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Drastische verhoging van dB petrolswnpri}-
zen of hoe minister Claes ons aller belangen 
verdedigde tegenover de ollebazen... 

ALLEN NAAR OOSTENDE! 
Huguette De Bleecker vertolkt 09 gevoetom 
van de jongeren In de parti]. 
Algemeen sekretaris Wim Jorlssen htiidtgt 
de verdienstelijke propagandisten. 
Algemeen voorzitter Frans Van der Eist houdt 
de slotrede. 

19 u. : Einde van de slotzitting. 
20 u. 30 : Kongresbal, zaal Thierbrati, Styng 

op Nieuwpoort. 

BRUSSEL ALS DERDE MACHT... 
;e berg heeft nog maar eens een miserabele muls gebaard, In Terhulpen. Op een 
^asteel in die Waalse gemeente kwam de regering voordele tweede keer « in kon-
.laaf » bijeen om een oplossing te vinden voor de gewestvorming. Vanden Boeynants 
naaide er zijn Brusselse slag thuis : de agglomeratie (van 19 gemeeenten ?) wordt 
00 gelijke voet geplaatst als de gewesten Vlaanderen en Wallonië. Het wordt dus 
een gewestvorming waarbij Brussel als een soort •• scheidsrechter » tussen de 
iwee groten wol zal spinnen. Voor zover er ;althans sprake is van gewestvorming... 

Nadat haar aanvankelijk schema een onmogelijk ding bleek, zoals de VU van bij 
de aanvang voorspelde, wil de regering nu een experiment begmnen. jawel, een 
t.xperlment met fundamentele staatsproblemen I In Vlaanderen en Wallonië zal men 
3en eierkoek maken van parlementsleden en provincieraadsleden, en dat zal dan 
Je gewestraad zijn. in Brussel mengt men de verkozenen van de fameuze agglome-
'atieraad met de parlementsleden die binnen de 19 gemeenten wonen. Die « ge
westraden » met evenwaardige bevoegdheden, zullen dan een uitvoerend kollege 
iTiogen aanduiden (een soort bestendige deputatie) dat voorgezeten wordt door een 
minister van de centrale regering. Een soort •• goeverneur • dus, die niet verant
woordelijk is tegenover de Raad. En die Raad krijgt slechts drie bevoegdheidster-
reinen : huisvesting, ruimtelijke ordening en streekekonomie. Zodra dat systeem 
11 voege zal zijn, wil men de studie aanvatten van de definitieve gewestvorming. 
Een tevreden « Echo de la Bourse » voegde er veelbetekenend aan toe dat niemand 
vveel wanneer dat zal zijn, en dat heel goed mogelijk zou kunnen zijn dat deze voor
lopige regeling heel lang zal duren... De unitaristische en konservatieve matante 
riie « La Libre Belgique » is sprak van het « mirakel » van Terhulpen. Aan de juich-
kreten in dit kamp kan een bewust Vlaming al voldoende opmjken wat er weer eens 
bekokstoofd wordt « op zijn Belgisch ». 

De behoudsgezinde PSC kraait viktorie. En de Vlaamse leeuwen van de CVP ? 
Wel, die gaan zo stilaan weer de weg op die zij sinds de oorlog hebben bewandeld : 
van toegeving tot toegeving. CVP-voorzitter M^tens, de gewezen radikaal van de 
marsen op Brussel, de verloochenaar van zijn federalistische overtuiging, is met het 
^oiouwsel van Vanden Boeynants al dik tevreden. Hij verheugde zich namens zijn 
Martij om <• de ernstige aanpak » van de regering inzake gewestvorming... Het zal 
deze politieke windhaan^niet beletten verder ronkende verklaringen af te leggen, 
waar niets achter steekt. Hoe hij ook poogt de CVP een « verjongd en dynamisch » 
masker aan te meten, het zal niet zo lang meer duren eer heel het bewuste Vlaan
deren ook dat spelletje doorheeft, en beseft dat de CVP op Vlaams en staatkundig 
gebied is gebleven wat zij altijd was : een papieren... leeuw. 

Voor ons van de VU is de zaak duidelijk : de gewestvorming wordt op de lange 
baan geschoven, een échte gewestvorming krijgt geen kans. De konstitutlonele 
worstjes van de h. Vanden Boeynants hebben niets met gewestvorming te maken, 
laat staan met federalisme. Wij zullen met hernieuwde geestdrift en strijdwil de 
laatste veldslag inzetten ; die voor de verwezenlijking van een eigen staat, de 
Vlaamse staat. 

De heren rekenen op moeheid in de Vlaamse gelederen. Dat hebben vóór hen ook 
?l anderen gedaan... Paul Martens. 

Invullen en weerzenden tegen 21 november aan 

J. Nagels, Narcissenlaan, 4, 8400 - Oostende : 

Ondergetekende (naam en voornaam) 

^.*:ii '-.*4?: Mres : ^.::iZ^:i^,Z:!^- streat. te 

O verlangt ook in de gewijzigde omstandigheden, nog kosteloos logies 
van 24 op 25 november 
met/zonder echtgeno(o)t(e) 

O wef7Sf het middagmaal te nemen in een restaurant. 

Invullen wat gewenst. Handtekening, 

Het Volksunie-kongres te Oostende 
(Kursaal) gaat door, ondanks de 
petroleumkrisis. Het wordt echter 
geen tweedaagse, zoals eerst ge
pland, maar een eendaagse ; op 
zaterdag 24 novemser, vanaf 10 u. 
in de voormiddag. 

Vanzelfsprekend r'^^nde de k^n-
gresmaterie daarcMOr te worden 
beperkt/ De thema's « leefbaar
heid », « internationale politiek » 
en « demokratie op sociaal-ekono-
misch gebied.» zullen dan ook wor
den behandeld op een speciale 
programmadag in het voorjaar. 
Raadpleeg bijgaande « kongres-
agenda » voor het herwerkte pro
gramma. Voor het belangrijke ge
deelte « stemmingen » werd even
veel tijd uitgetrokken als oorspron
kelijk voorzien, om een ruime be
spreking mogelijk te maken. Wij 
dringen er dan ook op aan dat geen 
enkele woordvoerder, geen enkele 
afdelingsdeiegatie op dit kongres 
zou afwezig blijven. Voor onze 
Oostendse vrienden, die op orga
nisatorisch gebied bergen werk 
hebben verzet, zou de klap in dit 
geval dubbel hard aankomen. 

ONDANKS DE BRANDSTOF-KRISIS 

MOET HET 14DE VQLKSUNIEKON-

GRES EEN SUKSES WORDEN. DAAR

TOE BIJ TE DRAGEN IS DE PLICHT 

VAN ELK VU-LID, VAN ELK MAN-

DATARIS, VAN DE BESTUREN OP 

ALLE VLAKKEN. DE GEREZEN MOEI

LIJKHEDEN VORMEN EEN UITDA

GING. WIJ ZULLEN ZE NIET ONBE

ANTWOORD LATEN, EN TALRIJK 

AANWEZIG ZIJN TE OOSTENDE ! 

9 Een aantal kongressisten hebben Inge
schreven voor overnachting. Indien zij deze 
overnachtingsmogelijkheid wensen te behou
den, moeten zij dit bij middel van de onder
staande strook dringend laten weten. Met de 
vroegere Inschrijvingen zal uiteraard geen 
rekening meer worden gehouden. 
9 De Kongressisten die Ingeschreven en 
betaald hebben voor het feestelijk middag-
maai 's zondags in het Kursaal, zuilen hun 
Inschrijvingsgeld terug ontvangen. 
• Op zaterdagmiddag kan er In het Kursaal 
geen middagmaal opgediend worden. Onze 
Oostendse vrienden treffen schikkingen met 
enkele inrichtingen uit de restaurantsektor. 
Om hen toe te laten, de improvisatie in de 
mate van het mogelijke om te bulgen in or
ganisatie, is het onontbeerlijk dat Iedereen 
die zaterdagmiddag in Oostende wertst te 
middagmalen, het vla de hieronder aange
brachte inschrijvingsstrook mededeelt aan 
arr. sekretaris Jef Nagels, Narcissenlaan 4 -
8400 Oostende. Uw inschrijving moet te 
Oostende aankomen ten laatste op donder
dag 22 november. 
# leder bestuurslid en iedere mandataris 
(nationaal, provinciaal en gemeentelijk) zal 
in de loop van volgende week een zgn. « Icon-
gressistenkaart » toegestuurd krijgen. Deze 
kaart geeft recht op 25 % vermindering bij 
de NIV1BS. Daarenboven zullen op de arron-

dissementssekretariaten dergelijke kaarten 
nog in rezerve zijn vanat de tweede helft 
van volgende/week. 

kongresagenda 
voormiddag : 

10 u. : Openingswoord door de arr. voorzit
ter, de heer A. Van SIjnghel. Verwelkoming 
door de voorzitter van de Kongreskommis-
sie, de heer H. Schiltz. 

10 u. 15 : 3 sekties met telkens 2 op me
kaar volgende referaten : 
Zaal A : • Beginselen », referent : volksver
tegenwoordiger H. Schiltz — « Staatshervor
ming », referent : volksvertegenwoordiger 
E. Raskin. 
Zaal B : « Onderwijs », referent : senator M. 
Coppieters — « Sociaal-ekonomisch beleid •, 
referent : prof. J. Maton. 
Zaal C : « Demokratie in de politiek », refe
rent : volksvertegenwoordiger F. Baert — 
« Aktuele politiek », referent : volksvertegen
woordiger V. Anciaux. 
namiddag : 

14 u. 30 : Stemmingen. 
16 u. 15 : Einde van de stemmingen. 
16u. 30 : Feestelijke slotzitting met korte 

toespraken : 
Hugo Schiltz, voorzitter van de Kongreskom-
missie brengt de sintese van de werkzaam
heden van het kongres. 

een nieuwe start 
Na het kongres van Oostende H t 

de VU haar politiek winteroffensief In 
met vijf grote provinciale meetings. 
Alle leden en simpailsanten van de 
partij worden hierop van harte uitge-
nodi'^''. Wij hopen hen talrijk te mo
gen begroeten. Ziehier de praMIsdM 
gegevens. 

LIMBURG : Op donderdag 29 novem
ber te 19 u. 45 in het Kultuurcentnim, 
Kunstlaan, te Hasselt. Sprekers : flugo 
Schiltz en "̂ rans Van der Eist. 

BRABANT : Op dinsdag 4 december 
te 20 u. in de zaal Meii-Heizel, te Brus
sel. Sprekers : V)k Anciaux en Mau-
rits Coppieters. 

WEST-VUAANDEREN : Op donderdag 
13 december te 20 u. In de Koncer^ 
zaal, St. Jakobstraat, te Brugge. Spre
kers : Hugo Schiltz en Frans Van der 
Eist. 

OOST-VLAANDEREN : Op vrijdag f4 
december, te 20 u. in de Mlnard-
schouwburg, Walpoortstr. te Gent. 
Sprekers : IMaurits Coppieters en Frans 
Van der Eist. 

ANTWERPEN : Op dinsdag 18 de
cember, te 20 u. In het Beursgebouw, 
Twaalfmaandenstraat, te Antwerpen. 
Deze slotmeeting uit de reeks gaat 
door onder het voorzitterschap van 
Wim Jorlssen. Sprekers : Hugo Schiltz 
en Frans Van der Eist. Tussendoor tre
den de Vaganten op. 

vandaag 
betoging te mol 

Onze vrienden uit het arr. Turnhout 
« en omliggende » houden, zoals 
reeds meegedeeld, vandaag 17 oktober 
een betoging tegen de aftakeling van 
het Atoomcentrum en^ tegen de anti-
Vlaamse drijverijen van diktator Baey-
ens. De inrichters nodigen Iedereen 
uit er een strijdvaardige betoging van 
te maken die tevens getuigt van origi
naliteit en spiritualiteit. Men wordt 

•̂  " "'-^' "T -'•̂ .--'ien van'de klas
sieke betogingsrekwisieten, mikrowa-
qens, slogans, vlaggen, fluitjes en al
lerlei andere « klinkende » argumen
ten. 

Verzamelen tegen 15 u. op het par-
keerplein van het gemeentelijk zwem
bad te Mol-Ginderbroek (Nieuwstraat). 
Wees erbij I ^ 

Mol moet het zien, Bayens moot het 
horen, de regering moet kiezen I 

OOSTENDE: ZATERDAG 24 NOVEMBER 

VOLKSUNIE - KONGRES 



WU . tT-M-TS 

wij in nederland 
(jeeveedee) De twee benzine-loze (of auto loze of auto-vnje ') zondagen 

die Nederland als gevolg van de olieboykot door de Arabische wereld nu 
achter de rug heeft, hebben de voorstanders van een zuiver milieu uiter
aard veel genoegen verschaft In de meest lyrische taal is al geschreven 
over de frisse lucht die men nu eindelijk weer eens kon inademen, vooral 
in de grote steden De Politieke Partij Radikalen kwam zelfs met het plan 
om het auto rijverbod te handhaven ook als straks de oliesheiks de 
kranen voor Nederland weer open zouden draaien Sommigen zien m de 
huidige situatie al een voorteken van een reusachtige inschrompeling 
van het auto-bestand, zeker als de benzine — als ze weer geleverd zou 
worden — zo ongeveer een gulden per liter (14 a 15 f r ) gaat kosten 
Op die prijs stevenen we immers rechtstreeks af i 

We ontkomen er echter met aan ook op de tegenkant van de medaille 
te wijzen En dan ziet de energie beperking waarvoor we nu zo onverhoeds 
zijn geplaatst, er met zo fraai uit De kategorie die al meteen na de eerste 

. stille zondag » aan de bel is gaan trekken is die van de horeca bedrij 
ven de café s en restaurants dus Het is normaal in een land als Neder 
land dat toch al met zo n druk uitgaansleven kent dat de zondag de dag 
IS van het cafe- en restaurant bezoek vooral buiten de steden Op zondag 
trekken velen al dan met in gezinsverband naar de restaurants — eet 
huisjes zegt men hier — om eens iets anders te eten dan wat moeder de 
vrouw door de week op tafel brengt De restauiants vormen ook de pleis
terplaatsen van de mensen die per auto een dagtocht maken naar een 
andere kant van het land of de Belgische of Duitse grens een overwippen 
Dat is nu allemaal ineens afgelopen De restaurants in de buurt van de 
grote wegen krijgen nu op zondag vrijwel niemand meer over de vloer 
Reeds op d? eerste benzineloze zondag wa.en gerenommeerde eethuizen 
gedwongen de keuT ên en de voordeur te sluiten, en tegen dat de tweede 
. onrijdbare » dag in zicht kwam kondigden verschillende uitbaters van 
restaurants al aan dat ze met geopend zouden ii jn 

d is frisse iucM ptedeiig... 

OUE-BOYKOTIWARE 
BQIREIGMG VOOR 
DE EKONOMIE y 

Een eerste onderzoek van het bedri|fschap Horeca wees uit dat meer 
dan de helft van de restaurants verlies lijdt als gevolg van het rijverbod 
Er waren — inderdaad buiten de grote steden — bedrijven waarvan de 
omzet 95 procent lager lag dan die van de zondagen vóór de regering 
haar drastische bezuinigingsmaatregel afkondigde De bond van restau 
ranthouders heeft dan ook reeds een verzoek om financiële steun naar 
Den Haag verzonden Deze organisatie oppert ook het idee om de benzine 
te rantsoeneren zodat iedere Nederlander de hem toebedeelde portie kan 
• oprijden » op de dagen dat hij dat zelf wenst 

Dat bij een dergelijk besluit de zondag weer de populaire riJ dag zou 
worden, staat buiten kijf Maar gevreesd moet worden dat de regering de 
restauranthouders met in de door hem gewenste zin tegemoet zal komen 
Er wordt namelijk wel rantsoenering van de benzine overwogen, maar 
met behoud van de benzineloze zondag De zaken staan er dus zo voor 
dat veel horecabedrijven gedwongen zullen worden om personeel te ont
slaan Het zou hierbij wel eens om verschillende duizenden mensen kun
nen gaan. 

verlamde rotterdamse haven ? 

De olieboykot levert uiteraard ook een levensgrote bedreiging op voor 
de haven van Rotterdam De autoriteiten m de Maasstad praten daar nu 
nog luchtig over, maar het staat vast dat een langdurige boykot-periode 
een groot deel van de haven lam zou leggen Als men naast de haven
arbeiders ook het personeel van de schepen van de transportbedrijven en 
van de op aardolie aangewezen industrieën in aanmerking neemt, gaat 
het alleen al in de provincie Zuid Holland waarvan Rotterdam en omge 
ving het bedrijvige hart vormen om meer dan honderdduizend bedreigde 
arbeiders Daar komen dan m dezelfde provincie nog eens enkele tien 
duizenden tuinbouwers bij uit het zogeheten Westland die voor de ver
warming van hun kassen op aardolie zijn aangewezen 

De olie oorlog die de Arabische landen tegen Nederland voeren, zal, 
toch zeker bij langere duur, ook op andere bedrijven ee». negatieve weer
slag hebben We hoeven daarbij met eens te denken aan de benzinepomp
stations waarvan het personeel op de gedwongen « vrije » zondag toch 
betaald zal moeten worden Maar de Nederlandse Spoorwegen hebben 
al het konsigne gekregen om zo zuinig mogelijk met de energie om te 
springen Dat geldt zowel voor de treinmachinisten die « zo ekonomisch 
mogelijk » moeten rijden als voor het stationspersoneel dat inzake ver
lichting en verwarming eveneens voor beperkingen moet zorgen 

Het Midden-Oosten konflikt grijpt dus diep m de Nederlandse ekonomie 
In en ook voor de regering is het nog met helder hoe ze zich zal opstel
len Een zondag zonder benzine damp is zeker in de steden in de letter
lijke zin van het woord een verademing, en velen leren weer het plezier 
van de fiets (die plotseling aan een ware opmars is begonnen ') waar
deren Of dit opweegt tegen de mogelijke ernstige nadelen, is nog maar 
de vraag De bittere pil van de werkloosheid kan door een zondags fiets
tochtje niet verguld worden . 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

23sM T R A N C H E 

St - Katrijntranche 
H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

5xéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 26 november 

HET B IUET 230 fr 
HET TIENDE 25 fr 

G E E N A F H O U D I N G OP U W W I N S T E N 

W I N 12 mil joan : U ONTVANGT 12 miljoi - t& 

DE 
KABINEnEN 

De Belgische ministers hebben 
kabinetten, d w z een perSoonlijke 
hofhouding om hun politiek te drij 
yen eventueel tegen de administra 
tie in 

In Nederland hebben de minis 
ters geen kabihetten omdat de a4 
ministratie niet verpolitiekt is 

De Belgische kabinetten zijn su

per administraties geworden Met 
de hand op het hart en de ogen 
veheven ten hemel heeft Leburton 
beslist ieder minister slechts 57 
ambtenaren en slechts 40 uitvoeren
de personeelsleden per kabinet , 
ieder staatssekretaris resp 4 en 20 

Zie hier volgens tiet officieel Se
naatsverslag de stand van zaken 

Ministeriele kabinetten 
Aantoi leden 

boven 7 

Uitvoer ngs-
personeel 
boven 40 

Vice eerste minister en minister van Begroting 
Vice eerste minister en mliiister van Financien 
Minister van Landsverdediging, voorzitter van 

MCESC 
Minister van Verkeerswezen 
Minvster van Buitenlandse Zaken 
Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu 
Minister van Justitie 
Minister van Nationale Opvoeding (F) 
Minister van Wetenschapsbeleid 
Ministervan Ekonomische Zaken 
Minister van Openbare Werken 
Ministervan Sociale Voorzorg 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Minister van Nationale Opvoeding (N) 
Minister van Brusselse Aangelegenheden 
Minister van Landbouw 
Minister van Middenstand 
Minister van Franse Kuituur 
Minister van Tewerkstelling en Arbeid 
Minister van Waalse Aangelegenheden toege

voegd aan Volksgezondheid en Leefmilieu 
Minister van Nederlandse Kuituur en Vlaamse 

Aangelegenheden 

11 
18 

7 
4 
2 
4 
3 
4 

3 
2 
2 
2 
4 

25 

10 
6 

3 

25 

12 
30 
10 

25 

Kobinetten von de Stöotssekreto/nsser 
Aonto l leden 

boven 4 

Uitvoerings
personeel 
boven 20 

Staatssekretaris voor Havenbeieid 1 
Staatssekretaris vaar Openbaar Ambt 3 
Staatssekretaris voor Streekekonomie (F) 2 
Staatssekretaris voor Streekekonomie (N) 2 
Staatssekretaris voor het Gezin — 
Staatssekretaris voor Ruimtelijke Ordening- en 

Huisvesting (N) 1 
Staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwer

king 2 
Staatssekretarisi vooj; Begroting 1 
Staatssekretaris voor Institutionele en Admini

stratieve Hervormingen (N) 1 
Staatssekretaris voor Institutionele en Admini-

tieve Hervormingen 1 1/6 
Staatssekretaris voor de Oostkantons en het 

Toerisme 3 
Staatsse"etaris voor Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie ' 3 
Staatssekretaris voor Buitenlandse Handel 2 
Staatssekretaris voor Ruimtelijke Ordening en 

Huisvesting (F) 2 

20 
3 

De Volksunie kreeg deze week heel wat ruimte toegespeeld. Het Van 
Acker-Schiltz-incident in de Kamer rond de zaak Anseele, de tot-suspam-
verheven verkiezing van het Partijbestuur boden daartoe de stof. 

En dit alles op een blijvende persstroom van BSP-lnitlatieven en vrland-
Jes : Ibramco en Baudoux. 

