeenschap » die op racistisch-religieuze 
basis gevestigd werd, kon deze niet-Arabieren niet integreren, ook indien ze het 
zouden gewild hebben. De Gaulles volte-face na zijn « Algérie-franpaise .-politiek 
dwong hen te vechten op twee fronten : tegen de Arabische en de Franse tegen
stander. Tussen de terreur van de fellagha en de repressie van het leger geklemd, 
moesten zij wel bezwijken. De uitzichtloosheid van hun strijd en van hun vastklampen 
aan een land en een bodem die zij de hunne voelden, hun vechten op twee fronten, 
dreef hen tot wanhoopsdaden, waarbij zij van beide tegenstanders leerden. 

Walter Roland roept dit historisch gebeuren op ais achtergrond én als medespeter 
In een idylle tussen de pied-noir André en het meisje Kristine, Andre's vriend. Pierre 
eveneens op Kristiane verliefd, is de niet-geengageerde, althans niet-aktieve, In dtt 
drama van een groep mensen wier lot tot wanhoopsdaden drijft : tot wat de over
winnaar bij zichzelf verheerlijkt en bij anderen misdaan heeft. Een drama, dat bru
taal de idylle afbreekt, een drama met held, geliefde en lafaard. 

Verholen vaak, soms duidelijk uitgedrukt, laat Roland zijn sceptisme blijken. Een 
sceptisme dat hij niet alleen toont tegenover gedragingen, motiveringen en gevoelens 
van zijn helden, maar ook tegenover de waarden waarvoor zij vechten of geloven te 
vechten : hun vrijheid, hun bezit, hun recht op bestaan, hun land. 

Wij geloven in de relativiteit van veel, wat tot konflikten en oorlogen leidt en 
staao, met Roland, sceptisch tegenover menig geheiligd argument Een veralgeme
ning echter, een absoluut stellen van dit sceptisme leidt tot apathie, tot een anar
chistische situatie, die juist tot de ondergang van elke relativiteit en verdraagzaam
heid voert. Wie het recht niet verdedigt, eindigt in onrecht. Ook als datgene wat hij 
als recht beschouwt, gerelativeerd en ontbolsterd moet worden. Wie elke orde en 
elk gezag wantrouwt of bestrijdt, komt terecht in de greep van de meest-onbarm-
hartige diktatuur (die vaak deze strijd en dit wantrouwen elders in haar voordeel 
misbruikt !). Wie aan de gemeenschap de dienst weigert, die zij voor de verdediging 
van de vrijheid vordert, dient de onvrijheid en het geweld... 

Wat natuurlijk niet zeggen wil, dat Rolands visie op het drama in kwestie, op de 
situatie zoals zij zich hier voordoet en zich in vele gevallen zo ook heeft voorgedaan, 
niet juist zou zijn. Het is echter één zijde ervan Een andere zijde kwam o.m. aan 
het woord in het — overigens literair briljant — boek van Jean Mabire over de 
strijd in Noord-Afrika. 

Rolands boek, met zijn korte hoofdstukken, die vaak alleen maar . aktieve . 
Impressies werden, heeft een bijna filmische vlotheid. Roland weet niet alleen de 
problemen aan te snijden : hij doet het ook op een episch-gebalde, maar nooit op
pervlakkige wijze. 

j .d. 

Walter Roland : « Onder de zee liggen geen balken », 140 biz., uitgeverij Walter Soet-
noodt, Antwerpen. 

Damme : mooi in de herfst, waar van 

Maerlandt in zijn binnenste staat te dich

ten en waar Tij! Uilenspiegel al dan niet 

begraven ligt. Laten wi j het allemaal 

mooi houden en behouden voor ons en 

voor hen die na ons komen. Want uit 

Knokke kwamen angstige berichten over 

de bekende Kalfsmolen (aan de graaf 

Jansdijk) die lelijk toegetakeld z'n einde 

afwacht. Hopelijk zijn voor hem de 

herfst en de komende winter niet te win

derig. En houdt hij zich recht tot zijn 

reeds lang beloofde restauratie-beurt 

komt. Laten wij dat behouden wat 

mooi is en waardevol. De betonnen 

woestijn van de grootstad is al te hon

gerig en grijpt mild om ons heen. 
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Vanaf 1 november: 

BOEKEnUJEEK 
G ratis prijskampen - 42e uitgave van Yiet öoefc 
in Vlaanderen " {de v o l t e ^ n^aarspsockiktie in 
een catalogus van méér dan 300 bIz. ! ) 

De (erkende) boekhandel weet er ̂ Jes «au I 

Bezoek hem (vaker) \ 

37'BOEKEnBEUR/ 
VOOR VLflflnOEREn 
Opnieuw in BOUWCENTRUM 
Jan van Rijswfjckiaan 191 Antwerpen 

van DONDERDAG 1 tot/met MAANDAG 
12 NOVEMBER AMe dagen van tOtot 19 uur. 
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50 JAAR GELEDEN STIERF VILFREDO PARÈTO 
Vijftig jaar geleden — in augustus 1923 — 

Stierf Vilfredo Pareto, een van de belangrijk
ste moderne sociologen en de ontwerper 
van een eliteleer die nu nog onderwerp van 
diskussie en tegenspraak is. 

De Paretos stamden uit Genua. Aanhangers 
van Mazzini en diens opvattingen waren zij 
radlkaal-republlkeins, en dit was dan ook de 
oorzaak dat Markies Rafaele Pareto uit Italië 
verbannen werd na de overwinning van het 
huls van Savoye. Hij vestigde zich te Parijs 
en huwde er een Franpaise, IVIarie Métenier. 
Uit dit huwelijk werd op 15 juli 1848 Vilfredo 
geboren. In 1858 keerde de familie, na het 
afkondigen van een amnestie, naar Italië te
rug en vestigde zich te Turijn. Daar liep Vil
fredo kollege en hij behaalde er in 1869 het 
diploma van ingenieur. Eerst als ingenieur, 
daarna als direkteur werkzaam bij de Italiaan
se spoorwegen, bracht hij het er tot direk-
teur-generaal en verbleef in die funktie vaak 
In het buitenland. 

Ontmoetingen en gesprekken met ekono-
misten spitsten zijn belangstelling op de 
ekonomie toe. Hij las zeer veel over het on
derwerp en breidde zijn belangstelling ook 
uit tot filologie en geschiedenis : een werk 
als « Trattato di sociologia generale •> (1916-
1919) getuigt voor de grondige eruditie en de 
encyklopedische kennis van deze man. 

Toen hem een leerstoel aan de universiteit 
van Lausanne werd aangeboden, in 1893. aan
vaardde hij die. Van dan af begon pas zijn 
eigenlijke wetenschapplijke loopbaan. Dertig 
jaar lang zou hij zich onverpoosd hieraan 
wijden Behalve zijn kursussen gaf hij nog 
lessen en lezingen aan buitenlandse univer

siteiten en schreef een aantal nu nog be
langrijke wetenschappelijke werken over eko
nomie en sociologie. In 1917 werd hij gehul
digd te Lausanne en in 1923 benoemde Mus
solini hem tot senator, een late herkenning 
van het vaderland voor de grote Italiaan. Bijna 
te laat, want hij stierf nog datzelfde jaar, op 
19 augustus 1923. 

Pareto vertegenwoordigde in de staats
huishoudkunde een « matematische » rich
ting. Hij wees het marxisme en het historisch 
materialisme af en trachtte om de ekonomi-
sche en sociale krachten te erkennen, een 
streng-wetenschappelijke, op wiskunde en 
fysica gebaseerde metode aan te wenden. 
Hij wees op het feit dat, volgens hem, het 
menselijk denken door het handelen en de 
maatschappijstrukturen mee bepaald wordt 
(hij noemde in dat verband Marx'teorie juist), 
in afwijking van de marxistische teorie ech
ter, die in de klasse de belangrijkste macht 
tot struktuurwijziging ziet, stelde hij tegen
over het begrip van de « heersende klasse » 
dat van de « heersende elite ». 

• De geschiedenis is een kerkhof van aris-
tokratieen » zei Pareto. Hiermee formuleerde 
hij een der belangrijkste gedachten van zijn 
politike teorie over de kringloop der elites. 
Woord en begrip zouden zodanig inslaan dat 
zij ook buiten de kring van sociologen ingang 
vonden. Het elite-begrip kreeg van een socio
logisch een politiek aksent en werd later 
zelfs tot politieke slogan. 

invloed op fascisme 
Onder Pareto's studenten te Lausanne zat 

een jong Italiaans socialist die om politieke 

redenen zijn land verlaten had : Benlto Mus
solini. De latere leider van het fascisme 
heeft ongetwijfeld de invloed van de Itali
aanse professor ondergaan, en Pareto's leer 
van de cirkulatie der elites — die hij politiek 
en ekonomisch uitbouwde — heeft zeker in
vloed gehad op de geestelijke grondslagen 
van het fascisme en op de verspreiding van 
het begrip der « minorités agissantes » tus
sen de twee wereldoorlogen. Ook in Vlaan
deren vond dit begrip ingang, o.m. door toe
doen van Joris Van Severen. 

Hoe ziet Pareto het sociale gebeuren ' 
Hij erkent (evenals Marx) de tegenstellingen 
van de verschillende klassen. Maar de be
langenstrijd speelt zich in de hiera'-chisch-op-
gebouwde maatschappij niet af tussen klas
sen, maar tussen elites. De maatschappij, 
zegt Pareto, is als een piramide : aan de top 
de heersende elite, vlak daaronder de naar 
de macht strevende elite en aan de basis de 

politiek-onmondigen en onverschilligen. Met 
behulp van de basis ontstaat een nieuwe 
elite, gevormd uit elementen van de elite 
nr 2, elite nr 1 en van de basis. En de cyklus 
kan opnieuw beginnen. 

Hoewel Pareto's opvattingen niet vrij zijn 
van een bepaalde schematisering, en hoewel 
zijn bewering, dat het sociaal gebeuren alleen 
een konkurrentiestrijd zou zijn tussen elites, 
vaak zeer kritisch ontvangen en zelfs heftig 
bestreden werd, is zijn eliteleer, evenals zijn 
onderzoek naar de oorzaken van het menselijk 
handelen ook vandaag nog belangwekkend 
genoeg om een beter begrip te verschaffen 
in het menselijke handelen en in de maat
schappelijke strukturen. 

Vermelden wij nog, dat een der belangrijk
ste studies over Pareto, geschreven werd 
door dr Piet Tomissen, die er mee promo
veerde te Antwerpen. 

UITGEVERIJ ELSEVIER 
vraagt voor aanbieding van een 
belangrijk referentiewerk aan instellingen 
en bedrijven in Vlaanderen 

ACTIEVE VERTEGENWOORDIGER 
In bezit van auto - Vast salaris 
-̂  commissie en kostenvergoeding. 
Br. m. curr. vitae aan Directie N.V. PLSEVIER SEQUOIA 
Mercelisstraat 74 - 1050 Brussel 

GEBOEKT 

• Er zai wel deining ontstaan rond het pa» 
verschenen boek van Lode Wils « Ptamen-
polltlk en aktivisme. Vlaanderen tegenover 
België In de eerste wereldoorlog » (Davlds-
fonds, 272 bIz., 225 fr.) vooral wat betreft ds 
visie van de auteur op het Aktivisme, een 
Van Cauwelaertse visie : het aktivisme was 
een vreemd gewas in de Vlaamse Beweging 
en sloeg deze achteruit In plaats van ze 
te bevorderen. Zo ongeveer luidt deze stel
ling, regelrecht in tegenspraak met de op
vatting van vele vooraanstaande Vlamingen 
en met deze van een gezaghebbend hlstorl-
kus, als bv. dr. H. Elias, die het aktivisme 
integendeel een positief element In de 
Vlaamse Beweging noemt. Auteur Wils ont
kent trouwens de aantrekkingskracht en do 
invloed van het aktivisme niet, vooral op ds 
jeugd terwijl hIJ ook aanstipt dat het fls-
mlngantisme na de eerste wereldoorlog veel 
vlugger op de repressie reageerde dan ns 
de tweede wereldoorlog (maar hier was de 
repressie veel grondiger en uitgebreider). 

In zijn bespreking besluit Gaston Durnez 
in « De Standaard zijn artikel met de zin : 
men ziet belangstellend uit naar de reakties. 
Wij ook. 

• De Vlaamse Beweging Is In, althans op 
de boekenmarkt, want In de realiteit van 
vandaag schijnt ze nog niet helemaal ont-
waakt te zijn uit een periode van indomme
len. De uitgeverij Lannoo (TIelt) bracht zopas 
een tweedelige « Encyklopedle van de 
Vlaamse Beweging • op de markt, meer dan 
1800 bIz, 950 foto's, grafieken, kaarten, 3.400 
trefwoorden, 375 medewerkers, twee weten
schappelijke adviseurs (dr. A.W. Willmsen 
en de Intussen overleden dr. H. Elias). 

Er werd gestreefd naar een koele registra
tie van wat heeft bijgedragen, in de meest 
uiteenlopende domeinen, tot de bewustma
king en de bewustwording van het Vlaamse 
volk van het einde van de 18de eeuw tot op 
heden. Volgens de uitgevers werd aldus elke 
vooringenomenheid vermeden. 

De voorstelling van deze encyklopedle g»-
beurde te Antwerpen, In het Osterriethuie, 
een weelderig en voornaam kader voor ds 
presentatie van een balans van een bewogen 

• Al gamsrict dat het verhaal In ds roman 
weer aan bod komt na een tijdje als « ou
derwets • verbannen te zijn geweest ? En 
dat romans met een verhaal In een wel ontv 
schreven land en dus met een typisch eigen 
sfeer, sukses boeken ? Zou het zo zijn dat 
het met de roman vergaat zoals met de film ? 
Zei toch Jean Gabin — die kan het weten — 
op de vraag : < welke zijn volgens U de dris 
belangrijkste voorwaarden tot het maken van 
een goede film ? » Antwoord van GabIn : 
« Een goed verhaal, een goed verhaal en een 
goed verhaal »... 

• Het bekende experimenteel theater 
« Ochota » In Warschau heeft voor zl|n 
volgende speelseizoen een gedramatiseerde 
versie van de roman Het reservaat van de 
Vlaamse auteur Ward Ruyslinck op de affi
che genomen. Dit Initiatief Is een gevolg van 
het sukses dat Ruyslincks roman, die in dit 
voorjaar 1973 bij de uitgeverij Panstwowy In-
stytut Wydawniczy verscheen, In Polen ge
niet. De Poolse bewerking voor het toneel is 
van de hand van Jan MachulskI en zijn vrouw 
Halina Machulska, die niet alleen de artistie
ke leiding van het Ochota-theater hebben, 
maar zelfs ook bekende toneel- en fllmak-
teurs zijn. 

Met Het reservaat schijnt Ruyslinck vooral 
In Oost-Europa grote belangstelling te wek
ken. Van ditzelfde boek kwamen Immers on
dertussen eveneens een Roemeense en Hon
gaarse vertaling tot stand. 

• De bekende dominikaner pater Bruckbe^ 
ger heeft de even bekende reeks « lettre 
ouverte •> verrijkt met een « open brief aan 
Jezus Kristus ». Bruckberger die zeer be
drijvig is in de literatuur en de film probeert 
een antwoord te geven op de vraag die zelfs 
DostojevskI zich stelde « wat zou J.K. doen 
en zeggen moest hij terugkeren en wat zou 
hij doen met hen die Hem hier op aarde ver
tegenwoordigen •. Een zeer delikate (en pi
kante) vraag overigens. Het boek werd uit
gegeven door Activité Litteraire, rue Huygens 
te Parijs. 176 pagina's 15 ffr. 
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boere-kapel 
De voetbalwedstrijd België - Noorwegen is 
een dikke « foef » geworden. Voetbal is er 
niet te zien geweest, noch van de Noren die 
het niet kunnen, noch van de Belgen die het 
blijkbaar normaal vinden dat duizenden men
sen zo idioot blijven zijn veel geld neer te 
tellen om niets In de plaats te krijgen. De 
onze wonnen met 2-0, dank zij twee straf
schoppen waarvan één zeer terecht toege
kend, en één dwaasweg, omdat de arbiter 
eigenlijk vooraf een fout van de Belgen (Van 
Himst duwde zijn tegenstrever af) had moe
ten bestraffen. Opgemerkt werd de Kop-
Belgique, overwegend Vlaams want groten
deels afkomstig uit Brugge. Wij vonden dat 
die Kop overdreef, o.m. wanneer Noorse spe
lers die zich bezeerd hadden, uitgejouwd 
werden. Als er bij die kleine Noorse ama-
teurkens nu Iets ontbrak, dan was het precies 
dergelijk vedetjesgedoe. Goed vonden wij 
de kommentaar van de Hollanders op onze 
trotse « Kop-Belgique • al begrijpen wij ook 
goed de verontwaardiging van onze serieuze 
konfraters om zoveel pretentie : de Hollan
ders noemden onze « Kop » droog-weg een 
« boerekapel ». Stamp dan al eens Iets in 
eikaar. 

beker 
De kompetitie voor de voetbalbeker van 
België is ook alweer een heel eind opge
schoten. Er blijven maar 16 ploegen meer 
over, namelijk 10 ploegen uit de eerste af
deling (Antwerp, Beringen, Waregem, Luik. 
Beveren, Anderlecht, Lier, Molenbeek, Cercle 
brugge. Beerschot], 4 ploegen uit de tweede 
'fdeling (Racing Mechelen, Tongeren, SC 
Charleroi, Turnhout) en 2 uit de derde klasse 
(Waterschei en Namen). De grote geklopten 
zijn Standard en Klub Brugge. Voor hen zit 
er dus niets anders meer op dan kampioen 
worden, als zij volgend jaar aan een « grote » 
Europese kompetitie willen deelnemen. Ook 
de derde « grote », Anderlecht, is maar net 
met de hakken over de sloot geraakt te 
DIest. Wel werd uiteindelijk gewonnen (2-3), 
maar het dient gezegd dat de mannen van 
Diest wel enkele keren pech hadden (afwij
kingen van de bal die in feite twee doel
punten kostten, een strafschop gemist). Wat 
de uiteindelijke overwinning betreft — maar 
daarvoor is er nog veel tijd — : wij duimen 
op een van de kleintjes. Hoewel wij goed 
weten dat het een dwaze pronostiek is. 
leder jaar is er in de bekerkompetitie voet
bal wel een klein ploegje dat een hele tijd 
stand houdt. Dit jaar was dat Opitter, een 
provinciaal klubje uit Limburg. Wanneer wij 
hier het verkleinwoord « klubje » gebruiken, 

dan heeft dit alleen op de omvang van de 
klub betrekking. Uit hetgeen wij hoorden en 
zagen in Sporttrlbune, maandag, over Opitter 
blijkt namelijk dat, afgezien van de omvang, 
Opitter een heel grote klub is. Zelfs in pro
vinciale afdeling Is het een heksentoer stand 
te houden zonder aangekochte spelers, en 
ervoor te zorgen dat de kameraadschap in 
de klub zo groot is dat de spelers van tien
tallen kilometer ver naar de training komen, 
dat is een kolossale prestatie. De voorzitter 
vertelde verder waarom hij niet wou weten 
van aangekochte spelers (te duur, en vooral 
en gevaar voor de saamhorigheid) en hij 
heeft meer dan gelijk. Kortom, veel van onze 
kleine klubs zouden wij aanraden zich te 
spiegelen aan het voorbeeld van kleine ver
enigingen, zoals Opitter, en niet aan dat van 
grote kommerciële ondernemingen als An
derlecht of Standard. Zij zullen er veel ver
der mee komen en met veel minder koppijn. 

van 1 tot 5 
Wij hebben verleden zondag een poosje 
staan kijken naar de basketbalwedstrijd 
Peer Waterschei. Wij veronderstellen dat 
het jeugdploegen betrof. Wij hebben niet de 
moeite gedaan ernaar te informeren. Eerste 
zaak die ons opviel : de helft van de toe
schouwers kuisten hun schop af zodra men 
begon rond te gaan met de tiketjes. Niet 
doen, mannen. Tweede zaak : hoe kan men 
ploegen rechthouden met die povere cent 
die men daar rondhaalt. Klak af voor de 
mannen die het toch klaarspelen. Drie : een 
paar kijkers vonden het nodig de scheids
rechters zo een beetje uit te jouwen. Zeer 
ten onrechte. Die jongens deden dat prima. 
Vierde vaststelling — en voornaamste — er 
werd bepaald goed gespeeld, en er werd 
fair gespeeld (waar de strakke, korrekte lei
ding van de ons onbekende scheidsrechters 
zeker voor iets tussen zat). Laatste vaststel
ling : een speler toonde zich wat balorig 
— zonder reden, want de fout die op hem 
gemaakt werd was er een van onhandigheid 
en werd bestraft — en vanop zijn bank werd 
publiek duidelijk gemaakt dat men daarmee 
niet zo blij was, en hij werd trouwens da
delijk vervangen. Zo lang wij staan kijken 
hebben, is hij niet meer op het veld geko
men. En om het in één woord te zeggen : 
dat basketbal op laag niveau Is ons verras
send goed meegevallen. 

proficiat 
Voor de zoveelste keer werd verleden zondag 
te Waregem de zogenaamde cross der jon
geren ingericht. Het is het soort sportmani
festaties waar wij veel voor voelen, omdat 

zij werkelijk gelegenheid scheppen om aan 
massasport te doen. En dat dit in Waregem 
het geval was, blijkt uit het feit dat niet 
minder dan 5000 gelegenheids-atleten hun 
kilometertjes kwamen afmalen. Voor het ver
zorgen van een spektakel is dat natuurlijk 
een veel te grote hoop. Maar het gaat hier 
niet om een spektakel : het gaat hier om 
aktieve sportbeoefening. Dat de uitslagen, 
althans voor degenen die niet tot de eersten 
behoren, niet altijd heel korrekt zijn, zal nie
mand verwonderen met zo'n massa deelne
mers, en niemand zal er ook graten in vin
den. Uitslagen hebben hier veel minder be
lang dan deelnemen, en in die zin zijn cros
sen zoals die van Waregem in feite olimpi-
sche spelen. Veel gelukwensen aan het 
adres van de Waregemse inrichters en aan 
de deelnemers, ongeacht op welke plaats zij 
eindigden. 

ons feuilleton (38) 

eer 
vlaonderen 
vergaat 
door lOZEF SIMONS 
In stoet trekken de oud-strijders door Laardonk. Na de overhandiging van de trikolore-
vlag is het richting kerkhof. Daar zal Jan Broeckx het woord voeren. Hij zai spreken 
over wat er zich achter de Ijzer heeft afgespeeld. Daarna het eetmaal. Dan is Jan da 
deur uit, Clara komt I 

zevende hoofdstuk HET TESTAMENT 

Daar lag Fiorimond onder het koude 
arduin van de nieuwe grafkelder, voor 
de familie van Laar gegraven en ge
bouwd tegen de buitenmuur van het 
koor. En in een goud-afgelijnd vierkant 
stond gebeiteld in gouden letters ; 

Ci-gït 
Ie Baron Fiorimond van Laar 

de Laardonk, 
mort au champ d'honneur 

Ie 16 octobre 1918 a l'age de 23 ans. 
Hij stierf in vrede met God. 