BLIK IN DE 
NEDERLANDSTALI6E PERS 

Het IS de spaarzame en bespa
rende PVV-er Willy De Clercq die 
de kroon spant met de boventallige 
kabinetsheren en dametjes, gevolgd 

door de even spaarzame CVP-er 
Tmdemans Beide heren verantwoor
delijk voor Financien en Begroting 
geven het goede voorbeeld 

« de standaard » 

Hugo SchtJtz pezig en gespannen 
— ook om de interne moeilijkheden 
in zijn partij — protesteert omdat 
hij met over het ontslag van Ansee 
Ie mocht interpelleren De Kamer
voorzitter zwaaide met het regie 
ment en bleef nee zeggen De 
Volksunie hamerde op de lesse 
naars Nelly Maes klaroende Vik 
Anciaux stond lijkbleek rechtop in 
zijn bank als een tragische figuur 
in een Griekse tragedie Maar Van 
Acker is nogal immuum voor het 
drama De Volksunie kon wel een 
schorsing van de vergadering uit 
lokken, maar kreeg uiteindelijk geen 
geiijk 

Had de voorzitter inderdaad het 
recht de interpellatie af te wijzen ' 
Dergelijke procedurebetwistingen 
zijn steriel en vervelend om uit te 
pluizen en na te vertellen De op 
positie moet echter, hoe dan ook, 
de kans krijgen om bepaalde reak 
ties die in de bevolking leven tot 
in het parlement te brengen En 
met de oppositie alleen Jan Verro 
ken heeft het donderdag korrekt 
aangevoeld toen hij de GVPfraktie 
om toelating vroeg te mogen inter
pelleren over de zaak van de fail 
liete Waalse bouwonderneming 
Baudoux waarvan beweerd wordt 
dat zij op politieke steun kon reke
nen Verroken acht zich als verte 
genwoordiger van het volk voorbij 
gegaan doordat minister De Saeger 
de pers kon bijeenroepen om zich 
te verantwoorden en het parlement 
intussen deed of er mets stond'te 
gebeuren 

Daar ligt inderdaad een lelijke 
knoop De Kamers zijn te tam Dat 
is niet zozeer de schuld van de op
positie De federalistische frakties 
zijn numeriek zwak en kompense-
ren hun zwakheid niet door eer — 
in evenredigheid — grotere kwall 
teit Ook bij hen moet alles ko
men van enkele briljante koppen 

« gazet van antwerpen » 

In de huidige politieke sfeer is 
de wijziging van het bestuur van 
de VU van grote betekenis Er is 
immers een soort gemene deler 
aan het groeien tussen alle met 
socialistische partijen om de BSP 
voor een tijdje aan de dijk te zet 
ten Het grote bezwaar was, dat er 
geen alternatief was, geen wissel
meerderheid De VU bleef veigerig 
en met het Rassemblement Wallon 
alleen kan men het met doen 

Met de nieuwe leiding van de 
Volksunie vervalt dit argument en 
wordt de mogelijkheid geopend via 
onderhandelingen een stap te zet
ten naar de vorming van een' wis 
selmeerderheid zonder BSP Dit is 
het politieke feit, waaraan gaande 
weg meer en meer belang zal die 
nen gehecht Ook al zal het in BSP 
kringen nu wel banbliksems gaan 
donderen. 

« volksgazet » 

Er bestaan sedert geruime tijd 
moeilijkheden in de Volksunie Op 

Er zijn de erfgenamen van het 
VNV die met heimwee terugden 
ken aan de periode toen zij met 
de steun van de bezetter machtspo
sities mochten bekleden die hun 

méér invloed verschaften dan de 
steriele oppositie die zij thans moe
ten voeren Doch er Is ook een 
jonge generatie, die tijdens of na 
de tweede wereldoorlog werd ge
boren en het met meer kan slik
ken door de schuld van die oudere 
ploeg met het « zwarte » odium 
te worden beladen 

Er zijn er die zich willen schikken 
in het demokratische kader en die 
wel inzien dat de voornaamste doel
stellingen van de Vlaamse beweging 
zijn bereikt en dat men wil men de 
partij laten voortbestaan zal moe
ten uitkijken naar andere objektie-
ven die de massa van het laatste 
kwart van de twintigste eeuw méér 
aanspreken 

« het laatste nieuws » 

Als de olievoorziening hoofd
doel is dan moet de raffinaderij 
met gevestigd worden nabij Luik 
doch wel op de ekonomisch meest 
verantwoorde plaats namelijk zo 
dicht mogelijk bij een ollehaven. 
Als bovendien ook de samenwer
king met het ontwikkelingsland Iran 
moet in overweging genomen wor
den dan IS het wellicht noq best 
van al dat een Belgische raffina
derij zoi o^^srlcht vorden in Iran 
zelf en dat de afgewerkte produk-
ten in o is land zouden ingevoerd 
worden Meteen zou heel het vraag
stuk van de vervuiling van de baan 
zijn Duitsland dat inzake de sa
menwerking met Iran nogal gemak
kelijk ais voorbeeld aangehaald 
wordt besliste trouwens tot het op
richten van een Duitse raffinaderij 
in Iran 

Wij vragen ons echter af of de 
hh Leburton, Cools Claes en kom-
pagnie nog zo warm zouden lopen 
voor een Belgische raffinaderij \n 
Iran als nu voor Ibramco te Luik. 

«c knack » 

Een grondig onderzoek door «nke-
le fiskale experten eq bedrijfsravi-
sioran van de boekhouding bij Bau
doux In de jongste jaren moet uit
wijzen m hoeverre hier kapitaal-
vlucht of kapitaalexport naar liet 
buitenland m het spel is * 

De talrijke schu'deisers zitten 
immers op hun geld te wachten. 
Het zou maar een wrange los In 
moraal worden indien Baudoux uit
eindelijk in België alleen schulden 
achterlaat, om over de grenzen met 
de winsten verder zaken te doen. 
In dat geval heeft de man de krisis 
van zijn bedrijf gedurende de jong
ste vier maanden met alleen wil
len afwenden door het omkopen 
van politici uit diverse partijen Dan 
heeft hij op de koop toe het onver
mijdelijk failliet weten aankomen 
en er zich via kapitaalafvoer rwar 
het buitpniand persoonlijk op voor
bereid De kleine en grote schuld
eisers die door zijn failliet nu ook 
zelf met de rug tegen de muur wor
den gedreven, zullen daarover wel 
zekerheid willen Het zijn tenslotte 
hun centen en niet meer die van 
Baudoux 

Het gerecht heeft met zijn uit
spraak van vorige week de zaak 
dus lang met afgehandeld Men zou 
zo zeggen integendeel, het gerech
telijk onderzoek kan pas voorgoed 
beginnen . 

w. luyten. 

BLIK IN DE FRANSTALIGE PERS 
geen geestdrift voor (eburtonse gewestvorming 

Het overheersende thema is natuurlijk de amechtige gewestvorming 
die uit het konkiaaf van Terhulpen te voorschijn gekomen is Ds meeste 
Waalse bladen, behalve de verstokt unitanstische zijn er niet erg opgeto
gen over 

Onze franskiljons bUjven nog schuimbekken van woede omwille van het 
taaldekree^. 

« Ie Journal » (charleroi) 

« WIJ gaan dus in een nabije toe 
komst met een gedeeltelijke en 
voorlopige gewestvorming te ma 
Ken krijgen Wij wensen dadelijk te 
verklaren dat zij ons te gering is 
en dat wij geen vrede zullen ne 
men met haar voorlopige al zo mm 
als met haar gedeeltelijke aard » 

(Jacques Guyaux) 

« la nouvelle gazette » 
(charleroi) 

I 

« De instelling van een samen
hangend federaal stelsel wordt tot 
onbepaalde tijd verdaagd Het is 
« een proefneming die later eens 
zou kunnen verricht worden » heeft 
de baas van de koalitie zonder ver

pinken verklaard Later wanneer 
het overgangsstelsel eenmaal in 
werking is zal men er over pra
ten , maar dan zal er van voren af 
aar» herbegonnen moeten worden 
In duidelijke taal betekent dit 
wanneer men eerst alles in het 
honderd zal hebben laten lopen en 
zodoende de kandidaat hervormers 
tot machteloosheid gedoemd 

Want het springt in het oog dat 
niets waardevols te voorschijn kan 
komen uit deze overtollige « over
gangsregeling » of ze nu van par
lementaire of van provinciale aard 
weze (dat is nog met uitgemaakt) 
in de beide gevallen zullen de /nan 
nen die de grondslagen moeten 
leggen er uit overtuiging en uit 
belang voor zorgen dat de macht 
van naam maar met van handen 
veranderd » 

(Jean-Pierre Vandermeuse) 

« ia Wallonië » ( lu ik) 

« Het voorlopige regiem dat men 
zich te Terhulpen heeft ingebeeld 
IS een maneuver om eensdeels tiet 
leven der driepartijen regering te 
rekken en anderdeels om wantrou 
wen te werpen op de gewestvor
ming, die door de kaptalisten ver
worpen wordt 

Een voorlopig stelsel zou alleen 
in die mate kunnen aanvaard wor 
den waarin het over een volledige 
bevoegdheid zou kunnen beschik 
ken ook al ware dit dan een over 
gangsregeling Dit ware meer dan 
een proefneming en het zou nuttig 
zijn om de geesten de administra 
ties en de instellingen om te scha 
kelen Blijft echter alles bepefkt 
tot een decentralisatie op drie ge 
bieden en tot een middelmatige 
deconcentratie dan draagt het voor 
gestelde regiem in zich de moge 
lijke mislukking van een gedachte 
en voor de socialisten de onaf 
wendbare veroordeling van een 
driepartijen-regering, die afgewend 

wordt van de bestemming die ze 
haar hadden gegeven » 

(Joseph Coppe) 

« Ie rappel » (charleroi) 

« De regering van de h Leburton 
heeft zopas haar eerste politieke 
overwinning behaaldd ' zij is er 
toe gekomen de beginselen van 
een nagenoeg rationele gewestvor
ming vast te leggen Wij noemen 
haar rationeel om verschillende re
denen vooreerst omdat zij het 
reeds vrij ingewikkelde stelsel niet 
nog wil verzwaren en geen nieuwe 
administraties schept verder om
dat zij voorzichtig van wal gaat 
steken en omdat het de opgedan? 
ervaringen zijn die na een over
gangstijd de kriteria aan de hand 
zullen doen waarop het definitieve 
stelsel zal steunen , tenslotte om
dat de autonomie zo» georganiseerd 

'zal worden dat zij de onmisbare 
centrale macht met aantast » 

(Pol Vandromme) 
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vredesdag 

te diksmuide 
In schrille tegenstelling met 

de amechtige patriotieke 11 no-
vembermanifestatles stonden en 
staan de jaarlijkse 11 november-
plechtigheden te Diksmuide in
gericht door het IJzerbedevaart-
komitee. Dit jaar was het ver
schil nog opvallender omdat het 
Komitee verruimd werd met jon
geren — althans voor deze ma-
nifei;tatie — en de dag uitdruk
kelijk in het teken van de we
reldvrede stond (waarbij dus dui
delijk afstand wordt genomen 
van -alle overwinnaarskomplek-
sen). 

Er was aanzienlijk meer be
langstelling voor deze verruimde 
herdenking : bomvolle dekena
le kerk, die luisterde naar een 
eenvoudige doch indringende ho
milie van pater Pil, optocht naar 
de IJzerkrypte met kernachtige 
toespraak door Guido Provoost, 
RUG-assistent, met afkondiging 
van het acht-punten-vredespro-
gramma van het Bedevaartkomi-
tee. 

's Namiddags werd in het 
Vlaams Huis een paneelgesprek 
gehouden voor jongeren, dat 
druk werd bijgewoond en waar 
zeer zinnige zaken over oorlog 
en vrede werden gezegd, ook al 
dreigde men wel eens af te dwa
len. Uit deze gedachtenwisseling 
bleek dat het vredesideaal sterk 
leeft onder de jongeren doch ook 
dat de praktische verwezenlij
king daarvan niet gemakkelijk is. 
Het strekt de jongeren tot eer, 
dat ze zich zo ernstig bezinnen 
op deze herdenkingsdag van een 
wapenstilstand na' een mensen-
verslindende eerste wereldoor
log en dat ze elk aftands triom
falisme kategorisch verwerpen. 

senator 

gerard 

bergers 

Senator dr Roosens van Ant
werpen zal als senator ontslag 
nemen. Hij zal worden opgevolgd 
door de heer Gerard Bergers, die 
in de Antwerpse Volksunie 
steeds een zeer aktieve rol 
heeft gespeeld en nog speelt. 
Een onvermoeibaar basismilltant 
komt nu plots in de Senaat te
recht en zal daar zeker, na de 
normale aanpassingstijd, zijn 
woordje plaatsen. Meteen is de 
Senaatsfraktie van de volksnatlo-
nale partij met een volksnatio
naal element van het zuiverste 
gehalte verrijkt. We wensen de 
heer Bergers van harte proficiat 
en zijn er stellig van overtuigd 
dat hij in zijn nieuw mandaat 
flink zijn man zal staan. 

Naar dr Roosens gaat onze op
rechte dank. Op dit afscheid ko
men we trouwens nog nader te
rug. 

amnestie 

VU-kamerlid dr R. Van Leem-
putten heeft in het kader van 
de amnesfiekampanje van het 
VU-arr. Aalst, aan de leden van 
de Bundestag (Westduits parle
ment) een brief geschreven, 
waarin hij hen vraagt tijdens hun 
kontakten met Belgische parle
mentsleden hun aandacht op de 
uitblijvende amnestie te vesti
gen en opdat ze hun invloed zou
den aanwenden, om dit kanke
rend Belgisch probleem uit de 
wereld te helpen. Het is de be
doeling gelijkaardige brieven aan 
de leden van alle Westeuropese 
parlementen te richten. Daarmee 
zal alvast België te kijk staan 
als het land, dat het langst met 
amnestie voor feiten uit wereld
oorlog II heeft gewacht. 

Een amnestie-initiatief op hoog 
niveau, dat samen met andere 
initiatieven er moet toe bijdra
gen, eindelijk eens de spons te 
vegen en gedaan te maken met 
de haat. 

DE VOLKSUHIE 
DE WETSTRAAT 

onaanvaardbare taalverho idingen bij de rijkswacht 
VU-kamerlid Mattheyssens v>(as de eerste spreker 

tijdens de openbare vergadering van de vaste ka-
merafdeling voor Landsverdediging, waar de rijks
wachtbegroting 1974 besproken werd. 

In het kader van het vijfjarenplan meende de h. 
Mattheyssens dat de klemtoon moet gelegd worden 
op de verkeerstaak van de rijkswacht, terwijl ze 
in de strijd tegen de stijgende, misdadigheid 'n zeer 
belangrijke rol kan spelen. Over de handhaving van 
de orde en over de huisvesting der manschappen 
was hij minder efitoesiast. Vooral aan het gemis 
aan het onontbeerlijke komfort moet verholpen 
worden, 

Kamerlid Mattheyssens pleitte dan voor een aan
passing van de vergoeding van de weekeindpres-
taties. die aan de te lage kant ligt, terwijl hij 
ook de feodale houding van vooral de hogere offi
cieren tegenover ondergeschikten aan de kaak 
stelde. Hij achtte ook een spoedige aanvaarding 
van een wetsontwerp wenselijl<. dat de bevordering 
van onderofficieren naar de officiersgraad zal ver
gemakkelijken. 

Ons kamerlid was echter niet te spreken over de 
taaiverhoudingen bij de officieren : de Vlamingen 
die 58 procent vertegenwoordigen komen nauwe

lijks aan 42 procent van het aantal officieren. Dat 
is onaanvaardbaar en daarom zal de VU tegen de 
begroting stemmen. 

Het antwoord van minister Vanden Boeynants 
kwam neer op een debat tussen minister en ka
merlid. De minister gaf toe dat het verkeer stevig 
moet aangepakt worden, en zei dat er voor de 
huisvesting een bijzondere inspanning wordt ge
daan : thans zullen 500 miljoen worden uitgetrok
ken voor de huisvesting i.p.v. 150 miljoen enkele 
jaren geleden 

De minister gaf toe dat de taaipariteit in het 
officierenkorps nog niet werd bereikt, maar door 
een hoger rekrutering van Nederlandstaligen ver
betert de toestand geleidelijk. Bij rake opmerkin
gen van de h. Mattheyssens bepleitte de minister 
verzachtende omstandigheden en stelde hij dat vast 
dat de pariteit niet vlugger kan bereikt worden 
•zonder onrechtvaardigheden, kortom de klassieke 
argumentatie... 

Het nieuw statuut zal heel wat verbeteringen in-
Voeren en al beweerde de minister dat de be
trekkingen tussen hogere officieren en onderge
schikten pratisch geen aanleiding tot kritiek geven 
— wat Mattheyssans betwijfelde — toch komt de 
humanisering van deze betrekkingen erdoor. 

bob maes en de rijkswacht 

Sinds Bob Maes senator is komt hij regelmatig 
tussenbeide tijdens de bespreking van de rijks
wachtbegroting. Hij doet daarbij afstand van elk 
individueel en groepsressentiment, want senator 
Maes heeft uiteraard als Vlaams militant heel wat 
ervaring met de rijkswacht opgedaan. Dit laat hem 
toe « met bijzondere voldoening » vast te stellen 
dat er de jongste jaren een verandering van inzicht 
bij beleid en leiding van de rijkswacht, waarbij de 
nadruk geleidelijk evenzeer op de preventieve als 
op de repressieve rol wordt gelegd. Dat geldt niet 
alleen de kriminalitelt doch ook het optreden te
genover betogingen. Na zich verheugd te hebben 

over het einde der rekruteringsmoeilijkheden, waar
door een betere selektie mogelijk is. had senator 
Maes het over de minder goede behuizing, waarbij 
hij lang stilstond bij de bouw van sociale woningen. 

Het zou geen VU-tussenkomst geweest zijn zon
der kritiek op de al te trage verwezenlijking van de 
taaipariteit in het hoger officierenkader van de 
rijkswacht, een toestand die niet kan blijven duren. 
In dit verband wees de senator op de invloed van 
(de te veel in aantal) Franstalige rijkswachtoffi
cieren op de uiteindelijke verfransing van Brussel, 
een aspekt van de verfransing waaraan te weinig 
aandacht werd geschonken. 

herrie door de schuld van partijdige 
kamervoorzitter 

In de kamerzitting van 8 november j l . kwam het 
tot een hevig incident tussen de kamervoorzitter 
en de VU-fraktie. Aanleiding was de schrapping 
van de agenda van de interpellatie Schiltz over het 
ontslag van minister Anseele door kamervoorzitter 
Van Acker omdat de interpellaties (er waren er 
nog twee andere, o.a. van VU-kamerlid Raskin) zo
gezegd vervallen waren als gevolg van de nieuwe 
regeringsverklaring. Van Acker meende er zich met 
die « lepe • truuk te kunnen van af maken doch 
had zonder een vinnige en slagvaardige oppositie 
gerekend. De h. Schiltz mocht dan al zeggen, dat 
hij een nieuw interpellatieverzoek zou indienen : 
Van Acker bleef koppig en weigerde aan het ver
zoek gevolg te geven. Hij poogde ook het verlaten 
van de vergadering door de oppositie tegen de in
tussen liimoerig geworden oppositie uit te spelen, 
maar Hugo Schiltz zette kordaat de puntjes op de 
i's : bij de opening van de zittijd werden diverse 
interpellatieverzoeken ingediend, die kwamen te 
vervallen n.a.v. de nieuwe « regeringsverklaring •. 
Wegens de wijze waarop deze verklaringen bespro
ken werd verliet de oppositie de zaal en vervielen 
de interpellatieverzoeken. Maar daarna diende het 
Antwerpse VU-kamerlid een nieuw interpellatiever
zoek in, met verzoek om inschrijving op de agenda 
de week daarop. Terecht vroeg mr. Schiltz zich af, 
waarom hij niet zou mogen interpelleren over An-
seele's ontslag. 

Kamervoorzitter en meerderheid beletten dan 
door een stemming over een voorstel Schiltz (over 
welke interpretaties er ook al gedebatteerd werd !) 
dat de interpellatie Schiltz over Anseele zou ge
houden worden. Toen Van Acker flegmatiek als 
altijd het debat over een wijziging van het gerech
telijk wetboek wou doen hervatten protesteerde de 
VU zo heftig dat Van Acker de vergadering voor 
een uur moest schorsen. Na de hervatting deed 
mr. Schiltz een beroep op het reglement om de 
positie van de VU-fraktie te verduidelijken. De 
poging tot muilbanden heeft de oppositie pijnlijk 
getroffen. Doordringend tot de kern van dit proce
duredebat zei mr. Schiltz het volgende : • Het argu
ment dat mijn interpellatieverzoek niet ontvanke
lijk zou zijn gaat niet op. want hoe heeft men dan 
kunnen stemmen over een niet-ontvankelijke aan
gelegenheid ? Overigens betwisten we formeel de 
stelling als zou het onderwerp van mijn interpella
tie niet ontvankelijk zijn •. 

Daarmee was het incident gesloten, maar eens 
te meer werd de partijdigheid van de kamervoor
zitter, al zijn gegoochel met reglemententruukjes 
ten spijt, schril belicht. En dat de meerder
heid als een bende makke schapen de parlemen
taire demokratie verder laat ondermijnen, precies 
door diegenen die van de daken schreeuwen, dat 
zij en zij alleen de demokratie verdedigen. 

harmei zoekt naar het juiste aksent 
Sinds enkele weken is de parlementaire wagen 

weer aan het rollen. Het ging in den beginne 
weliswaar met horten en stoten, maar Edmond 
Leburton heeft tenslotte toch een » nieuwe • 
kramakkelige regeringsploeg op die wagen gezet, 
die maar door een gedweeé meerderheid wordt 
getrokken. 

En los van al dat tripartistisch krakeel werd ex-
minister Harmei tot voorzitter van de Senaat ver
kozen. De Volksunie stond niet a-priori weigerach
tig tegenover hem. Maar Wim Jorissen donderde 
indrukmakende waarschuwingen naar de nieuwe 
voorzitter, op wiens tweetaligheid zal gelet worden 
en die de rechten van de oppositie moet bescher
men. 

En inderdaad... Harmei doet zijn best. al is hij 
dan nog steeds aan het zoeken naar het juiste 
aksent, hij spreekt een soort Nederlands dat. al
thans voor een Waal — zeker in vergeliiking met 
onze eerste-minister —, bevredigend kan worden 
genoemd. En hij blijkt gevoelig voor de reglement-
bezorgdheid van Jorissen en tracht de rechten van 
de oppositie beter te respekteren. 

De eerste botsing kwam bij de vaststeling van 
een preciese datum voor de indiening van de be
grotingen. Harmei kondigde fier aan dat eindelijk 
alle begrotingen, ingediend bij de Senaat voor het 
einde van dit kalenderjaar zullen besproken wor
den. Een fierheid over een prestatie die in feite 
nog steeds indruist tegen een oude reglementaire 
beschikking, die een vaste datum van indiening 
stelt. Harmei kondigde ook een revalorizatie aan 
van de parlementaire funktie. Prachtig I 

fAaar toch schijnt hij er een Ijdel genot In te 
vinden steeds zo lang mogelijk zijn voorzitters
gestoelte te bekladen, liefst dan om nochtans 
belangrijke v^etsvoorstellen van de oppositie aan 
de orde te brengen voor lege\ meerderheidsban-
ken. Zo was de situatie inderdaad deze week, en 
erg demokratisch kan je zulks bezwaarlijk noemen. 
Zeker wanneer het gaat om voorstellen zonder 
enige politieke inslag, die enkel het algemeen 
belang beogen zoals de bescherming van het land-
schaps- en natuurschoon. 

huib. 

Plaatsgebrek belet ons volledig verslag uit bren
gen van de parlementaire aktiviteiten. Wij komen er 
volgende •.veGl< nader op terug. 

kompendium... 
...van voorstellen van wet van de Volks

unie. 
Door afdelingen, door bestuursleden, door 

mandatarissen, door redakteurs van streek-
pers te gebruiken. 

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

VO-STANDPUNTEN 
Naar aanleiding van een nieuwe aanval op het dekreet van de Kultuur-

raad woensdég j l . in een Europese parlementaire vergadering, dringt het 
Partijbestuur vart de Volksunie nogmaals aan op een doelmatige toelich
ting van het Dekreet op het internationaal forum. 

Het hoopt dan ook dat in de Europese parlementaire instellingen waar
in de Volksunie niet vertegenwoordigd is, met name in het Europese 
parlement, de Vlaamse vertegenwoordigers eendrachtig de sociale in
houd van het dekreet zullen verduidelijken. 

^ 

schijnheilige cvp 

De kamerfraktie van de Volksunie hoordtt een verslag over de werk
zaamheden van de bijzondere parlementaire kommissie voor toezicht op 
de regeringshulp aan bedrijven. 

De fraktie stelt vast dat deze kommissie nog steeds geen behoorlijk 
werk heeft kunnen verrichten ingevolge de sabotage van het inzagerecht 
van het parlement door de regering. 

De kamerfraktie klaagt verder de houding aan van de drie traditionele 
partijen die een duidelijk afgezonderd debat over het geval Anseele belet 
hebben. In het bijzonder wordt de schijnheiligheid gelaakt van de CVP-
fraktie, die de h. Van Eynde uitdaagt te interpelleren over de zaak Bau-
doux maar een interpellatie over het geval Anseele tweemaal heeft belet 

De fraktie bespak verder het syndikaal statuut in het openbaar ambt 
dat overgeleverd dreigt te worden aan partijpolitieke syndikaten. 

Verder besliste de VU-fraktie dat haar leden geen gebruik zullen maken 
van mogelijke uitzonderingen op de autobeperkingen op zondag. 

« wij «-offensief 

RANGSCHIKKING 
GRONDIG GEWIJZIGD 

Joris Depré uit Tervuren heeft weer de leiding, doch met slechts één 
punt voorsprong op de vorige week spektakulalr naar voor gesprongen 
Oostendenaar Jef Nagels. Oua punten bleven we deze week dus hangen. 
Zal de kaap van de 400 volgende week bereikt, zelfs omzeild zijn ? 

Voor het pverige werd de rangschikking duchtig door mekaar geram
meld, tweci toppers verdwenen, een nieuwe kwam erbij (André Vanden 
Berghe uit Oostakker) terwijl anderen hun puntenaantal aanzienlijk op
voerden (zo geraken we meer en meer in de cijfers drie- en tweehonderd). 

Onze dames komen maar niet los, Huguette Ingelaere kreeg ook deze 
week geen runningmate. Wat schort eraan dames ? Nu de vrouwendagen 
te Brussel en te Antwerpen voorbij zijn. zouden we normaal volgende week 
enkele vrouwen In de Top-20 moeten zien opduiken. 

Traag maar zeker schijnt het advies van deze abonnementenslag te 
zijn. Maar niet te traag a.u.b. VU-afdelingen. Komaan, aan het werk, we 
moeten de 20 jaar van de VU met een schitterend geslaagde abonnemen
tenslag kunnen inzetten I 

TOP-20 
1. Joris Depré (Tervuren) 
2. Jef Nagels (Oostende) 
3. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
4. André De Volder (Leuven) 
5. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 

Huguette Ingelaere (Gent) 
7. De Ranter René (Aartselaar) 
8. Gilbert De Caluv^é (Melsele) 
9. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 

10. Jo Belmans (Geel) 
n . Cis Nauwelaerts (Duffel) 
12. Marcel Scheys (Lubbeek) 
13. Frans Van Dessel (Nij len) 
14. Jaak Indekeu (Peer) 
15. Jozef De Meyer (Heverlee) 
16. Renaat Vanheusden (Hasselt) 
17. André Van den Berghe (Oostakker) 
18. Ferre de Beuckelaer (Kontich) 
19. Maurits Remans (Zonhoven) 
20. Jozef Labaere (Kortrijk) 

361 
360 
301 
223 
209 
209 
150 
145 
132 
129 
121 
111 
108 
105 
100 
96 
94 
86 
84 
82 

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 hoofdredakteui; 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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AKTIE TEGEN DE WAPENLEYERINGEN YIA 

DE HAVEN YAN ZEEBRUGGE 

De Volksuntejongeren hebben zich In het verleden steeds 
voorstander getoond van en steeds geijverd voor ëen Internatio
naal beleid met als basisprincipes vrede en ontspanning. 
~Vla inspraak in de parti], vla amendementen op kongresteksten 
en vla vorige aktles (b.v. Kerstmis '721 hebben zi] zich steeds 
Ingezet om deze Ideeën bij de leidinggevende Instanties Ingang 
te doen vinden. Wat de Volksunie betreft, met sukses trouwens, 
ly/tet de aktle van vandaag wil de VUJO nogmaals de aandacht 
van de publieke opinie vestigen op de onmenselijke en immo
rele politiek die de Belgische regering op internationaal vlak 
voert. In tegenstelling met woorden van ministers, bewijzen de 
feiten te Zeebrugge dat de Belgische wapenleveringen onver
minderd voortduren. 

VREDESWANDELING^ IN BRUGGE 

Da VUJO van Brugge had — in samenwerking met VUJO-nationaal besloten de 

Jongeren een extra-tintje te geven. 
Vrijdag reeds werd de bevolking verwittigd door middel van pamfletten : op zondag 
I l / I l zou een wapentransport voorbijtrekken. 
Op zondag om 17 u. trokken dan ook een vijftigtal VUJO's door de straten van 
Brugge. Zi| werden vergezeld door een zinnebeeldig « munitietransport » (een 
zwarte kist op een stootkar), wat de algemene hilariteit opwekte. 
Plotseling werden de vrede-wandelaars omsingeld door verklede gewapende vent
jes waarvan één de baas scheen te zijn... hij was nochtans in burger. 
« Omsingelen... en de Identiteitskaarten afnemen : tierde hij...! indelen in twee 
groepen van A tot D en van E tot Z ». Dit alles ging met het nodig geweld gepaard. 
« Naar het buro > vervolgde hij. 
In het buro werd iedereen ondervraagd. ""— 
Het was verboden voor diegene die reeds ondervraagd waren te spreken met de 
nog niet ondervraagden. 
Als je nu al niet meer moogt vredig wandelen. 
Gelukkig zorgde de kommisaris voor de nodige humor. 
Kommisaris : « En uw stootkar was niet in orde met het verkeersreglement... « 
Hugo Coveliers : • Dan had u onmiddellijk een PV moeten opmaken ». 
Kommisaris : « heu... heu... heu... ». 
Nog één iemand moest verhoord worden : 
Kommisaris : « U kunt gaan... » 
Coveliers : « Wij wachten tot iedereen meekan ». 
Kommisaris : « De kapitein verlaat zijn schip niet ? » 
Coveliers : « Alleen ratten doen dat. » 
't Was toch een plezante namiddag. 
Brugge, wij komen terug. 
L. De Rammelaere 
ffotc's verschijnen in de volgende « Wij », Indien gelukt t) 

VUJO Arr. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
Op 25-10 werd In het arr. B-H-V opnieuw gestart met een arr. VUJO-

kern. Gezien het stilvallen van de vroegere kern was dit een absolute 
noodzakelijkheid. Deze nieuwe kern Is dan ook gestart met de moed 
en de geestdrift en de vaste overtuiging ook eindelijk in dit arrondisse
ment te komen tot een goede vujo werking. 

Om dit doel te bereiken Is natuurlijk ook uw medewerking noodza
kelijk. Met . uw • bedoelen we dan niet alleen de verschillende vujo 
verantwoordelijken uit de diverse afdelingen, maar elke jongere die 
iets wil bijdragen tot de verwezenlijking van de Vlaams-natlonale ge
dachte en het integraal federalisme. Voor ons is immers niet de wel
vaart, maar het welzijn de maatstaf voor de toekomst. 

Vujo werkt nu voor de maatschappij waar wij later moeten in leven. 
Door mee te werken met vujo draag je bij tot de oriëntering van uw 

levenskring. Daarom is vujo er nu door en voor de Jeugd in Vlaanderen. 
Vujo werkt ook niet alleen voor dat latere. Nu reeds kan Je langs 

vujo deelnemen aan het bestuur van uw gemeente, uw federatie, uw 
land. 

Wens je meer te weten, wil je aktief meewerken, wens je op de 
hoogte gehouden te worden van de vujo-werking, neem dan even kon-
takt op met uw plaatselijke vujo-verantwoordelijke, of met de leden 
van de arr. vujo-kern : ' 

— voorzitter : Wim Lauwaert.^ermonstraat 2, 1600 Sint Pieters-Leeuw' 

telr 02/77.19.39. - ^ 

— sekretaris : Pedro Smeets, Molenstraat 9, 2910 Malderen, tel. 052/ 

320.16. 

Waarom voerden we een dergelijke aktle precies op 11 no
vember ? Omdat wij van 11 november een vredesdag wHlen 
maken in de échte betekenis van het woord. Dit WH zeggen, ntet 
enkel een dag van herdenking, maar vooral een dag van Inzet 
voor de vrede. -' 

Wij herdenken inderdaad niet alleen een wapenstilstand, wij 
willen ijveren voor het blijvend stilleggen van de wapens, voor 
het onmiddellijk-stopzetten van de wapenleveringen en, In zijn 
verste konsekwentie voor het opdoeken van de wapenproduktie. 
Men moet niet afkomen met de drogreden dat daardoor 3.000 
arbeiders van FN werkloos zouden worden. Men moet er wel 
rekening mee houden hoeveel arbeiders door Belgische wapens 
reeds het leven verloren i.p.v. hun werk. Er Is bovendien beslist 
heel wat nuttiger werk te doen dan oorlogswapens te maken. 

Ook voor de haven van Zeebrugge zijn de huidige wapenleve
ringen bijzonder nadelig. Zou iemand eens In kllnklare munt wil
len uitrekenen hoeveel Zeebrugge verliest omwille van het feit 
dat verschillende rederijen geen burgertrafiek meer organiseren 
via Zeebrugge en daarbij als enige reden de aanwezigheid van 
munitie en springstof in het havengebied opgeven 7 

We stellen vast dat aan de bevolking stelselmatig klare en 
duidelijke informatie wordt geweigerd, o.m. ook door het Brugs 
stadsbestuur dat in deze zaak niet geheel, eigenlijk in het geheel 
niet vrijuit gaat. 

We besluiten deze aktie met een dringende oproep te doen 
tot de publieke opinie om met ons bewust en konsekwent te 
ijveren voor een duurzame en ongewapende vrede, door alle 
generaties heen. 

jean-marie bogaert 

voorzitter arr. brugge-torhout 

— Een toemaatje : de Volksunie stond enige tijd geleden 
nagenoeg alleen om te ijveren voor ollebevoorrading via 
Zeebrugge, en niet via Rotterdam. Het is tóch Rotterdam 
geworden. Aan U om de gevolgen vandaag aan den lijve 

• te ondervinden. 

— ondervoorzitter : William- Aerts, Nieuwbaan 65, 1742 St. Katherlna-
Lombeek, tel. 053/66760. 

— verslaggeefster : Mieke De Becker, Termeulenstraat 25, 1640 St. 
Genesius-Rode, tel. 02/58.52.94. 

— prop. en org. : Walter Vandeputte, Doortstraat 80, 1890 Opwijk, 

tel. 052/363.27. 

— lid nat. raad : Hugo Van Hemelrijck, Meerstraat 26, 1852 Beigem, 

tel. 02/59.23.54. 

f- '— bestuurslid : Sjroobants Dirk, Pletinckxstraat 38, 1000 Brussel. 
Wees jong, wees Vlaams, werk met en in VUJO. 

wim lauwaert. 

VROUWENDAG TE ANTWERPEN 
Zoals te verwachten was stroomden op 10 no

vember II. duizenden vrouwen bij elkaar in de zalen 
van de dierentuin te Antwerpen. Het was de tweede 
V-dag, ditkeer op initiatief van de PAG. Er werden 
vragen gesteld, informatie Verschaft, gediskusieerd, 
gedebatteerd van jewelste. Iedereen was welkom en 
weinigen lieten zich onbetuigd. 

Andermaal is het bewezen, dat vrouwen zeer vlug 
kunnen zijn. Vanaf 8 u. 's morgens werd er getim
merd, geklopt, gehamerd en geplakt daj horen en 
zien verging en klokslag 10 u. was alles tiptop in 
orde om het publiek te ontvangen. De rifime mar
meren zaal bleek zeer geschikt voor de informatie
markt. Het publiek kon zich vrij gemakkelijk be
wegen tussen de verschillende stands, vyaar een 
overvloed van dokumentatie te verkrijgen was over 
alle mogelijke problemen in verbarid met de vrouw. 

In de zuilenzaal was een podium opgetimmerd 
voor het showprogramma, want talrijke artiesten 
verleenden andermaal gratis hun medewerking. Een 
van de eerste vrouwen, d i ^ het woord voerden aan 
de mikro, was Nelly Maes, die met haar gekende 
welsprekendheid dadelijk iedereen boeide. 

Buiten Nelly Maes noteerden wij even graag de 
aanwezigheid van senator Rika De Backer, mevr. 
Verfackt, schepene Maes-Robaeys en ettelijke vrou
welijke gemeenteraadsleden. 

« The show must not go on ». 

Na enkele shownummers bleek gauw, dat het 
publiek niet gekomen was om show te zien, maar 
wel om op dynamische wijze te diskussiëren en te 
debatteren. Vrouwen krijgen nu eenmaal veel te 
weinig gelegenheid daartoe. Tegen de middag 

kwam het dan ook tot een incident, juist op het 
ogenblik dat het de beurt was van Jeanne Brabants 
en haar gezelschap. Meer dan de helft van de aan
wezigen verliet de zaal uit protest, omdat er aan 
hun wens niet onmiddellijk voldaan werd. Dit pro
test was helemaal niet bedoeld tegen Jeanne Bra
bants, wier verdiensten door niemand betwist wor
den. 

Gelukkig kwam alles gauw in kannen en kruiken 
en stroomden al degenen, die stoom wilden uit
blazen naar dè « speakerscorner » of praathoek, 
waar iedereen de gelegenheid kreeg naar de mikro 
te grijpen. Dat zulks een gelukte formule was, be
wees het vuur waarmee de woorden tegen elkaar 
opbotsten, intussen ging de show toch verder in de 
zuilenzaal en kreeg ieder zijn gading. 

Bij deze gelegenheid werd er een memorandum 
verspreid met volgende tekst : « duiz^den vrou
wen, samengekomen op de tweede Vrouwendag 
te Antwerpen, op 10 november 1973, protesteren 
tégen het feit dat twee vrouwelijke regeringsleden 
geweerd werden uit 's land beleid ; dulden niet 
langer dat zo weinig vrouwen aan bod komen in het 
politiek leven ; eisen verkiesbare plaatsen bij de 
volgende verkiezingen ; leggen er de nadruk op 
dat het niet de bedoeling van de Vrouwendag was 
met een mooi klaargemaakt programma te voor
schijn te ko(rien, maar wel te zorgen voor de be
wustmaking van de massa ». En inderdaad rond die 
bewustmaking van de mjissa draait de hele V-dag. 
Daarom zijn zulke manifestaties broodnodig en on
betaalbaar, alle zwartkijkers ten spijt. 

hJJda uytterhoeven. 

*>• 
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Doorgaans weet het publiek wel rets af 
van de werking van het parlement en van de 
gemeenteraden : het parlement komt genoeg 
m de kranten en bij de gemeenteraden voelt 
men zich lokaal gezien uiteraard meer betrok
ken. 

De provincieraadszittingen komen minder 
goed over, het publiek blijkt de rol van deze 
— thans weliswaar aangevochten — instel
ling niet goed te kunnen thuiswijzen en weet 
er in elk geval minder van af dan van het 
parlement of de gemeenteraad. Nochtans 
worden in de provincieraden belangrijke be
slissingen getroffen. 

Sinds de Volksunie haar intrede deed in de 
Vlaamse provincieraden (S daar een nieuwe 

wind gaan waaien. Voorheen waren die zittin
gen vaak onderonsjes van de drie kleurpar-
tijen, van eigenlijke oppositie was er zelden 
sprake. Met de VU is deze situatie grondig 
veranderd : er is in onze provincieraden thans 
een strijdvaardige maar ook positieve oppo
sitie, met wier voorstellen de meerderheden 
en de bestendige deputaties steeds meer re
kening moeten houden. 

Om alvast dit « stiefkind » een betere kans 
op bekendheid te geven publiceren we op 
dez biz. samenvattende verslagen van de 
Vlaamse provincieraadszittingen, waaruit 
blijkt dat we met onze definitie van de VU-
oppositie niet overdrijven. 

DE VOLKSUNIE 
IN DE PROVINCIERADEN 

VRUCHTBARE GEWONE ZITTIIO 

BRABANT 

Bij de behandeling van het begrotingsont-
werp, hadden wij de gelegenheid de politiek 
van de Bestendige Deputatie aan scherpe kri
tiek te onderwerpen en daarbij vooral aan te 
klagen dat, om een negatief saldo van 170 
miljoen fr op te vangen, het provinciaal kol
lege slechts eén n.iddel had gevonden, nl de 
verhoging van de opcentiemen op de onroe
rende voorheffing, nu op 265, of een verdub
beling sirtds 1970 

WIJ hebben aangetoond dat de omvang van 
de ontvangsten voortspruitend uit een te 
zware fiskaliteit ontegensprekelijk wijst op 
een vorm van verkwisting met, daar tegen
over, een volkomen gebrek aan pogingen tot 
besparing. 

Zoals ieder jaar hebben wij andermaal het 
feit aangeklaagd dat alle provinciale onder
wijsinspanningen zich richten hoofdzakelijk 
naar Brussel en Waals Brabant en voor veel 
minder naar de streek van Leuven en Tieren, 
terwijl er geen enkele vorm van provincical 
onderwijs aanwezig is in de streek van Asse, 
Halle, Vilvoorde. 

De gevoerde jeugdpolitiek hebben wij op 
de korrel genomen, op het ekonomische 
vlag aangedrongen opdat alles m het werk 
zou worden gesteld om sommige streken 
van Vlaams Brabant meer te laten gemeten 
van de expansiemogelijkheden en, op het 
sociale vlak, de noodzakelijkheid aangetoond 
het bedrag der bijkomende leningen voor 
sociale woningbouw gevoelig te verhogen, 
maar vooral de toekenningsvoorwaarden te 
versoepelen 

Speciale aandacht werd gevraagd voor de 
gehandikapten en aangedrongen opdat de 
tussenkomsten in deze sektor gevoelig zou
den opgedreven worden Wij hebben de op
richting aanbevolen van provinciale centra 
voor wederaanpassing 

WIJ hebben met klem geprotesteerd tegen 
de verdeling der toelagen aan verenigingen 
met sociaal karakter, aan de kulturele krin
gen en aan sport- en vrijetijd'-bestedingvere-
nigmgen, eisend dat het aantal en de omvang 
van deze toelagen zouden bepaald worden 

rekening houdend met de degelijkheid der 
werking m plaats van volgens de politieke 
kleur 

Ten slotte, hebben wij gewezen op de 
onmacht van de traditionele partijen in ver
band met de voorgenomen en beloofde ge
westvorming, op het mislukt experiment met 
de vijf randfederaties en op de noodzakelijk
heid van dringende struktuurhervormingen op 
federale basis. 

vu-voorstellen aanvaard 
of ter studie 

— Subsidies voor het aanleggen en Inrichten 
van speelpleinen voor de peugd', door private 
en openbare instellingen 

.— Subsidies voor aktiviteiten van sociale pro
motie voor de jeugd , 
— Organisatie van een speciale studie der 
aktuele woonproblemen m Vlaams Brabant. 

— Betoelaging van het Vlaams Nationaal 
Zangverbond afd Biabant 
— Erkenning van het Dosfehnstituut als in-
aanmerking-komend voor provinciale subsidie 
— Inrichting, in de voornaamste centra van 
Vlaams Brabant, van versnelde kursussen m 
de Nederlandse taal ten 'behoeve van Frans
talige landgenoten en vreemdelingen. 
— Invoering v^n een provinciale taks op pu-
bliciteitsborden langs de openbare wegen, 
enerzijds om hun aantal te verminderen an
derzijds, om aldus nieuwe ontvangsten te 
verwezenlijken voor sociale en humanitaire 
doeleinden 

Ten slotte bereikten wij dat de Volksunie 
in de beheerraad van de Inteikommunale Ha-
viland wordt opgenomen en formele beloften 
werden afgedwongen van opname van de VU-
fraktie In de beheersorganen van de GOM 
Vlaams Brabant 

fraktievoorzitter. 
fr. van droogenbroeck. 

VOLKSUNIE-MOTIE TAALDEKREET AANVAARD 

OOST-VLAANDEREN 

Zoals ieder jaar, hebben ook ditmaal de 
onderscheiden leden van de VU-fraktie na
drukkelijk hun stem laten horen bij de be
spreking van de provinciale begroting voor 
1974. 

Na de algemene bespreking door Oswald 
Van Ooteghem — waarover reeds verslag 
werd uitgebracht — kwamen aldus om 'nog 
volgende raadsleden aan het woord. 

Fons Claes wees er andermaal op dat pro
vincieraadsleden, tewerkgesteld m prive-be-
drljven, moeilijkheden ondervinden om de 
zitingen van de raad te kunnen bijwonen, zo
dat zij telkens verplicht zijn een gedeelte 
van hun jaarlijks verlof hiervoor te reserve
ren HIJ stelde dan ook voor de zittingen te 
laten aanvangen om 18 u i p v om 14 u 15 

Dit voorstel vond echter geen genade bij 
de CVP-BSP-meerderheid, grotendeels vrij
gestelden en dergelijke Uiteindelijk beslist 
het bureau niettemin het reglement van In
wendige orde (1955) kritisch te onderzoeken. 