Voor Recht en Vrijheid. 
Leve Vlaanderen ! 

Vóór dit graf, waarin het koude hart 
rustte dat eens zo warm had geklopt 
voor Vlaanderen, voor recht en vrij
heid, moest Jan weer spreken tot dit 
dove publiek van lome onverschilligen, 
tot die elite van oorlogssjacheraars, 
tot die stompe massa bij wie geen kla
re klank van hogere idealen een weer
klank vinden zou. 
Maar weer durfde hij 't niet vertikken 
— waartoe ook ? — en hij sprak met 
gemeten stem zijn aangepaste rede, 
waar nu en dan toch een gloed door
brak : 

Hier liggen hun lijken 
als zaden in 't zand — 
Hoop op de oogst 
O Vlaanderland ! 

of als hij enkele zinnen aanhaalde uit 
Florlmonds testament. 

Weer dreunde de Brabanponne I 
En de baron weende, omdat Jan ge
sproken had van zijn Jongen. Maar Ma-
rie-José, heel mooi in haar zwart rouw
kleed, liep gearmd met een Frans 
kapitein, en Paul, nu al een opgescho
ten knaap, ^luisterde Papa in 't oor : 
,, C'est dommage qu'il n'ait pas parlé 
dans les deux 'angues ! ". 
En de mensen gingen uiteen met de 
opmerking, dat Jan van Toke Broeckx 
zijn weg als advokaat wel maken zou, 
maar dat hij toch wat luider moest le
ren spreken. 

IV 

Te halftwee begon de eetpartij. 
Een kok uit de stad had het feestmaal 
aangenomen tegen 17,50 fr. per man : 
drie tafeldienaars in rok liepen met de 
schotels van de eretafel naar de twee 

vodden 

De oorlog in het Midden-Oosten begint in
vloed uit te oefenen op het sportgebeuren. 
Alvast in het basketbaiwereldje. De ploegen 
uit de oorlogvoerende landen zullen niet 
deelnemen aan de Europese basketbalkom
petitie. Zij zijn door het « bestuur » van hun 
verplichtingen ontslagen. Dit wil zeggen dat 
zij uitgeschakeld zijn. Wat uiteraard een 
« vieze » manier is van iemand van zijn 
verplichtingen te ontslaan. Nu denken wij 
niet dat men zich daar voor het ogenblik in 
Israël of Eqypte veel zorgen zal om maken. 
Maar het lijkt ons we! een beslissing die 
heel de zaak op de helling zou kunnen zet
ten. Als nu Israël en Egypte buitenvliegen. 
wat gaat men dan doen ais andere landen 
ook bij het konflikt betrokken raken ? Er is 
met die bekerkompetitie ook nog een ander 
berichtje, dat echter niets — zo zegt men 
toch — met die oorlog te maken heeft : de 
Russen doen niet mee. Reden : het interes
seert hun niet. Zii gaan liever in eigen land 
wereldkamoinenschanoen en oümrilschp soe-
len voorbereiden Bok'̂  Han eens zo'n formi
dabele kompetitie ineen... 

teevee 

Volgens de foto bestaat er geen twijfel dai 
de aflossing op onze voetbalvelden niet ver
zekerd zou zijn. Talrijk zijn de jonge kpaapjes 
die ervan dromen » doelpunten te scoren » 
en de kans krijgen een voetballoopbaan op 
te bouwen... Dit jongetje heeft zondag alles
zins de kans gekregen een deel van zijn 
droom te verwezenlijken en dat nog wel voor 

de ogen van een talrijk publiek. 

vaarwel 

Wij vernemen het overlijden van de heer 
Lepomme, een voetbalscheidsrechter. Hij 
was zo een beetje een van de figuren van 
ons voetbal destijds, toen hij, als Jonq arbi
ter, blies in de lagere afdelingen. Waarin 
wij speelden. Veel goeds hebben wij bij de 
h. Lepomme nooit kunnen doen. Wij hebben 
altijd gedacht dat hij een •• pik •> op ons 
had. Nu, na zoveel Jaren, weten wij natuur
lijk beter. De arbiter was goed genoeg, maar 
wij waren voor niet veel goed, en toen te 
ezel om het te begrijpen. En wie een pik op 
Lepomme had, dat was de Frans, onze 
« linnekensman ». In de lagere afdeling 
moesten de ploegen zelf voor een lijnrechter 
zorgen. En in Haren sloeg Frans toen een 
off-side, die er inderdaad een was (wij we
ten het nog goed, want het kostte ons een 
goal), en hij kreeg van Lepomme onder zijn 
voeten. Ten onrechte dus. Frans werd « krik
kel », en hij stak zijn vlag tussen de voeten 
van Lepomme in de grond, en hij zei : » Arrè, 
doe het zelf als ge het allemaal best weet ». 
Dat heeft Frans een Jaar schorsing gekost. 
Maar nu, nu hij zelf een uitstekend scheids
rechter is, nu zal hij met even veel ver
tedering terugdenken als wij aan die man 
die nü geen pik meer heeft op ons. Wij 
worden een dag ouder, Frans, er beginnen 
figuren uit onze jonge Jaren te verdwijnen. 

andere, die In hoefijzervorm tegen de 
eerste waren opgesteld, en waaraan 
de zestig jongens, vrienden bij vrien
den, hadden plaats genomen. 
Bidden werd er niet gedaan — uit 
menselijk opzicht tegenover de offi
cieren — en In 't begin waren de jon
gens enigszins verlegen én tegenover 
de eretafel, én tegenover de schone 
tafeldienaars in groot ornaat. 
Doch het Ijs was gauw gebroken. De 
meesten hadden al een potje uit in de 
voormiddag ; na de soep ging er de 
wijn in met lange teugen — wijn op 
bier geeft plezier — en toen de koster 
zijn zwaar lijf op het pianokrukje zette 
en, pinkogend van achter zijn bril, 
' Madeion ' begron te trommelen, zong 
heel de zaal rumoerig mee. 
De roes schoot los. 
Na elk gerecht werden er IJzerliedjes 
opgehaald : Tipperary ; De Meisjes 
van De Panne ; Maar gaat toch niet 
naar Ramskapelle, daar schieten ze 
met schrapnellen... ; en heel de san-
tenboetiek. 
't Ging er lustig toe. 
Aan de eretafel, bij baron en burge
meester, officieren en gemeenteraads
leden, had Jan Broeckx plaats geno
men tussen de brouwer en de Roer-
vogel. 

Die vreemde heren bij de brouwerij, 
die niemand kende, waren afgevaardig
den van een Waals-Franse maatschap
pij, die een trust wou vormen van 
steenbakkerijen. Ze beschikten over 
een ontzaglijk kapitaal, verbonden zich 
een mooi kommissieloon uit te keren 
aan wie, voor hun rekening, fabrieken 
zou kunnen aankopen. Nu de Roervogel 
ook in 't vak ging werken, hij die ho
gerop alle steenbakkers kende zouden 
ze best, zij tweeën, de handen ineen
slaan en samen eropuit trekken, op de 
percenten ! 
Dat werd allemaal gefluisterd achter 
Jans rug met korte, halve zinnen. Jan 
deed of hij niets begreep, sprak inmid
dels met zijn overbuurman, doch hij 
vatte maar al tegoed, dat hier weer, 
als in elk groot nijverheidsbedrijf het 
Frans-Waalse kapitaal de hand ging 
leggen op wat de Kempenaars op eigen 
grond zo moeizaam hadden tot stand 
gebracht. 
De baron en de officieren amuseerden 

zich kostelijk met naar de jongens te 
kijken, die aten en dronken en zongen I 
Jan kreeg hartzeer van al die zielloze 
uitgelatenheid, en toen de brouwer 
zich uit de voeten had gemaakt — hij 
moest verdere afspraak houden met 
de Franse heren — bleef hij ook niet 
lang meer, maar vertrok met de stille 
trom om aan 't station Clara af te ha
len, die met een middagtrein komen 
zou. 

De mannen zongen en dronken, dron
ken vooral ! En de tafeldienaars keken 
met schampere blikken naar de wijn-
bakken. De wijn ging een gang ! 
Er zou zeker tekort zijn, als op de brui
loft te Kana. Maar hier was het de 
Roervogel, die de kruiken weer vulde. 
Hij had het voorzien ! Toen de laatste 
fles uit de laatste bak werd opgediend, 
hield een hondekarretje stil voor de 
binnendeur die uitkwam op de speel
plaats, en, vanwege de Roervogel. wer
den aangebracht : dertig flessen cham-
pagne. 

Ze kenden paal noch perk meer, de 
mannen ; ze haalden de Roervogel 
achter de eretafel uit, droegen hem 
op hun schouders door de zaal, buiten 
de speelplaats rond en terug binnen, 
al brallend : 

Lang zal hij leven — in gloria ! 
Zalig zal hij sterven — in gloria ! 
De hemel zal hij erven — in gloria I 

Daar kwam geen eind aan hun geest
drift. De champagne was alweer op en 
nog altijd zongen ze : 
„Zalig zal hij sterven — in gloria ! ". 
De Roervogel — hij alleen was de 
man om er nog orde onder te krijgen 
— stond recht en vroeg of ze nu allen 
ordentelijk naar de danszaal, de oude 
kerk. wilden gaan. 
Ze wisten immers wel. dat daar de 
feestelijkheden zouden besloten wor
den met een uitvoering van vaderland
se liederen door de schoolkinderen, 
en een redevoering door de burge
meester, 't Was ruim halfvier, dus 
hoog tijd, want te vier uur zouden de 
orgels en het volksfeest losbreken ; 
bal in al de lokalen, en mochten ze 
zich voegen bij de vierende menigte. 
De officieren en de baron waren al 
een tijdje vertrokken : nu voelden de 
jongens zlch^. helemaal op hun gemak. 

(vervolgt) 

ZATERDAG 10 NOVEMBER 
BRT 1 
# 13U.30 : Herinneringen aan Boekarest. Do. 

kumentaire. 
O 14U.45 : Tarzan en de Amazone. Speel

film. 
O 16U.00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00' : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Star Trek. 
O 18U.55 : Reksio. 
O 19U.05 : Doorgaand verkeer. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O '20U.10 : De Dick Emery-show. 
O 20U.40 : Hitjournaal. Schlagers en populai

re melodieën uit de jaren 1910-1918. 
• 21U.25 : Echo. 
O 21U.55 : Mannix. 
O 22U.45 : TV-Nieuws. 

ZONDAG 11 NOVEMBER 
BRT 1 
O 10ü.30 : Eucharistieviering vault Berchem. 
O 14U.30 : Voor boer en tuinder. 
O 15U.00 : Professor Balthazar. 
O 15ü.10 : Binnen en buiten. 
9 17U.15 : Bezoek aan het slagveld. Oud-

strijders uit de Eerste Wereldoorlog be
zochten de plaats van het maartoffensief 
1918. Programma van de Deense TV, ver
volledigd met een eigen bijdrage waarin 
twee Vlaamse oudstrijders aan het woord 
komen. 

O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
9 18U.46 : Ourthe en Aisne. Dokumentalre. 
O 19U.13 : Butler en kok. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Rikketikketak. TV-spel in de reeks 

« Hendrik Conscience vertelt ». 
O 21U.35 : Under the Ragtime Moon. Ierse 

bijdrage voor de Gulden Zeezwaluw '73. 
O 22U.05 : Een vreemde melodie. Muzikaal 

tijdsbeeld van de periode 1900-1914. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

MAANDAG 12 NOVEMBER 
BRT 1 
O 14U.00 : 
O 18U.00 : 
O 18U.05 : 
O 18U.30 : 
O 18U.40 • 
• 19U.10 : 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
Tsjin-Tsjin. 
Volksuniversiteit. 
Avonturen aan de Zuidpool. Do-

kumentaire. 
O 19U.35 . 
O 19U.10 : 
O 19U.45 
O 20U.10 
O 20U.20 

logsfilm 
O 23U.00 
BRT 2 
O 19U.10 
O 19U.33 
• 20U.20 

Zoeklicht. 
Sporttribune. 
TV-nieuws. 
Nationale loterij. Trekking. 
Het bal der vervloekten. Oor-

. 
TV-nieuws. 

Sporttribune. 
Korte film. 
Juliana, koningin der Nederlan-

den (1948-1973). Dokumentalre n.a.v. haar 
25-jarig 

• 21U.50 
O 22U.20 

regeringsjubileum. 
Een land zoekt zijn evenwicht. 
Vergeet niet te lezen. 

DINSDAG 13 NOVEMBER 
BRT 1 
O 14u,00 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
O 19U.05 
O 19U.45 
O 20U.10 
# 21U.05 
• 21U.55 

toen... 
leven. 

O 22U.55 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Het grote koraalrif. 
Tienerklanken. 
Kijk en kook. 
TV-nieuws. 
Bartje. 3e aflevering. 
Schippers. Sociale dokumentalre. 
Inspraak 73. « Ik was 18 jaar 

». Een ex-gevangene vertelt zijn 

TV-nieuws. 

WOENSDAG 14 NOVEMBER 
BRT 1 
O llu.45 : Rechtstreekse reportage van het 

huwelijk van Anne van Groot-Brittannië 
met Mark Phillips. 

O 16U.30 : Jevanjong. 
O 17U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.53 : Volksuniversiteit. 
O 19U.20 : Politieke tribune. (BSP). 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Mary's Magazine. 
9 21U.25 : Konfrontatie. 
O 22U.10 : Horen en zien. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 15 NOVEMBER 
BRT 1 
O 17U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
# 18U.30 : Jonger dan Je denkt. Intervleuw 

met Amedee Verbruggen, oud-strijder, 
over zijn belevenissen tijdens de eerste 
wereldoorlog. 

O 18U.50 : Krea-tv-tijd. Postzegels. 
# 19U.10 : Uit de dierenwereld. Bevers. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Agent van politie. TV-film. 
O 21U.30 : Première. 
O 22U.10 : Gastprogramma. De socialisti

sche gedachte. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 16 NOVEMBER 
BRT 1 
O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 ; Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Bobek en Lolek. 
O 18U.15 : Verkeersveiligheid. 
O 18U.20 : Volksuniversiteit. 
O 18U.50 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.03 : Katoliek-godsdienstige uitzending. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Sam, 
9 21U.00 : Face a face. Met prof. Mandel en 

prof. Mark Eyskens. 
O 22U.15 : Fesitval van Vlaanderen 1973. Bel

gisch kamerorkest. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 
BRT 2 
O 19U.03 : Mac en Lee. Korte jeugdfilm. 
0 19U.15 : De beklimming van de Eiger 

Nordwand. Dokumentalre. 
0 21U.00 : Panorama. 
9 21U.45 : De « grote televisie •>. Onderzoek 

naar de evolutie in film en bioscoop onder 
invloed van 20 jaar TV. 
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TOPKWISAVONDEN IN ARR. ANTWERPEN 

De vrijdagen 26 oktober en 2 november '73 zijn, buiten de politieke aktiviteiten 
van VU-arr. Antwerpen, werkelijk « ontspannings-toppers » geworden. Vijftien vol
waardige en knappe kwispioegen (14 afdelingen en 1 Vujo-arr.) brachten spanning 
en sfeer in de tot twee maal proppensvolle feestzaal van het «Dortmunder Thierbrau-
Hof » te Kontich. Zowel bij de vragen over binnenlandse aktualiteiten, letter
kunde, Vlaamse gedachte, sport, toerisme en folklore in Vlaanderen, buitenlandse 
aktualiteiten, als de visuele, auditieve en raket-vragen, bewezen de deelnemende 
ploegen (en supporters) bij de zaak te zijn. Onder de kundige leiding van kwis- en 
jury-voorzitter de heer Luc Hofkens (de simpatieke TV-kwiskampioen) en juryleden, 
de heren Arthur De Bruyne, Remy Schevernels, André Van der Borght en Wim Claes-
sens ; met de welbespraakte kwismasters, de heren Dries Dekindt en Walter Ver
hulst en de heer Frangois Christeyns aan de klok, kon het niet anders dan een 
« voltreffer » met een uitstekende en vlotte organisatie worden. 

Enkele ploegen wisten zich vrij spoedig als zeer sterk op het voorplan te kwissen, 
niettegenstaande de allesbelovende inzet van alle ploegen. Kwam als onklopbare 
overwinnaar op de eerste plaats, de kwisploeg-afdeling Kontich, met 118 punten. 
Tweede werd Borgerhout, derde Mortsel. Ook de andere twaalf ploegen wezen ge
prezen voor het behaalde resultaat, waardoor de meesten bewezen hebben voor een 
komende gelegenheid « geduchte konkurrenten » te zijn met grote kansen. 

Het arr. bestuur wenst de kwisploeg-afdeling Kontich een welgemeend proficiat 
bij deze behaalde overwinning, en betrekt zeer graag alle deelnemende ploegen bij 
deze wensen ; zowel voor de geleverde medewerking, inzet en behaalde resultaten. 

Een speciaal dankwoord aan dhr. Luc Hofkens en zijn juryleden, klok en kwismas
ters. De prijsuitreiking van deze arr. kwiswedstrijd zal, zoals reeds vroeger mede
gedeeld, tijdens ons arr. « Herfstbal » geschieden op 17 november '73. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr.) 
VVM 

« Fusies van gemeenten ». Alle mandata
rissen en afdeijngsbestuursleden, nodigen wij 
hierbij uit tot onze e.k. VVM-avond, op dins
dag 27 november a.s., te 20 u. 30 te Merksem 
in zaal . Tijl •, Bredabaan. Als bevoegd spre
ker van het Dosfelinstituut zal volksvert. An
dré De Beul handelen over het aktuele onder
werp • De fusies van gemeenten •. Alle af
delingsbestuursleden en mandatarissen zijn 
daar aanwezig. Deze mededeling is hierom
trent de énige berichtgeving. 
PAMFLETTEN-AKTIE 

Een dertigtal arr. kaderleden begonnen op 
zondag 28 oktober II. te 10 u. aan de . pam-
fletten-aktie » in zeven Kempische gemeen
ten van het kanton Zandhoven. Deze flink 
georganiseerde aktie kende een vlot verloop. 
Rond het middaguur was deze zeer geslaagde 
« kantonale-bus-aktie », met een verspreiding 
van vijf duizend pamfletten en duizend (gra
tis] . Wij .-nummers, een plus-punt in onze 
arr. propagandawerking geworden. Het arr. 
bestuur dankt van harte de kaderleden voor 
deze spontane en doeltreffende inzet. 

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

Het VU-arr. bestuur Antwerpen heeft het 
genoegen u en uw familieleden vriendelijk 
uit te nodigen tot het groots « VU-arr. Herfst
bal - Nacht van de Vriendschap » op zaterdag 
17 november e.k. te 2; 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. 

HERNIEUWING LIDKAARTEN 1974 
Ze zijn er. Bestuursleden of afgevaardigden 

zullen ze bij u thuis aanbieden. Zit u steeds 
bij de buren, laat onze mensen dan geen drie 
keer vruchteloos aanbellen. Stort uw lidgeld 
10 fr., of loop langs het sekretariaat. 
MEETING 

vu-meeting op 18 december in de Handels
beurs te Antwerpe.n. 
KVO 

Woensdag 28 november. Hebt u nog geen 
kaarten ? Tel. 36.84.65. 
GALABAL 

• Vroeger en Nu » voor de 6de maal. Har
monie, Antwerpen. 16 februari 1964. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat, Wetstr. 12. 
's Maandags zitten de volksvert. De Beul, Mat-
theyssens of De Bruyne. Financiële proble
men hebben we zelf. Alle andere moeilijkhe
den hopen we met u op te lossen. 
KOO 

Voor Antwerpen Stad. telefoneer voor af
spraak met De Boel 33.97.90 of De Laet 
38.66,92. 