Leo Van Hoeylandt hield een opgemerkte 
tussenkomst i v.m de te ver doorgedreven 
kommerciallsatie van de beschutte werkplaat
sen voor gehandikapten, waardoor de zwaar 
gehandikapten nauwelijks nog aan bod kun
nen komen Hij pleitte ook voor een betere 
huisvesting van de gastarbeiders 

Inzake landbouwproblematiek, om In het 
Waasland, klaagde Etienne Audenaert het 
feit aan dat de Provincie nagenoeg uitslui
tend subsidies verleent ter verbetering van 
het runder- en het varkensras. terwiil de tal
rijke andere problemen t o v de landbouwbe
volking praktisch genegeerd worden 

Toon Keldermans vroeg andermaal aan
dacht voor de voortdurende ekonomische 
achteruitstelling van de gewesten Dender-
monde en Oudenaarde, waartegen de Besten
dige Deputatie weinig of mets tastbaars doet 

Door Jan Caudron werd gewezen op de 
vrij eigenaardige samenstelling van het pro
vinciaal sportkomitee — dat beslist over de 

toekenning van de toelagen aan de sportve
renigingen — (en) waarin een aantal mensen 
zetelen die met sport weinig te maken heb
ben. 

Paul Van Grembergen vroeg maatregelen 
voor de veiligheid van de fietsers op de pro
vinciale banen waar de fietspaden, hetzij 
volledig ontbreken, hetzij minstens niet afge
schermd zijn van de rijbaan 

Oswald Van Ooteghem had het ten slotte 
nog over het financieel wanbeheer in de 
Provinciale Federatie voor Toerisme Het 
blijkt inderdaad dat een aantal fakturen van 
leveranciers sinds meer dan een jaar onbe 
taald zijn, ofschoon in de jaarrekeningen van 
de federatie geen sprake is van schulden De 
betrokken bestendige afgevaardigde zou de 
zaak onderzoeken Het aandringen van de VU-
fraktie om een antwoord te krijgen op de 
volgende zitting, bleef uiteindelijk zonder 
gevolg. 

vu-motie eenparig aangenomen 

Op de laatste dag van de zittijd werd dan 
door de VU een moMe ingediend, waarbij o.m. 
uitdrukkelijk wordt gesteld dat er geen rede
nen bestaan om wat dan ook te wijzigen aan 
de tekst van het dekreet van de Kultuurraad 
betreffende de vernederlandsing van het be
drijfsleven . 

Door de fraktieleider van de BSP werd van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt om een 
demagogische aanval te doen op de VU In 
het algemeen, en op partijvoorzitter Van der 
Eist in het bijzonder. Het spreekt vanzelf dat 
onze woordvoerder zich in zijn repliek hierop 
niet onbetuigd liet. De voorgestelde motie 
werd uiteindeliik met eenparigheid van stem
men door de Raad aangenomen ! 

mark stals, 
sekretaris vu-fraktie. 

VOLKSUNIE KRIIGT VOLWAARDIGE VERTEGENWOORDIGING IN GOM-WEST 

WEST-VLAANDEREN 

Dit antwoordde bestendig afgevaardigde 
Gillon aan onze woordvoerder Maurice Zwae-
nenpoel bij de algemene bespreking van de 
begroting 1974. Onze woordvoerder belichtte 
de nefaste rol van de PVV bij de oprichting 
van de GOM voor Wallonië en onderst eepte 
de druk van het centraal bestuur op de nog 
op te richten gewestelijke organen Gede
puteerde Gillon replikeerde, dat West-Vlaan-
deren geopteerd had voor een provinciale 
GOM, en dat er onder geen enkele voorwaar
de zal ingegaan worden op inmenging van 
de partijen nationaal, het is een Westvlaamsfe 
aangelegenheid en iedere groep zal de even
redige vertegenwoordiging krijgen waarop ze 
recht heeft. 

Deze belangrijke verklaring bekroopt de 
politiek van onze groep m de provinciale raad 

De gewone zitting van de raad duurde een 
ganse maand en kende enkele hoogtepunten, 
zodanig dst wij kunnen besluiten dat het 
een goede zitting \s geweest. 

Uit de traditionele agenda 
Kollega Wilfried Vanholme uit Menen, nam 

ontslag, zijn opvolger Herwyn Vandenbulcke 
uit Lauwe legde de traditionele eed af Onze 
groep verwacht dat het een vruchtbare opvol
ging zal zijn 

Herrinneren we trouwens aan het voorstel 
Vanholme om bedlegerige zieken, en gehandi
kapten gratis aan te sluiten op het telefoon
net, alsook de tussenkomst van de provincia
le overheid in de plaatsingskosten van een 
parlofoon Voorstel dat ondertussen werke
lijkheid IS geworden en dat reeds door da 
provincie Antwerpen werd overgenomen 

Traditioneel maar steeds interressant was 
ook dit jaar de toespraak van de goeverneur, 
deze keer over onze verantwoordelijkheid te
genover het kind 

Terloops wijzen we erop dat verschillen
de punten in r'e toespraak van de heer goe
verneur zo uit de vroegere tussenkomsten 
van leden van onze groep konden genomen 
worden... 

BIJ handgeklap werd vervolgens het bureau 
herkozen De VU heeft twee leden in dat bu 
reau, nl. ondervoorzitter Jozef Deroose uit 
Heist en kwestor Veronique Fonteyne uit 
Brugge 

Verleden jaar werd het huishoudelijk re
glement van de raad speciaal gewijzigd om 
aan de eisen van de VU te voldoen 

Verschillende sociaal gerichte voorstellen 
werden aangenomen, o a 
— Sociaal-pedagogische toelagen aan de ge
zinnen wegens huisverzorging van zwaar ge-
handikapte kinderen 

— Een werkingstoelage wordt verleend aan 
vzw « Behandelingscentrum voor emotioneel 
gestoorde kinderen » te Kortrijk 

— Toelage voor aanpassingswerken aan 
« Huize ten Dries « te St Denijs, tehuis voor 
sociaal gehandikapte jeugd 
— Wijziging van de provinciale reglementen 
waarbij toelagen worden verleend aan de er

kende diensten voor gezins- en bejaarden
hulp en aan de erkende afdelingscentra voor 
gezins- en bejaardenhelpsters 
— Voorstel tot het verlenen van toelagen 
voor de oprichting, inrichting of aanpassing 
van verzorgingstehuizen voor bejaarden met 
gestabiliseerde ziektetoestand die niet meer 
ten huize kunnen verzorgd worden 
— Wijziging van het provinciaal reglement 
houdende tussenkomst in bepaalde omstan
digheden in de kosten voor verstrekte gezins
hulp 

Bij de behandeling van al deze punten ont
popte onze kollega dokter Lambert zich als 
een volwaardig depute Op meer dan een 
punt bewees hij de inhoud en de draagwijdte 
van de verschillende aangehaalde voorstellen 
beter te kennen dan de verantwoordelijke be
stendig afgevaardigde. 

r.a. vandewattijne, 
provinciaal raadslid. 

DEPUTATIE VAAK IN NAUWE SCHOENT|ES 

LIMBURG 

We brachten reeds verslag uit over de 
eeiste zittingen van de Limburgse provincie
raad De volgende zittingen waren gewijd aan 
het debat over de begroting, ingeleid door 
de fraktievoorzitters 

Daar de CVP wou aantonen dat er in feite 
geen belastingsverhoging is toonde onze 
fraktieleider met cijfers gestaafd het tegen
overgestelde aan 

Toen de belastingen aan bod kwamen stel
den VU raadsleden Reumans en Decoster, 
vereenvoudiging van hondenbelasting en 
vrijstelling voor gepensioneerden voor De 
deputatie zou dit m overweging nemen voor 
volgend jaar 

Wanneer de motoren- en personeelsbelas
ting ter sprake kwam pleitte VU-raadslid Van. 
derwallen voor vrijstelling tot 5KW en 3 per

sonen vopr de Middenstand Hierbij kon zich 
de deputatie met akkoord verklaren wegens 
dl? moeilijkheid van afbakening i Voor de ta 
bakslijterijen kwam Decoster gepast tussen 
beide om de wanverhouding van deze belas 
ting aan te tonen, daar de grootwarerthuizen 
t o v middenstand bevoordeligd zijn Voor 
de belasting op de oppervlakte wateren toon 
de raadslid Driljeux aan dat deze opbrengst 
ver (100%) onderschat is De deputatie 
antwoordde dat de raming van de admmistra-
tie voorzichtig was gezien het eerste jaar 
van toepassing 

WIJ (VU) zullen dan volgend jaar m de re 
kening nazien wat er met die meeropbreng 
sten zal gebeuren Een wens van de VU om 
de inkomens die lager liggen dan 12 500 fr 
(belastbaar) vrij te stellen werd met ont
vankelijk verklaard. 

Toen de stemming gevraagd werd ontstond 
een incident over de interpretatie van het 
leglement Daar waar in het teken van het 
Jaar der Rechtvaardigheid alle kristenen en 
iedereen worden aangemaand om aan verde 
lende rechtvaardigheid te doen, bleek het 
sociale begrip van de VU afgewezen te wor 
den De meerdei heid had er met aan gedach' 
zulke wens te formuleren 

Verder was er nog een opgemerkte en 
voor de deputatie vervelende tussenkomst 
van mevr Deroo, VU-raadslid over de A 24 
en het aangenomen tracé ervan 

ZIJ toonde aan de hand van gepubliceerde 
studies het onekonomische ervan aan, alsook 
op verkeerstechnisch gebied Vooral ook op 
het gebied van natuurbehoud wees zij het 
aangenomen tracé van de hand 

ZIJ stelde dan ook enkele pertinente vragen 
aan bestendige afgevardigde Claessens 

Wijzen WIJ nog op de tussenkomst van 
raadslid Decoster over de chemische bedrij
ven en hun vestiging 

Als sluitstuk kregen we de viering van de 
griffier van Bockrijk voor zijn 35 jarig ambt-
termijn waarna de provincieraadszitting voor 
gesloten verklaard werd 

Al met al een vruchtbare zitting, waar de 
VU alleen ten strijde trok, met gunstig ge
volg 

In het antwoord van de deputatie over de 
suggesties op velerlei gebied gedaan door de 
VU-raadsleden, lag de ondertoon van verdere 
studie van deze suggesties 

r. wi|nen, 
vu-fraktiesekretaris. 
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dew^ereld 

ABE 
BEAME 

(Argos) Anderhalve week gele
den kreeg New York met de ver
kiezing van Abraham f» Abe ») 
Beame een nieuwe burgervader. 
Achteraf kan men zeggen dat de 
burgers van Amerika's grootste 
stad met hun voorkeur voor een 
65-iarige grijsaard hun moeheid en 
lusteloosheid hebben afgereageerd. 
Onder voorganger Lindsay hebben 
ze al te veel revolte en narigheid 
meegemaakt. Dit keer willen ze het 
rustiger aanpakken met een burge
meester die minder doordrukt op 
sociale hervormingen, maar die 
zijn stad bekwaam en zakelijk ad 
ministreert. Die New Yorkers wen 
sen minder charisma en meer kom-
petentle. 

Onder Lindsay (1S65-1973J gleet 
de wereldstad langzaam maar ze 
ker naar een katastrofe toe. Van 
daar de New Yorkse voorkeur vooi 

Beame in wie het magazine « New 
York •> een man ziet aan wie alles 
grijs is ' tot ziin haar. zijn pakker] 
en zijn huid toe •>. Dit grijs^ heeft 
de blanke lower middle class uit 
Brooklyn, de Bronx, Queens en 
State Island blijkbaar niet afge
schrikt. Daarentegen hadden de 
zwaiten die in Manhattan samen
hokken (1,8 miljoen) en de Porto-
ukanen die bezuiden de Bronx in 
onbergzame woonblokken huizen 
fSSO.OOO] wel liever een man gezien 
met duidelijker sociale kontoeren. 
Daarom hadden ze ook een eigen 
l<andidaat met uitgesproken sociale 

^belangstelling; een zekere Herman 
Badillo, een autentiek Portorikaan. 
Tijdens de voorverkiezingen was hij 
de voornaamste rivaal van Beame 
en in het voorjaar zag het er nog 
naar uit dat de 105 de burgemees 
ter van New York een kleurling 

(ArgoF' De vier tussentijdse verkiezingen die donderdag van vorige week 
h Engeland en Schotland werden georganiseerd bevestigen de omstandig
heid dat het politiek evenwicht in Groot-Brittannië voortaan zoek is. De 
grootste verrassing is wel dat Labour te Glasgow een van haar machtsposi
ties verliest ten voordele van de Schotse nationalisten. Zonder twijfel heb
ben de kons^rvatieven met sukses hun zetels verdedigd te Edingburg en'te 
Hove in het zuiden van Engeland. Maar het op konservatieve lijsten uitge
brachte stemmenaantal is onrustwekkend gedaald en te^Berwick-upon Tweed 
eindigde de liberale kandidaat nipt voor de konservatieve lord Lambton (de
zelfde lord die betrokken was bij het schandaal van de call-girls). 

Het meest marxante feit van die verkiezingen is wel dat Labour niet bij 
machte is gebleken om de stemmen te mobilizefen van .tegenstanders van 

LIBERAAL 

EN 

SCHOTS 

REVIVAL 

zou zl^ Maar toen gingen de blat)^ . 
ke voorstad bewoners hun tegen- { 
offensief inzetten. De hele demo-
kratische partijmêchine werd tegen 
Badille gemobilizeerd en de ge
schokte middenstanders van bui
ten Manhattan stelden zich op ach
ter Beame terwijl Badillo de stem
men aantrok van zwarten. Porton-
kanen en van liberale blanken uit 
New Yorks Upper West. 

wet en orde 
Tijdens de verkiezingskampanje 

ontpopten de kandidaten zich als 
verwoede promotors van Wet en 
Orde. De NYT tekende hierbij spot
tend aan dat de twee kandidaten 
alleen nog een politieuniform nodig 
hadden om de autoritaire trend te 
beklemtonen. « Sheriff » Beame 
liet zijn tegenstander verre achter 

REEDS 100.000 DODEN ALS 

GEVOLG VAN DE DROOGTE 

IN ETHIOPIË 
De rampzalige droogte in Ethio

pië zou reeds een 100.000 doden 
hebben geëist. Het meest getrof
fen zijn de provincies Tigre (2,3 
miljoen inwoners) en Wollo (3,2 
miljoen inwoners). 

Om politieke redenen zou de 
Ethiopische regering zo lang heb
ben getalmd met hulp van buiten 
te vragen. De bevolking van de 
provincies Tigre en Wollo is name
lijk sterk gekant tegen de regering 
van Addis Abeba, vandaar... 

Onze foto toont kinderen in India, 
een ander drama van hongerenden..: 

zich toen hij verklaarde maar met
een 3000 verse politiemannen op 
de Newyorkse onderwereld te zul
len afsturen. Niemand twijfelt er
aan dat Abe Beame zijn • belofte * 
zal waarmaken ofschoon ook zijn 
aanhangers er vanuit gaan dat de 
grote sociale problemen in een we
reldstad niet door politiële maat
regelen kunnen opgelost worden. 
Aan de andere kant zal Beame (ge
zien zijn 65 lentes) niet langer 
dan vier jaar als burgervader fun
geren. Voor het zover is zal het 
aantal blanke middenstanders weer 
eens gevoelig afgenomen zijn ter
wijl de getalsmatige aanwezigheid 
van zwarte en Portorikaanse bur
gers ongetwijfeld zal toenemen. 
Over vier jaar zal bijgevolg een 
kandidaat moeten aantreden die 
beter » gewapend » Is dan Beame, 
wiens verkiezing meer een gevolg 
is van algemene apatle dan van 
doelbewuste politieke opties. 

De nieuwe burgemeester werd 
in 1908 uit Joods-Poolse ouders te 
Londen geboren. Na zijn hogere 
studies aan het New Yorks City 
College (zijn ouders waren inmid
dels naar de States geëmigreerd) 
trad hij toe tot de demokratische 
partij. Van meetaf aan legde hij 
zich toe op begrotingsproblemen. 
Via de stedelijke begrotingsdlenst 
Werkte hij zich op tot city contro-
Ier, de hoogste financiële job die 
een ambtenaar te New York kan 
verwerven. Het is dan ook meer 
dan waarschijnlijk dat de voorkeur 
van Beame zal uitgaan naar het 
financieel beleid van de stad. Poli
tieke en chc ismatische allures zijn 
hem vreemd, en zijn ambitie gaat 
niet verder dan het efficiënte, ad
ministratieve werk. Niemand ge
looft dat Abraham een burgemees
ter is naar het patroon van een 
wereldstad. De man ziet er meer 
uit als een rustend koster of she
riff. Maar als niet een is hij thuis 
in het administratieve grootwaren
huis dat Grade Mansion heet en 
van waaruit hij voortaan over acht 
miljoen New Yorkers regeert-onge-
stoord onderdompelend in onder
wijsproblemen, stedebouw, ge
zondheidszorg, bestrijding van de 
kriminaliteit en in de Newyorkse 
begrotingscijfers, op 1 na de hoog
ste van Amerika. Voorlopig zal 
Beane zich ongestoord kunnen uit
leven want vandaag habben zijn 
Newyorkers meer belangstelling 
voor de bandjes van Nixon en de 
vredespogingen van Kissinger in 
het Nabije Oosten dan vpor de 
dataverwerking' van 's werelds 
grootste stadsbegroting. 

de regering Heath. Het is waar dat de konservatieven al bij vorige gelegen
heden klappen kregen ten voordele van de' liberalen maar het blijft een 
« abnormaal » verschijnsel dat Labour geen zijde kon spinnen uit de inflatoire 
tendensen van het konservatief beleid. Die vrees was al voelbaar op het 
partijkongres van Blackpool waar Labour een forse ruk naar links uitvoerde 
uitpakte met een omvangrijk nationalizeringsprogram... en met een oproep 
tot bezinning over de meer doktrinaire aspekten van de partij. 

Dit links profiel heeft Labour niet gediend. De liberalen van Jeremy tHorpe 
hebben het leeuwedeel van het socialistisch stemmenverlies opgevangen. 
Voor de konservatieven Hggen de zaken enigszins anders. Hier is de slag 
voorlopig niet zo hard aangekomerf, te meer dat men er rekening moet mee 
houden dat een regeringspartij bij tussentijdse verkiezingen nooit een goede 
beurt maakt. \ 

GRIJPT EEG NIÉUWE KANS? • ^ 

(Argos) In « Wij » van 3-11 schreven 
we al over Europa's falen in het 
Israëlisch-Arabisch konflikt. Vandaag 
blijkt dat de behoefte' aan Europese 
solidariteit erg groot is. Na Holland 
worden ook wij met autoloze zonda
gen bedacht. De oliekrizis groeit 
bijgevolg uit tot een test : het volstaat 
niet langer te weten of Europa be
reid is werkelijk samen te werken. 
Veel meer rijst nu dé vraag of het 
Europa van de Negen bekwaam is 
om in konkrete gevallen snel en doel
treffend op te treden. Tot dusver zijn 
de bemoeiingen van Europa l.v.m. het 
Nabije Oosten niet erg gelukkig uit
gevallen. In 1971 ging de EEG een 
knelpunt uit de fameuze rezolutie -242 
van de Veiligheidsraad uit de weg : 
er was gewoon geen standpunt om
trent de vraag of Israël « alle » of 
< welbepaalde » bezette gebieden 
moest ontruimen. De tweede Euro
pese reaktie kwam nadat de verzoen
dagsoorlog al uitgebroken was en be
vatte een beaat beroep op de vrede
lievende gevoelens van mensen die 

op leven en dood met elkaar aan 't 
vechten waren. De jongste verklaring 
van de Negen die begir^ vorige week 
te Brussel uit de bus kwam (en de 
Israëli's zoveel kwaad bloed heeft ge
zet) bevat alvast een paar konkrete 
voorstellen. Belangrijk is de Europese 
eis dat de vredesonderhandelingen 
niet door de supergroten maar door 
de VN moeten gekontroleerd worden, 
en dat Israël « de » bezette gebieden 
moet teruggeven, Een eis dat Israël 
zich vooreerst moet terugtrekken op 
de bestandslinies van 22 oktober werd 
inmiddels al opgevangen door het Kis
singer plan. 

De jongste EEG-rezolutie lijkt erg 
beïnvloed door de Arabische olieboy-
kot. Olie is dus een efficient wapen. 
Die olie heeft Europa tot een stand
punt genoodzaakt dat door alle lidsta
ten eensgezind werd bijgetreden... 
Nu moet alleen nog blijken of dit 
Europees tegemoetkomen aan Arabi
sche wensen door de Arabieren zal 
gehonoreerd worden. Misschien zien 

de oliesjeiks in de Europese tege
moetkoming een uitnodiging om hun 
chantage-maneuvers in de toekomst 
nog te verhogen. Voor de EEG zou het 
slechtste rezultaat dan hierin bestaan 
dat geen van de bij het geschil be
trokken partners tevreden is. 

Met haar geruchtmakend? verklaring 
heeft de EEG gereageerd maar nog 
altijd is geen sprake van een opbou
wende aktie. Zes jaar lang (sinds het 
einde van de zesdaagse oorlog) had 
Europa tijd en gelegenheid om haar 
ekonomische macht politiek te ver
zilveren. Voorzeker had Europa gunstig 
kunnen inwerken op Ide supergroten 
en op de direkt betrokkenen om een 
duurzame oplossing voor het konflikt 
te vinden. Maar er is niets in die 
richting gebeurd. Er was gewoon geen 
noemenswaardige Europese belang
stelling voor het internationaal gebeu
ren. Pas wanneer gaat blijken dat ook 
de ekonomische supermacht (VSA) 
niet onkwetsbaar ds wordt ook het 
oude vasteland politiek aktief. Zelfs 

de Fransen die tot dusver angstvallig 
over hun buitenlandse koers hebben 
gewaakt zijn wakker geworden. Pom
pidou stuurt aan op een nieuwe Eu
ropese top waar Europa zijn gemeen
schappelijke buitenlandse politiek zou 
uitstippelen. 

Inmiddels is het zo dat niet in een 
paar weken kan goedgemaakt worden 
wat jarenlang veronachtzaamd werd. 
Daarom staat Nederland vandaag in 
de spreekwoordelijke kou. Voorlopig 
kan het zich alleen opwarmen aan 
zijn warme genegenheid voor Israël. 
Van de beloofde « diskrete solidari
teit » komt niet veel terecht. Mis
schien zullen binnenkort nog andere 
Europese partners voor dezelfde na
righeid staan, vooreerst zij die menen 
dat een regionale politiek aangewezen 
is, zoals Ierland, Italië en... Groot-
Brittannië. Zolang inter-europese soli-
darateit zo diskreet betuigd wordt 
blijft twijfel bestaan of ze binnen de 
Gemeenschap wel echt voorhanden 

DOKTEREN 

AAN 

DE 

VREDE y 

(Argos) Tijdens het voorbije weekend kraag d» 
wereld een opkikkertje : Kissinger publiceerda ; t ^ 
kompromisplan In zes punten en een dag later 
werd het dokument door de betrokken parttjan 
(Egypte en Israël) ondertekend. Wat de onmid
dellijke toekomst betreft lijkt een zeker optlmlsim 
gerechtvaardigd. Let wel : het gaat hier om aan 
bestandsakkoord want een definitieve of parnw-
nente vredesregeling kan alleen te Geneva uK da 
bus komen. De konferentie van Geneve zou nog In 
december kunnen gehouden worden, maar hat 
einde van die nieuwe processie van Echtamaeh 
is nog niet In zicht. 

Het zespuntenprogram Is een persoonllik aufcaaa 
van Kissinger. De teegevingen die hl] van prezMant 
Sadat wist los te krijgen zijn niet onbelangrl|k. 
Blijkbaar heeft het Egyptisch staatshoofd een arg 
ondankbare taak op zich genoman. Hl| lijkt vaa^ 
besloten de hela Arabische wereld grondig uit te 
dagen. Op een ogenblik dat heel ArabIS nog var-
bitterd nazeurt over de Amerikaanse hulpverlening 
aan Israël beslist hij zomaar diplomatieke betrekkin
gen met de VSA heraan te knopen. BovamRan 
heeft de Egyptische prezident niet eens hat pond 
van Shylock geëist : zijn eerste eis nl. dat Israël 
zijn strijdkrachten voorafgaandelijk zou terugtrek
ken achter de bestandslinies van 22 oktober Is 
ergens in een diplomatieke scheurmand taracht-
gekomen. 

Volgens het akkoord zou Sadat vrede nemen 
met een paar gematigde eisen : de Israëli's moa-
ten eventjes achteruitgaan, a.h.w. om een korridor 
vrij te maken waarlangs het ingesloten derde 
Egyptische leger dan zijn niet-militaire bevoorra
ding zou ontvangen. In ruil voor zoveel Israëlische 
bereidwilligheid zou de Joodse staat dan zijn krijgs
gevangenen terugkrijgen. M.a.w. zowel te Jeruza
lem als te Kairo werd water in de wijn gedaan : 
aan beide kanten wil men de publieke opinie ba
daren. Van hieruit kan men dan de standpunten 
tegenover de kontesterende partijen verstevigen. 
Hierbij is Sadat behoorlijk ver over de brug 
gekomen. Nog vóór de aankomst van Kissinger ta 
Kairo hadden mensen uit de omgeving van het 
staatshoofd te verstaan gegeven dat ze niet zou
den gaan ruzieën over de^meer marginale aspekten 
van het probleem. Taktisch is Sadat goed gemoti
veerd : voor hem blijft de vredeskonferentie het 
belangrijkste streefdoel. Sadat vindt dat Kissingers 
zespuntenakkoord een voortreffelijke zaak is maar 
men moet er, naar zijn gevoel, niet te zwaar aan 
tillen. Over het akkoord kan men lustig disku»-
sieren, kommentariëren en interpreteren. Pas te 
Geneve achter de groepe tafel wordt het echt op
letten geblazen. 

Vandaag zijn enkele punten uit het Kissinger 
plan nog erg duister en vaag. Men kan zich bv. 
afvragen wie de korridor zal kontroleren die da 
verbinding van het eerste met het derde Egyptisch 
leger moet mogelijk maken. Zal Egypte de blokkade 
van de Straat van Bab-el-Mandeb definitief ophef
fen, of zal dat geleidelijk aan gebeuren 7 Voor de 
Israëli's was het ontbreken van dergelijk punt In 
het gepubliceerd akkoord een haast onoverkomelijk 
bezwaar. Waarschijnlijk heeft Israël hier moeten 
toegeven onder zware Amerikaanse druk./Vandaag 
heeft die blokkade het Israëlische oliepotentieel 
nog niet ernstig aangetast maar dit kan bij voort
during van de Egyptische obstruktie gauw verande
ren. Verder is ook niet duidelijk overgekomen wla 
de geplande vredeskonferentie moet patronaran. 
Sadat verwacht veel van de VN, gesekundeerd door 
de supergroten, waarbij hij naar believen zou kun
nen aanleunen bij zijn Russische beschermheer. 
Ten slotte zijn er nog meer « sensibele » hinder
nissen. Het kompromissenplan van Klasingar 
spreekt Immers alleen van het Arablsch-lsraSllsch 
geschil... Kissinger zal nog veel handigheid moeten 
aanwenden om ook do Syriërs, Jordaniërs an... 
Palestijnen achter de konferentietafel te krijgen. 
Te Damaskus heerst nu al verslagenheid en ook 
in de Palestijnse wereld is het onbehagen groot 
over het feit dat de Palestijnen niet eena be
trokken waren bij do mogelijkheid van aan af 
zonderlijke vrede tussen Israël en Egypte. Man 
kan alleen maar veronderstellen dat Kissinger te 
Rias met koning Felsai over het Palestijnse vraag
stuk en andere aspekten van het konflikt haaft 
gesproken. Maar er Is alleen zekerheid omtrent het 
feit dat FeisaI niet ingegaan is op Kissingers ver
zoek om de oliekraan terug open te draalen. 
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H.6. SCHENK: 

DE GEEST VAN DE ROMANTIEK 
Het bIJ de uitgeverij AMBO verschenen 

boek « De Geest van de Romantiek » van 
H.G. Schenk is een vertaling van « The mind 
of the European Romantics ». De auteur, in 
f912 in Praag geboren, studeerde aan de 
universiteit aldaar, evenals aan die van 
München. Hij promoveerde tot doktor m de 
fliozofle in Oxford. In 1949 werd hij lektor 
In de Europese ekonomie en sociale geschie
denis, nadien ook in moderne geschiedenis. 
HIJ heeft nu de leiding van een der kolleges 
van de Oxford University. 

In zijn werk wil hij de hele Romantiek be
naderen, nadat bv. een Ricarda Huch de 
Duitse Romantiek — voorieker de belang
rijkste in de hele stroniing — uitvoerig had 
behandeld. 

Het woord Romantiek en romantisch heett 
In de jongste periode van de kuiturele ge
schiedenis een bijsmaak gekregen van « on
praktisch . , « utopisch » of « irrationeel ». 
Het rationalisme, dat zijn geestelijke en poli
tieke extremen in liberalisme en marxisme 
vond, heeft de Romantiek als geestelijke 
stroming [en als de laatste geestelijke stro
ming van Europese omvangl miskend, gene
geerd of bestreden in haar uitlopers en haar 
voortzetters, in een wereld waarin alleen 
rationele en instrumentale waarden gelden, 
is de geest van de Romantiek als verzets
beweging tegen de utilitaristische kuituur 
zeker weinig begrepen of aanvaard. 

De ambiguïteit van de huidige revolte der 
jongeren en de geestelijke dubbelzinnig
heid ervan uiten zich echter Juist in een ener
zijds vastklampen aan de rationalistische 
schemas van de negentiende eeuw, aan de 
Ideeën van de Aufkiërung en de Franse revo
lutie waaruit zowel socialisme en marxisme 
als liberalisme geboren \ werden — en aan 
een anderzijds revolteren tegen de gevolgen 
van dit rationalisme : een utilitaristische 
kultuur, een privé- of staatskapitalistlsch 

jnachtssysteem, een vermaatschappij-ing der 
gemeenschap, een vercivlllsering, Interna-
Worralisering en gelijkschakeling van de hele 
menselijke kultuur, de utopie van de gelijk
geschakelde mens en,de « one world », 

MOL 
TUSSEN 
OÜD EN 
NIEUW 

Op één na de meest uitgestrekte gemeen
te van het land is tevens atoomstad. De Mol
lenaar Jos Verbruggen geeft ons in de bro
chure met bovenstaande titel, nr. 168 van 
de Vlaamse Toeristische Biblioteek, een sa-
mengebaide beschrijving van zijn geboorte
stad. Inderdaad, over Mol met zijn vele ge
huchten (Centrum, Achterbos, Millegem, 
Gbmpel, Ezaart, Wezel, Rauw, Sluis, Donk, 
Ginderbuiten, Postel) en zijn ontspannings
oorden (Zilvermeer, Familiestrand, Zilver-
strand) geraakt men niet vlug uitgepraat. Er 
is de Sint.Pieter-en-Pauwelkerk, waarnaast 
een Boerenkrijggedenkteken ; er zijn de her
inneringen aan Dirk Baksteen en Jakob Smits 
te Achterbos ; er zijn de Vijftien Kapelletjes 
enz. Menige oude gevel In het centrum is 
nog bewaard. 

Het Studiecentrum voor kernenergie trekt 
vele studiemensen uit gans Europa en maakt 
Mol bekend tot ver over de grenzen. Ten 
slotte is er Postel, met zijn eeuwenoude Nor
bertijnerabdij, dat alleen reeds een bezoek 
aan Mol rechtvaardigt. 

De auteur is er in geslaagd, met veel lief
de voor het onderwerp trouwens, ons boven
dien nog een blik te gunnen op de'geschie
denis en de foFtdore, wat van « Mol tussen 
oud en meuw » tot een model van beknopte 
monografie over een belangrijk centrum 
maakt. Het is een ware toeristische gids 
voor onze Atoomstad. 

Losse nummys van de Vlaamse Toeris
tische Biblioteek zijn, zolang de voorraad 
strekt, te koop in al de V.T.B.-boekhandels 
tegen 23 fr. per exemplaar (25 fr. als over 
de post moet worden toegezonden). Men kan 
daar ook inschrijven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers tegen-
slechts 230 fr., verzendingskosten inbegre
pen. Zulk abonnement kan op leder ogenblik 
Ingaan. 

De huidige belangstelling voor de Roman
tiek als geestelijke beweging berust noch
tans op het feit dat de jeugd zich met een 
aantal verzetshoudingen van de Romantiek 
vereenzelvigt en akkoord verklaart. Haar in-
konsekwentie blijkt echter uit het feit, dat 
ze de oorzaken van de bestreden situatie 
niet verlaat maar ze integendeel (Marcuse, 
Mao, enz. .] nog verhevigt en nog utopischer 
belijdt. Een kennis van het wezen der Ro
mantiek blijkt noodzakelijk, vooraleer men 
zich totaal uit de rationalistische boeien be
vrijden kan... 

In zijn werk over de romantiek analyseert 
de auteur dit laatste kuituurverschijnsel van 
Europese omvang na de Renaissance in een 
viertal hoofdstukken : als revolte tegen de 
18e eeuw en het rationalisme, als nihilisme, 
Weltschmerz en hunkering naar een vorm 
van geloof, als kristelijk reveil met oekume-
nische stromingen en emotioneel kristen-
dom. Tenslotte wijdt hij uit over de roman
tische vervoering : de kultus van het ego, 
de natuurmistiek en de ontdekking van _óe 
nationaliteit. In het epiloog heett de auteur 
de figuur van Nietzsche als vertegenwoordi
ger van de Romantiek zeer scherp getekend. 
Nietzsches weg van het rationalisme naar 
de vitalistische uitbarstingen, de a^morele 
Uebermensch en de « Wille zur Macht » 
heeft van hem de grootste filosoof van de 
Romantiek gemaakt, hoezeer men hem ook 
vaak in tegenstelling kan plaatsen met be
langrijke figuren uit de Romantiek zelf (bv. 

Wagner). Er Is geen enkel negentiendeeuws 
denker — met uitzondering weli icht/van 
Marx — die meer invloed gehad heett dan 
hij : zowel de moderne psychologie als het 
existentialisme zijn bij hem gaan lenen, en 
hij is wel de grootste psycholoog onder de 
filosofen aller tijden. In Nietzsche is de 
macht van de romantische denktmelden op 
de geschiedenis extreem geïllustreerd en 
extreem tot uitdrukking gekomen. 

Voor ons is, behalve deze beklemtoning 
van het emotionele naast Ipet rationele, voor 
de eigenheid van de mens naast zijn alge-
meen-menselijkheidj,, voor de evenwaardig
heid van het gevoel met de rede, voor het 
overwicht van de natuur op de struktuur en 
de gemeenschap op de maatschappij ook 
de herwaardering van het nationale als or
denend element in de menselijke gemeen
schap van belang. Het nationalisme is een 
kfnd van het humanisme en de romantiek : 
het heeft de waardering voor de mens als 
persoonlijkheid én als lid van een natuurlijke 
familie uit beide stromingen — die ook de 
laatste grote Europese geestesstromingen 
geweest zijn — behouden en er zijn visie 
op mens en wereld uit opgebouwd. Het kon 
geen betere aansluiting vinden bij de Euro
pese geest en de Europese traditie, en geen 
betere bazis voor de sprong in de toekomst 1 
H.G. Schenk : «De geesf van de Romantiek» 

• 288 bh. • 280 fr. 
Ambo-boeken, Bilthoven. 
Voor Vlaanderen : Westland, Merksem. 

BELGIË IN DE IWEEDE 

WERELDOORLOG 
De Vlaamse televisie is be

gonnen met de uitzending van 
een reeks programmes over 
Wereldoorlog II en wat er aan 
voorafging. 

Of wij, dertig jaar na'de oor
log de historische gebeurtenis
sen reeds objektief genoeg 
kunnen benaderen ? Jeroom 
Verhaeghe zei in de inleiding al, 
dat het eerste slachtoffer van 
elke oorlog de waarheid is. Zij 
blijft vaak slachtoffer, ook nadat 
de wapens werden neergelegd. 
Het Vae Victis van de overwin
naar dikteert ook de geschied
schrijving en de overwonnene 
wordt gedwongen de versie van 
de overwinnaar te aanvaarden. 

Dat nu, dertig jaar na de ge
beurtenissen, een poging tot 
een objektieve benadering ge
daan wordt, mag billijk lijken 
en mogelijk. Dertig jaar blijken 
echter nog niet voldoende om 
tot volle objektivitelt te komen. 
Wat de Vlaamse televisie daar
om brengt, is te waarderen als 
een oprechte poging in de rich
ting van de objektivitelt en dat 
kan ook gezegd worden van het 
boek dat de TV-dokumentaire 
tot basis neemt. Deel I gaat tot 
het uitbreken, van WO II en zo
wel de binnenlandse als de bui
tenlandse politiek van de voor
oorlogse periode worden bevat
telijk, zij het wel eens summier 
uiteengezet. Over het ontstaan 
en de ontwikkeling van het na
tionaal socialisme en de figuur 
van Hitler bestaat er nu al heel 
wat literatuur die het beeld dat 
gekreëerd werd voor propagan
dadoeleinden enigszins recht
trekt : van Hoggan tot Klelst en 
Kern. 

Wel lezen yvlj bv. nog in dit 
deel I van « België in de tweede 
Wereldoorlog » dat het natio
naal socialisme een « vorm van 
fascisme » zou geweest zijn, 
wat een tamelijk-simplifièrende 
definitie is : er was nameiljk 
wel een grondig ideologisch on
derscheid. Wilde Hitler de oor
log te allen prijze, op een ogen
blik dat hij zijn plannen groten
deels zonder geweld gereali
seerd zag ? In hoever Is de 
• omsingelingspolitiek • van 
Frankrijk, met het Frans-Rus
sisch verdrag en het scheppen 
van de « Kleine Entente • mede 
verantwoordelijk voor de mili
taire eskalatie ? Leonard Mos-
ley (geen familie van Oswald) 
heeft het preludium tot de veld
tocht in Polen grondig geana
lyseerd in zijn boek « On bor
rowed Time » (Weidenfeld & 
Nicolson, Londen. Ook in po
cket bij Pan-Books Ltd, Londen). 
Daaruit blijkt hoe er een zware 
verantwoordelijkheid ligt bij 
sommige Poolse leiders zelf, 
die het been stijf hielden in de 
hoop op Engelands Ingrijpen ! 

Verder is de benaming «Duit
se minderheid» voor de Sudeten 
in Tsjechoslowakije wel enigs
zins misleidend. De Duitsers in 
Bohemen riepen in 1918 een 
eigen autonome republiek uit, 
die bij Oostenrijk zou aanleu
nen, maar de Tsjechen bezet
ten eerst het gebied militair en 
hechtten het dan met goedkeu
ring der geallieerden aan bij 
hun « Tsjechoslowaakse repu
bliek ». De Duitsers waren in 
deze republiek de tweede groot
ste etnische groep, vóór het 
andere « staatsvolk », de Slo-
waken (die trouwens door de 
Tsjechen behandeld werden ge
lijk de Vlamingen door de Wa
len), en vóór de andere door de 
Tsjecfien verdrukte minderhe
den : Hongaren, Polen, Ruthe-
nen, Oekraieners. . De Sude-
tenkwestie was dus slechts een 
gevolg van de verdragen van 
Versailles en van St. Germain, 
waar Wilsons « zelfbeschik
kingsrecht der kleine volkeren » 
blijkbaar alleen voor de over
winnende partijen gold . 

Wij wezen op deze enkele de
tails, het zijn er enkele uit de 
vele die noodzakelijk in zulk 
een reeks, hoe uitgebreid ze 
ook mogen wezen, niet steeds 
tot hun recht komen. Wij begrij
pen zeer goed de moeilijkheid 
het essentiële van het bijkom
stige te onderscheiden : toch 
zijn er details die van belang 
zijn voor het begrip van latere 
houdingen en situaties. 

Alle detailkritiek ten spijt. Is 
de TV-reeks en het daarop ge
bouwde boek een leerzame in-
troduktie in ontstaan en ontwik
keling van de bloedigste aller 
Europese burgeroorlogen. Een 
ontstaan, dat moet gezocht wor
den niet nè 1933 en Hitlers 
machtsovername, maar in de 
héle Europese geschiedenis na 
1914, en zelfs na 1870. De ver
drukking der volkeren in de 
machtige imperialistische sta
ten heeft daarbij de springstof 
geleverd : een imperialisme dat 
het normale gezonde natlonaii-
teitsbesef enerzijds onderdruk
ken wilde, anderzijds tot abnor
male verhoudingen opzweepte ; 
een imperialisme dat aan de te
genpool stond van een gezond 
nationalisme, en van het nS 
1918 vooropgestelde maar veel
vuldig verloochende « zelfbe
schikkingsrecht der volkeren ». 

Paul Louyet 
Vrede » 

De Verloren 

Deel I van « Belgié In de 
Tweede Wereldoorlog » 
146 biz. - geïllustreerd. 
De Nederlandsche Boekhan
del, Kapellen/Antwerpen. 

viioi de bllillollel: 

EEN NIEUWE 
SINPLICISSIMÜS 

Hans Jacob Christoffel Grlmmelshausen heeft met « Der abenteurlfche SImpllc-
cissimus » 'n getuigenis afgelegd voor en een beschrijving gegeven van de woelige 
periode waarin hij leefde, in de eerste helft der 17e eeuw. Zijn « Simplicissimus » 
speelt zich af tijdens de 30-jarlge oorlog. De rond 1620 In Gelnhausen geboren 
Grlmmelshausen kwam reeds met zijn twaalf jaar In de oorlog tussen keizerlijken 
en Zweden terecht, geraakte van het ene kamp In het andere, begon na zijn solda-
tentijd te schrijven, baatte een gasthof uit in Gaisbach en werd schout te Renchen. 
Na historisch en religieus werk begon hij aan zijn « Simplicissimus », een ontwllcke-
llngs-, avonturen- en tijdskritische roman. 

Grlmmelshausen verbond in zijn roman een eigen persoonlijkheid en Inzicht met 
het volkse, realistische en wel eens « derbe » van de « Schwanken ». Grlmmelshau
sen schiep met zijn «Simplicissimus» niet alleen de belangrijkste Duitse barokroman 
maar zijn werk neemt ook in de wereldliteratuur een belangrijke plaats in., 

Zopas verscheen bij het Hoffmann & Campe Verlag te Hamburg een zeer mooi 
uitgegeven editie van dit belangrijke werk uit de Duitse literatuur, geïllustreerd met 
verscheidene litografieën van een der bekendste Duitse grafici : A. Paul Weber, die 
destijds meewerkte aan Niekisch' boek « Tien jaren In de Bergische Kerker •>. Zijn 
werk is steeds gekenmerkt geweest door datgene wat men nu protest of kontestatie 
noemt, en door een pessimistisch-satirische ondertoon. 

Voor iedereen die van een werkelijk-mooi boek houdt is deze 572 bladzijden be
vattende band met Webers illustraties een unieke gelegenheid : de prijs van 38 DM 
is voor een bibliofiele uitgave eerder gering. 

De studenten-germanisten die de « Simplicissimus » tot verplichte lektuur hebban, 
kunnen hier het nuttiae aan het aanaename (en mooie) paren I 
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Qpeooo 
HOESTSIROOP 

In hoeverre interesseert ons de zaak van 
Mercloc en zijn hoestsiroop ? Die zaak in-
teresse^t ons geen fluit. Wij nemen aan dat 
Merckx de waarheid zegt : dat het sporen 
van norephedrine waren die men heeft te
ruggevonden (in het kommunikee dat wij 
lazen niet geprecizeerd, evenmin als de ge
vonden dozis), en dat de aanwezigheid 
daarvan veroorzaakt werd door het innemen 
van een lepel hoestsiroop. Wij geloven ook 
dat het produkt niet erg schadelijk is, en 
dat het in feite ten onrechte op de zwarte 
lijst voorkomt. 

Het Interesseert ons voor geen sjiek of 
Merckx dan misschien geen andere zaken 
neemt — hormoontjes bijvoorbeeld — dan 
deze per ongeluk in zijn po verzeilde nore-
phedirentjes. Dat Is zijn zaak. Maar om nu 
direkt te gaan loeien van « al de negatieve 
tests bewijzen het », dat is wat anders. Bij 
ons weten kon de ongelukkige Erik de Viae-
minck dat ook zeggen, want voor zover we 
weten werd ook die nooit betrapt. 

Met zijn boete van 10.000 frank moeten wij 
lachen. Met zijn schorsing van een maand op 
een moment dat er geen koersen meer zijn 
nog harder. De oneer weerhouden wij niet, 
vermits hij onschuldig is. De gestegen be
wondering van de inboorlingen voor deze 
stille martelaar gunnen wij hem van harte. 

Tot daar de zaak van Merckx, zijn siroop 
en zijn blaas. 

Er zitten echter wel een paar nevenver
schijnselen aan de zaak vast. Waar Merckx 
zelf wellicht niets mee te maken heeft, maar 
die ons wèl interesseren. 

Wij zelf hebben heel de affaire — maar 
dan zonder de siroop — vernomen op 27 
oktober. Ons kaliber kennende, nemen wij 
aan dat de serieuze sportjoernalisten al 
eerder van de zaak wisten. Waarom dat eer
biedig stilzwijgen ? 

De eerste jongens die in ons land op 
« doping » werden betrapt, werden door een 
zekere sportdeskundige van onze Vlaamse 
ielevizie « schoftjes » genoemd. Deze keer 
hebben wii diezelfde heer dat woord niet ho
ren gebruiken. Van mening veranderd ? Of 
« toen » een lansus, die wij vroegen recht 
te zetten. Maar als wij iets vragen... 