BOECHOUT-VREMDE 

AARTSELAAR 
NELLY MAES 

Op vrijdag 16 november te 20 u., houdt 
volksvert. Nelly Maes een voordracht in het 
lokaal Rodenbach, Kapellestr. 19, over « De 
huidige taak van een Vlaamse partij •. Ieder
een is hartelijk welkom. 

NA VIER UUR 'S MORGENS... 
...was het, toen met zachte hand de laatste 

feestvierders moesten worden buitengekeerd. 
En of de leeuwen gedanst hebben ! Wegens 
de konkurrentie ontbraken wel enkele beken
de gezichten. Toch liepen zaal en dansvloer 
boordevol. 
MAAR.. 

Zoals volksvert. R. Mattheyssens het in 
zijn begroeting zei : leeuwen mogen plezier 
maken, als zij niet vergeten te vechten. Aan 
het werk nu voor de leden- en abonnementen-
slag. Alle Inlichtingen bij Fred Entbrouxk 
Kapelleveldstr. 3, Boechout. 

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTEN 

We kennen nog enkele VU-leden, gepensio
neerd. Het abonnementsgeld op . Wij • is 
voor hen een hele zware dobber. Doe u eens 
een goede daad. Stort ons 350 fr. We bezor
gen het abonnement met vermelding van 
schenker. Storting op onze bankrekening KB, 
Carnotstr., Antwerpen, nr. 404-3036801-74 
KONTAKTBLAD 

Afdelingsblad deze maand in alle bussen 
van de 6de en 7de wijk. Een gezonde wande
ling voor onze vaste bussers, met als bedrij-
vigste de h. en mevr. Bachot. 
ROZEMAAI 

De nieuwe woonkompleksen op Schoon-
broek werden bedeeld met onze brochure 
« Ze zeggen dit en ze zeggen dat . . De tan
dem Madereel-Willemen-Vande Pas is daar 
niet te kloppen 
GESCHENK-CHEQUES 

Tot eind 1973 krijgt nog elk nieuw lid te
vens een chequeboekje voor een waarde van 
9.895 fr. De cheques kunnen bij onze reklame-
voerende VU-aanhangers verhandeld worden. 

BORGERHOUT 
DIKSMUIDE 

De VU-jongeren leggen morgen zondag 11 
november een bus in naar Diksmuide voor 
de dag van de vrede. Alle VU-leden en sim-
patisanten kunnen deelnemen : 150 fr. Haast 
u om in te schrijven bij Vujo-verantwoorde-
lijke Van Nispen of op het VU-sekretariaat 
bij mevr. Van Geert, tel. 36.68.29. 
NAAR HET KONGRES 

Op zondag 25 november legt ook de Vujo 
een bus In naar het kongres te Oostende. Ver
trek te 7 u. 30 aan het Gemeentehuis of te 
8 u. aan de Te Boelaerlei. Inschrijvingsprijs : 
95 fr. U neme kontakt op met Vujo-verant-
woordelijke Walter Van Nispen, tel. 36.93.69 
of met mevr Van Geert, tel. 36.68.29. 
ARR. HERFTSBAL 

Ook Borgerhout zal goed vertegenwoordigd 
zijn op het arr. herfstbal op zaterdag 17 no
vember in het Alpheusdal te Berchem. U kunt 
de kaarten hiertoe aanschaffen bij al onze be
stuursleden (60 fr.) 
LUCHTHAVEN DEURNE 

Een samenvatting van de spreekbeurt van 
dr Goemans over de . uitbreiding luchthaven 
Deurne • kunt u bekomen bij aanvraag aan 
Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 tel • 
36.59.67. • • 

LEDENVERGADERING 
Gaat door op vrijdag 16 november a.s. te 

20 u. 30 in de Nieuwe Carnot. De heer direk-
teur Palinckx zal ons komen spreken over de 
VAB - Wacht op de Weg. 
TENTOONSTELLINGEN 

Het loont de moeite een bezoek te bren
gen aan de gemeentelijke feestzaal waar de 
heer Van Lancker zijn schilderwerken ten 

VOLKSUNIE 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

« Nachf van de Vriendschap » 
ARRONDISSEMENTEEL 

HERFSTBAL 
Zaterdag 17 november 1973 *e 21 uur 

Deuren : 20 uur — Orkest : |ef DERWEY 

Plaats : Feestzaal « ALPHEUSDAL » 

F. Williotstraat 22 Berchem. 
TOECANCSKAART : 60 F. 

Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden 

J\^^^é 

toonstelt. 
Ook vragen we graag uw aandacht voor de 

tentoonstelling van onze vrienden Marie-José 
Wené en André Wené die de zaterdag en de 
zondag tot en met 25 november hun werken 
tentoon stellen in Kunstgalerij . Tolhuis », 
Tolhuisstr. 70 te Schelle. 

BOOM 
SCHEPAVOND 

Op 10 november verwachten wij alle vrien
den van de Vlaamse club on 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 
DIENSTBETOON 

Al onze mandatarissen staan steeds ter 
uwer beschikking : 

Peer Van Nuffelen, gemeenteraadslid, Cor-
iuylei 24, tel. 21.60.33. 

Staf Kiebooms. voorz. KOO, L Hendrickx-
lei 20, tel. 21.61.98. 

Jef Denil, lid KOO, Jan Bosstraat 4, tel 
21.01.91. 

Frans Van Looveren, lid KOO, Akkerdonk-
straat 11, tel. 21.48.21. 

ARR. VU-HERFSTBAL 
Zaterdag 17 november, Alpheusdal, Ber

chem. Wij zijn er allemaal. Kaarten bij alle 
bestuursleden. 

BRASSCHAAT 
10 NOVEMBER - JOEPIE WE BALLEN 

In het Drieheem, Rerum Novarumlaan, om 
20 u. 30. Met een tof orkest en uw beste 
beentjes dansen we de hele avond en een 
stukske nacht. Breng al je vrienden mee. en 
heb je geen kaarten, wij hebben er nog wel. 
Tot ziens op heden zaterdag ! 

DUFFEL 
WELKOM 

Wie houdt van een hartig hapje, een vrien
denatmosfeer en een stevige speech van sen. 
Jorissen, schrijve voor 12 november in voor 
het« etentje • van ons gratis blad « Vrij Uit », 
de vrije oppositiestem in Duffel. Adres : Elza 
Van den Bergh, Ganzenkoor 21, tel. 32319. 
Dit etentje gaat door op 17 november om 20 
u .In het Gildenhuls. Slechts 165 fr. voor een 
overvloedig maal en al de rest. 

EDEGEM 
HUWELIJK 

Wij feliciteren de familie Berteloot en na
tuurlijk zeer biezonder de jonggehuwden zelf. 
Leen Berteloot trad in het huwelijk op 27 ok
tober. 
NAAR HET KONGRES 

Wie mee naar Oostende wil voor het kon
gres en over geen vervoer beschikt, neme 
kontakt op met de voorzitter. (Drie Eikenstr. 
70, tel. 57.33.51). 
VUJO 

Er schijnen kaboutertjes op tocht geweest 
te zijn in Edegem. Zij toverden op een nacht 
een massa affiches met • Unitarisme = 140 
jaar verdrukking ; federalisme = vrijheid 
voor Vlaanderen • op borden en muren. Het 
gemeentepersoneel werd 's anderendaags ge
promoveerd tot schoonmaakploeg. 

EKEREN 
HERFSTBAL 

Het arr. « Herfstbal • zal plaats vinden op 
zaterdag 17 november om 20 u. in de feest
zaal . Alpheusdal •, F. Williotstr. 22 te Ber
chem. Kaarten te bekomen op het VU-sekre
tariaat, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. jnkom-
kaart : 60 fr. Warm aanbevolen I 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Zal plaats hebben te Oostende op zaterdag 
24 en zondag 25 november. Belangstellenden, 
houd die datum vrij I 
KVO-AVOND 

Woensdag 28 november, richt de afdeling 
VU-Antwerpen weer een KVO-avond in. Het 
KVO-gezelschap brengt • La Bohème •. Kaar
ten op het VU-sekretariaat, Wetstr. 12 te 
Antwerpen. Tel. 36.84.65. 
. VLAANDEREN NATIONAAL . 

Is de naam van de nieuwe suksesvolle LP-
plaat, gezongen door het Ekers Gemengd 
Koor • Con Amore ». Twaalf Vlaamse strijd
liederen. Zeer warm aanbevolen aan ieder 
VU-lid of lezer(es) van « Wij •. Prijs : 225 fr. 
Inlichtingen te bekomen op het VU-sekreta
riaat, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

KONTICH 
ZITDAG 

Volksvert. R. Mattheyssens houdt zitdag 
op woensdag 14 november te 19 u. in het 
lokaal Alcazar. Assistentie van gemeente
raadslid Jef Steurs. 
ARR. BAL 

Tijdens de voorbije arr. kwis-avonden heeft 
Kontich zich schitterend verdedigd. We wer
den nr één op 17 ploegen. Proficiat mannen ! 
Op het arr. bal zal de prijsuitreiking geschie
den. Een reden te meer om erbij te zijn. 
Kaarten nog te bekomen bij onze bestuurs
leden Jos Totté, tel. 57.34.33 en Luc Defossé, 
tel. 57.31.31. 

VU-KONGRES - OOSTENDE 
Er werd door onze afdeling 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. 
ST-NIKLAAS-RONDGANG 

Het muziekkorps . De Groene Kapel • 
richt van 30 november tot 6 dece.mber een 
St-Niklaas-rondgang in. De brave Sint zal in 

eigen persoon aan de kinderen het speelgoed 
overhandigen dan hen toekomt. Inschrijvin
gen (80 fr.) voor 25 november in lokaal Alca
zar, Mechelse stwg 22, tel. 57.13.52. Opgelet: 
duidelijk vermelden wanneer u een bezoek 
van de Sint wenst. , 
GESPREKSAVOND 

« De internationale handel en de ontwikke
lingslanden » : onder dit tema richt de 
Vlaamse kring een gespreksavond in op don
derdag 15 november te 20 u. 15 in de Magda-
lenazaal. Spreker : dr. Mathew Tharakan (In
dia), wetenschappelijk medewerker van het 
centrum Derde Wereld. 

MARIEKERKE 
BAL 

Jaarlijks Volksuniebal op zaterdag 17 no
vember. 

MECHELEN (Arr.) 
NAAR H.'-y KONGRES 

Wie mee wil met gemeenschappelijke auto
bus naar ons kongres te Oostende schrijve in 
voor 20 november bij Staf Luyten, Ganzenkoor 
21, Duffel. Tel. 015/32319. Nadere inlichtingen 
daar over stopplaatsen en uren, zowel voor 
zaterdag 24 als zondag 25 november. 

MERKSEM 
VROUWENVERGADERING 

In onze mededeling in het nummer van 27 
oktober, vergadering van onze vrouwenafde
ling, bij het vermelden van de funkties der 
bestuursleden, werd de naam van onze me
dewerkster en sekretaresse van de vrou
wenafdeling Liliane Vermeulen, echtgenote 
Leo Eeckhaut, vergeten. Bij deze is onze ver
getelheid hersteld en Liliane zal het ons niet 
ten kwade aanrekenen. 
FELIX TIMMERMANS TRIPIEK 

Het is een gebeurtenis voor onze gemeen
te gevi/orden, de opvoering van de Felix Tim-
me-mans Triptiek, het werk van onze vriend 
en medelid Jos. Van der Veken. In een natio
nale prijskamp, uitgeschreven door de Kul-
tuurraad van Merksem, behaalde onze vriend 
Jos. Van der Veken de eerste prijs. Het was 
geen gemakkelijke opdracht, een kijkspel te 
schrijven over het werk en de persoon van 
de Fé. Het resultaat was ongewoon. In een 
doodstille zaal zat een ingetogen publiek te 
kijken en te luisteren. Soms ontroerd en dan 
weer meelevend suikerzoet verbaasd. 

Jos, het was een sukses. Het is een suk-
ses, waar honderden mensen van deze tijd, 
met de handen op mekaar zaten maar niet 
durfden Hoppen, de een voor de ander niet, 
om de sfeer niet te schaden. Proficiat, Jos, 
onze beste gelukwensen I 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 1974 

Onze bestuursleden en werkleiders doen 
de ronde om de nieuwe lidkaarten 1974 aan 
te bieden. Wij vragen onze leden deze men
sen goed te willen ontvangen. Wat meer is, 
doe ook iets, en kijk eens rond in uw onmid
dellijke omgeving bij familie, vrienden of 
kennissen, of er geen nieuw lid of bijlid 
op te schrijven is. 
KERSTFEEST 1973 

Door de zorgen van onze vrouwenafdeling 
zal ook dit jaar een kerstfeest aangeboden 
worden aan de kinderen en kleinkinderen van 
onze leden. De groten mogen weten dat de 
rekening die de goede Sint en het Kerst
mannetje ons leder jaar aanbieden als maar 
groter en groter wordt, daarom vragen wij, 
wie iets wil schenken..., alles wordt in dank 
aanvaard. Wij dringen er voornamelijk op aan 
dat de deelnemingslijsten die toegestuurd 
worden aan alle leden, tijdig en duidelijk In
gevuld terug Ingezonden worden. Kinderen 
die iets kunnen voordragen, dans, muziek, 
voordracht of zang kunnen inschrijven in Tijl, 
of bij een van de bestuursleden. 

MORTSEL 
DERDE PLAATS 

Met sukses wist onze deelnemende afde-
lingsploeg, bij de . Arr. kwiswedstrijd » de 
derde plaats te behalen met 106 punten. Pro
ficiat voor onze . Mortselse VU-kwissers » 
en de talrijke supporters die hen vergezelden 
in het Thierbrau-Hof te Kontich 
ARR. HERFSTBAL 

Hebt u reeds uw toegangskaarten (50 fr.) 
voor het . reuze herfstbal » van VU-arr. be
stuur Antwerpen. Zaal « Alpheusdal ». Wil
liotstr. te Berchem, op zaterdag 17 novem
ber a.s. te 21 u. Bestel uw toegangskaarten 
nog onmiddellijk bij een onzer bestuursleden 
of bij arr. sekretaris Wim Claessens, Pastoor 
Deensstr. 19, Mortsel, tel. 55.39.09. 
JAARLIJKS BAL 

Wij verwachten al onze Mortselse • Wij .-
lezers en leden en simpatisanten op ons VU-
afdelingsbal van zaterdag 24 novembe- e.k. 
te 20 u in het . Centrum Si.nt Lodev/iik -. 
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, v/aar 3ui-
do Michiels. Frans De Meulemeester en Jos 
De Koek ter beschikking zijn elke vrijdaa 
vanaf 20 u. 

NIJLEN 
BAL 

Op 10 november in de gemeentelijke turn
zaal. Deuren om 20 u. Van harte welkom ' 
MUZIEKAVOND 

Op 17 november in zaal Nilania, Kesselse 
stwg. De VU-fanfare Kempenland opent de 
parade om 19 u. 

OUD-TURNHOUT 
GEBOORTE 

Oprechte gelukwensen aan Luc en Maaike 
Dhondt-De Vare bij de geboorte van hun eer
ste kindje Gerlinde. Onze welgemeende feli
citaties eveneens aan de gelukkige meter 
en peter. 

PUTTE 
AKTIE 

In de maand oktober hebben propaganda-
ploegen van de afdelingen Koningshoolkt, On-
ze-Lleve-Vrouw-Waver, Katelijne-Waver en 
Duffel de hun opgegeven straten in de ge
meente Putte . uitgekamd • mst wize propa-
fandabrochure. Een reeks Interessante kon
takten werden gelegd die In de naaste toe
komst de werking In deze gemeente kunnen 
verbreden. 

WILRIJK 
INFORMATIESTAKING 

In een speciale permededeling hebben wIJ 
uitgelegd waarom wij er tijdens de laatste 
gemeenteraadszitting toe beslootten de volle
dige agenda onbesproken te Jaten, ook al 
waren er verschillende interessante punten. 
In het kort kwam onze argumentatie erop 
neer, dat het niet opgaat de politie In te 
zetten om politieke meningverschillen uit te 
vechten. Want op de keper beschouwd had 
de ondervraging van onze mandatarissen niets 
te maken met de kern van de zaak : nl. of zij 
bij de gwraakte plakbeurt rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrokken waren geweest. Dit 
stond namelijk voor iedereen buiten kijf. Het 
was er burgemeester Kiebooms alleen om te 
doen weerwraak te nemen voor de stekelige 
brief verschenen in . Scherp Gezien • van 
oktober. Meer moest er niet achter gezocht 
worden. En dat was een krachtdadig protest 
overwaard, dachten we... 

WOMMELGEM 
WEEKBLAD - WIJ . 

Nog steeds onmisbaar I Bovendien, ter ge
legenheid van het 20-jarig jubileum van de 
Volksunie, vanaf januari 1974 een « nieuwe . 
" Wij ». U mag hem niet missen. Wie om wel
ke reden ook « vergat » te hernieuwen, doet 
het nu ! Straks moeten onze « propagandis
ten " dan wat minder op stap. Hun dames 
danken u bij voorbaat. 

HERNHFUWING LIDKAARTEN 1974 
Zoals steeds vlot verlopen. Dank voor het 

goed onthaal. 
VLAAIENSLAG 1973 

Tijdens de maand november wordt uw be
stelling genoteerd, op zondag 9 december bij 
u thuis bezorgd. Dank u Sint Niklaasje. 

ARR. KWIS 
Vijftien deelnemende ploegen betwisten 

onder mekaar de palm. Na een spannende en 
aangename strijd behaalde « onze » kwls-
ploeg een mooie 10de plaats. Nu reeds zegt 
Wommelgem : « tot volgend jaar I ». 

ARR. HERFSTBAL 
Kaarten voor dit herfstbal aan 60 fr. bij : 

Staf Van Looveren. Welkomstr. 116 en E. Van 
Parijs, Ternesselei 101. 

VERJAARDAG FRANS KEMPENAARS 

Vorig jaar vroegen In ons blad aan
dacht voor de heer Fons Kempenaars 
die in het rustoord te 's Gravenwezel 
verblijft en graag in kontakt met de 
buitenwereld wil blijven. Daarom ver-
zochtenwe onze lezers, hem op zijn 
verjaardag een kaartje te sturen. De 
plaatselijke VU — die Fons zowat als 
haar beschermeling beschouwt — ver
zocht ons deze week, andermaal een 
« kaartjesaktie Fons Kempenaars » te 
lanceren, daar hij vandaag zaterdag 10 
november verjaart, oproep waaraan 
we heel graag gevolg geven, met de 
hoop dat onze lezers en vrienden Fons 
royaal zullen bedenken met een vrien-
rienv\fens. De VU 's Gravenwezel 
dankt van harte bij voorbaat. 

BRABANT 

Prov. meeting in zaal Meli-Heyzel 
op dinsdag 4 december om 20 u. 
Sprekers : de volksvertegenwoor
digers Anciaux en Coppieters. 
De afdelingen zorgen nu reeds voor 
een viot vervoer naar deze belang
rijke bijeenkomst. 

DOSFELAKTIVITEITEN 

iN BRABANT 
Het Dl Brabant heeft samen met het 

Centrum voor Gemeentebeleid het twee
de deel van de cyclus voor gemeente
raadsleden als volgt samengesteld : 

Zaterdag 17 november e.k. : studiena
middag over de KOO : Doelstelling en 
werking door mej. Van Campenhout, lid 
KOO Gent, aanvang : 14 u. Einde : onq. 
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 bankre.kening 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. 

10 november : Vujo-kaderdagen, Vlaamse 
Leergangen. Leuven (vanaf 14 u.). 

16 november : samen met VU-arr. Brus
sel tijdens arr. raad : inleidende vergade
ring over de samenvoeging van gemeenten 
door de heer Servaes uit Mechelen. 

1 november :'studienamiddag over KOO, 
Vlaamse Leergangen, Leuven (vanaf 14 u.). 

29 november : afronding ciklus voor 
gemeenteraadsleden met praktische be
spreking van een werkelijke gemeente
begroting door R. Overloop (schepen) te 
Leuven (lokaal nog niet vast). 

30 november : samen met VU-arr. Leu
ven tijdens arr. raad : inleidende vergade. 
ring over samenvoeging van gemeenten 
door de heer Servaes uit Mechelen. 
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AKTIE VU-PAJOTTENLAND 
Om niet nutteloos brandstof te verbruiken 

zal de geplande betoging door het Pajotten-
land niet plaatshebben. Tevens wordt de 
voorbereidingsvergadering op 13 november in 
ons lokaal naast de « Select » afgelast. Dr. 
J. Valkeniers en het bestuur der afdeling dan
ken iedereen die de aktie steunde. 

Let wel : uitgesteld, maar niet vergeten ! 
Tot binnenkort. 