Een van de oopernarren van de Belgische 
WielriidersHonH is nü olots tot de ontdekkinq 
gekomen dat het produkt dat Merckx in zijn 
Dior harl 7oiets Is als 1 (één) borrel, een 
overigens voor hem waarschljnlilk onbeken
de dozis. Voor een specialist lijkt ons óa* 
een laattijdige ontdekking. 

Tientallen kleine renners, overgeleverd 
aan « seigneurs » bij gebrek aan centen om 
een doktoor te betalen, hebben bij zware 
straffen — voor hen mag men spreken van 
broodroof — hun onschuld want onwetend
heid uitgeschreeuwd. Waar bleven de BWB-
bonzen, de grrrote joernalisten, de geleerde 
professoren in die tijd ? Zij sloegen zich op 
de dijen van het lachen en zeiden dat een 
reglement er is om geërbiedigd te worden. 

Morrisken van de Bond spreekt nu van het 
reglement te doen herzien, en zelfs de pro
cessen van de jongens (en meisjes, want die 
zijn er ook) die vroeger op grond van dat 
reglement werden gestraft, zij zullen in eer 
hersteld worden, zeker ? Na zeven acht jaar 
« chantier » weer mogen koersen. Degenen 
die in de grond of in psichiatrische instel
lingen begraven liggen, zij zullen blij zijn. Zij 
worden ineens onschuldig. 

Ephedrine gaat van de lijst afgevoerd wor
den. Een grapjas van de TV zei immers dat 
het onschadelijk is — volgens een geleerde , 
professor — voor de ellebogen. In feite om
dat dat spul nu toevallig gevonden werd in 
het kind der goden en het gouden kalf. Gaat 
men, als hij per abuus eens amfetamines 
binnen heeft — via neusdruppels bijvoor
beeld —, ook amfetamines als onschadelijk 
toelaten ? En een beetje later cyaankali en 
arsenicum ? 

Wij zijn maar een kleine werkende mens. 
In die hoedanigheid moeten wij kotsen van 
de kruiperigheid die rond deze flauwe kul 
wordt ten toon gespreid, en van de al te 
grove diskriminatie tussen de kleine koe-
reurkens en de grote vedette die hier dui
delijk wordt gedemonstreerd. 

Als kleine werkende mens, gewend aan 
veel belachelijke reglementen die wij toch 
moeten naleven, vragen wij ons af waarom 
de heer Merckx zich niet zou kunnen neer
leggen bij zo'n reglement. De straf betekent 
niets. Van oneer kan geen sprake zijn vermits 
hij onschuldig is. 

Maar In zijn plaats zouden wij wel eens 
uitzien naar een doktoor die de formules 
op de medikamenten kan lezen. Er zijn In 
het velowereldje doktoors genoeg die aardig 
wat uit de voeten kunnen met formules. 

niks misdaan 

wi j keken niet zonder belangstelling uit naar 
de TV-ultzending « Wat hebben wij u mis
daan ? •. U weet wel , die fameuze uitzen
ding waarin de kijkers nu eens mochten zeg
gen wat hun op lever ligt. Een gedeelte van 
de uitzending was namelijk voorbehouden 
aan de sport, en het was vooral dat stuk 
dat ons, met het oog op dit stukje, interes

seerde. Om het maar ineens te zeggen : het 
werd een dikke « foef ». De kritiek beperkte 
zich tot de vaststelling dat er te weinig of 
te veel tijd besteed wordt aan sport, en 
dat bepaalde sporttakken vergeten worden. 
De « prominenten », wie het er blijkbaar om 
te doen was — niet alleen voor wat de 
sport betreft — ten allen prijze « gelijk te 
krijgen», hadden het dus wel heel gemakke
lijk. Een kritiek die wij verwacht hadden, 
en die wij niet gehoord hebben, was bij
voorbeeld de instelling van de TV-jongens 
tegenover de sport. Het zou anders ook niet 
veel uitgehaald hebben, want zo'n formida
bele inspanningen om de grond van de zaak 
te snappen, leken de heren achter de groe
ne tafel ons ook niet te doen. 

verkeerd adres 

De beste tussenkomst In « Wat hebben wij 
u misdaan 7 . vonden wij nog die van P. 
Brackeniers. Hij stelde vast dat onze TV 
niet één minuutje zendtijd heeft voor catch-
wedstrijden. Nochtans, zei hij, en hij kan 
het weten, zijn er in ons land tweehonderd 
beroepscatchers. Het voortdurend weren van 
die mensen van het TV-scherm noemde hij 
een vorm van broodroof. Wij denken dat P. 
Brackeniers gelijk heeft. AkKoord, catch is 
nu niet direkt een hartverheffend of kul-
tuurverrijkend schouwspel. Maar velokoer-
sen zijn dat evenmin. Van catch kan men 
dan nog zeggen dat het zich ai? « show » 
prezenteert. Men moet ook In overweging 
nemen dat er in ons land evenveel beroeps
catchers zijn als beroepsrenners. Aan de 
tweede kategorie uren en uren zendtijd toe
kennen, en aan de eerste geen sekonde, het 
is inderdaad niet erg katollek. Nu weet le-
dereep vanzelfsprekend dat het veel Interes
santer is altijd maar velokoersen, volgepropt 
met reklame, uit te zenden dan catchop-
voeringen. Wij denken dat P. Brackeniers er 
best zal aan doen om eens met « de kommer-
ce » te gaan klappen, liever dan met de TV-
mannen. 

slappe beroering 

Wij hebben het op deze bladzijde in het 
verleden al dikwijls gehad over Lowie, de 
legendarische oud-voorzitter van onze voet-
balklub, die tegelijk hereboer en burgemees
ter, en voorzitter van nog een heleboel an
dere verenigingen. De nakomelingen van Lo
wie, meer dan tweehonderd, hebben verle
den zaterdag een soupeetje versierd, met 
bal sn bier en zo. Wij hadden gedacht : 
daar zal zo nogal wat verteld worden over 
de dopingsaffaire van Merckx. Wij wilden 
daarover dan een stukje maken, kwestie van 
« de stem des volks » en zo. Wij er dus 
naartoe met een nieuwe bic (è propos, men 
heeft ons gezegd dat Eddy dat woord liever 
niet meer hoort. Klopt dat ?) en een groot 
stuk papier, en veel vragen ? Dag Jan. Van 
heel de avond is er niet één woord gezegd 
over heel die affaire. Met Pierre, die doktoor 
is, wilden wij er zelf ovar beginnen, maar 

hij vond het beter geen tijd te verliezen, 
en dan zijn we maar een pint gaen pakken. 
Wij beginnen te geloven dat de gazetten zich 
« tromperen » als ze denken dat de Belgische 
bevolking die van al die truut veel aantrekt. 

uitgebonjourd 

Voor erweedejem (Racing White Daring Mo
lenbeek, voor wie niet zo vertrouwd is met 
het sportjargon] en Klub Brugge Is het Eu
ropese voetbalsprookje ook alweer uit. 
RWDM won wel tegen het Portugese Setu-
bal met 2-1 (wat de totaalstand met de heen
wedstrijd erbij op 2-2 bracht), maar vermits 
de Portugezen een doepunt scoorden op ver
plaatsing, en RWDM niet, werd voor de 
Brusselaars (nou Ja...) de deur dicht geklapt. 
En Brugge moest, na een gelijkspel op eigen 
veld, naar Bazel. Uitslag aldaar : 6-4. En 
Brugge dus gewipt. Wij zagen een samen
vattende reportage van die wedstrijd op de 
televizie, en wij moeten zeggen dat dit spek
takel ons uitstekend beviel. De partij ging 
min of meer gelijk op, en er werd, wie zou 
eraan twijfelen met dergelijke uitslag, aan
vallend gespeeld. Sisteem dat onze mannen 
overigens niet zo goed schijnt te liggen als 
het taktisch defensief gevecht dat zij In be
kerkompetities gewend zijn. En zo blijft al
leen het ouwe ziekenhuis van Standard nog 
overeind in de Euroepse stormen. Ge zoudt 
er zowaar respekt voor krijgen. 

veel belangrijker 

Ongeveer vier volle bladzijden (tot dusver) 
in • Les Sports » over het geval Eddy Merckx 
en zijn hoestsiroop. Een stukje van 4,5 cm x 
2,5 cm over Erik de Vlaeminck. Erik is na
melijk niet Interessant meer voor de sport-
gazetjes. De jongen werd aangehouden, o.m. 
voor diefstal van farmaceutische produkten. 
Wij nemen maar aan — als het niet juist 
is moet men het ons maar zeggen, dan zul
len wij het graag rechtzetten — dat hij al
weer vervallen is in zijn oude kwaal, waar
voor hij deze zomer nog behandeld werd, 
namelijk verslaving aan pervitin (een amfeta-
mineprodukt dat gebruikt wordt als dopings-
produkt), of dat hij gedragsstoornissen ver
toont, nogal eens begeleidingsverschijnsel 
van een ontwenningsperiode. Hoe dan ook : 
Erik is nog niet genezen. Hij is een ziek 
man, en het is de wielrennerij en haar ver
lokkingen die van hem een ziek man heeft 
gemaakt. Al de rest is even grote flauwe 
kul als die van Merckx zijn hoestsiroop die 
nu ineens moet toegelaten worden omdat 
Merckx ze neemt. Het spijt ons dat wij voor 
Erik de Vlaeminck niet meer kunnen doen 
dan hem een spoedig en volledig herstel 
toewensen. Niet voor de sportgazetten, maar 
voor hem en zijn familie is dat veel belang
rijker dan zeven of tien of twintig wereld
titels. 

ons feuilleton (39) 

eer 
Vlaanderen 
vergaat 
door JOZEF SIMONS 
Het oud-strijdersfeest wordt een braspartij van jewelste. De Roervogel velt de lege 
bakken met champagne aan en de boel wordt nog doller. Na het eten trekken de 
soldaten « mekaar ondersteunend » naar de oude kerk waar het orgel klaarstaat en 
zich een lekker tafereel gaat afspelen... Jan Broeckx is niet meer te zien. 

zevende hoofdstuk HET TESTAMENT 

Terwijl ze van de school naar de oude 
kerk trokken, had menigeen de steu
nende arm van een gedienstige makker 
nodig ; twee vielen er brakend in een 
sloot en bleven liggen ; doch het gros 
geraakte ter bestemming, luid pratend, 
zingend en vloekend, met 'zwaaiende 
armen en blinkende ogen. 
De zaal was kleurig nieuwgeschilderd 
en versierd ; de dansvloer glimmend 
geboend. Waar vier jaar lang het al
taar had gestaan, prijkte nu een mon
sterorgel, dat spelensgereed op klok
slag vier wachtte ! 

Met twee schrijnwerkers was de pas
toor In de weer om de laatste heiligen
beelden weg te halen : die konden 
daar toch niet blijven staan, als aan
stonds het bal zou beginnen ! 
Nog ééns zouden ze terugkomen met 
de stootkar om Sint-Antonius met zijn 
varkentje en Sint-Ambrosius met zijn ' 
bijenkorf ; het nood-predikstoeltje 
mocht, in een hoek geduwd, blijven 
staan waar 't stond. 

- Toen de joelende oud-soldaten de zaal 
binnenvielen, reden de twee timmerlui 
weg, in goede luim — want de pastoor 
bij wie de Roervogel ook een mandje 

' met vier champagneflessen had laten 
afgeven, had royaal meegedeeld I 

De waard drong eropaan, dat alles 
vlug van stapel zou lopen, want hij zou 
gaarne zijn eerste schottisch draalen 
stipt te vier uur ! 

Op het verhoog, voor 't orgel, nam de 
overheid plaats ; om een klein harmo
nium schaarden zich de schoolkinde
ren. Voor de soldaten stonden er enke-
Ie banken in 't midden, die te vier uur 
in een handomdraai konden worden 
weggeschoven, en achter hen dron^ 
een massa mannen, vrouwen, vele Jon
ge meisjes en kinderen, de zaal prop-
pensvol. 

De koster speelde om de toon aan te 
geven, stilte viel in, de hoofdonderwij
zer sloeg zijn armen uiteen en vijftig 
kinderstemmen zongen ; 

„ O vaderlmd, o edel land der Bel
gen 1 " . 
Na da uitvoering van da vaderlandse 
liederen, deelde da burgemeester aan 
de jongens de dekoraties uit, die deze 
laatste tijd talrijk waren Ingekomen, 
doch door het gemeentebestuur achter
gehouden tot op deze heuglijke dag. 
En om waardig te besluiten las de bur
gemeester nog Iets patriottisch af van 
een papiertje. 

Gedurende heel die tijd stond de pas-
-toor, met zijn pijp in de mond, onder 
het standbeeld van SInt-Antonlus mat 
zijn varken, te wachten op het stoot-
wagentje, dat al lang weg was en maar 
niet terugkwam. ^ ' * ' ^ ^ 
Hij was welgezind — de champagne 
van de Roervogel was van 't fijne 
merk en van 't goede Jaar I — en toen 
hij de jongens zo zalig-zat-gelukklg zag, 
kwam over hem een gevoelen van spijt, 
omdat hij niet méér verzoeningsgezind-
held aan de dag had gelegd om kerke
lijk mee te vieren. De soldaten hadden 
't vaderland gered, en was hij zelf geen 
verdienstelijk vaderlander ? 
Toen de burgemeester besloot met een 
luid „ Leve 't Belgisch Vaderland ! " 
wou de pastoor er absoluut nog een 
woordje bijvoegen : als de geest over 
hem gevaren kwam, vergat hij het stot
teren bijna geheel. 

HIJ beklom het kleine prediksloeltje : 
„Vrienden", zei hij, „nog een enkel 
w... w... woordje. Ge moet niet den
ken d... dat ik iets tegen ulie heb, om
dat er in de k... kerk vandaag niet 
werd meegevierd. Als mijn kerk in or
de zal zijn. zult gij daar aan de beurt 
k... komen, ik zgl doen wat ik k... kan. 
Ge zult da' zien. Want gijlie zijt nuttige 
leden van de k... kerk en maatschap
pij. Gijlie hebt het vaderland gered, Ik, 
van mijn kant, heb uit ons midden ver
wijderd al wat een slechte invloed had 
k... kunnen hebben op de vaderlandse 
gevoelens van het v... volk. Ik heb in 
moeilijke omstandigheden de herop
bouw van de kerk aangepakt — wei-k 
verschaft aan' de werklozen — ze 
staat er bijkans'! Fn ik betreur het 
nogmaals, dat vandaag de gemeente
lijke en de kerkelijke overheid niet 
hand in hand hebben kunnen gaan om 
gezamenlijk dit vaderlands f... feest 
dubbele luister bij te zetten... ", 

„ Wie draagt de grootste schuld ? " 
werd achter In de zaal luid gebromd. 
't Was de liberale brouwer, pas van 
huls teruggekeei^, die onaangenaam 
verrast stond ds pastoor aan het woord 
te vinden. 
„ 't Is in elk geval zó goed geweest 1 " 
riep een der soldaten. 
En een zot gelach en onderdrukt ge
giechel liep "voort als een vuurtje. Ds 
mensen hadden al lang moeite om zich 
stil en koest te houden. En de pastoor 
stond de laatste tijd bij het volk slecht 
aangeschreven 1 
Die oneerbiedl^eid en het zien van de 
dikke brouwer werkten op de pastoor 
als een rode lap op een stier. 
„ Brouwer* Zeep ! " riep hij, ,, aller
minst van u heb ik o... o... opmerkin
gen te ontvangen ". 
„O. . . o... o... o... " werd er door heel 
de zaal meegestotterd en dan dreunde 
weer een daverende lach. 
„ Ik laat mij door niemand Brouwer 
Zeep noemen. Mijn naam is Brouwer 
Maertens ! ". 

„ Iedereen weet welke naam gegeven 
wordt aan die vaderlanders met het 
grote woord, die tijdens de oorlog... " 
De brouwer verbleekte. Een redenaar 
was hij niet; daarbij de pastoor schoot 
raak en roos in zijn Igmme zijde. Goed 
dat de oud-strijders en het volk op zijn 
hand waren, doch 't werd nodig hier 
een slag te slaan. 
„ Sus ! " riep hij tot de herbergier, 
„ 't is vier uur door. Honderd frank 
voor u en een volle ton dubbel gersten 
voor allen hier in de zaal, als ge die 
hakkelaar de mond stopt en uw orgel 
laat spelen ". 
,, Enwat voor de draaiers ? " vroegen 
twee ineangedrongen kereltjes. 
,, Twintig frank I ". 
Als kabouters vlogen draaier en boek-
overlegger 't verhoog op, verdwenen 
achter 't orgel — daar schoot iets los 
met een ronk — en te mii^den van de 
hoogdravende periode, die Pastoor 
Boone nu verontwaardigd afrondde zon
der stotteren, brak overweldigend, for
tissimo, het dronken monsterorgel los 
met het populaire : 

Ha la la, 
In 't park van de nachtegaal ! 

(vervolgt) 

ZATERDAG 17 NOVEMBER 
BRT1 
# 13U.00 : Rechtstreekse reportage van de 

aankomst van Sinterklaas in Hoorn (NL). 
• 14U.05 : Van Florence nSar Rome. Doku-

mentaire. 
O 14U.35 : Eerste liefde. Filmkomedie. 
O 16U.00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Punt, punt, komma... Avonturen

film voor de jeugd. 
O 19U.30 : Gustaaf verloofd. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Wim Sonneveld-show. 
• 21U.10 : Echo. 
% 21U.40 : Op de vooravond van België-Ne-
' derland. Sportdokumentaire. 

O 22U.20 : Jake. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 

ZONDAG 
BRT 1 
O 14U.30 
• 14U.40 

vaart. 
15U.05 
17U.15 
18U.15 
18U.20 
18U.46 
kwis. 
19U.38 
19U.45 
20U.00 

Q 20U.25 
• 21U.15 

togen. 
O 22U.05 

« De 
O 22U.55 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

18 NOVEMBER 

: Professor Balthazar. 
: Survival. Het éérste Britse rese^ 

: Binnen en buiten. 
: Tenuto. 
: Fabeltjeskrant. 
: Sportreportage. 
: Van Pool tot Evenaar. Exploratie-

: Openbaar kunstbezit. 
: TV-nieuws. 
: Sportweekend. 
: Bel de .'500. 
: Europees erfgoed. De grote her» 
(BRT-bijdrage). 
: Première-magazine. Nieuws over 

loteling,». 
TV-nleuws. 

MAANDAG 19 NOVEMBER 
BRT 1 
O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 ; Fabeltjeskrant. 
O 18u,05 : De woudlopers. 
O 18U.30 : Tsjin-Tsjin. 
O 18U.40 : Volksuniversiteit. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Hoe steel ik een miljoen dollar ? 

Speelfilm. - , 
# 21U.55 : Ten huize van Michiel Van de 

Kerckhove. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

DINSDAG 
BRT 1 
O 14U.O0 

18U.00 
18U.05 
18U.30 
19U.05 
taire. 
19U.45 

O 20u,10 
• 21u,15 
O 22U.05 
O 22u,35 
BRT 2 
O 19U.05 
O 19U.35 
• 21U.15 
O 22U.05 

O 
O 
O 

• 

o 

20 NOVEMBER 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Het grote koraalrif. 
Tienerklanken. 
Alaska, het grote land. Dókumen-

TV-nieuws. 
Bartje. 
Enquête over Polen. 
Gastprogramma. Het Vrije woord. 
TV-nieuws. 

Alledag. 
Reksio. Tekenfilmreeks. 
Verover de aarde. 
Tenuto, Jonge virtuozen. 

WOENSDAG 21 NOVEMBER 
BRT 1 
O 16U.30 : Jevanjong. i 
O 17U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.00 : Wie weet wint. 
O 18u,53 : Volksuniversiteit. 
# 19U.20 : Politieke tribune. De Volksunie. 
O 19u,45 :. TV-nieuws, 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
# 20u,35 : Bedankt voor dat klein liedje tijd. 

Portret van de Westvlaamse volkszanger 
Willem Vermandere. 

# 21U.10 : Konfrontatie. 
O 21U.55 : Heffen en zien. 
O 22u,15 : Niobe. Pools ballet. 
O 22u,30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 22 NOVEMBER 
BRT 1 
O 14u,00 : Schooltelevisie. 
O 18u,00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O 18u,30 : Tienerklanken. 
O 19u,08 : Folklorefestival in Middelkerke. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20u,10 : Wachtwoord. Kwis met Aster 

Berkhof en Jo Ropke, 
9 20U.45 : Edna. Televisiefilhi n.a.v. de week 

over de problemen, alkohol, drugs. 
O 22u,15 : Première. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 23 NOVEMBER 
BRT 1 
O 14u,00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant, 
O 18u05 : Filmmuseum van de schaterlach. 
O 18U.15 : Volksuniversiteit. 
0 18U.50 : Dokumentaire, 
O 19u,20 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.45 : TV-nieuws, 
O 20U.10 : Sam. ^^-
% 21U.00 : Panorama. . .«-• ' ï ï^ 
O 21U.45 : Dood landschap. Eerste voorstel

ling van deze Hongaarse film. 
O 23U.15 : TV-nieuws. , 

,llk^illlll'llihM]l'll!>i?i 
ofwel MAATCONFECTIE (35 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mier KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en alleveren. 

Vraag zonder de minste verplichling 
stalen en prijzen. \ 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Stsanhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 0331.3SB3| 

.r'»., ^ 
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VVM 
« Fusies van gemeenten ». Alle mandata

rissen en afdelingsbestuursleden, nodigen wij 
hierbij uit tot onze e.k. VVIM-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 volksyert. An
dre 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. 

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

Het VU-arr. bestuur Antwerpen heeft het 
genoegen u en uw familieleden vriendelijk 
uit t« 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. 

AANDACHT ! 
Ingevolge de getroffen maatregel i.v.m. het 

« auto-rijverbod » vanaf 03 uur (nacht zater
dag op zondag, 17-18 dezer] zal ons « Arr. 
Herfstbal », « Nacht van de Vriendschap », 
heden avond 17 november aanvang nemen te 
20 u. 30 (in plaats van 21 u.) en eindigen te 
02 u., zodoende krijgen wij toch de nodige 
waar voor ons geld, en kunnen, alle aanwezi
gen tijdig terug thuis zijn. Zieverder : bericht
geving onderaan deze bladzijde. 

VUJO-KOLPORTAGE 
Zondag 4 november kolporteerden wij 'n 

de volksbuurten van Schoten. Op twee uur 
tijds werden 100 nummers verkocht. Knap 
zo I Dat doen wij nog. 

ANTWERPEN (Stad) 

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 
KONTAK'BLAD 

Het novembernummer, wordt door een 
hoop knappe bussers, deze maand nog in 
alle bussen vaii de 6de en de 7de wijk gesto
ken. 
GESCHENK-CHeOUES 

Tot eind 1973 krijgt nog elk nieuw lid het 
gekende Geschenk-Chequeboekje, dat voor 
een waarde aan cheques bevat van 9.895 fr. 
Deze bons kunnen bij de reklamevoerende 
handelaars verhandeld wordert. We vragen 
tevens de bezitters van deze cheque-boekjes 
nog eens degelijk, blaadje voor blaadje na te 
pluizen en rond de kerst- en nieuwjaarsdagen 
hun aankopen mogelijk daar te richten. 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 1974 • 

Bestuursleden of afgevaardigden zullen de 
nieuwe lidkaarten bij u thuis aanbieden. Zit 
u steeds bij de buren, laat onze mensen dan 
geen twee of zelfs drie keer vruchteloos aan
bellen. Stort in dit geval op voorhand 100 fr. 
(hoofdlid) of 50 fr. (bijlid) op bankrek. nr 
404-3036801-74 van VU-Antwerpen Stad bij 
de Kredietbank, Carnotstraat. Of loop eens 
op het sekretariaat binnen in de Wetstr. 12, 
Antwerpen 
MEETING 

VU-meeting op 18 december in de Handels
beurs te Antwerpen. 
KVO 

Offwoensdag 28 november . La Bohème ». 
Kaarten op het sekretariaat, Wetstr 12 tel 
36.84 65 
GALABAL 

Voor de zesde maal het overbekende gala
bal . Vroeger en Nu », het galabal der fla
minganten. Op zaterdag 16 februari 1974 
BEZOEK 

Binnenkort geleid bezoek aan de werken 
vap de nieuwe KNS te Antwerpen. Wie gaat 
er mee ? 
ABONNEMENTENSLAG 

Nog enkele VU-gepensioneerden zouden 
graag een abonnement hebben op ons blad 
• Wij .. Kan iemand van u helpen. Stort een 
geschenkabonnement, wij zorgen voor de 
versturing. We delen.^tevens de betrokkene 
de naam van de schenker mede. Stort 350 
fr. op onze bank. Kredietbank, Carnotstr., 
Antwerpen voor rek. nr 404-3036801-74 van 
VU, Antwerpen Stad. 

BOOM 

. 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 deVit-
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-

luylei 24, tel. 21.60.33. 
Staf Kiebooms, voorz. KOO, L. Hendrickx-

lei 20, tel. 21.61.98. 
Jef Denll, 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. 

fDEGEM 

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). 
OVERLIJDEN 

Wij rouwen mee met de familie Maldoy 
om het afsterven van Frans Maldoy, broer 
van Miei. Wij bieoen onze onrechte deelne
ming aan. 
VVVG 

De afdeling Edegem van VVVG krijgt voor
taan twee mandaten in de bejaardenraad. Ook 
daar zal nu de Vlaams-nationale stem weer
klinken. Ouden van dagen zijn steeds welkom 
op de wekelijkse bijeenkomsten in « Drie 
Eiken », (Drie Eikenstr, 128) en dit op maan
dag van 14 u. af. 
MEEGEDEELD 

Van 17 tot 24 november stelt gemeen
schapscentrum « Drie Eiken » zijn lokalen 
ter beschikking van een jong talent uit eigen 
kring. Ons Vujolid Jappe Denkens stelt zijn 
tekeningen ten toon. Een bezoek overwaard. 
ZANGKRING HALEWIJN 

Vrijdag 23 november om 20 u. zangavond 
In « Drie Eiken .. Het wordt een bijzondere 
avond : wij-treden voorJiet eerst in de-open
baarheid. Er wordt een receptie aangeboden 
en de pers wordt uitgenodigd. Iedereen op 
post I 

EKEREN 
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. 
HERFSTBAL 

Het arr. herfstbal zal plaatsvinden heden 
zaterdag 17 november om 20 u. 30 ;n de 
feestzaal . Alpheusdal », F. Williotstr. 22 te 
Berchem. Inkomkaart : 60 f r . ' ^arm aanbevo
len. 
LEDENWERVING EN » WIJ ..-ABONNEMENTEN 

Word^ lid of neem een abonnement op 
• Wij ». Gelieve zich te wenden tot het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72 te Ekeren, tel 
41.04.41. Hartelijk welkom. 

VOLKSUNIE 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
« Nacht van de Vriendschap » 

ARRONDISSEMENTEEL 

HERFSTBAL 
Heden zaterdag 17 novei^ber 1973 te 20,30 u. 

Deuren : 20 uur — Orkest : |ef DERWEY 

Plaats : Feestzaal « ALPHEUSDAL » 

F. Williotstraat 22 Berchem. 
TOECANCSKAART : 60 F. 

Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden 

HOBOKEN 
JAARLIJKS BAL 

Op zaterdag 22 december in wijkcentrum 
« Macadammeke », Groenenhoek 1, Wilrijk, 
ruime parking. Gaston Wauters en zijn ensem
ble speelt ten dans. Inkom 50 fr. Kaarten bij 
bestuursleden, op sekretariaat, Jozef De Cos-
terstr. 38 en Vlaams-nationaal centrum, Steyn-
str. 85. 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen Clem De Ranter, 

Steynstr. 85 (let op het nieuwe .nummer) tel. 
27.72.78 en Fonne Griek, Broydenborglaan 19, '̂  
tel. 27.82.11 staan voor alle informatietot uvv 
dienst. 
VLAAMS-NATIONAAL CENTRUM 

Afdeling Hobaken is trots langs deze weg 
te kunnen mededelen dat wij over een lokaal 
beschikken in de Steynstraat 85, dat langzaam 
maar zeker in orde wordt gebracht. Dat de 
jaarlijkse huurprijs en de inrichting van dit 
centrum een zware geldelijke inspanning van 
de afdelinn vraagt zult u zeker al begrepen 
hebben. Diegenen die financieel en/of mate
rieel willen steunen nemen kontakt op met 
«voorzitter Fons Bracke, Frieslandst. 4/8 J, tel. 
27.76.96. 

KONTICH 

ARR. BAL 
Tijdens de voorbije arr. kwis-avonden heeft 

Kontich zich schitterend verdedigd. We wer
den nr één op 17 ploegen.' Proficiat i;nannen ! 
Op het arr. bal zal de prijsuitreiking geschie
den. Een reden te meer om erbij te «ijn. 
Kaarten nog te bekomen bij onze bestuurs
leden Jos Totté, tel. 57.34.33 en Loc Defossé, 
tel. 57.31.31. 

ST-NIKLAAS-RONDGANG 
Het muziekkorps « De Groene Kapel » 

richt van 30 november tot 6 december 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. 

AFDELINGSWERKING 
Twee grote aktiviteiten zullen de komende 

maanden onze afdelingswerking bepalen : 
VU-bal In Kontich Kazerne op zaterdag 22 de
cember en viering van onze ouderdomsdeken-
burgemeester '43-'44, Juul Tolleneer, op zon
dag 20 januari, ter gelegenheid van zijn 75 
jaar Jong zijn. Een speciale kernvergadering 
wordt kortelings voorzien om iedereen toe te 
laten zich mee te kunnen inzetten tot het wel
slagen van deze feesten. 

BALLONWEDSTRIJD 
Op de braderij van de Kontichse midden

stand organiseerde onze afdeling een ballon
wedstrijd. Het werd een sukses, meer dan 
350 deelnemers. Op 1 november werd de 
wedstrijd afgesloten. Tientallen kaartjes wer
den teruggestuurd. Een draaiende stormwind 
zorgde ervoor dat ze zowat uit alle richtingen 
kwamen : zelfs I^Jederland, Duitsland en voor
al -Frankrijk. De mooie minifiets werd gewon
nen door Anneke Selderslaghs, Dries 10, Kon
tich Kazerne.- Proficiat Anneke. 

De andere winnaars werden persoonlijk ver
wittigd en op zaterdag 9 december vanaf 15 
u. zal St. Niklaas (jawel I) in lokaal Alcazar 
aanwezig zijn om de prijzen uit te reiken. 

DIA-AVOND 
Komen moet u, woensdag 5 december, dia-

avond ingericht door de Vlaamse Kring. Het 
wordt « Antwerpen Boven » met dhr Georges 
Van Cauwenbergh, auteur van de onlangs 
verschenen gids voor Oud Antwerpen en met 
een knappe dia-reeks van dhr. Bob De Wach
ter, denkt aan de lerlandavond van vorig sei
zoen. Bovendien wordt de simpatieke mede
werking aangekondigd van de Antwerpse 
brouwerij « De Koninck'». 

MECHELEN (Arr.) 

NAAR HET 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. 015/32ai9. 

MERKSEM 

VÓÖR DE'SNOÈPERS r ? : ' " • " ' ^ ' ' ' 
Rond Sinterklaas is het de tijd voor de 

jaarlijkse marsepeinslag. Verpakt per kilo 
150 fr., halve kilo 80 fr. Op een briefje, naam, 
adres, de gewenste hoeveelheid, duidelijk 
schrijven, met het geld erbij afgeven bij Mo
nique in Tijl, bij Alfons Brat, Trammezandlei 
11, of bij Karel Van Bockel. Sint Lutgardisstr 
11, tel. 45.57.77. Aan huis besteld ! 
GEPENSIONEERDEN 

Onze vrienden van de Vlaamse Gepensio
neerden te Merksem vragen ons u uit te no
digen op een prettige namiddag-avond, waar 
een koffietafel wordt gehouden, en dit op 
dinsdag 4 december in het lokaal Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298. Begin te 15 u. 30. Na de 
koffietafel komt de h. René Herman voor de 
genodigden de « Bulten Dansen • vertonen, 
een dia-sona-rama spel. Wij hebben de prijs 
zo laag mogelijk gehouden voor deze avond 
maar vragen voornamelijk u tijdig te willen 
laten inschrijven. 
SINTERKLAAS 

Zondag 9 december komt in den Tijl Sinter
klaas voor de kinderen en kleinkinderen van 
de leden van VOS. De leden van VOS die 
geen uitnodiging met inschrijvingsformulier 
mochten ontvangen kunnen zich wenden tot 
de sekretaris van VOS, Jos Leysen, Jos. De 
Swertsstr. 45, of bij de ondervoorzitter, Karel 
Van Bockel, Sint Lutgardisstr. 56, tel. 45.57.77. 
KERSTFEEST 

Door onze Vrouwenafdeling wordt een 
kerstfeest aangeboden aan de kinderen en 
kleinkinderen van de leden onzer afdeling 
VU-Merksem. Onze dames zijn nu reeds druk 
met de voorbereiding bezig. Alles laat voor
zien dat het een prachtig kinderfeest zal wor
den, waar de groten zullen van ;neeger1ieten. 
Het bestuur dringt er ten zeerste op aan de 
inschrijvingsformulieren tijdig terug te stu
ren. 

Het kerstfeest gaat door op zondag 30 de
cember, aanvang 15 uur, in de zaal van ons 
lokaal Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. Kin
deren tot twaalfTaar mogen deelnemen, maar 
moeten vergezeld zijn van ouders of groot
ouders. 
DE ARR. KWIS 

Als we weten dat er 19 ploegen waren in
geschreven, mogen we besluiten dat onze 
ploeg het er prachtig heeft afgebracht en 
wensen we onze kwissers van harte geluk, 
met hun 4de plaats. / 

MORTSEL 

ARR. HERFSTBAL 

Hebt u reeds uw toegangskaarten (60 fr.) 
voor het « reuze herfstbal » van VU-arr. be
stuur Antwerpen. Zaal . Alpheusdal », Wil
liotstr. te Berchem, op zaterjjag 17 novem
ber a.s. te 20U.30. 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 november e.k. 
te 20 u. in het « Centrum Sint Lodewijk •, 
Osijlei 43 (Dieseghemwijk). Kaarten ter be
schikking bij alle bestuursleden en mandata
rissen. 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Mensen met probtemön kannen terecht op 

het sekretariaat, Antwerpsestr. 186, waar Gui
de Michiels, Frans De Meulemeester en Jos 
De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag 
vanaf 20 u. 

NIJLEN 

MUZIEKAVOND 
Heden 17 novemb. In zaal Nllanla, Kesselse 

stwg. De VU-fanfare Kempenland opent de 
parade om 19 u. 

VORST-KEMPEN 

SUKSESRIJKE BETOGING 
~De betoging op 10 november tegen het 
plaatselijk stort van « Schoot » werd een 
sukses. Deze betoging kwam er op initiatief 
van het VU-bestuur. De ruchtbaarheid die 
door de^e aktie aan de hele zaak werd gege
ven zal zeker een spoedige verbetering in 
de hand werken. 
OPINIEPEILING 

Ter gelegenheid Van het 5-jarig bestaan van 
de VU-afdelIng Vorst-Kempen, hebben wlJ In 
onze gemeente een opiniepeiling laten uit
voeren. Wij zijn bijzonder verheugd over de 
uitslag. Uit de (betrouwbare) cijfers blijkt 
indeirdaad dat wij op minder dan 3 Jaar tijd 
6% vooruitgaan (van 16,5 naar 22,5%). Dit zal 
voor ons een stimulans zijn om verder hard 
te blijven werken. Het goede resultaat is vol
gens ons te danken aan onze streekpers (Trtln-
stens éénmaal per maand huls aan huis). 
5 JAAR VU 

De afdeling Vorst-Kenïpen bestaat 5 Jaar. 
Dit wordt gevierd met een koud buffet en 
gezelligheid In het kasteel Meerlaar te Kletn-
Vorst. Inschrijvingsprijs : 150 fr. per per
soon. 

WILRIJK 

ARR. KWIS ^ 
Onze afdeling nam als enige met 2 ploegen 

deel aan de arr. kwis van 26 oktober en 2 no
vember. Misschien waren wij met 1 ploeg 
i.p.v. 2 . hoger » geëindigd, maar met dit 
resultaat waren wij ook al tevreden : 8ste en 
9de op 15, in een tornooi met slechts 1 uit
schieter (Kontich) en veel ploegen die elkaar 
waard waren. Volgend Jaar doen wIJ besJlet 
nog beter I 
LEDENSLAG 

Wij zeiden het een tijd geleden reeds : 
1973-74 wordt het jaar van en voor onze le
den. Na familieuitstap, deelname aan de kwIs 
en met in het voorulzicht een nieuwe gezeUt-
ge bijeenkomst, zijn we zojuist met de lederv 
hernieuwing begonnen. Elk van onze bestuurs
leden en mahdatarissen heeft een deel lid-
karten voor zijn of haar rekening gekregen. 
Een klein verzoek : leg niet enkel uw Udgeld 
klaar, maar denk eens na en schHJf enkele 
adressen van simpatisanten op, die misschfen 
wel lid konden worden als er iemt^nd van het 
T)esïuur'op af gaat. Niet uitstellen tot mor
gen, nu doen en op die manier mee werven 
voor de Volksunie. 

WOMMELGEM 

WEEKBLAD . WIJ . 

Nog steeds onmisbaar I Bovendten, ter ge
legenheid van het 20-Jarlg 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. 
VLAAIENSLAG 1973 

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

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

BRABANT 

Prov. meeting in zaal Meli-Heyzel 
op dinsdag 4 december om 20 «. 
Sprekers : de volksvertegenwoor
digers Anciaux en Coppieters. 
De afdelingen zorgen nu reeds voor 
een vlot 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 
werkmg 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 : Janme Craps, Leuvenseweg 277 
Kortenberg of door rechtstreekse storting 
op de bankrekening van Dosfelinstituut 
Brabant nr- 433-7093721-39 bij KB Korten-
berg (prk. 759) — Prijs : 110 fr. 

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

29 november : afronding clklus 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. 

HBMMCftMPERHOOT. 
NBDIROKKERZEa-BeKEN 
KtfiBWÖWST 

Aan allo liefhebbers van kleinkunst en 
folklore : zaterdag 1 december te 20 u. In 
zaal Fauna-Flora, llekesavond met de Kadul-
len en de Wer u aangebodeR voor S8 fr. 

BRtWSGL 

'JAARLIJKS ST-OECIblA-PEESTMAAL 
Het Jaarlijks St-Cecllia-feestmaal van de 

Vlaamse muziekvereniging In de hoofdstad 
zal dit Jaar worden aangeboden op zaterdag 
1 december te 18 u. In de feestzaal « Cup •, 
(btj de h. Wllly Vanroose), Kerkstr. 77 te St-
A^he-Berchem (nabij Gemeenteplein, Gent-
sestwg en kerk te 9t-Agatha-Berchem. Auto-
bue 85, trams t9 en 62). Deelnemingskosten 
sleohts 2S0 fr. per persoon, bediening en BTW 
inbegrepen. Inschrijvingen onherroepelijk af
gesloten op donderdag 22 november. Inschrij
vingen bij één van de bestuursleden, of vla 
postrekening nr 452920 of Kredietbank rek. 
nr 435-8091819-62 t.n.v. Vlaamse 1-termonle 
Peter Benoft Brussel, p/a Guido Knabben, de 
Levts MIrepoixlaan 2, 1090 Brussel. 

DtffSBUfiQ 
BAL 

Zaterdag 17 november richt de afdeHng 
haar eerste groot bal in In de zaal Derom, 
Kerkpiaata, Duieburg. Eerste dans om 20 H. 
Stemming met het orfcest « The Mfte ». 

EVERC 

PENSENKERMIS 
Deze heeft plaats op zaterdag t7 november 

vanaf 19 u. 30 In de zaal Everest, Dekoster-
str. 38 (btj termrmw tparn SS). Iedereen % ven 
harte weffcom. 

Ziekenfonds 
BRABANTIA 

HERENT 

VOLKSVEftOADEfUNQ 
Wat geat er gebeuren ? Welke gemeenten 

« horen • WJ 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 ., 
Meoheleesteenweg 4ZJ-478, op dtn«<teg 20 
november te 20 u. 

JETTE 
BAL 

Van harte welkom op het bal van VfcWette 
op' zaterdag 17 november In zaal Exelclor, 
Kerd. Meroierplein te Jette. Deuren om 20 u. 
30. Orkest « The May JIns *. 

LStfWN (Air.) 
KAïeNOER I 
17 november : Bal, afd. Dulsburg, 
17 november i Leuven, Centrum voor Ge
meentebeleid. 
19 november : Arr. bestuur. 
20 iKMMmber : Herent, volksvergadering. 
24-25 november : VU-kongres, Oostende. 
30 november : Arr. raad, Heverlee. 
1 december : kantonaal bal. Zoutleeuw, 
AMNESTiE-AKTiE 

Het spreekt vanzelf dat in de VÜ 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. »ee 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 I 
Nog nooit zal je zulk» 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, Klappljstr. 55, 
Molenstelde, tel. 013/326.69. 
ABONNEMENTENSLAG 

Heb Jij ook al onze Leuvense kampioen-
wervers ontdekt in de top-20 ? Zij zijn alvas^ 
gestart met het grote sleutelplan van het 
arr. Leuven. Waar blijven de anderen ? 
FEESTKOMMISSIE 

De feestkommissie Is al ver gevorderd met 
de voorbereiding van het grootse Jubileum-
dansfeest van 12 januari 1974 ter gelegenheid 
van het 20-jarig VU-bestaan. Via deze weg 
wil de feestkomissie volgende informatie 
verstrekken : — als orkest werd gekontrak-
teerd « The Lords » — als gast treedt op 
« Giedon » — de oudste drie VU-leden van 
het arr. zullen gehuldigd worden. Dit Jubile-
umdansfeeat wordt meteen een verbroede
ringsavond met onze vrienden uit Brussel. 
Een prachtige raamaffiche werd ontworpen. 
Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen aan 
50 fr. Ter plaatse betaalt men 60 fr. Er wordt 
een tombola voorzien met 'n massa waarde
volle prijzen. Volgende personen zijn verant
woordelijk : Alle inlichtingen en propaganda : 
W. Somers, Klappljstr. 55, Molenstede ; Kaar-
ten : J. De Meer, P Pouletlaan 11, Heverlee ; 
Prijzen tombola : A. Van Hoof, Overwinnings--
str. 24, Kessel-Lo. Aan alle afdelingen wordt 
het volgende gevraagd : verkoop zoveel mo
gelijk kaarten vanaf nu. Indien mogelijk ge
meenschappelijk vervoer organiseren vanuit 
afdeling of kanton. Alle kaderleden en wer
kende leden hangen een affiche aan hun 
raam. Alle afdelingen geven voor 30 novem
ber de naam, adres en geboortedatum van 
hun drie oudste leden door aan W. Somers, 
Klappljstr. 55, Molenstede, tel. 013/326.69. 
WiE IS GIEDON ? 

Giedon is een jonge « zeer Vlaamse » zan
ger, dia in Aarschot woont. Onlangs zong hl] 
een EP-tje vol met op de a-kant « een stin
kende Demer » terwijl op de b-kant een 
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spottende ode wordt gebracht aan de heer 
Leburton Giedon is goed op weg om de 
Vlaamse troubadour te worden Omwille van 
zijn prachtige stem en zijn indringende lied 
jes heeft het feestkomitee hem als gast ge-
kontrakteerd op het grootse Jublleumdans-
feest van 12 januari in de| Salons Georges te 
Leuven Hou beslist die datum vrij^i 

JUBILEUMTOMBOLA 
Tijdens het Jubileumdansfeest van 12 jariu 

ari wordt uiteraard ook een tombola georga 
niseerd Daaraan zullen vele honderden prij
zen verbonden worden In dat verband worden 
Vlaams-gezinde firma s aangeschreven waar
van WIJ een bijdrage zullen vragen Al onze 
leden en simpatisanten kunnen echtsr ook 
meehelpen aan het welslagen van deze feest 
tombola Wellicht heb je nog wel een prijsje 
of prijzen, die je best wil schenken voor de 
grootse Jubileumavond Je moet je er zelfs 
niet voor verplaatsen, want wij komen alles 
zelf afhalen indien je dat zou wensen Een 
briefje of telefoon volstaat aan de desbetref
fende verantwoordelijke A Van Hoof Over-
wmnmgsstr 24 Kessel Lo, tel 016/270 14 
Ofize beste dank biJ voorbaat 

WIJ ZIJN WAKKER 
Sommigen zeggen dat de VU is ingeslapen 

In het arr Leuven echter zijn we meer dan 
ooit klaarwakker Dat bewijzen wel de akti-
viteiten van de voorbije maanden Wij zijn 
zinnens het daarbij met te laten i Voor de 
komende maanden wordt er weer heel wat 
gepland en intussen zijn onze kaderleden 
volop bezig aan het waarmaken van ons Sleu 
telplan betreffende de leden en abonnemen 
ten Inmiddels wordt de kop van de nationale 
top-20 beheerst door Leuvens vrienden Wie 
volgt' Wi) zitten dus vol optimisme 
maar durven toch graag erkennen dat we 
handen te kort hebben Ben jij die dit blad 
leest een simpatisant van de VU maar heb 
je wegens omstandigheden nog met aktief 
kunnen meewerken en zie je nu wel een 
kans aarzel dan niet en neem kontakt met 
Je afdelingsbestuur ' Een avondje per maand 
voor een plak- of bustocht is zeker met te 
veel gevraagd en meteen zal ook jij het ge
voel hebben iets positiefs te hebben bijgedra
gen tot de ontvoogding van het Vlaamse volk 

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 Vanoosterweyck des
kundige bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, en prof W Dewachter, socioloog 
KUL. 