ASSE (Fed.) 
FEDERATIERAAD 

Op woensdag 14 november is er federatie-
raad i.h. gemeentehuis van Asse om 20u. Alle 
kaderleden worden op deze belangrijke zit
ting als « publiek » verwacht. Kom onze man
nen aanmoedigen ! De federatieraadsleden en 
het politiek komitee worden om 19 u. stipt 
verwacht ten huize van Juul Van Dooren, Mar-
lier 1, Asse, om de agendapunten te bespre
ken. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
KLEINKUNST 

Aan alle liefhebbers van kleinkunst en 
folklore : zaterdag 1 december te 20 u. in 
zaal Fauna-Flora, liekesavond met de Kadul-
len en de Vlier u aangeboden voor 50 fr. 

BEERSEL-LINKEBEEK-DRQGENBOS 
UITSLAG TOMBOLA 
400 - 561 - 673 • 825 - 879 - 559 - 838 - 853 
828 - 872 - 841 - 792 - 542 - 111 - 611 - 695 
621 - 329 - 356 - 678 - 292 - 912 - 641 - 714 
759 - 793 - 845 - 729 - 816 - 794 - 800 - 801 
667 - 690 - 560 • 804 - 772 - 772 - 581 • 25 
891 - 892 • 730 - 817 - 543 - 842 - 322 - 293 
805 - 847 - 998 • 367 - 886. 

De prijzen kunnen afgehaald worden bij 
Willy Smulders, Rollebeekstr. 83. Beersel. 

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 
JAARLIJKS ST-CECI LI A-FEESTMAAL 

Het jaarlijks St-Cecilia-feestmaal van de 
Vlaamse muziekvereniging in de hoofdstad 
zal dit jaar worden aangeboden op zaterdag 
1 december te 18 u. in de feestzaal « Gup », 
(bij de h. Willy Vanroose), Kerkstr. 77 te St-
Agatha-Berchem (nabij Gemeenteplein, Gent-
sestwg en kerk te St-Agatha-Berchem. Auto
bus 85, trams 19 en 62). Deelnemingskosten 
slechts 250 fr. per persoon, bediening en BTW 
Inbegrepen Inschrijvingen onherroepelijk af
gesloten op donderdag 22 november. Inschrij
vingen bij één van de bestuursleden, of via 
postrekening nr 452920 of Kredietbank rek. 
nr 435-8091819-62 t.n.v. Vlaamse Harmonie 
Peter Benoit Brussel, p/a Guido Knabben. de 
Levis Mirepoixlaan 2, 1090 Brussel. 

DIEST (Kant.) 
VOS 

Zondag 11 november herdenken de VOS 
van het kanton Diest alle slachtoffers van 
beide oorlogen, ook de talrijke doden van de 
zinloze strijd die op zovele plaatsen nog al
tijd voortduurt. Zij zullen ook twee oudstrij-
ders van 1914-18 herdenken, die hen dit jaar 
voor eeuwig verlieten, nl. Corneel Van Cam-
penhout en Marcel De Vos. Programma : 11 
u. : h. mis in de kerk Ste Martha, Langenberg, 
Molenstede ; 13 u. : middagmaal in Berken
hof, Molenstede ; 14 u. 30 : korte vergade
ring : 15 u. 30 : gezellig samenzijn met tom
bola 

DUISBURG 
BAL 

Zaterdag 17 november richt de afdeling 
haar eerste groot bal in in de zaal Derom, 
Kerkplaats, Duisburg. Eerste dans om 20 u. 
Stemming met het orkest •• The Nils ». 

EVERE 
PENSENKERMIS 

Deze heeft plaats op zaterdag 17 november 
vanaf 19 u. 30 in de zaal Everest, Dekoster-
str. 38 (bij terminus tram 55). iedereen is "an 
harte welkom. 

Ziekenfonds 
BRABANTIA 

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. 

HERENT 
DANSAVOND 

De voorverkoop van kaarten verloopt schit
terend. Dank voor de simpatie die ons overal 
betoond werd. Ons dansfeest wordt 'n enige 
gelegenheid tot kennismaking met vele 
Vlaamse vrienden uit Herent. 10 november, 
zaal •• Ouden Tijl » (station Herent). 
VOLKSVERGADERING 

Wat gaat er gebeuren ? Welke gemeenten 
« horen » bij elkaar ? Hebben de kantons-
grenzen nog zin ? Over dit alles kan je heel 
'wat vernemen tijdens onze volksvergadering. 
Iedereen krijgt de gelegenheid om vragen 
te stellen. Toegang gratis. Zaal « Aroma », 
Mechelsesteenweg 471-473, op dinsdag 20 
november te 20 u. 

JETTE 
BAL 

Van harte welkom op het bal van VU-Jette 
op zaterdag 17 november in zaal Exelcior, 
Kard. Mercierplein te Jette. Deuren om 20 u. 
30. Orkest « The May Jins ». 

LEUVEN (Arr.) 
20 JAAR VOKLSUNIE ! 

De VU van het arr. Leuven zal de feeste
lijkheden omtrent het 20-jarig VU-bestaan in
zetten met een groots jubileumdansfeest op 
zaterdag 12 januari 1974 in de Salons Geor
ges te Leuven. De feestkommissie is volop 
bezig aan de voorbereiding ervan en hoopt 
op de medewerking van alle afdelingen in 
het arr om van dit feest uiteindelijk iets te 
maken waarover men nog lang zal spreken. 
Een oproep wordt via deze weg gedaan aan 
alle kaderleden en simpatisanten voor on
derstaande punten : 

Affichen : Een prachtige affiche werd ont
worpen door Guido Holemans uit Aarschot. 
Eerstdaags komt deze van de pers. Gevraagd 
wordt dat leden en simpatisanten een exem
plaar voor hun raam zouden hangen. Het is 
meteen een stukje extra propaganda voor 
de VU. Nu reeds kan men ze aanvragen via 
Willy Somers, Klappijstr. 55, Molenstede, tel. 
013/326.69. 

Tombola : Voor de tombola worden een 
massa prijzen voorzien. Vanzelfsprekend is 
elke gift van harte welkom. Geef een sein
tje aan André Van Hoof, Overwinningsstr. 24, 
Kessel-Lo, tel. 016/270.14. Die zorgt dat al
les terecht komt. 

Toegangskaarten : Deze worden in voor
verkoop tegen slechts 50 fr. verkocht waar 
men aan de ingang 60 fr. moet neertellen. Nu 
reeds uw kaarten aanschaffen via de be
stuursleden van de afdelingen of via de man
datarissen en arr. bestuursleden. Telefonisch 
kunnen kaarten besteld worden bij J. De Mey
er, P. Poulletlaan 11, Heverlee, tel. 016/335.58. 

Oudste drie : Tijdens het jubileumdansfeest 
zullen de drie oudste leden van het arr. Leu
ven speciaal in de bloemetjes gezet worden. 
Wie het zal zijn moet nog uitgemaakt worden. 
Inmiddels worden de afdelingen verzocht de 
naam en de geboortedatum van hun drie oud
ste leden mee te delen aan W. Somers. Ver
geet ook hun adres niet. De drie in aanmer
king komende personen zullen dan bijtijds 
verwittigd worden en zullen het bezoek ont
vangen van de VU-leiding, die hen persoon
lijk zal uitnodigen voor 12 januari. De betrok
ken personen moeten lid zijn minstens se
dert begin 1973. 
KALENDER 
10 november . Bal. afd. Herent. 
15 november : Rotselaar, volksvergadering. 
17 novsmher Bal. afd. Duisburg 
17 november : Leuven, Centrum voor Ge
meentebeleid. 
19 november : Arr. bestuur. 
20 november ; Herent, volksvergadering. 
2/1.9= .,r),.er,>!̂ pr Vi!-';onorRs Oostende 
30 november : Arr. raad, Heverlee. 
AMNESTIE-AKTIE 

Het spreekt vanzelf dat in de VU perma
nent aandacht wordt besteed aan de amnes
tie-eis. Nu de kerstdagen naderen en wij aan 
de vooravond staan van het « jaar van de 
rechtvaardigheid », ware het goed dat de 
amnestieaktie wordt opgedreven. De afde
lingen en kantons in het arr. worden verzocht 
de nodige schikkingen te nemen. 

• AUIO-VISUELE PROPAGANDA 
Pendel, leefmilieu, zelfstandigen, federalis

me, Brussel, enz..., zovele problemen waar
over de VU een alternatief heeft in haar par
tijprogramma. Onze diawagen brengt dit al
ternatief op een kleurrijke en muzikale wijze 
over op het publiek. Wacht niet om de dia-
wagen ook in uw gemeente te laten komen ! 
Nog nooit zal je zulke heerlijke propaganda 
gevoerd hebben. De afdelingen uit het arr. 
Leuven vullen gewoon hun aanvraagformulier 
in, terwijl de andere arr. of afdelingen ervan 
een briefje om inlichtingen schrijven of tele
foneren naar Willy Somers, Klappijstr. 55, 
Molenstelde, tel. 013/326.69. 
ABONNEMENTENSLAG 

Heb jij ook al onze Leuvense kampioen
wervers ontdekt in de top-20 ? Zij zijn alvast 
gestart met het grote sleutelplan van het 
arr. Leuven. Waar blijven de anderen ? 
WIE IS GIEDON ? 

Giedon is de nieuwe en jonge Vlaamse 
troubadour, met een prachtige stem en even 
mooie liedjes. Hij woont te Aarschot en 
bracht nog niet zo lang geleden een knal van 
een fonoplaat uit waarop een stinkende De-
mer wordt bezongen, terwijl op de B-kant 
zijne excellentie Leburton lelijke klappen om 

de oren krijgt. Wie hem nog niet heeft ge
hoord krijgt daartoe de gelegenheid tijdens 
ons groots jubileumdansfeest op 12 januari 
1974 in de Salons Georges te Leuven. Hou 
beslist die datum vrij ! 
OP STAP MET DE VU I 

Voor een VU-militant kan « niets doen » 
toch zo enorm vervelend zijn ! Wij hebben 
echter een remedie tegen dat « niets doen ». 
Ga eens op stap met de brochure « Ze zeggen 
dit, ze zeggen dat ». Je vangt dan drie vliegen 
in één klap : a) je ontmoet wellicht nieuwe 
mensen ; b) je doet een huisbezoek ; c) ie 
maakt propaganda voor de VU. 

LEUVEN-NOORD (Kant.) 
VOLKSVERGADERING 

Dinsdag 20 november te 20 u. in de zaal 
« Aroma ». Mechelsestwg 471-473 te Herent, 
volksvergadering over de fusies. Met mede
werking van de h. J. Vanoo.sterweyck, des
kundige bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, en prof. W. Dewachter, socioloog 
KUL. 

LONDERZEEL 
INFORMATIE-AVOND 

Over « de werking in het parlement » zal 
volksvert. Frans Baert spreken in zaal Eg-
mont, Kerkstr. 17. De avond gaat door op 
donderdag 15 november om 20 u. Welkom ! 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS TE JEZUS-EIK 

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

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. 

ROTSELAAR 
VOLKSVERGADERING 

Donderdag 15 november te 20 u. in de 
Parochiezaal Rotselaar-Heikant, met sen. Rob 
Vandezande en volksvert. Willy Kuijpers. 

SCHEPDAAL-ST-MARTENS-LENNIK 
NAAR H-IT KONGRES 

Onze afdeling organiseert or> zondag 25 
november de reis naar Oostende gratis voor 
al onze leden. Wij hopen er met een zo groot 
mogelijk aantal leden aanwezig te zullen zijn. 

SINT-KWINTENS-LENNIK 
SPREEKBEURT : VLAAMSE BEWEGING 

Ook dit jaar nodigen wij u uit tot het bij
wonen van het tweede deel van dit geschied
kundig overzicht, te houden door de heer A.J. 
Aernouts, licentiaat geschiedenis. Hij zal dit
maal de periode van het einde van de eerste 
wereldoorlog tot nu behandelen. Vrijdag 16 
november te 20 u. 30 in ons lokaal « In de 
Verzekering tegen de Grote Dorst », tegen
over de kerk te Eizeringen. Iedereen welkom. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
BESTUURSWIJZIGING 

Nieuw bestuur : voorz. : Erik Pierret ; 
sekr. : Mady Calders : penningm. : Bernard 
De Wil ; org. : Lode Ral ; prop. ; Eddy Van-
halle : ondervoorz. en afgev. Perk : Karel 
Coosemans. 
DIENSTBETOON 

Elke 2de dinsdag : dr Anciaux, volksvert. 
en Mon Schepers, federatieraadslid. 

Elke 4de dinsdag : Theo Pauwels, prov. 
raadslid en Julle Vancauwenbergh, gemeente
raadslid. 
8ste AFDELINGSBAL 

1 december e.k., vanaf 20 u. 30 in het lo
kaal « De Appel », Fuérisonplein 6 te Steen-
okkerzeel (rechtover de kerk). Orkest : The 
May Jins. Toegangsprijs ; 40 fr. 

TERALFENE 
VOLKSEETMAAL 

Op 17 en 18 november e.k. 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 o Belgica ». Daalstraat, Teralfene. 

WEMMEL 
FILMAVOND 

Het TAK nodigt iedereen uit tot de film
avond van dinsdag 20 november om 20 u. 30 
stipt te Wemmei, in zaal « 't Hooghuis ». 
Merchtemse steenweg, rechtover de kerk. 
Toegang : 25 fr. Kaarten in 't Hooghuis en bij 
de heer Roger Van Ransbeek. Breughelpark 
2/50. Zellik (tel. 02/654132). 

WOLVERTEM 
5de AFDELINGSBAL 

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

OOST-
VLAANDEREN 

AALST (Arr.) 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

De deelnemers uit het arr. Aalst nemen 
het middagmaal van de tweede kongresdag 
gezamenlijk. Samenkomst aan de uitgang van 
de zaal. Het arr. bestuur zorgt voor de verde
re organisatie. 

BURST 
BAI 

Zaterdag 24 november gaat ons jaarlijks 
nachtbal door onder onze klassieke naam 
Joeldansfeest. Het is ons 8e Joeldansfee-it. 
Zaal Perfa, Stationsplein 6. Waltra-orkest on 
der leiding van Stan Philips. Eerste dans : 
21 u. 30. Kaarten : 60 fr. 

DENDERWEST 
T-DANSANT 

Op 17 november a.s. in de zaal Claudia, 
Dorp te Erondegem. Aanvang 20 u. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
DANSAVOND 

De Vlaamse Kring Terjoden geeft dit jaar 
zijn 14de St-Maartens dansfeest op heden 
10 november in de Kpizershaüe" Kgiyf^rliik 
Plein te Aalst. Muziek en zang : orkest Wal-
tra (grote formatie). Kaarten (70 fr.) te beko
men bij de bestuursleden of door storting op 
rek. nr 432-5150951-06 van de Vlaamse Kring 
Terjoden bij de Kredietbank. 

GENT-EEKLO (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 Deurle. Hou de 
datum vrij I Kaarten bij alle VU-besturen van 
het arr. en bij de leden van het arr. bestuur 
te bekomen. 
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. 
WIJ-VROUWEN OVER MIDDEN-OOSTEN 

Het Nabije Oosten verschaft de nieuws
dienst heel wat werk. Wij hadden gedacht 
een andere klok over het gebeuren te beluis
teren : daarom komt op 15 november (de 
donderdagavond) om 20 u. (stipt, zoals we 
gewoon zijn), Hilda Uytterhoeven over het 
Nabije Oosten en de Arabische kwestie spre
ken. Zij brengt mevrouw El Azam mee. Berden 
kunnen ons een ooggetuigenverslag geven. 
Het wordt een leerrijke avond, die ons kan 
toelaten een vollediger inzicht in het pro
bleem te hebben. Ook beschikken we die 
avond over een gratis dokumentatie. Ieder
een is dubbel hartelijk uitgenodigd ! 

GENT 
EFFICIËNTE TUSSENKOMST 

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober pl. 
interpelleerde Frans Baert over de sociale 
en hygiënische toestanden aan de haven. De 
burgemeester erkende de bestaande onvol
maaktheden en beloofde • miljoenen » om de 
zaken in orde te brengen. De interpellatie 
was het resultaat van rechtstreekse kontak
ten met de havenarbeiders en had een heel 
snelle uitvoering van bepaalde werken tot 
gevolg. Leden van 't wijkkomitee Muide zorg
den voor de verspreiding van een pamflet in 
de havenbuurt : zowel 's morgens vroeg aan 
de badzaal, Londenstr., als tijdens de dag 
aan de kleine badzaal en verschillende drank-
gelegenheden. De maandagavond, 29 septem
ber, hoorden we via studio Gent, Frans Baert 
over de havenkwestie praten. 
VOS 

Op 11 november richt de oudstrijdersorga-
nisatie haar herdenking in. samen met Broe
derband-Gent en Vriendenkring Sneyssens. 
Om 10 u. in de kerk van de Dominikanen, Hol-
str., mis, met homilie van e.p. Daeze en het 
familiekoor De Troyer. Rond 11 u., 11 novem-
ber-optocbt in samenwerking met de Jagers-
kapel naar het monument van Karel Miry, 
Casinoplein. Om 13 u. in de bovenzaal van 
Vlaams Huis Roeland, verbroederingsmaal. 
VVVG 

Het zangkoor van de derde leeftijd, het 
. Emiel Hullebroeckkoor •, heeft ook wel 
at financiële steun nodig. Als jullie willen 

helpen, dan stort je een gave op bankrek. nr 
440 van Kredietbank Gent, nr 0788551-33 of 
postrek. nr 856228 van de penningmeester 
Reinaard Casteleyn, Ossenstr. 51, Gent. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
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 da 
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. 
BAL MET LOS TROCADEROS 

Prov. raadslid Oswald Van Ooteghem, ge
meenteraadsleden Michel Coppen, Koen Van 
Meenen en Johan Dequidt, en het bestuur 
van VU-Heusden-Destelbergen, nodigen u 
met familie en vrienden uit op het vijfde VU-
bal, op zaterdag 10 november in de mooie 
zaal Admiraal te Destelbergen (Dendermond-
sestwg 228). Orkest Los Trocaderos met ani
matie. Deuren te 20 u. 30. Inkom 50 fr. Kaar
ten bij alle bestuursleden. Vermindering voor 
grote gezinnen. 
UITBREIDING SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon van onze afdeling, 
dat tot nu toe enkel te Heusden plaats vond, 
zal vanaf 1 december uitbreiding nemen te 
Destelbergen. Plaats, dag, uur en medewer
kers worden later meegedeeld. 
KUISVROUW GEVRAAGD 

In het ouderlingenteliuis te Heusden is een 
plaats open verklaard van kuisvrouw. Verdere 
inlichtingen op het sekretariaat van de KOO 
(Steenvoordestr.) of bij onze KOO-vertegen-
woordiger Gery De Witte, Zandakkerlaan 12 
te Heusden. 

KRUIBEKE 
BAL 

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

MELSELE 
KLAASKENSBAL 

Nodigt alle lede-n, vrienden en simpatisan
ten, alsook alle VU-afdelingen uit op haar 
traditioneel Klaaskensbal. Musette-ensembla 
•• Lucky De Roeck ». Gezelligheid en Vlaamse 
leufe zijn onze waarborg. Sinterklaas zal zijn 
intrede doen om klokslag 24 u. en versnape
ringen uitdelen aan jong en oud, en dit op 
zaterdag 1 december in zaai Astrid, Grote 
Baan 240. Eerste dans te 20 u. InkomprIJs : 
50 fr. 

MERELBEKE 
BAL 

Hedenavond in zaal Regi ons Volksurtlebal I 
Salim Segers komt. Reuze tombola (Ie prijs : 
reis naar de Balearen). Op onze afdeling 
wordt nooit vergeefs beroep gedaan. Wij ver
wachten dan ook vele vrienden van buiten 
Merelbeke. 
NAAR HET KONGRES 

Samen met onze vrienden van de afdeling 
Melle leggen wij een bus In naar het VolVs-
unie-kongres te Oostende. Prijs : 90 fr. In
lichtingen en inschrijvingen bij Georges Van 
Gysegem, tel. 30.78.99, Let wel : ook op een 
auto-vrije zondag rijdt de bus ! 
11 NOVEMBER 

Wars van elk officieel gedoe herdenkt het 
bewuste Vlaanderen 11 november. Om 8u.30 
komen wij samen aan het oorlogsmonument. 
Dorp, waar een krans wordt neergelegd. Daar
na kort bezoek aan de graven der Vlaamse 
oudstrijders. Om 10 u. in de kerk van de 
Paters Dominikanen, Holstr., Gent, wordt een 
h. mis opgedragen. Daarna optocht door de 
stad. Om 14 u. in het VOS-lokaal « Het Wijn
huis » te Merelbeke : feestmaal. Vanaf 16 u. : 
feestavond. 
BOND VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 

Op 11 december : groot Sint-NIklaasfeest 
In zaai Roia, Roskam. 
VRIJGESPROKEN 

Twee van onze mensen reageerden op de 
uitdaging van een paar kreaturen van de 
Merelbeekse high society, die het nodig acht
ten een huwelijksplechtigheid te moeten op
vrolijken met een Franse preek. Ze werden 
voor het gerecht gedaagd... en met klank 
vrijgesproken ! Goed zo. 

OOSTAKKER 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
ZITDAGEN VOLKSVERT. FRANS BAERT 

Te Oostakker-Lourdes : morgen zondag 4 
november vanaf 11 u., in café Lusthof 't Smis
ken. 

Te Oostakker : zondag 2 december In res
taurant St. Bavo, Dorp, vanaf 11 u. 

TEMSE 
VU-BAL 

Heden, zaterdag 10 november vanaf 20 u. 
in zaal « Temsica", Wilfordkaal. Orkest : The 
Mercator Boys. 

sociaal dienstbetopn 
ANTWERPEN 

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. 
WIJNEGEM : 
Maandag 19 november : sen. H. De Bruyne. 
Lok. : Vieminckhof, Marktplein P, tel. 53.89.26, van 19 tot 
20u. 
KONTICH : 
Woensdag 14 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Wr)-»n3dag 28 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
L"'< : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 
20 u. 

MERKSEM : 
Donderdag 15 november : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : Tiji. Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 
21 u. 30. 

BRABANT 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
VIC A N C I A U X vo lksver tegenwoord iger 

ASSE : dinsdag 20 nov., 21 u.. in het sekretariaat, Prieel-
str. 1, samen met J. Van Dooren. 
BRUSSEL : woensdag 21 nov., café Uilenspiegel, Pletinckx
str., om 19 u. 
EPPEGEM . maandag 19 nov., 21 u., café Sport. 
HEKELGEM : dinsdag 20 nov., 20 u., ten huize van A. De 
Schrijver, Brusselbaan 89. 
LONDERZEEL : rlinsdag 27 nov., 21 u., café Centrum, sa
men met P. Peeters. 

MACHELEN : maandag 12 nov,, 21 u., zaal Egmont. 
OVERUSE : maandag 26 nov., 20 u., café Luxemburg. 
PEUTIE : maandag 12 nov., 20 u., café De Dragonder, sa
men met Lieve De Wit. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 13 nov., 21 u., café Den Appel, 
samen met Mon Schepers. 
VILVOORDE -. maandag 19 nov,, 21 u., café De Gouden 
Voorn. 
WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 13 nov., 20 u., café Bij 
Mathilde, samen met B. Ceuppens. 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
STAN PHILIPS, agglomeratieraadslid : 
BRUSSEL : 10 nov., 20 tot 22 u., café Uilenspiegel, Ple-
tincksstr. 
) A N DE BERLANCEER, agglomerat ieraadsl id : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van 
Emiel De Smedt, J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize, De Smet 
de Nayerlaan 150. tel. 28.34.80. 
DE BRABANDER, agglomeratieraadslid : 
HAREN : dinsdag 25 nov., in Ons Huis, Verdunstr. 
|EF VALKENIERS, 
burgemeester en federat ieschepen : 
SCHEPDAAL : elke maandag, 18 tot 19 u. en elke donder-
derdag, 10 tot 12 u., op het gemeentehuis. 

CUSTAAF DEDONCKER. provincieraadslid : 
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 : 
BERG : dinsdag 20 nov., 20 u. 30 tot 21 u. 30, café Fauna-

DIEGEM : dinsdag 20 nov., 19 tot 20 u., zaal Bachus. 
DILBEEK : dinsdag 13 nov., 20 u. 30 tot 21 u. 30, bij prov. 
raadslid Panis. 
LIEDEKERKE : dinsdag 13 nov., 19 tot 20 u., cafe Sport
wereld. 
LOT : dinsdag 27 nov., 19 tot 20 u., bij F. Goetgebuer, F. 
Walraevensstr. 83, samen met F. Adang. 
ST-PIETERS-LEEUW : dinsdag 27 nov., 20 u. 30 tot 21 u. 30, 
zaal De Jonge Deken, samen met F. Adang. 
Op afsprapk ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DE FACQ, vo lksver tegenwoord iger : 
Andere afspraken via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91 of 
schriftelijk op het adres Domenstr. 3, Essene. 
FRANS A D A N G , federat ieschepen : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroeksestwg, 
St-PietersLeeuw, tel. 77.31.83. 
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WEST-
VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

KIEZERSLIJSTEN 
De kiezerslijsten liggen ter inzage van het 

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

DIENSTBETOON 
Wij vestigen nogmaals de aandacht van de 

belangstellenden op het feit dat de zitdag 
van volksvert. P. Leys vanaf heden plaats 
heeft de eerste dinsdag van de maand van 
20 tot 21 u. in het lokaal Rodenbach, Onder-
wijsstr. Personen met dringende gevallen, zo
als pensioen of andere, kunnen zich, In dit 
geval, 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. 

2WIJNTJESKERM1S 
Onze jaarlijkse grote feestavond nadert 

met rasse schreden. Inderdaad op 14 decem
ber e.k. gaat te 20 u. in de Rodenbach, On-
derwijsstraat de reuzekermis door. gratis 
aangeboden aan alle leden van de VU en van 
het VVVG. Er zal slechts een korte toe
spraak worden gehouden. 

PIËTEITSVOL HULDEBETOON 
Op Allerheiligendag te 15 u. heeft onze 

afdeling van de VU er aan gehouden een in
tieme hulde te brengen aan de overleden 
«chtgenote van onze grote werker in alle 
stilte, nl. Fred Vanden Broecke, die zich op dit 
ogenblik, wegens een heelkundig ingrijpen, 
in de kliniek bevindt. Een sterke afvaardiging 
van het bestuur met aan het hoofd voorzitter 
Raf. Ponjaert, zijn een bloemtuil gaan neer
leggen op het graf van de hoger vermelde 
overledene met als opdracht • Aan een moe
dige Vlaamse vrouw ». Want het is toch zo 
dat. wanneer onze Fred zoveel voor de goede 
zaak heeft kunnen doen, hij daarin volledig 
bijgetreden werd door zijn vrouw. Gemeente
raadslid Jef Fryns onderlijnde dan ook met 
enige gepaste woorden de betekenis van 
deze hulde. In naam van de aanwezige fami
lieleden van de aflijvige dankte meester ad-
vokaat Vanden Broecke. Wij weten dat dit 
onze dierbare Fred veel goed aan het hart zal 
hebben gedaan. 

GISTEL-SNAASKERKE 

ONS BAL 
Heden avond verwachten wij leden en 

vrienden op ons traditioneel bal. Zaal « Ten 
Putte », met het orkest Vanhenel. Gratis 
tombola met vele prijzen. 

HARELBEKE 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Iedereen is welkom. Inlichtingen en In

schrijving bij R. Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, tel. 701.61. 

HEULE 

AVONDFEEST 
De Vlaamse Klub richt op vrijdag 16 novem

ber om 20 u. in de feestzaal « De Melkeri] », 
Mellestr., een prachtig avondfeest in met 
medewerking van het orkest André Volon. 
Deuren om 20 u. Toegang 60 fr. Gewone kon
sommaties. 

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 over de rol van de jeugd 
In 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 fr., voor de volledige reeks. 

VUJO-TIELT AKTIEF ! 

Zaterdagnamiddag 27 oktober was er wat 
te beleven in Meulebeke en Ingelmunster. Er 
was een aktie met sandwichmen en pamflet
ten aangekondigd in het centrum van deze 
gemeenten. De bedoeling was de aandacht 
van de bevolking te vestigen op de te lang
zame uitvoering van de weg Tielt-Meulebeke-
Ingelmunster en de daarmee gepaard gaande 
omleiding te Meulebeke. 

Nog 5 jaar zou in Meulebeke op deze om
leiding moeten gewacht worden of nog 5 
jaar zou het vervelends éénrichtingsverkeer 

in Meulebeke nog blijven duren. Niemand kan 
hiermee akkoord gaan. Te meer daar nog tot 
1980 zou moeten gewacht worden op de vol
ledige voltooiing van het gedeelte Meulebeke-
Ingelmunster. Het is een probleem voor de 
ganse streek. 

De Volksunie-jongeren van het gewest Tielt 
vonden het nu reeds welletjes en wilden de 
aandacht van de bevolking op deze achteruit
stelling van de streek vestigen. Dat deden 
ze dan ook en met de nodige humor : — eerst 
en vooral kwamen er een hoeveelheid kas
seien bij te pas — afkomstig van de baan. 
Een gedeelte daarvan waren als een ge-
schenkje verpakt en werden aan de vooraan
staanden van de gemeente Meulebeke aan
geboden. Hetzelfde gebeurde in Ingelmunster. 

In een pamflet werd de vordering van de 
werken vergeleken met de afstand die een 
slak kan afleggen. De vernieuwing tussen 
Tielt en Ingelmunster haalt immers niet eens 
het gemiddelde van 700 m/jaar I Er werd 
eveneens aangedrongen op de aanleg in 1974 
van de omleiding rond Meulebeke en in '75 
van het vak Meulebeke-lngelmunster. 

Senator Persyn uit Wingene en de gemeen
teraadsleden Verslype en De Rammelaere 
van Tielt. woonden deze zeer geslaagde Vujo-
straataktie bij. 

VUJO-Tielt 

IZEGEM 
GELUKWENSEN 

Het bestuur en de leden van de VU-afdeling 
Izegem wensen Mark en Frieda Verlinde-Mis-
siaen geluk met hun eerste kindje : Mike, ge
boren op 19 oktober. 
KOEKEBROOD DRIEDAAGSE : EEN SUKSES 

Op 2, 3 en 4 november ging de 3de jaarlijk
se kaarting voor een koekebrood door. De 
kaartersclub mocht zich verheugen : er wa
ren niet minder dan 316 inschrijvingen, die 
heftig in het Vlaams Huis streden voor het 
begeerde brood. 
WANDELCLUB 

Steeds meer gezinnen durven zich aanslui
ten. Vandaag 10 november gaat de tocht 
naar « Sint-Pietersveld ». Afspraak om 13 u. 
30 in het Vlaams Huis. 

JABBEKE 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Op zaterdag 24 en zondag 25 november a.s. 
heeft het statutair kongres plaats van de 
Volksunie in de kursaal te Oostende. Alle 
leden van de afdeling worden dan ook vrien
delijk verzocht om deze kongresdagen zo 
massaal mogelijk bij te wonen. 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 1974 

Reeds zijn de afdelingslidkaarten volop In 
de hernieuwingsfase, alle leden en bijleden 
beantwoorden spontaan onze werking. Nog 
velen komen aan de beurt. Daar onze afdeling 
een grote oppervlakte beslaat kunnen wij dit 
werk niet in een trek afwerken. Nieuwe leden 
zijn intussen reeds aangeworven, er wordt 
meteen ook aan abonnementen gewerkt. Ons 
adres : Julien Bultynck, Staatsbaan 90. Zer-
kegem. 

KORTRIJK 

DIENSTBETOON 

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. Vandevijver. 
tfiskaliteit]. 

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

Deze kursussen gaan door op de zondagen 
25 november, 27 januari, 24 februari, 24 maart 
telkens van 10 tot 12 u. 30 in het lokaal 
« 1302 » Burgemeester Reynaertstraat te 
Kortrijk. 

Men kan inschrijven bij de h. Peter Hoor-
naert, Oedelemsteenweg 57 - £340 SIjsele, 
tel : 050/375.17, direkteur Dosfellnstituut 
West-Vlaanderen of bij provincieraadslid 
Vandewattljne Roger, Kon. Leopold III laan 
35A Kortrijk of bij de uitbater van het lokaal 
1302. Inlichtingen omtrent deze aktiviteit 
kunnen ook bekomen worden bij het Dosfel-
instituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. Tel. 
02 '19.12.02. 

KOKSIJDE 
EN DE OOIEVAAR KWAM... 

... in het jonge gezin Roger Cattrysse-Hal-
laert verblijvend in Afrika. Bart werd te Gent 
geboren. Hartelijk gefeliciteerd I 
11 NOVEMBER 

Herdenking van de wapenstilstand. En ver
geten we niet de vele Vlaamse soldaten die 
hun leven opofferden Bijzonder aan te beve
len : Vredesdag - jongeren te Diksmuide. 
KONZ-TRIER (DUITSLAND) 

Meer en meer banden worden gelegd tus
sen verenigingen van onze gemeente en 
Konz. Dergelijke kontakten verdiepen de ver
broedering en komen ook het plaatselijk toe
risme ten goede. En zeggen dat de plaatselij
ke PW-raadsleden deze verbroedering afkeur
den. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

VU-kamerlid E. Vansteenkiste. 1e zaterdag 
van elke maand in 't Belfort, Grote Markt te 
Veurne ofwel op afspraak. Van Iseghemlaan 
6 te Oostende. 

NIEUWPOORT 

AVONDFEEST 
Op zaterdag 17 november gaat In de zaal 

Beiaard. Rekollettestr, ons jaarlijks avond
feest door We beginnen met • Vlaamse Hut-
sepot • en vanaf 22 u zang en dans tot... 
Inschrijvingen bij de bestuursleden. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Arr.) 

VU-KONGRES - OOSTENDE 

Wij danken de (weinige) afdelingen die 
degelijk werk gemaakt hebben van de amen
deringen der (dorre) kongresbesluiten. Een 
heel pakket wensen van O-V-D moet nu nog 
doorheen het kongres geloodst worden. Een 
speciaal woord van dank aan de afdelingen 
Leffinge, Diksmuide, Westende, Middelkerke 
en de vijf afdelingen van Groot-Oostende (inz 
Stene). alsmede en vooral de Vujo, die zich 
enorm ingespannen heeft. 

NACHTVERBLIJF 

Wij zoeken nog steeds nersonen die be
reid zijn kosteloos nachtverblijf te verstrek
ken aan het groeiend aantal deelnemers. Men 
schrijve hiervoor naar het arr. sekretariaat : 
Narcissenlaan 4, Oostende. Dank bij voorbaat. 

OOSTENDE 

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 

BAL 

Op 8 december om 20 u. tn het Belfort, 
Grote Markt. Met het orkest Avanti. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vanaf zaterdag 1 december houdt sen. F. 
Blancquaert zituur in het Belfort, Grote Markt, 
iedere eerste zaterdag van de maand tussen 
10 en 11 u. 

ROESELARE 

ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA . 

Gezien de voortdurende uitbreiding zoeken 
wij nog een medewerker om samen me* ' '° 
huidige medewerkers het ziekenfonds vc 
uit te breiden. Kontakt opnemen met .,o. 
centraal sekretariaat. Westlaan 145 (tel. 
202.08) of met onze medewerkers : Nestor 
Deprez, St-Amandstraat 100 ; Roger Lafere. 
Leiestraat 20 : Dirk Van Leuven, Begonia-
straat 9. Wij hebben nog honderden adres
sen die dringend moeten bezocht worden. 
DIENSTBETOON 

Door het zeer talrijke werk zien wij ons 
verplicht het dienstbetoon strikt te organi
seren. Gelieve u te houden aan de dagen 
en uren die onze mandatarissen zich voor u 
vrijhouden. 

Mik Babyion, Westlaan 145 (202.08) : elke 
maandag van 17 tot 18 u. ; gemeenteraadsle
den Patriek Allewaert, Ooststr. 46 (214.73) : 
Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef 2 (241.68) 
Victor Vangheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ; 
Pier Walleghem, leperstr. 226 (267.10) ; allen 
op afspraak ; KOO-leden : Lut Vanmoerkerke-
Vermeersch, Begoniastr. 18 (226.63) en Hu-
bert Vandenbunder, Hof van 't Henneke 12 
(239.88). allen op afspraak. 

VEURNE 

OVERLIJDEN 

Op 5 november werd alhier ten grave ge
dragen, de heer Maurice Mersseman, vader 
van mevrouw Claude De Beugkelaere (onze 
aHelingssekretaris). Onze innige deelneming. 

VICHTE 

VIJF FILMAVONDEN 

In de zaal - Ter Vichten » worden deze 
winter vijf filmavonden georganiseerd, films 
buiten reeks. Gestart wordt met . Uit liefde 
sterven . van André Cayatte op 25 november 
a.s. Op zondag 16 december . Sacco en Van-
zetti • de beruchte gerechtelijke dwalin' in 
de VS. . Moderne tijden • van Chaplin is aan 
de beurt op zondag 27 januari, de lange tijd 
in Frankrijk verboden film • De slag om Al
giers » volgt op 10 februari. De reeks wordt 
besloten met de sociale film van Bo Wider-
berg . Joe Hill », een legendarische figuur 
in de USA rond de eeuwwisseling. Begin tel
kens om 18 u. Inkom : 40 fr.. een abonnement 
kost 150 fr., te bekomen bij de inrichtende 
kulturele en jeugdverenigingen van Vichte. 

WAKKEN-MARKEGEM-OESELGEM-

DENTERCEM 

GPOOT HERFSTBAL 

De Vlaamse Vriendenkring van de vier ge
meenten nodigt u uit op het achtste groot 
herfstbal op zaterdag 24 november a.s. om 20 
u. in de zaal - Hof van Vlaanderen » te Oesel-
gem. Orkest « De Leiekrekels » met zangeres 
Fabienne. Toegang : 50 fr. 

WESTENDE 

BESTUUR 

Tijdens de jongste bestuursvergadering 
werd Herman Maesen, aangewezen als afde-
lingssekretaris. In vervanging van H. Ver-
straete werd Willy Bruneel gekoöpteerd. Aan 
beiden onze beste wensen voor steviqe werk
lust. 

RAAD 

Daar Staf Van Dyck voor geruime tiJL in 
Den Helder moet zijn. neemt Herwig Van 
Eecke zijn plaats in om onze afdeling in de 
raad te vertegenwoordigen. 

GROTE PROVINCIALE MEETING 
op donderdag 29 nov. te 20 uur 

in het Kultureel Centrum te Hasselt 
Volksunie : één tegen allen ! 

Sprekers : 
F. Vander Eist, algemeen voorzitter 
h. SchÜtz. 

iedereen op post ! 

VEURNE 

DIENSTBETOON 
Kamerlid Emiel Van Steenkiste houdt elke 

derde zaterdag voormiddag zitdag in het res-
taurant-café «De Beurs ». Iedereen kan er 
met zijn problemen terecht. 

WERVIK 

ZIEKENFONDS 
Zitdagen november : zaterdagen 10 en 24 

november van 10 tot 11 u. 
Adres : Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 

75. Afgevaardigde : Jef Claeys. Ten Brielen-
laan 108, bij wie men tevens alle inlichtingen 
kan bekomen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St-Maartensplein, na 
18 u. 30 
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 (hoek « Flo
rida »), 's voormiddags. 

LIMBURG 

BOCHOLT 

GROTE POLITIEKE 
INFORMATIEVERGADERING 

In het Schuurke (tegenover de kerk) op za
terdag 17 november om 14 u. 30. Programma : 
welkomwoord door sekr. Matthieu Voets ; 
• Schets van de aktuele politiek » door voor
zitter Jan Lantine : . De Belgische mljnpoli-
tiek • door sen. Gerard Siegers. Diskussle 
(geleid door Jaak Gabriels). Einde omstreeks 
17 u. 30. 

BREE 

BAL 
Jaarlijks bal van de afdeling Bree, weder

om te Opitter in zaal Brouwershuis,, heden 
zaterdag 10 november vanaf 20 u. 

FORUMGESPREK 
De Davidsfondsafdeling organiseert op vrij

dag 7 decmeber een forumgesprek over het 
pluralisme in het onderwijs. Namens de VU 
zal het woord gevoerd worden door volks
vert. E. Raskin. 

DIEPENBEEK 

VOLKSVERGADERING WILLY KUIJPERS 

Op vrijdag 16 november krijgen wij volks
vert. Willy Kuijpers te gast, die ons de pro
blemen rond taalgrens en taalwetgeving zal 
uiteenzetten, puttend uit zijn rijke ervaring 
in VVL en parlement. Deze avond zal verzorgd 
worden met tal van dia's en gaat door In lo
kaal • De Zwaan te Diepenbeek, recht over 
het gemeentehuis. Iedereen is welkom. 

EIGENBILZEN 

ALG. VERGADERING 

Heeft plaats op vrijdag 16 november en 
niet 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
ming 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 

AFDELINGSBESTUUR 
Volgende vergadering, morgen zondag 11 

november te 10 u. in café Lido. 

RECHT DOOR ZEE 
Het jaarlijks Sint Ceciliafeest van de 

Vlaamse harmonie « Recht door Zee » heeft 
plaats op zaterdag 24 en maandag 26 novem
ber e.k.. Telkens vanaf 19 u. 30. 

GENK 

IJZERBEDEVAARTAVOND 
Op donderdag 22 november in de ruime 

zaal van de Verpleegstersschool, Weg naar 
As. wordt een provinciale IJzerbedevaart-
avond ingericht, met medewerking van het 
koor « De Heivinken », o.I.v. broeder Arnold. 
Tijdens deze avond wordt eveneens de film 
van de IJzerbedevaart 1973 vertoond. 

HALEN 

FEESTAVOND 
Onze feestavond met gezellig etentje heeft 

plaats op zaterdag 17 november in zaal Mar-
vana, Loksbergen. Al onze leden werden hier
op uitgenodigd. Tijdens de maaltijd korte toe
spraken van volksvert. Jef Olaers en Willy 
Kuijpers. Daarna prettig dansen met disco-
bar. 

KOSTUUMnaarMAAf 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodailen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom il< overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en pnjzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
^teenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83 

HASSELT 

ARR. KALENDER 
16 november : algemene vergadering, DIepeiv 
beek (Willy Kuijpers). 
16 november : algemene vergadering. Sint 
Truiden. 
16 november : algemene vergadering, Zelem 
(Jef Olaerts). 

17 november : feestavond Halen. 
29 november : provinciale meeting, Kultureel 
Centrum, Hasselt. 
7 december : uitgebreide arr. raad CWIm Jo-
rissen). 
8 december : Bal, afd. Beringen (zaal iris). 

TONGEREN 

VOLKSVERGADERING 
Vrijdag 16 november — 20 uur, zaal Palace 
(Hondstraaat 19), Tongeren. 
Sprekers : 
senator W. Jorissen 
volksvert. E. Raskin. 
Alle leden en simpatisanten uit Zuid-Llmburg 
zijn op post I 

H O U T W O R M ? 
Bahand«nng van dakwerken tegen alle hout-
Inaakten. TWIKno JAAR WAARBORO. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
tand. P.VBA. INDUSTRADE. Vanderaijpenetr. 
12, Wemmal (Bt) - Tel 02 /7a20 i» . 

TOERNOOI DER LAGE LANDEN 

Het programma voor het 22e Toernooi der 
Lage Landen Is klaar. Vier Belgische en drie 
Nederlandse gezelschappen zullen vanaf 10 
november weer elke zaterdag in het Maas
landcentrum te Elsloo aantreden voor hun 
wedstrijdprestatie voor het forum van jury 
en toernooipubliek. Hier het programma : 

Zaterdag 10 november 1973 te 20 u. To
neelkring . De Schakel . Aalst (B). De Cock
tailparty van T.S. Eliot. 

Zaterdag 17 november 1973 te 20 u. Gooise 
Komedie - Hilversum. « Omzien in wrok » van 
John Osborne. 

Zaterdag 24 november 1973 te 20 uur. 
Tegels Toneel - Tegelen. « In wankel even
wicht >• van Edv/ard Albee. 

Zaterdag 1 december 1973 te 20 uur. To
neelkring « Jean Jaurès » - Borgerhout (B.) 
• Een vredesduif braden » van Jan Chris-
tiaens. 

Zaterdag 8 december 1973 te 20 uur. To
neelvereniging • Caroussel • - Den Haag. 
• Tramlijn begeerte» van Tennessee Williams. 

Zaterdag 15 december 1973 te 20 uur. Kon. 
Toneelkring « St. Genesius ». « Het Vonnis • 
van C'aude Spaak. 

Zaterdag 22 december 1973 te 20 uur. To
neelgroep « Jozef Simonskring » - Oeiegem. 
• Wie redt Albert Cobb » van Frank D. Gilroy. 

Zaterdag 12 januari 1974 te 20 uur. . Slot-
avond » met prijsuitreiking en bal der lage 
landen. 

Abonnementen bij M.L. Scmeitz Papenweg 
53 a Mheer 

Een abonnement voor 8 avonden (slot-
avond inbegrepen) kost voor volwassenen 
f 22 en CJP. jongeren en bejaarden f 16. 

LOSSE KAARTEN 
Volwassenen f 4, CJP. jongeren en bejaar
den f 3. 

Reserveren : Tel. 04402-2193/04457-208. 
Op voorstellingsdagen tevens : Maasland
centrum. Tel 0442-3575. 

GROOT VLAAMS HERFSTBAL 

OP ZATERDAG 10 NOVEMBER vanaf 20 uur 

Zaai BROUWERSHUIS Markt, Opitter. 
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SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

LIMBURG 
SENATOR J. HARDY 

Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en elke zondag van 9 tot 12 u., 
lan huis : Nieuwe Baan 2, Alt-Hoeselt, tel. 02 /32353. 

SENATOR G. SLEGERS 
Elke tweede zaterdag van de maand : 

MAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 tol 10 u. 30, 
tel. 011 /61408. 

DILSEN : café IVIetropole, Rijksweg 406, van 11 u. 30 tot 
12 u., tel. 011/59632. 

Elke derde zaterdag van de maand : 
BREE : café Cambrinus, Kioosterstr. 8, van 15 tot 15 u. 30, 
tel. 011/65809. 

GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 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 
Elke eerste maandag van de maand : 

TONGEREN : bij Pol Jorissen, 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, 15 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. 

MAASEIK : 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, Collegelaan 5, 13 tot 13 a. 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, 
tel. 011/40817. 

LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Beemdstr., 16 tot 16 
u 30, tel. 011/40817 

HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, 17 tot 
17 u. 30, tel. 011/37578 
ledere maandag : 

AAN HUIS : Ursulastr. 1. Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tel. 
011/19454. 

Mevr. DE ROO-NEVEN, Beemdstr., Lommei, tel. 011/ 40817. 
ledere dinsdag aan huis vanaf 20 u. 

L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoeselt, tel. 012/18188. 
Alle dagen aan huls van 9 tot 11 u. 

JAN PLAS, Collegelaan 5, Peer, tel. 011/30244. Alle dagen 
op afspraak. 

JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 64, Maasmechelen, 
tel. 011/67269. ledere zaterdag van 10 tot 12 o. aan hols. 

FR. VAN HOLLEBEKE, Klelenstr. 48, Tongeren. Tel. 012/ 
32524. ledere woensdag van 17 tot 19 u. aan huls. 

THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8, Kinrooi. Alle dagen 
op afspraak, tel. 011/64413. 

ANDERE ZITDAGEN 

J. CUPPENS, Zandbergstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/64402. 
ledere eerste en derde dinsdag van de maand van 18 tot 
19 u. 

J. GABRIELS, Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere 
maandag van 17 tot 19 u. 

J INDEKEU, Grotstr. 18, Peer, tel. 011/30509, elke zondag 
van 9 tot 12 u. 

J. LATiNNE, Dambrugstr. 7, Bocholt, tel. 011/66372. ledere 
dinsdag van 17 tot 19 u. 

medegedeeld 

hippoliet van peene-virginie 
miry-prijs 1973 

leder jaar schrijft de Vlaamse Toeristenbond een 
prijs uit ter aanmoediging van de nog levende 
Vlaamse toneelauteurs. Wordt bekroond de persoon 
of de instelling die In de loop van het voorbije jaar 
het meest heeft bijgedragen tot de vertoning van 
hun werk. , , „ . . . . . 

Dit jaar waren er niet minder dan 7 inschrijvm-
gen In volgorde van Inschrijvingsdata waren dat : 
de toneelkring De Schakel uit Aalst, de uitgeverij 
Walter Soethoudt uit Antwerpen, de Minardschouw-
burg uit Gent, het Brussels Kamertoneel, het Nieuw 
Vlaams Toneel De Waag uit Antwerpen, het Keider-
theater Area uit Gent en Toneelboetiek uit Gent. 

De jury bestaat leder jaar, onder voorzitterschap 
van de heer Jozef van Overstraeten, voorzitter van 
de VTB, uit het beheer van de Vereniging der Vlaam
se Toneelauteurs. Na een ernstig beraad en na grote 
lof voor de 7 kandidaten, besloot de jury eenparig 
tot het bekronen van het Nieuw Vlaams Toneel De 
Waag uit Anterpen, een beginnend gezelschap, dat 
zich vanaf zijn oprichting, het propageren van Ne
derlandstalig werk tot doel heeft gesteld. 

De prijs van 10.000 fr. zal in de loop van de maand 
januari aan het gezelschap worden overhandigd bij 
de première van een nieuw Vlaams werk. 

ook een rekord ! 

Onlangs is m de veertiendaagse tijdschriften van 
de Vlaamse Toeristenbond en de Vlaamse Automo-
bllistenbond de 500ste bijdrage verschenen over 
Belgische familienamen. Hiermee zijn reeds tiendui
zenden namen uitvoerig verklaard, tot ongeveer aan 
het einde van de letter D. 

De VTB-VAB staan steeds ten dienste van hun le
den voor dergelijke verklaringen. 

homelie c. verschaeve 

Gevolggevende aan de talrijke aanvragen werd 
de homolie uitgesproken door pater A.R. Van de 
Walle op 7 oktober 1973 te Alveringem tijdens de 
nadlenst ter nagedachtenis van Cyriel Verschaeve 
in een keurige brochure uitgegeven. Deze wordt u 
op verzoek opgezonden (gelieve een biljet van 20 
fr of 4 postzegels van 5 fr. bij te voegen voor de 
onkosten). Aanvraagadres : V. Peeters, 47, Apollo-
str., 2600 Berchem. 

LIMBURGS 
UNIVERSITAIR 

CENTRUM 
DEPARTEMENT MENS- EN 

MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 

vraagt 

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER 

met de graad van licentiaat of doctor die hoofdzakelijk belast 
zal worden met onderwijsbegeleldingstaken bij de leergang 
« Medische Sociologie •, welke In het eerste kandidaatsjaar 
geneeskunde en tandheelkunde Is geprogrammeerd. 

De benoeming voor een deeltijdse opdracht kan overwogen 
worden. 

De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren welke 
alleen op aanvraag kunnen bekomen worden op het Rectoraat 
van het Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus, 
3610 Diepenbeek (Tel. 011/299.61), en welke, ingevuld, uiterlijk 
op maandag 26 november 1973 op dit adres moeten aankomen. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 30, 

TeL 

AALST 

29-33, 36-38 
(053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - Icamerversieringen - was

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : alleriel - turnkledij - ruHerultrustIngen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebeheorten • rol- en tfsschaat-

sen • kampingartlkelen - tumgerei. 

SPEELGOED > uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen • 
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-earts - traktoren • 
poppen • poppenwagens en -wiegjes . burelen • lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen • alle soorten meka-
nleken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tulnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Zeker en voordelis krediet 
Wanneer het liypothecalr l<rediet 
schaarser wordt, dan wordt het 
meteen ook duurder. 
Dat is een algemene regel, waar
op steevast een uitzondering 
wordt gemaakt voor hen die een 
woonspaarovereenkomst heb
ben aangegaan. 
Zij die aan woonsparen doen 
zijn er niet alleen zeker van dat 
zij tegepasten .tijde krediet zul
len krijgen, maar zij weten ook 
dat het een lening zal zijn op de 
beste condities. 
Neem bv. Annelies en Peter. 
Zij zijn pas gehuwd en gaan alle
bei werken. Zij hebben besloten 
alvast elke maand 3.500 fr. te 
storten op een woonspaarboekje 
(in de loop van de eerste twee 
jaar wordt hun door de ASLK de 
'mogelijkheid gelaten hun spaar
bedrag nog te verhogen). Hou
den ze het bij 3.500 fr. dan heb

ben zij vijf j'aar na hun eerste 
storting recht op een hypothe
caire lening van 1.050.000 fr. Dat 
zet de ASLK zwart op wit in de 
overeenkomst: voor elke frank 
die zij op hun woonspaarboekje 
storten, krijgen zij 5 frank kre
diet. 
En de interest die zij voor hun 
lening zuilen betalen zal in geen 
geval hoger zijn dan die van de 
Spaarbons op 5 jaar ^vandaag 
de dag is dat 7,50 7o). 
Vanzelfsprekend krijgen Anne
lies en Peter voor het geld dat 
zij op hun woonspaarboekje in
leggen interest, met getrouw
heidspremie en fiscale vrijstel
ling zoals op het gewoon spaar
boekje. 
IVIet hun spaargeld, de interest 
en de lening samen komen zij tot 
het fikse bedrag van 1.285.000 
fr. Daar kan vast een huis, een 

appartement of een hoevetje af. 

Zelfs al bent u niet meer zó jong 
dan blijft de woonspaarformuie 
toch nog interessant. 
U kunt immers ook een woon
spaarovereenkomst sluiten en 
het recht op de lening afstaan 
aan uw kinderen of kleinkinde
ren, terwijl uzelf eigenaar blijft 
van uw spaargeld. 
Is dat nu geen origineel huwe
lijkscadeau? 
Kortom : alle kandidaat-eige
naars kunnen beslist hun voor
deel doen met het Woonsparen. 
i\/leer inlichtingen worden hun 
gaarne verstrekt in een van de 
ASLK-agentschappen of op een 
van de 3.000 andere contactpun
ten van de ASLK. Documentatie 
krijgen zij op aanvraag direct 
toegezonden. 

.h 

WOONSPAREN 

ASLKg 
ALGEMENE SPAAR-EN LIJFRENTEKAS 

VERGUNNING nr. 1185 - Kat. A 

UNIEKE GELEGENHEID 
5-DAAGSE MINI-TRÏP NAAR ISTANBOEL 

Vertrek elke zaterdag, tot 30 april. 
R>3issom per persoon vanaf 5 .150 fr. 

inbegrepen 
het vhegtuigbiliet Zaventem-lstamboel en v.v. per 
DC-10 van Turkish Airlines ; 
het vervoer van de luchthaven naar het hotel en terug 

— het verblijf met lomer en ontbijt ; 
— alle taksen en fooien 
Voor Turkije volstaat de identiteitskaart. 

UITGEBREID PROGRAMMA OP VERZOEK I 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN • ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en In al onze andere kantoren : 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. f053)717.27 - 8000 Brugge, Wollestraat 28 Tel. (050)364 43 - " ° ° Brussel Em.Jacqmainlaan 126 - TeJ 
(02)18.55.55-17.83.61 - 3600 Genk, Stationsstraat 51 • Tel. (011)563.10 - 9000 Gent, Kalandenberg 7 • Jel (099)23.60.21 - 3500 Hasselt ue 
me straat 60-62 • Tel. (011)235.70 - 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 • Tel. (056)235.15 - 3000 Leuven Bondgenotenlaan 102 • Tel (06126750 
- 2 8 0 0 Mechelen, O L Vrouwstraat 34 Tel, (051)420.09 - 8400 Oostende, Kerkstraat 14 / « ' ( O f 1783.61 - 8800 RoeselareSt.^^^^^^^^ 
straat 7 - Tel. (051)223.63 - 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 Tel.(03)76.38.95 - 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 
1800 Vilvoorde. Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. 
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Pi l N f l ! K O T I E EIK 
M R N N!ft 

NIOOJR 

F O l L l T I E i R B I O 0 ^ 
W A L T E R R O L A N D 

gediplomeerd opticien, 
erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 5? • ANTWERPEN 

(Let op het hulsnumme ') 
Telefoon 03/26 86.62 

ALLE G L A Z E N ALLE M O N T U R E N 

Voor lezers van di t b'ad 10 °/~ kort ing 

C O M M I S S I E V A N 

OPENBARE O N D E R S T A N D AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van 

de Stad Aalst heeft in haar instellingen vol

gende betrekkingen opengesteld ; 

— twee betrekkingen van verpieeghelpster 

De kandidaturen moeten bij ter post aangete

kende brief worden gestuurd aan de Voorzit

ter van de Commissie, Gasthuisstraat 40, 

9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken 

uiterlijk op 25 novemberJ9^ ter bestemming 

te zijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te 

verkrijgen bij de personeelsdienst (Tel 053/ 

223.92 - binnenpost 104, bestuurssekretaris 

H. Barrez). 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op leder 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 grots specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasi - Eisbein mif Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 • mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbruastr . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autov/eg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortr i jk) : Brugseshvg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridla=in 87 - Tel. 03/57 30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2 000 pi . - tel . 051/728.22 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
K E S : E N I C H : Venlo Steenw/eg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. KnckUe-Mfl Ideoen-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
EFRINGEN : Grote Markt 17 . Tel 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

Wij zoeteen dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
ck> man of ös v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
in\voon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak 
Schriftalijk aanbieden bi j : ABTS : Tiensesteenewg 128 Korbeek- lo 

ONS 
KRUISWOORDRAADSEL 
OPGAVE 77 
HORIZONTAAL 
1) buiten 
2) beroep - Indonische spotnaam voor 

Chinees 
3) Brusselse gemeente - lichaams

deel 
4) Alfons 
5) wandaad 
6) iemand die steelt als de raven -

meisjesnaam 
7) twee medeklinkers - pers. voor

naamwoord - muzieknoot 
8) lengtemaat - modegek 
9) Engels bier - neon - anagram van 

KOE 
10) verzinnen 
VERTIKAAL 

1) middeleeuws opzichter van jacht-
vogels 

2) vernis - boom - muzieknoot 
3) Engels voor « Vragen • - senior 

- lidwoord 
4) anagram van SET - kikkervocht 
5) getal - jongensnaam - achter 
6) daar - pijnlijke verzwering aan de 

vingertop - Marokkaanse stad 
7) meevaller - Russisch voor « JA » 
8) Duitse grensstad - omwentelings

lichaam 
9) ontkenning - Eisenhower 

10) Europees land 
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zoekertjes 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bi] aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In prijs 

begrepen 

— Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKO
MEN worden 

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

hel huis STANDING 

STANPIN» DENDERIÏIONDSESTEENWEG, 2 7 ( 

MIST Tel. II53/H9.Ï3 

VLAAMSE INRICHTERS, 

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

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

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

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 

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

voor A L U w bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen ! Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

Vlamingen, 
I « I vraag GRATIS ADVIES 

I i * i voor uw hypotheek-

^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

9000 GEhfT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zal. geslot.) 

Agenten en makelaars 

neem kontakt met ons I 

Wij zoeken 

welbespraakte, durvende, 

JONGE ONDERWIJZER 

voor opleiding 

KADERFUNKTIE 
— perfekte tweetaligheid 

noodzakelijk 
— noties van techniek en 

management 

CONSTAN BELGIUM 
HEIDI FRIGOS PVBA 

Brusselbaan 198, 1790 Hekelgem 
Tel. 053/761.25 

1. Bediende ,ruime ervaring als sekretarls, N, 
Fr., Eng., zoekt passende betrekking. 
2. Magazijnier zoekt bijjob, 20 uur per week. 
3. Al laborant, industriële scheikunde, zoekt 
passende betrekking. 
4. Pas gediplomeerde, hoger middelbaar on
derwijs, eken. afd., zoekt betrekking als be
diende. 
5. 40-jarige man zoekt licht werk : Antwerpen, 
Mechelen, St-Niklaas. 
6. Doktersassistent met ervaring zoekt be
trekking bij huisarts, specialist of in Wirrtek. 
7. Jonge dame, 35 j . , 3-talig, zoekt werk ats 
receptioniste of verkoopster. 
Kontakt : sen. Jorissen, Louisastr. 31, Meche
len, tel. 015/435.96. - • R t06 

Jonge man, gehuwd, diploma A2 \&ndbo»m, 
2 jaar ervaring ontwikkelingshulp ['Zelinfi, 
zoekt dringend aangepast werk, liefst In 
landbouwfabriek of op bureel. Z.w. volksvert. 
E. Raskin, Ursulastr. 1, Eigenbilzen (tel. 011/ 
19454) of J. Gabriels, Slemenstr. 28, Brea 
(tel. 011/66290). R t28 

Zoeken aangepast werk In het Lhnburgee : 
1. Juffrouw, 16 J., diploma A6/A3, (hamteft, 
getuigschrift van steno en dactylo. 
2. Juffrouw, 21 j . , diploma middelbaar taoh-
nisch onderwijs -f- 2 jaar bedrijfssekretertaet 
(Eramusschool). 
3. Jonge man, gehuwd, diploma A2 landbouw, 
2 jaar ervaring ontwikkelingshulp (Zatre). 
4 Juffrouw, 20 J., bedreven als poetsvrouw of 
keukenhulp . 
5 Juffrouw, 20 j . , diploma hoger middelbaar 
onderwijs, getuigschrift stenö-dactylo (Nad. 
en Frans), kenrris van Ned., Prans, Dwits an 
Engels. 
Zich wenden : volksvert. E. Raskin, UrstfkMtr. 
1 te 3745 Eigenbilzen, tel. 011/f9454. R « 8 

Vlaamse firma in volle ultbreidlitg xoelet dctn-
gend een tweetalige verkoper. Kontoktadraa : 
Rom De Craen, Kongresstraat 53, 1000 Bma-
sel, tel. 02/17.92.18. R lèO 

1. Lic. in de Germaanse taien, pas 
deerd, zoekt passende betreMng buttan hat 
onderwijs. 
2. Fabrieksboekhouder A6-A2, vtartallg, 38 J., 
zoekt passende betrekking In de industrie. 
3. Bediende, lager M.0, machtneectirfft, dame 
van 30 j . , zoekt half-time betroMdng of e¥en-
tueel thuiswerk. 
Kontaktadres : O. Dombrecht, garosentaraac^ 
lid, Engelendalelaan 40, 8310 Brugge 3 ft tt2 

1) Gevraagd te Leuven : ieraars autoteoholelc 
(vereist A2 dipl. + 6 j . nuttige pr«*cttjk -f- D-
kursus — cotl. te beginnen na aanwer/ln0). 
2) Gevraagd te Tienen : tekenaar A2. 
3) Gevraagd te Leuven : leraars beroepspreh-
tijk : werktuigmachines, bouwbedrijf. 
Kontakt via kamerlid Wllly Kiil|pet^ Swart-
molenstf. 28, 3020 Hwont (W. 0T&/eS64|^ 

1. Jongeman, 21 ]., In orde mat mlltt. dlengt. 
lager mlddelb. onderw., zoekt pasaende ba-
trekking. Antwerpen, Mechelen of BrusseL 
2. Licentiaat ekonom. en flnanc. wetenschap
pen, 40 J., zoekt passeode betreMctng, Brueae), 
Antwerpen of Mechelen. 
3. Licentiaat sociologie, zoairt peasende ka-
trekking. 
Kontakt : sen. Jorissen, Louleaatr. 31, Maabe-
len, tel. 015/435.96. R « 6 

Dame, 42 j . , tweetalig, handetearvarlng, zoekt 
vertegenwoordiging tegen vast maar»dloon 
en soc. wetten, of gérance In texMel, Hadtng, 
reiniging of vwsserl}, of Iets dergeijks. te 
Brussel. R tST 

Meisje, 18 J., technische middelbaar beëin
digd, daktylo Ned. en Frans, zoekt batrekWtïg 
in Brusselse agglomeratie of Westrand. Kon
takt via Albrecht De Schrijver, Whwofsestwg 
515, Itterbeek. Tel. 02/21.19:09 R t94 

Werk gezocht voor Handelsingenieur, 27 )., 
7 maand ervaring in Salesmar^agement en 3 
jaar wetenschappelijk assisterrt aan de KUL. 
Interesse voor management, marketing, sales, 
organisatie, planning, personeelsdienst, stu
die dienst. Kontakt : M. Babyion, Westlaan 
145, Roeselare. R *96 

AANGEBODEN BETREKKWGW : 
Tienen : Technisch tekenaar. 
Brussel : Elektriciens A3. 
Buitenland : Technische ingenietirs elektrfcl-
teit. 
Bemiddeling via kamerlid Willy Kuijpers, 
Swertmolenstr. 23, 3020 Herent, tel. 018/ 
296 42 of technisch ingenieur Werner Schiem-
sky, Pelstr. 18, 3550 Drieslinter, tel. 011/ 
893.33. R 138 

het 
algemeen bouwbedrijf KUNNEN 
informatie-centra 

ANTWERPEN 
Meir 18 

(03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

(09)25. r9.23 

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 
rljwoning, villa of half-open be
bouwing in volgende gemeen
ten : 

O houd mij ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

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

Handtekening 



•WIJ . 17,11-73 

1001 Prachtige Herenoverjassen 
van Zuiver Scheerwol waohteii op IJ... 

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

O p amper 15 ktn v a n Antwerpen vindt U de grote mode-

ipeoiaiiet. Ruime parkeermogelij l<heden t t a a n er te uwer 

be»eWkking En uw reisje komt er driedubisel u i t : ER 

W O « D T TEGEN FABRIEKSPRIJZEN VERKOCHT. U wordt er 

isAcUend door vakbekwonne en ervaren meester-kleerma-

ke«-verkopers , die U g r a a g goed gekleed zien en U een 

overgrote keuze kwaliteitskleding v a n zuiver scheerwol 

kiMMwn aanb ieden . En over keus gesproken, zowel over-

joesen oJs kostuums v a n zuiver scheerwol worden bij ons 

per 1>000 oangekocht. Wi j weten w a t kwal i tei t is en kun-

IMM prijzen maken ! De beste Europese fabr ikanten zijn 

onxe levercmtfiers en w i j hebben de vertegenwoordiging 

v a n btfna ofle grote merken. 

WOOLMARK 
GEKOVmOLEERD ARTIKEL 

Wol, eerlijk materiaal 

ENKELE VOORBEELDEN : 

— Duffeijcoats van zuiver scheerwol voor jongens en 
meisjes vindt U reeds vana f 7 5 0 F 

— Moderne overjas v a n zuiver scheerwol, speciaal 
voor de jeugd 1.995 F 

— Jagersmantels v a n zuiver scheerwol voor heren 
2 .000 F 

be grootste merken v a n jagersmantels van zuiver 
scheerwol betaalt U bij ons zeker 5 0 0 F beneden 
hun vastgestelde prijs. 

— Klassieke heren pordessus van zuiver scheerwol 
vana f 1.500 F 
En de duurste Engelse kwaliteiten zoals Teddy 
Obey , Cromby en vele andere vindt U bi | ons 
ruim 1.000 F voordeliger. 

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 SUCCEŜ KtEDlNG MEYERS 

AA«t!IlAA« ^ MlIiUMNt l HtllOl 

BON af te geven a a n de kassa 
zeker vóór U u w aankopen doet 

nummer : 

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

S t raa t : 

Gemeente : postnummer : 
wens mijn kwaliteitskleding tegen fabriekpri js 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 I Het is in uw eigen belang een SUCCES KLEDING KLANT te worden 

tRAJIAHT TIWSE 

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

M E Y E R S 

A OE LANGLESUAAI t-6 S NIEL 

GIMttHTEMUlS NIEL 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL 

engij 
leburton II 

De komedie, welke door Lebur
ton werd opgevoerd op 23 oktober 
il. Is niet alleen schandalig, maar 
ook en vooral bedroevend voor al 
degenen, die het nog ernstig me
nen met het beleid van dit land 

Nog nooit werd de demokratie 
op zulke wijze met de voeten ge
treden en dan nog wel dj)or een 
eerste-minister, van een, partii die 
zichzelf de meest demokratische 
noemt Voor de BSP leiders telt nog 
alleen de macht en het geld ' In 
middels kan men ook vaststellen 
dat de PVV, ondanks ronkende ver
klaringen het spel meespeelt en 
altijd akkoord is, als er maar vol
doende ministerzetels aan vast zit
ten 

Wat de CVP betreft sommigen 
In die partij hebben ongetwijfeld 
goede bedoelingen, maar anderen, 
die zichzelf laten doorgaan als 
' wijze staatslieden » hebben het 
voor 't zeggen, zodat uiteindelijk, 
hun beslissingen wet worden 

Van in den beginne werd gezegd 
en geschreven, dat de regering van 
36 tot mislukken gedoemd was Dat 
IS juist gebleken In beginsel was 
de Inkrimping positief, maar de 
wijze, waarop die inkrimping werd 
doorgevoerd was gewoon lachwek
kend en zij schiep een zodanige 
verwarring, dat de eerste-mmister 
zelf er blijkbaar niet meer aan uit 
kon 

Nadat de journalisten waren uit
gelachen over de zoveelste rege
ringsklucht, kwam de < nieuwe ver
klaring {'>'>'>), waarover men kort 
kan zijn • Leburton heeft mets ge
zegd ' 

Inmiddels hebben de regerings
partijen ' ja ' gezegd, ondanks het 
feit, dat de CVP in de voorbije da
gen luid de stem verhief ; zo luid, 
dat sommigen'in de Volksunie be
gonnen te blozen Met woorden kan 
de CVP Inderdaad radik^al zijn ' 

Tot besluit kan men verwijzen 
naar « Kritisch bekeken ' in " Ga
zet van Antwerpen ' d d 24 okt, 
waar De Witte schrijft, dat zij die 
zulke regeringsverklaring goedkeu
ren medeverantwoordelijk zijn joor 
de meest onthutsende en teleur-
étellende periode uit de politieke 
geschiedenis van dit land Inmid
dels kennen wij deze medeverant
woordelijken en eens te meer moet 
men vaststellen, dat de zgn « al-
ternatlefloze » federalistische par
tijen er met toe behoren Het weze 
een vingerwijzing voor de toe
komst. 

WS, Molenstede. 

gang geeft tot dit ambt ' Dat is nu 
wel tipisch voor al wat er gebeurt 
in verband met het BO • bijna 
steeds is er een rood reukje aan 
We zOuden bijna moeten blij zijn 
dat er zo weinig gebeurt ' Maar 
zo ook wordt de sfeer in het BO 
vergiftigd • benevens het jaren
lang wachten is er ook steeds de 
diskrimin,atie En dat steeds door 
socialistische ministers ' 

Nog zo n feit wettelijk moeten 
de scholen voor BO de woensdag
namiddag les geven, maar men mag 
een aanvraag richten tot het mi
nisterie om de woensdagnamiddag 
vrijaf te geven, mits de schrifte
lijke toestemming van alle ouders 
en nog enkele andere voorwaarden 
Onze school deed dit begin verle
den schooljaar We hebben zelfs 
met het minste antwoord ontvan
gen ' En wij zijn niet de enigen ' 

Iedereen is er ook over akkoord 
dat in het BO hogere werkingstoe
lagen nodig zijn om zo degelijk 
mogelijk te werken De minister 
beloofde dan ook een voorlopig 
krediet om aan de toestand enigs
zins te verhelpen, in afwachting 
van de wettelijke regeling Dit jaar 
stond in de begroting een som van 
tachtig miljoen voor dit doel Nog 
niemand heeft een frank gezien in 
het BO toch met ' Bij de RTT 
steekt het echter op geen mijjoen-
tje . 

NV, Koekelare. 

het waren maar boeren. 

Hef moet misschien niet zo ver
wonderlijk lijken, hoe weinig men
sen zich slechts voor de episode 
van onze Boerenkrijg Interesseren, 
wanneer men ziet hoe verkeerd ze 
vaak zijn ingelicht 

Ik heb hier vóór mij een frana-
talig geschiedenisboekje liggen, 
blijkbaar tussen de twee wereld
oorlogen In te Gent verschenen. 
Van Keizer Jozef II en de Brabantse 
Omwentehng wordt direkt naar . 
Keizer Napoleon overgesprongen. 
En klaar is Kees. 

De gekeurtenissen van 1788 ? 
Van geen belang Die « Brigands » 
waren maar boeren 

Er staat ook niet bij dat die 
Franse keizer mèèr een Korslkaan 
was, die een spoor van bloed en 
tranen door Europa trok 

S.E., Qent. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de Inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
Inkbrting voor. Over de lezersbrie
ven wortd geen briefwisseling ge
voerd. 

geklungel 

in het onderwijs 

OPEN ALLE WERKDAGEN V A N 9 TOT 2 0 UUR ZATERDAG OPEN V A N 9 TÖT 18 UUR Z O N - EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

Met veel aandacht en belang
stelling heb ik het artikel « Er 
wordt geklungeld in het onder
wijs » gelezen in de « Wij » van 
27 oktober 1973 Ik kan het artikel 
volmondig beamen met dien ver
stande dat ik het spijtig vind dat 
een van de sektoren waar meest 
geklungeld wordt, met eens ver
noemd wordt. Ik wil het hebben 
over het Buitengewoon Onderwijs ' 
Inderdaad, vele kollega s wachten 
nu al zowat tien jaar op de reali
satie van vele beloften eerst 
duurde het een zestal jaren voor 
de wet op het BO na eindeloze 
palavers gestemd werd (6 juii 
1970 I) Wie dacht dat er eipdelijk 
iets zou gebeuren, was echter blij 
met een dode kip ' Want tot op 
heden is er nog niets uitgevoerd 
van deze wet, de nodige konink
lijke besluiten zijn immers nog met 
verschenen ' Minister Calewaert 
beloofde dat er dit jaar nog 13 
besluiten zouden verschijnen wij 
wachten nog steeds op het eerste ' 
Maar ja, 1973 is nog met ten einde, 
wie weet ' Het schijnt dat er een 
besluit op komst is waar ieder
een weet dat het vooral het vrij 
onderwijs is dat de zorg waar
neemt voor deze zorgenkinderen 
zal er een aparte inspektie inge
richt worden voor het BO , maar 
enkel de leerkrachten uit het offi 
cieel onderwifS zullen mogen deel 
nemen aan het examen dat toe-

HOUTWORM7 
Behandeling van dakwetkan togen aVe hout-
tnsakten. TWHina JAAR WAARBOna. 
Dok. op aanvraag. Grartia bestak ki gana hal 
land P.V3A. MDUSTRAOE. Vmdendlpenatr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel 02/7S.20 Oa 

Kernredaktie • 

P. Martens (hoofdred ), R. Corty 
(red sekr) , M. van Liedekerke 
Redaktie en publiciteit : 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17 97 98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr 71, Brussel 1000 
Tel 02/12 5160 

Alle klachten voor met ontvan
gen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 350 F 
Halfjaarlijks 195 F 
Driemaandelijks 105 F 
Steunabonnem (min) 500 F 
Losse numpiers 10 F 
Alle stortingen voor het blad 
op prk 1711 39 van « Wij •, 
Voldeisstraat 71, 1000 Brussel 

Verantw uitgever Mr Fr Van
der Eist Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

AANBi^VOLEN 
H U I Z E N 

MACONFECT • KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding < KLAAR O M DRAGEN > 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vitmijn 104 • Oostende 
ZEEVISGROOTHANDEL 

— Prij'slijst op aanvraag — 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 

BRUSSEL 02/17.71.99 * 
ANTWERPEN 03/35.60.69 

LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen ' 

(5.000 in stock) 
HEREN • DAMES KINDEREN 
Dendermendse steenweg 276 

AALST 

KWEKERilEN |.V.H. 
Dendermendse steenweg 120 

9208 Schelleballe - Tel. 09/69.31.70 
GESELEKTEERDE PLANTEN voor 

PARTIKULIERE VERKOOP 
Open 's zaterdags 

KATALOOG OP AANVRAAG 
BEZOEK ONS TUINCENTRUM 

jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« 'HET PALINGHUIS » a/d Schelde 
Het huls met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vrijd 14Ü tot zat I6u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12. 

F I T O 

Kollegestaat 79-81 
2440 GEEL Tel 014/59369 

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

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de RIbaucourtstraat 7 

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

KUNSTCEBITTEN-
HERSTELLINCEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34 06.43. of na 18 u. 25.46.42 

Aanbouwkeukent 
HELEMAAL naar ma«t. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricafie, 

en zelfs beter i 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

K e u k e n b e d r i | t R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 



••**s '̂' 
WIJ . 17-11.73-

DE VOLKSUNIE VERKOOS 
EEN NIEUW PARTJJBESTUUR 

In toepassing van de onlangs gewijzigde 
statuten veri<oos de nationale Partijraad van 
de Volksunie vorige zateriiag een nieuw Par
tijbestuur. In verband met deze normale 
statutaire geplogeniieid versciienen nogal 
wat spekulaties in de pers. Daarom willen 
wij in dit nummer de toestand even klaar 
stellen. 

Statutair bestond het Partijbestuur tot, 
hiertoe uit 22 leden, en daartoe behoorde 
een vrij groot aantal personen dat « ambts-' 
halve » (uit hoofde van hun tunktie) daarvan 
deel uitmaakte. Nu heett het Partijbestuur 
o.m. als taak de dagelijkse leiding van de 
partij. Welnu, voor het doelmatig uitvoeren 
van deze taak bleek een. gezelschap van 22 
mensen gaandeweg nogal ruim uit te vallen. 
Er werd dus besloten het aantal leden te 
verminderen van 22 naar 14 en meteen het 
aantal aanduidingen « ambtshalve » streng te 
beperken om regelmatig vernieuwing in de 
toekomst een betere kans te geven. 

De mogelijkheid tot regelmatige vernieu
wing aan de top werd trouwens een van de 
basisideeën bij de jongste statutenwijziging. 
In een demokratische vereniging die tiaar 
veerkracht wil behouden lijkt het niet aange
wezen funkties « voor het leven » te voor
zien. Het is op voorstel van onze algemene 
sekretaris Wim Jorissen dat in de statUten 
een soort rotatiesysteem werd rieergelegd : 
voortaan kan men in het Partijbestuur van 
de Volksunie nog hoogstens zes jaar aan één 
stuk dezelfde funktie waarnemen. Wel kan 
men zich later opnieuw voor die funktie kan
didaat stellen, maar pas na een tussenpauze 
van minimum drie jaar. Met andere woorden, 
statutair is het zo geregeld dat steeds weer 
nieuwe mensen hun talenten kunnen aan
wenden om de topfunkties in de partij te 
valoriseren. In het geheel van het Partijbe
stuur wordt echter tevens gezorgd voor de 
kontinuïteit : om de x jaar een bestuur hele
maal vervangen zou immers een gekheid 
zijn. 

Dit systeem gaat volwaardig In voege van
af 1 januari 1976, dit wil zeggen nè de vie
ring van ons twintigjarig bestaan [1974) en 
na de eerstvolgende parlementsverkiezingen. 
Inmiddels geldt een « overgangsregeling » 
die moet toelaten van nu at aan de partij 
doelmatiger te leiden o.m. door de voorop
gezette beperking van het aantal leden van 
het Partijbestuur en een efficiënte taakom
schrijving en -verdeling. 

In de pers lieten sommigen het voorko
men alsof deze hele regeling op het getouw 
werd gezet om de huidige algemene voor
zitter (van der Eist) en de huidige algemene 
sekretaris (Jorissen) uit te schakelen, aan de 
kant te zetten. Niets is minder waar. Zoals 
reeds gezegd is Wim Jorssen de vader van 
de « rotatieopvatting ». Zonder zijn steun en 
de medewerking van Van der Eist zou de' 
jongste statutenwijziging wellicht geen kans 
hebben gekregen. 

Wel is het zo dat beide topmensen reeds 
16 jaar lang de partijen die funktie leiden. 
-Dat is een lange tijd, maar is te verklaren 
door de speciale omstandigheden waarin de 
Volksunie zich in ons politieke leven moest 
omhoog werken. Niettemin oordelen beiden 
dat — konsekwent met de nieuwe statuten 
— de tijd nu wel gekomen is om hun tunktie 
In andere bekwame handen over te geven. 
Zij zijn zeker nog niet te oud om ze uit te 
oefenen : Van der Eist is 53, Jorissen pas 51, 
maar na 16 jaar mag wel even gewisseld 
worden, zo menen zij. 

Dat zal geberen per 1.1.76, over een goede 
twee jaar dus. Uit erkentelijkheid en om ver
der te kunnen profiteren van hun grote erva
ring zal de partij hen dan met,de titel «voor
zitter-stichter» en «sekretaris-stichter» blij
vend bij de topleiding betrekken. Niets ver
hindert hen op dat ogenblik trouwens zich 
karadidaat te stellen voor andere funkties in 
het Partijbestuur. In elk geval is bun rol in 
de VU nog lang niet uitgespeeld, wat sommi
gen ook mogen schrijven of beweren. 

Tot 1 januari 1976 blijven Van der Eist en 
Jorissen respektievelijk .algemeen voorzit
ter en algemeen sekretaris van de Volks
unie. De Partijraad verkoos hen zaterdag 
opnieuw in die funktie met ruim 2/3 van de 
stemmen en dit tijdens de eerste stemronde. 

De omvang van deze funkties is in' de 
loop der laren en met de groei van de partij 
echter zo toegenomen dat het aangewezen 
leek het werk wat te verdelen.- Te meer daar 
algemeen voorzitter Van der Eist de jongste 
jaren nogal wat sukkelde met zijn gezond
heid. Er werden dus voor de geplande « over
gangsperiode •> twee nieuwe funkties in het 
Partijbestuur gekreëerd, dfe </an voorzitter 
van het Partijbestuur en die van sekretaris 
van het Partijbestuur. Deze beide laatsten 
zullen een aantal taken i.v.m. de interne 
partijleiding, de « running » van de partij, 
ter hand nemen. 

Het is de verkiezing voor deze twee nieuwt 
funkties die in de pers aanleiding gaf tot 

allerlei spekulaties over links en rechts, kon-
servatief- en progressief, oud en Jong, voor
stander van verdere oppositie of van rege
ringsdeelname, enzomeer. Wij laten die spe
kulaties voor wat ze zijn. Dit kunnen wij 
zeggen : de vier huidige topmensen verschil
len niet van mening over de basisopvattin
gen van de partij, en in de praktijk ook niet 
over de te volgen taktiek. En tussen Schiltz 
en Raskin moet h\en geen tegenstellngen 
gaan zoeken, ze zijn er niet zoals heel vlug 
zal blijken. Is het niet meer dan normaal 
dat verschillende mensen zich kandidaat 
stellen voor eenzelfde funktie ? Daarom hoe
ven ze nog. geen tegenstanders van elkaar te 
zijn. 

De kommentaren rond het nieuwe VU-
Partijbestuur en rond de nieuwe tunktiever-
deling zullen spoedig verstillen. Hoofdzaak 
is dat de partij nu over een leicfinggevend 
orgaan beschikt dat doelmatiger zal kunnen 
werken. De nieuwe ploeg (zie zijn samen
stelling) heeft in brede kringen van de VU 
voldoening gewekt. Hij worde de motor van 
de nieuwe start en van nieuwe mogelijk
heden. 

Evrard Raskin (38) Eigenbiizen 

Advokaat. Licentiaat in de Wijsbegeerte en 
Letteren. Geaggregeerde voor het hoger se-
kundair onderwijs. Leraar te Diest, Maaseik 
en Hasselt van 1958 tot 1968, daarna advo
kaat bij de balie te Tongeren. Was' arron
dissementeel voorzitter van de VU te Tonge
ren-Maaseik van 1966 tot 1968. VU-voiksver-
tegenwoordiger voor dit arrondissement van
af 1968. Sinds 1970 ook schepen te Eigen
bilzen. Was jarenlang tevens lid van het VU-
partijbestuul-, waarvan hij nu de sekretaris 
werd. In de Kamer is hij lid van de kom
missies voor de KultiTur en voor Nationale 
Opvoeding. 

Frans Van der Eist (53) Neder-over-Heembeek 

Ere-advokaat, licentiaat in politieke en sociale 
wetenschappen, baccalaureus in de Thomis
tische wijsbegeerte. Algeimeen voorzitter van 
de Volksunie, sedert 1957, en voorzitter van 
de VU-kamerfraktie. VU-volksvertegenwoordi-
ger voor het arr. Antwerpen, sedert '1958. 
Lid van de Raadgevende Interparlementaire 
Beneluxraad. Lid van de Kamerkommissies 
voor Bufteniandse Zaken en voor de Finan
ciën. / ' 

Wim Jorissen (51) Mechelen 

Licentiaat Germaanse talen. Leraar in het 
rijksonderwijs (1948 - 1965). Agemeen sekre
taris van de Volksunie, sedert 1957. VU-se-
nator voor het arr. Mechelen-Turnhout. se
dert 1965, en van dan af ook voorzitter van 
de VU-senaatsfraktie. Sekretaris van de Se
naat vanaf 1968. Lid van de Senaatskommisr' 
sies van Binnenlandse Zaken, Reglement en 
Buitenlandse Handel. 

Maurits Coppietors (53) NIeuwkerken-Waas 

Advokaat, licentiaat in de geschiedenis, was 
eraar aan meerdere sekundaire scholen en 
lesgever aan hogere instituten van 1942 tot 
1965. Onderdirekteur van de Rijkshogere 
Technische en Handelsschool te Gent van 
1958 tot 1965. Was Verbondskommissaris van 
het Vlaamse Verbond -van Katolieke Scouts 
(VVKS) van 1947 tot 1956, en van 1956 tot 
1959 Verbondsvoorzitter VVKÖ. Is de stichter 
en eerste algemene voorzitter van de Jonge 
Gezinnen (1954-1958). Mede-oprichter en 
eerste algemeen voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging (VVB) 1956-1962. Oprichter en 
eerste voorzitter van het « Lodewijk Dosfel-
instituut »• voor politieke vorming (1967-1972-). 
Auteur van verscheidene publikaties en ge
kend voordrachtgever sedert 1947. Van 1964 
tot 1968 was hij gemeenteraadslid te St 
Amandsberg. In 1965 werd hij tot VU-volks-
vertegenwóordiger verkozen -in het aw St 
Niklaas. In 1971 werd hij provinciaal sena
tor. Sinds 1970 is hij gemeenteraadslldne 
Nieuwkerken-Waas, waar hij nu woont. Hij 
is lid van de Senaatskommissies voor Natio
nale Opvoeding, Buitenlandse Zaken en Ont
wikkelingssamenwerking. In 1971 werd hij 
de voorzitter van de VU-fraktie in de Kuk 
tuurraad van de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap. 

Hugo Schiltz (46) Antwerpen 

Advokaat, licentiaat in de Ekonomische We
tenschappen, baccalaureus in de Thomisti
sche wijsbegeerte. 
Gemeenteraadsijd, te Antwerpen sinds 1958 
VU-fraktieleider in deze raad sinds 1964. VU-
volksvertegenwoordiger voor het arr^ Ant
werpen vanaf 1965. Sindsdien ook lid van 
het VU-partijbestuur, waarvan hij nu de voor
zitter werd. Was tot nu toe ondervoorzitter 
van de VU:kamerfraktie, is tevens lid van de 
Kamerkommissie voor Ekonomische Zaken 
en voor Tewerkstelling en Arbqid. 

Edgard Bouwens (46) Lier 

Atheneumleraar van 1950 tot 1968 Dat Jaar 
werd hij provinciaal senator voor Antwerpen. 
Hij werd in 1960 lid van de VU, drie jaar 
later, werd hij tevens lid van de Partijraad 
en even later ook van het Partijbestuur. In 
1966 werd hij verkozen tot ondervoorzitter 
'/an de partij, en bieef die funktie sindsdien 
litoefenen. De jong.ste jaren zat hij geregeld 
-ie vergaderingen van het Partijbestuur v?or. 
Vorige zaterdag werd hij door de Partijraad 
verkozen tot lid van het nieuwe Partijbestuur. 
In de Senaat is hij lid van de kommissies 
voor Wationele Opvoeding en voor Landwer-
dediging. Hij maakt tevens deel uit van de 
nationale schoolpaktkommissiQ. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere (32) Gent 

Geaggregeerde voor het lager sekundair on
derwijs (Nederlands-Geschiedenis). Is sinds 
elf jaar lerares in het technisch onderwijs. 
Was aktief in de VUJO van 1966 tot 1972 en 
i-i de vu-afdeling Gent. In 1971 werd zij lid 
van het arrondissementeel bestuur van de 
v u in Gent-Eeklo. Werd onlangs lid van de 
VU-Partijraad en Is nu door deze raad ver
kozen tot lid van het VU-Partijbestuur. 

Rom De Craen (34) Nieuwenrode 

Leidt een middenstandsonderneming. Werd 
in 1961 lid van de Volksunie en in 1970 lid 
van de VU-arrondlssementsraad voor Brus-
sel-Halle-Vilvoorde. In 1972 werd hij achter
eenvolgens sekretaris in het arr. Brussel-
Halle-Vifvoorde. Sinds begin 1972 Is hij te
vens lid van het VU-Partijbestuur. 

Rik Vandekerckhove (41) Gerik 

Doktor in de geneeskunde (Leuven 1957, 
Saarbrücken 1962). Ortopaedisch chirurg. 
Was hoofdredakteur van het Leuvens stu
dentenblad «Ons Leven » van 1954 tot 1956. 
In 1954 sprak hij « namenr de jeugd •> op 

....de Ijzerbedevaart. In 1968 werd hij provincie
raadslid en meteen ook VU-fraktieleider in 
de Limburgse provincieraad. Van 1968 tot 
1970 was hij tevens voorzitter van de VU-
afdeling Genk, tot hij in 1970 daar tot ge
meenteraadslid werd gekozen. Sinds 1971 is 
hij voorzitter van het arrondissementeel be
stuur van de VU in het arr. Hasselt. Hij is 
sinds enkele jaren tevens lid van de natio
nale Partijraad van de VU, die hem zopas 
tot lid van het VU-Partijbestuur verkoos. Is 
tevens lid van het vast Bureau (dagelijks 
bestuur) en van de Raad van Beheer van het 
Limburgs Universitair Centrum, en van de 
Raad van Beheer van het Limburgs Fonds 
voor Ontwikkelingshulp. , 

VIk Anciaux (42) Brussegem 

Doktor In de geneeskunde. Werd In 1965 
verkozen tot VU-volksvertegenwoordiger 
voor het arr. Brussel. In 1970 werd hij te
vens gemeenteraadslid van de stad Brussel. 
In de Kamer is hij lid van de Kommissie voor 
Volksgezondheid en Gezin. Hij maakte deel 
uit van het uittredende VU-Partijbestuur en 
werd zopas door de VU-fraktie aangeduid om 
in haar naam deel uit te maken van het nieu
we Partijbestuur. 

Frans Baert (48) Gent 

Advokaat en lid van de Raad van de Orde. 
Licentiaat in het notariaat en in de politieke 
en diplomatieke wetenschappen. Baccalau
reus in de wijsbegeerte. Werd in 1968 ver
kozen tot VU-senator voor het arr. Gent en 
in 1971 als volksvertegenwoordiger. In 1970 
werd hij tevens gemeenteraadslid van de 
stad Gent. Hij maakte deel uit van het uit
tredende Partijbestuur en werd zopas door 
de VU-Kamerfraktie aangeduid om haar te 
vertegenwoordigen in het nieuwe Partijbe
stuur. 

Hektor De Bruyne (56) Antwerpen 

Licentiaat in de ekonomische, de handels-
en konsulaire wetenschappen. Was journa
list bij « De Standaard » en . Gazet van 
Antwerpen » en (tot 1971) direkteur van het 
dagblad « De Financieel-Ekonoraische Tijd ». 
?h 1971 werd hij verkozen tot VU-senator 
voor het arr. Antwerpen. In de Senaat is 
hij lid van de kommissies Buitenlandse Zaken 
en Financiën. Hij is tevens plaatsvervangend 
lid van de Raad van Europa en van de West-
europse Unie. Hij maakte tevens deel uit van 
het uittredend Partijbestuur en werd nu door 
de VU-Senaatsfraktie oonieuw aangeduid om 
haar te verteger|<A/oordigen in het nieuwe 
Partijbestuur. 

Toon 'Van Synghel (54) Oostende 

Werd reeds in 1956 lid van de Volksunie 
en in 1959 verkoos de afdeling Oo.stende 
iiem tot voorzitter. Het jaar daarop werd hij 
kantonnaal afgevaardigde, in 1965 werd hij 
sekretaris van het VU-bestuur van het arr. 
Oostende-Veurne-Diksmuide en in 1968 voor-
ziti-31- Hij was jarenlang lid van de Partijraad 
van de Volksunie en werd nu verkozen tot 
lid van het Partijbestuur. 

Wiüy Pf-r,syn (50) WIngene 

Leidt een larfdbouwbe.drijf. Werd in 1959 ge-
meenleraadslid te WIngene, van 1964 tot 
1968 was hij er eerste schepten en in 1968 
werd hij burgemeester van de gemeente. 
In 1968 werd hij tevens verkozen tot VU-
senator voor het arr. Roeselare-Tielt, In 1971 
werd hij provinciaal senator. In de Senaat 
is hij lid van de kommissies Voor de Land
bouw en voor Openbare Werken. Hij is te
vens medestichter en gewezen algemeen 
voorzitter van het Algeneen Boerensyndi-
kaat. Hij is ook lid vanjde Raad van Beheer 
van de Ekonomische Raad voor Vlaanderen. 



16 
WIJ - T0-11-7S 

HET DEKREET-VANDEZANDE 

HET NEDERUNDS NU DE 
BEDRIIFSTAAL IN VLAANDEREN 

3. weerlegging van de 
uitgebracht-e kritiek 

Bepaalde persorganen vonden de door het de
kreet vermelde toezichtsmaatregelen en sanktles 
te streng : Inspektie op elk ogenblik van de dag 
of de nacht in de plaatsen van tewerkstelling 
(art. 7), korte gevangenisstraffen en geldboeten 
(art. 12). 

Opgemerkt moet worden dat deze ook in andere 
sociale wetten te vinden zijn, alsmede in het pas 
ingediende wetsontwerp betreffende feestdagen 
(Stuk van de Senaat nr. 416 van 31 juli 1973). 

Bij de vigerende sociale wetten vermeiden wij : 
• de wet van 6 juli 1964 op de zondagrust ; 
• de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeids
duur ; 
• de wet van 12 april 1965 betreffende het loon 
der werknemers ; 
• het koninklijk besluit nr. 40 van 24 oktober 1967 
betreffende de vrouwenarbeid. 

De inspekteurs belast met het toezicht op de 
naleving van het dekreet werden in bepaalde dag
bladen met de Gestapobeambten vergeleken. De 
sociale inspektie bestaat sinds lang ; zij werd al
leen met een nieuwe taak belast : erop toezien 
dat de bedrijfstaal in het Nederlandse taalgebied 
wel degelijk het Nederlands zou zijn. 

Sommige kranten hebben het vernederlandsingde
kreet heftig aangevallen door te beweren dat het 
nadelig zou zijn voor Franstalige werknemers en 
voor gastarbeiders. 

Om op deze beweringen te antwoorden, volstaat 
het te herinneren aan het drievoudige oogmerk 
nagestreefd door het dekreet van 19 juli 1973 : 

a) de taalvrijheid van de Vlaamse werknemers 
te waarborgen. 

Het dekreet doelt op misbruiken, op sociale 
dwang van de werkgever t.o.v. de werknemer ; 

b) er voor zorgen dat de interne taal van de on
dernemingen (in de ruimste zin) het Nederlands 
zou zijn : 

c) er voor zorgen dat de leiding van de bedrijven 
en eenmanszaken voortaan niet meer in Neder-
landsonkundige handen zou zijn. 

In die optiek is het ook normaal dat de nietigheid 
van de niet in het Nederlands gestelde stukken 
— voornaamste sanktie van het dekreet — alleen 
tegen de werkgever speelt, m.a.w. de werknemer 
zal nooit het slachtoffer worden van nog bestaande 
wantoestanden op taalgebied (art. 10). 

onthaal en nederlandstalig karakter 

van de ondernemingen 

Van de eigenlijke vaste personeelsleden van een 
Ijedrijf wordt ook verwacht dat zij na een zekere 
tijd voldoende Nederlands kennen om zich in de 
dienst- en de sociale betrekkingen van die taal te 
bedienen : dit geldt meer in het bijzonder voor 
het kader- en het leidinggevend personeel. 

Uiteindelijk is het opzet dat de doorstroming 
werkgever-werknemer en omgekeerd voor alle werk
nemers zonder uitzondering in het Nederlands ge
schiedt. 

Het onthaal is de inleiding tot deze doorstro
ming. Om het effektief te maken zal het onthaal 
de taal van de anderstalige werknemer gebruiken. 

Staf-, dienst- en personeelsverande

ringen 

Van Nederlandstalige personeelsleden in bedrij
ven in het Vlaamse land werkzaam, kan uiteraard, 
als beroepskennis, de kennis van een of meer 
vreemde talen worden gevergd ; dit vermindert 
echter in niets de verplichting voor de werkgever 
— met de eraan verbonden sankties — om het 
recht van de werknemer op het gebruik van de 
eigen of verworven Nederlandse taal in dienst
verband en in de sociale betrekkingen, na te leven 
en te waarborgen. 

buitenlandse specialisten en technici 

Wat buitenlandse specialisten, technici, enz. met 
een tijdelijke opdracht betreft, er wordt geen ken
nis van het Nederlands van hen verwacht. 

De feitelijke situatie van die personen is hier 
bepalend : zij zal onder meer afhangen van de 
kortere of langere duur van de opdracht zoals die 
in de arbeidsovereenkomst tot uiting komt, indien 
de aard en de duur van hun bedrijf met zich brengt 
dat er een arbeidsovereenkomst van Belgisch recht 
tot stand komt. 

interne opleiding van het personeel 

Met betrekking tot de interne opleiding van de 
personeelsleden, zijn er voor de overdracht van 
« know how » geen problemen ; die kennisover
dracht kan op het leidend vlak en — buiten de 

(vervolg en slot) 

eigenlijke volmakingcykli — in een andere taal dan 
het Nederlands gebeuren 

Het op de hoogte b-enge"- 'iet leidend per
soneel in een andere taal dan het Nederlands 
heeft precies tot doel dat de volmakingscykli door 
het Nederlandstalig hoger personeel zouden kunnen 
worden gegeven. 

Wel moeten de job-discriptions. organisatiesche
ma's, handleidingen en dgl. mededelingen — des
noods met de noodzakelijke Engelse terniinulü.rjie 
aangevuld — ten behoeve van het personeel in het 
Nederlands worden gesteld. 

werknemers herkomstig uit en/of 

werkzaam in wallonië 

De werknemers herkomstig uit Wallonië maar 
verbonden aan een exploitatiezetel in het Neder
landse taalgebied vallen onder dé toepassing van 
het dekreet ; in afwachting van hun definitieve 
plaatsing kunnen zij in het Frans worden onthaald 
en opgeleid. 

De voor hen bestemde en door de wetten en 
verordeningen voorgeschreven dokumenten dienen 
in het Nederlands gesteld. 

Tot het verstrekken van een vertaling kan echter 
worden verplicht door de vertegenwoordiging van 
het personeel op voorwaarde dat de samenstelling 
van het personeel dit rechtvaardigt (vroeger was 
het maar een mogelijkheid). 

personen wonende in het buitenland 

Het dekreet regelt het taalgebruik voor alle do
kumenten die uitgaan van een onderneming met 
exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied en 
die bestemd zijn voor haar eigen Nederlandstalig 
personeel wonende in het buitenland. Een vertaling 
mag worden toegevoegd overeenkomstig artikel 5. 

kontrakten in het buitenland :ifgesloten 

Verzekeringskontrakten en internationale vervoer-
kontrakten buiten het Nederlandse taalgebied op
gesteld, vallen niet onder de toepassing van het 
dekreet. 

boekhouding en dergelijke 

Alle wettelijk voorgeschreven akten en beschei
den van de werkgever, alle boekhoudkundige do
kumenten en alle dokumenten bestemd voor het 
personeel worden in het Nederlands gesteld. 

fakturen 

Tot de wettelijk voorgeschreven akten en be
scheiden behoren ook de fakturen. 

a) Fakturen in het buitenland opgesteld, vallen 
niet onder het dekreet. 

b) Vallen er wel onder en moeten eentalig in 
het Nederlands worden gesteld, fakturen voor het 
homogene Nederlandse taalgebied bestemd. 

c) Wat de voor het Franse taalgebied en het 
buitenland bestemde fakturen betreft, moeten de 
wettelijke vermeldingen in het Nederlands worden 
gesteld (naam van de verkoper en van de koper, 
verkochte goederen of verstrekte diensten prijs). 
De and'- îe vermeldln'ir;n vallen niet onder de toe
passing van het dekreet. 

arbe'dskontrakten enz. 

Arbeidskontrakten, loonuittreksels, opzeggings-
brieven, enz. moeten in het Nederlands — met 
mogelijke vertaling — worden gesteld, ook voor 
Nederlandstalige handelsreizigers die uitsluitend in 
een ander taalgebied werkzaam zijn, maar die ver
verbonden zijn aan een exploitatiezetel in het Ne
derlandse taalgebied gelegen. 

taalgebruik voor vermeldingen door 

bijzondere wetten voorgeschreven 

Wanneer de werkgever onderrichtingen geeft 
over het gebruik van bepaalde produkten. zcv • ge
neesmiddelen, vallen die onder de toepassing van 
het dekreet. 

overheidskontrakten in het kader 

van de e.e.g. 

Op aanbestedingen, tenuitvoerleggingen van wer
ken voor rekening van de overheid, enz., is het 
dekreet van toepassing. Ook da bepalingen van de 
gekoördineerde wetten van 1966 gelden ter zake. 

Het dekreet heeft geen uitstaans met de made-
dingingsregelen die in het EEG-verdrag vervat zijn. 

Trouwens de wetgevingen van de verschillende 
landen van de EGG kunnen verschillend zijn. Voor
waarde is echter de gelijke behandeling van alle 
onderhorigen uit de EEG-landen ten opzichte van 
de nationale wetgevingen. 

ondernemingen met aktiviteiten 

in een ander taaigebied 

Het betreft hier een feitelijke kwestie : het al 
of niet enigszins permanent karakter van de aktivi
teiten van de onderneming in het Nederlandse 
taalgebied. 

Voorbeeld : een' bouwonderneming uit het Waalse 
land heeft een bouwwerf in het Nederlandse taal
gebied. In dat geval gaat het om een enigszins 
permanente inrichting, waarop de gewone regels 
van toepassing zijn : daaromtrent bestaat er reeds 
een gevestigde rechtspraak 

In datzelfde geval is het dekreet ook toepasselijk 
op arbeiders uit Wallonië die in het Nederlandse 
taalgebied werken 

Zie : Werknemers nerKonistig uit ot werKzaam 
in Wallonië. 

partikuliere onderzoekcentra 

Het dekreet is in zijn geheel van toepassing op 
partikuliere onderzoekcentra die personeel In het 
Nederlandse taalgebied tewerkstellen ; voor die' 
centra gelden ook de regels die onder de verschil
lende rubrieken zijn toegelicht. 

multinationale ondernemingen 

Ook het vraagstuk van de multinationale onder
nemingen werd door de pers opgeworpen. De be
drijfstaal van de in het Nederlandse taalgebied 
gelegen exploitatiezetels moet het Nederlands zijn. 
Hun boekhouding en hun fakturen — wettelijk 
voorgeschreven dokumenten — dienen in het Ne
derlands gesteld (Zie : Fakturen). 

De dokumenten en bevelen afkomstig van een 
moedermaatschappij met zetel In het buitenland 
worden vóór elk dienstgebruik in de bedrijfstaal, 
namelijk het Nederlands, vertaald. 

4. toestand in de 
randgemeenten rond 
brussel en de vlaamse 
taalgrensgemeenten 

Het dekreet van 19 juli 1973 Is toepasselijk In 
heel het Nederlandse taalgebied behalve in de ge
meenten met een bijzondere taalregeling. 

Dit wil dus zeggen dat het van toepassing is op 
alle exploitatiezetels (technische bedrijfseenheden) 
en alle plaatsen van tewerkstelling in het homoge
ne Nederlandse taalgebied gelegen. 

De vroeger aangehaalde artikels 52 en 59 van 
de gekoördineerde wetten van 1966 blijven vigeren: 

a) samen met het nieuwe dekreet : overal waar 
dit dekreet van kracht is, d.i. het hele Nederlandse 
taalgebied behalve de gemeenten men een bijzon-
dre taalregeling ; 

b) alleen : in de Nederlandstalige gemeenten 
mei een bijzondere taalregeling ; 

c) uiteraard in de andere delen van het land (in 
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, in het 
Franse en het Duitse taalgebied). 

Korlom, in de zes randgemeenten rond Brussel 
alsmede in de Vlaamse taalgrensgemeenten blijft 
de verplichting gelden alle wettelijke akten en be
scheiden (inklusief de boekhouding) in het Neder
lands te stellen, zowel als de berichten, medede
lingen, akten, getuigschrfiten en formulieren be
stemd voor het personeel. 

5. besluit 
Ingevolge het nieuwe dekreet zal de bedrijfstaal 

van ondernemingen en van andere werkgevers 
voortaan het Nederlands zijn in het Nederlandse 
taalgebied. Daardoor zullen de taalrechten van de 
Vlaamse werknemers voortaan beter geëerbiedigd 
worden. 

Dit alles vormt geen hinderpaal voor de kennis 
van andere talen en voor het gebruik van deze talen 
in zover het om een beroepskennis gaat, die bui
ten de sociale betrekkingen en de officiële aange
legenheden valt. 

Dan nog zal de openheid ook in taaiopzicht van 
het Nederlandse taalgebied in feite heel wat groter 
zijn dan in het Franse taalgebied. 