MALDEREN 

ARR B H-V GEWEST NOORD 
Toekomende zaterdag 24 november na

tionaal kongres van de Volksunie te Oosten 
de in het Kursaal Alle bestuursleden &f\ Ie 
den van de afdelingen gewest Noord wor
den vriendelijk verzocht deze kongresdag 
massaal bij te wonen Neem kontakt op met 
uw bestuursleden om gezamenlijk 't kongres 
bij te wonen Raadpleeg de speciale maatre 
gelen die getroffen worden in verband met 
de olieknsis maatregelen die In « Wij » van 
heden kenbaar zijn Hoe dan ook wij zullen 
te Oostende zijn 

EEN NIEUWE START VOOR EEN VOLWASSEN 
PARTIJ 

Onder dit motto gaat een provinciale mee 
ting door m de zaal « Meli » Heyzel op dins 
dag 4 december om 20 u Sprekers volks 
vert Anciaux en Coppieters Neem nu reeds 
uw voorzorgen om aanwezig te zijn op deze 
meeting Alle leden simpatisanten en Vla 
mingen daarheen 
SOS 

Wie bezorgt het ewest Noord van het arr 
BHV een « stencilmachine » ' Een vriende 
lijk prijsje weten wij te waarderen Kontakt 
nemen met Smeets P, Molenstr 9 2910 Mal 
deren tel 052/320 16 

avond van dinsdag 20 november om 20 u. 30 
stipt te Wemmei, In zaal « 't Hooghuis », 
Merchtemse steenweg, rechtover de kerk 
Toegang 25 fi 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 7angeres Anita leona Deu 
ren 20 u 30 
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De Heer nep naar het vaderhuis de 
heer Piet Van Doeren, VU-lid, geboren 
te Wemmei op 14 mei 1923 en aldaar 
overleden op 12 november 1973 
Dit melden U met droefheid de fami
lies Van Doeren, Verhasselt, Laurys-
sen, Broes 
De plechtige lijkdienst zal plaatsheb
ben in de kerk van St Servaes te 
Wemmei ep zaterdag 17 november 
om 10 u. 30. 
Samenkomst aan het sterfhuis, School
straat 22 Wemmei, om 10 u. 

LEUVEN 
WIJ HERDENKEN THEO SMEDTS 
Even voor zijn verjaardag is Thee 
Smedts ons ontvallen Op zijn bid
prentje lezen ve : « Hij geloofde in 
God, leefde als een Vlaming, was eer
lijk en trouw Hjj was zo geed voor 
ons ! ». Zonder veel omhaal heeft hij 
ons metterdaad vanaf het eerste uur 
door dik en dun gesteund en aange
moedigd m het arr. Leuven In zijn 
brouwerij was hij geen gewoon zaken
man, maar een vader voor het perso
neel Zijn uitvaart in het enig-mooie 
kerkje van Rotselaar-Heikant was de 
weerspiegeling van zijn omgang : héél 
de omgeving en héél Vlaanderen was 
aanwezig. De Volksunie was vertegen
woordigd naast de vele afdellngsbe-
stuursleden door Frans Van der Eist, 
Wim Jorissen, Lode Claes, Vik An
ciaux en Willy Kuijpers. 

Mijnheer Smedts' aandenken blijve 
ons een aansporen In de beweging. 
Aan de familie bieden wij onze bijzon
dere deelneming aan. 

STEENOKKERZEEL-PERK 

DIENSTBETOON 
Elke 2de dinsdag • dr Anclaux volksvert 

en Mon Schepers, federatieraadslid 
Elke 4de dinsdag : Theo Pauwels, prov 

raadslid en Julle Vanoauwenbergh, 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 ek nodigt onze af

deling u uit op haar eerste landelijk volkseet-
maal in ons lokaal « Het Natekënshof Daal 
straat 8 te 1780 Teralfene Zaterdag vanaf 
18 u en zondag vanaf 11 u 30 
BAL 

GEBOORTE 
Onze hartelijke gelukwensen aan onze pen

ningmeester Freddy en zijn vrouw Bea Van 
Der Biest De Vriend biJ de geboorte van hun 
vierde kindje Frank^ Eeveneens gelukwensen 
voor de gelukkige meter en peter 

WEMMEL 

FILMAVOND 
Het TAK nodigt Iedereen uit tot de film-

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Arr) 

EMIEL VAN STEENKISTE, kamerlid • 
Ie zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u., « De Beurs », Grote Markt. 
DIKSMUIDE : 10 u., Vfeams Huis, IJzerlaan. 
HOUTHULST : 11 u., bij gem. raadslid Martin Van Cleven 
Terreststr. 8. 
KORTEMARK : 12 u, 
KOEKELARE • 12 u 
straat 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30, bij M. De Keyzer, Engelstr 10. 
3e zaterdag van elke maand : 
WESTENDE : 9 u., « Casino », Essex Scottishlaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 u., « Were dl », de Smet de Nayerlaari, 
ROKSEM : 11 u., bij schepen L Vierstraete 
BREDENE : 13 u. 30, bij K Haeck, Driftweg 59. 
EERNEGEM : 12 u.. « Riva-Venus », ^artrijkestr. 
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club », Kon. plein 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr 059/79548 Van Iseghemlaan 3 

, Lusthof de Speie 
30, « Hertog van Arenberg », Moere-

J 

OOST-
VLAANDEREN 

AALST (Arr.) 

FUSIES 
Volgende publikaties van het arr Studie- & 

Dokumentatiecentrum zijn op eenvoudige 
aanvraag gratis te verkrijgen 1) Spreek
beurt gehouden door Frans De Brul te Baar-
degem in oktober 1973 , 2) Ovei wegingen bi| 
de werkzaamheden van het vier partijen-over
leg inzake fusies in het arr Aalst door Willy 
Cobbaut Aan te vragen op het adres Willy 
Cobbaut Bosstr 2 9391 Baardegem, tel 052/ 
354 52 
DOSFELINSTITUUT 

In het kader van de reeks « Gemeentebe
leid » staan nog twee les-avonden op het 
programma 

1 Juridische en praktische mogelijkheden 
van de qfemeente inzake milieuhinder — de 
commodo et incommodo (door A De Beul, 
volksvert) op maandag 3 december te 20 u 
in « Het Gulden Vlies » 

2 Gemeentelijke verhaalbelastingen (door 
L Van Huffelen gemeenteraadslid) op maan
dag 17 december te 20 u in • Het Gulden 
Vlies », Esplanadeplein te Aalst 

Kosten 25 fr per les koffie en syllabus 
inbegrepen Zo mogelijk vooraf inschrijven 
bij Staf Scheerlmck, Bertstr 1 b, Nederhas-
selt 

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 de 
Nederbroekstr 1 te Heusden 

Gemeenteraadslid Koen Van Meenen : 
ledeie 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 

MERELBEKE 

NAAR HET KONGRES ^ 
Samen met onze vrienden van de afdeling 

Melle leggen wij een bus m naar het Volks
unie kongres te Oostende Prijs 90 fr In
lichtingen en inschrijvirvgen bij Georges Van 
Gysegem tel 30 78 99 
PRACHTIG GESLAAGD 

Ons afdelingsbal is eens te meer ntge-
groeid tot een onverhoopt sukses De gebeur-
lijke konkurrentie van drie andere bals in de 
gemeente liet zich met eens voelen Reeds 
vóór de aanvang bleef in de ruime Regizaal 
geen plaatsje onbezet Er was heel veel jeugd 
en er heerste een feestelijke stemming Sa 
lim Seghers en zijn orkest mogen beslist te
rug komen Naast onze volksvrt Frans Baert 
machten wij talrijke prov en gemeenteraads
leden alsmede KOO-afgevaardigden begroe
ten Onze afdeing dankt allen — maar dan 
ook allen zonder onderscheid — die het hun
ne hebben bijgedragen tot het behalen van 
dit prachtig resultaat al de aanwezicjen de 
schenkers van de talloze prijzen voor de tom
bola de mfensen die instonden voor de orga
nisatie en de perfekte uitvoering ervan en 
vooral deze die zich gelastten met de voor
verkoop van kaarten 

BURST 

BAI 
Zaterdag 24 november gaat ons Jaarlijks 

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

DENDER-WEST 
DANSAVOND 

Heden zaterdag 17 november te 19 u 30 
organiseert afdeimg Dender West een eerste 
dansavond in de gemeente Erondegem (zaal 
Claudia Dorp) Omdat het de eerste maal is 
dat de VU iets organiseert in deze gemeente, 
wagen we een speciale oproep tot alle afde
lingen uit de omgeving om zo talrijk mogelijk 
aanwezig te zijn Iedereen weet hoe moeilijk 
het IS iets te organiseren m een « blanke ge
meente » BIJ een mislukking Is de uitwer
king ervan trouwens helemaal negatief Daar
om, besturen en leden van de omliggende af
delingen die een speciale inspanning en kom 
ons steunen Toegang 40 fr Met disco-bar 
« Nordsea » 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARTEVELDEBAL 

Herinneren we even alle simpatisanten, mi 
iitanten en bal-entoesiasten aan 't grote Ar-
teveldebal van het arr dat op 1 december 
e k doorgaat m zaal Riva te Deurie 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 

Sekretanaat 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 i o,.^ 4. i 

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 7137, 
donderdag van 15 u 30 tot 16 u 30 

Voorzien te Deinze, Drongen, Manakerke 
en Wondelgem 

GENT-EEKLO 
. WIJ-VROUWEN . 

Op donderdagavond 22 november ontmoe 
ten WIJ elkaar opnieuw om vnj uit te diskussi 
eren over de rol van de vrouw m onze partij 
en hoe ze er propaganda voeren kan ledereen 
mag luid zijn mening zeggen Hartelijk uitge 
nodiad 1 

NEVELE-LANDEGEM 

KOLPORTAGE 
De speciale « Wij «-nummers werden vrij 

vlot aan de man (vrouiJv) gebracht Onze pen
ningmeester verkocht er zo maar eventjes 
80 Proficiat Roger ' 

NIEUWKERKEN-WAAS 

DENDEREND SUKSES 
WIJ danken van harte allen die hebben me

degewerkt aan het denderend sukses dat ons 
7e jaarlijks bal kende en ons tevens toeliet 
ons 250 ste lid te kunnen vieren Deze eer 
viel te beurt aan de h en mevr Bogaert Die-
rich die door sen M Coppieters in de bloe
men werden gezet en een prachtige leeuwe-
vlag als aandenken kregen ' 

Onze hartelijke dank aan alle vrienden mid
denstanders voor de schenkingen van hun 
prachtige prijzen voor onze reuze tombola 
(méér dan 300 prijzen) in het bijzonder -Rei
zen De Zwaluwen », waarvan de direkteur De 
Caluwé persoonlijk de 1ste pnjs kwam over
handigen nl een reis van 8 dagen Spanje die 
te beurt viel aan de heer Andre Van Goethem 
uit onze gemeente Op ons feest werden 
naast sen Coppieters ook volksvert Nelly 
Maes prov raadsleden Audenaert en Van 
Hoeylandt opgepierkt alsook onze gemeente
mandatarissen Ook onze opi echte dank aan 
redaktie • Wij » voor zijn wekenlange aan
kondigingen 

RECHTZETTING 
Zitdag sen. M. Coppieters, iedere Ie en 3e 

dinsdag van de maand en niet donderdag zo
als herhaaldelijk verkeerd is medegedeeld. 
Dit in ens lekal, café De Gouden Leeuw, 
Dorp te 20 u. 30. 
VOORDRACHT v 

Donderdag 22 november komt de bekende 
professor Serbruyns voor de 3de maal naar de 
. Parochiale Kring » met als gekozen onder
werp « Dromen » 
BEZOEK SINTERKLAAS 

Zoals alle jaren'komt ook dit jaar de goe-
Sint bij alle leden met kleine brave kindjes op 
bezoek en bedenkt hen met snoep en speel
goed Het IS geheel kosteloos Mensen die 
geen lid zijn en de Sint en de Piet (zwarte) 
wensen te ontvangen hoeven zich, enkel lid 
te laten maken Inschrijvingen blj al de be
stuursleden 1 

8CHELLEBELLE 

VLAAMS VRIENDENBAL 
Ten voordele van de sociale werken van 

het CDNV vzw Dendermonde, op zaterdag 
24 november as in de zaal • Driekoningen •, 
Dorp 23 te Schellebel|e Eerste dans om 21 
u Orkest Cari-Daes Zanger Willy Moreno. 
Geen reservatle Inkom 50 fr 

SCHOONAARDE 

SOCIALE PROBLEMEN 
Ook m onze gemeente leven nog famIWes 

en enkelingen in permanente of accidentele 
nood Kent uzulke mensen '' Deel hun na
men mede aan dhr Wlllems Willem, Hoek 6, 
VU lid bij de gemeentelijke KOO 
VU KONGRES - OOSTENDE 

leder bestuurslid heeft de plicht op het VU-
kongres van 24 november te Oostende 
aanwezig te zijn Programma en politiek van 
onze partij moeten eerst door ons veel beter 
gekend worden 
LEDENWERVING EN « WIJ .-ABONNEMENTEN 

VU leden doe ook eens iets Nieuwe leden 
en ' WIJ » abonnementen i l jn levensbelang
rijk voor onze partij Geef kandidaten op aan 
Herman Van Den Abbeele, Losweg 11. 

WAASMUNSTER 
DANSFEEST 

De Volksunie-Waasmunster nodigt al heer 
vrienden uit op haar jaarlijks dansfeest In zaal 
. Gulden Schaduw », Heide, heden zaterdag 
17 november om 17 u Marva is de gastvedet-
te en haar orkest speelt ten dans We hopen 
u daar zeker te ontmoeten 

WICHELEN ^ 
EERSTE VU-BAL 

Zaterdag 1 december vanaf 21 u hi de zaal 
• De Zwaan » Stationsstr met orkest Show 
Comba » The Melodian Players », John Veka 
als animator zanger Alberto 

WEST-
VLAANDEREN 

ASSEBROEK-BRUGGE 
20 JAAR VOLKSUNIE 

Dit IS het tema van ons jubileumdansfeest 
op heden zaterdag 17 november te 21 u In 
de feestzaal Patria Kerklaan, Ver-Assebroek. 
WIJ verwachten een sterke afvaardiging van 
de verschillende afdelingen van het arr. Brug
ge alle leden, abonne s van « Wlj » en alle 
belangstellenden De toegangskaart is een 
prachtige, vierkleurige gelegenheidsklever 
Voor de tombola zijn reeds een paar honderd 
prijzen binnen gebracht Kom met ons mee
vieren 20 jaar Volksunie 

BLANKENBERGE 
KIEZERSLIJSTEN 

De kiezerslijsten liggen ter inzage van het 
publiek op het gemeentes'ekretariaat, ledere 
werkdag van 9 tot 12 i t en dit tot 15 decem
ber a s Klachten van ntet 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 \n, het lokaal Rodenbach, Onder-
wijsstr Personen met dringende gevallen, zo
als pensioen of andere, kunnen zich, in dit 
geval, steeds m verbinding stellen met de 
h H Van Rijssel, K Boudewijnlaan 25 Deze 
zal zich dan met de bevoegd^ persoon ter 
zake in verbinding stellen / 
ZWIJNTJESKERMIS 

De grote dag van het jaarlijks feest onzer 
afdeling nadert met rasse schreden Al onze_ 
leden houden dan ook de datum van 14 de
cember vrij Want er zal leute zijn in de Ro
denbach die avond vanaf 20 u De receptie 
met een aperitief en de reuzezwijntjesker-
mis wordt aan al onze leden en de leden aan
gesloten bij het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden met hun echtgenote gratis aan
geboden Smeer maar je kitjes in want er zal 
kunnen gedanst worden 

Komt u ook naar het 

A R T E V E L D E BAL 

van de VU arrondissement Gent-Eeklo ? 

Zaal Riva te Deurie op 1 december a.s. 

Kaarten bij alle Vu-besturen en bij de leden van het arrondissementeel bestuur. 

sociaal dienstbetoon 
ANTWERPEN 

Maandag 19 november : volksvert A De Beul en R Mat 

theyssens 

Mandag 26 november : volksvert A. De Beul en R. Mat-

theyssena. 
Lok. : VU-sekretaraat (Stad) Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 

36.84.65, van 16 tot 20 u. 

KONTICH : 

Woensdag 28 november • volksvert R Mattheyssens. 

Lok . Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 

20 u. 

BRABANT 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
V I C A N C I A U X volksvertegenwoordiger 

ASSE : dinsdag 20 nev., 21 u , in het sekretanaat, Prieel-
str. 1, samen met J. Van Dooren. 

BRUSSEL : woensdag 21 nov , cafe 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 : dinsdag 27 nov , 21 u., cafe Centrum, sa 
men met P. Peeters. 

OVERUSE : maandag 26 nov., 20 u., café Luxemburg. 

VILVOORDE : maandag 19 nev, 21 Ji , cafe De Gouden 
Voorn 
Op afspraak • De Klepperbaan 5, Brussegem, tel 59.54 55 

STAN PHILIPS, agglemeratieraadslld : 

BRUSSEL : 10 nov., 20 tot 22 u., cafe Uilenspiegel, Ple-

tlncksstr. 

) A N DE BERLANCEER, agglomeratieraadslid : 

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 federatieschepen : 
SCHEPDAAL . elke maandag, 18 tot 19 u en elke donder 
derdag, 10 tot 12 u., op het gemeentehuis. 

GUSTAAF DEDONCKER, provincieraadslid : 

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

BOB MAES, senator : 
BERG : dinsdag 20 nov., 20 u. 30 tot 21 u. 39. caW F»""» 
Flora. 
DIEGEM : dinsdag 20 nov., 19 tot 20 u , zaal Bachus. 
wereld. 
LOT dinsdag 27 nev., 19 tot 20 u., bij F. Goetgebuer, F, 
Walraevensstr. 83, samen met F. Adang. 
ST-Pl ETERS-LEEUW : dinsdag 27 nov , 20 u. 30 tot 21 u. 3« 
zaal De Jonge Deken, samen met F. Adang. 
Op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DE FACQ, volksvertegenwoordiger : 
Andere afspraken via tel. 09/22 64.23 of 09/25.64.91 ol 
schriftelijk op het adres Domenstr 3, Essene. 
FRANS A D A N G . federatieschepen : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u , ten huize, Ruisbroeksestwg 

I St-Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83. 



WIJ - 17-11-73 
13 

ICHTEGEM 

VU-KONGRES - OOSTENDE 
We roepen dringend al onze leden en le

zers op om zaterdag 24 november te 10 u. 
In het Kursaal te Oostende ons kongres bij 
te wonen, voor verschillende is het een gele
genheid om het Kursaal te bezoeken. 
LEDENSLAG 

Voor 1974 hebben we opnieuw nu reeds 12 
nieuwe leden geworven. Wie helpt onze afde
ling verder uitbouwen. Binnenkort ^al ons 
eerste nummer van ons lokaal 2-maandelijks 
VU-kontaktblad verschijnen. 

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. 

IZEGEM 

WANDELKLUB - GEZINSWANDELING 
Na de prachtige tocht naar het St. Pieters-

veld. waar het net regende wanneer het 
mocht : bij het eten en juist na de tocht, wor
den de wandelschoenen opnieuw klaar gezet 
voor morgen zondag 18 november. Van de 
autoloze zondag gebruik makende, zou de 
wandelklub nog eens een gezinswandeling 
voorbereiden. Bij het ter perse gaan is dit 
echter nog on^der voorbehoud. Voor defini
tieve inlichtingen kan je terecht in het 
Vlaams Huis, Grote Markt, tel. 051/336.63 of 
bij Wilfried Lagaé, Neerhofstr. 11. Op zater
dag 24 november is er geen tocht voorzien. 

KORTRIJK (Arr.) 
DIENSTBETOON 
KAMERLID LUK VANSTEENKISTE 

Maandag 19 en 26 november te l^ortrijk, 
buprg. Renaertstr. 9, tel. 11600 van 17 u. 30 
tot 19 u. en te Wevelgem van 20 tot 22 u., 
Vredestr. 10, tel. 44332. 

Zaterdag 24 november te Vichte van 16 tot 
1 u., HHarelbekestr. 35, tel. 77376 en te Ha-
relbeke van 17 u. 30 tot 18 u. 30 (Stasegem) 
café De Zwan, Plaats, tel. 21150. 
IJZERBEDEVAARTAVOND 

Zaterdag 1 december om 20 u. In lokaal 
« 1302 », Aug. Renaertstr. 9. steekt het ge
westelijk IJzerbedevaartkomitee van wal met 
een eerste verwezenlijking. De prachtige film, 
met klankopname, van de IJzerbedevaart 1973, 
gerealiseerd door « Studio Oswald », zal er 
vertoond worden. Onze vriend André Preys 
luistert verder de avond op en zal in het ka
der van de IJzerbedevaartgedachte verschil
lende stukjes voordragen. Inkom : 30 fr. Ten 
zeeste aanbevolen en allen van harte welkom. 

KORTRIJK 
DIENSTBETOON 

Lokaal 1302 : iedere maandagavond van 
17 u. 30 tot 19 u. door Luk Vansteenkiste, 
volksvertegenwoordiger ; en van 18 tot 20 ü. 
door F. Blancquaert, senator 

Elke laatste zaterdagvoormiddag van de 
maand van 10 tot 11 u. door W. Vandevijver. 
[fiskaliteitl. 

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 IS 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 Dosfelinstituut 
West-Vlaanderen of bij provincieraadslid 
Vandewattijne Roger, Kon. Leopold III laan 
35A Kortrijk of,bij de uitbater van het lokaal 
1302. Inlichtingen omtrent deze aktiviteit 
kunnen ook bekomen worden bij het Dosfel-
Instituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. Tel. 
02/19.12.02. 

KORTEMARK-HANDZAME 
LEDENVERGADERING 

De opkomst was zeer goed, en we mochten 
ook nog enkele leden uit Zarren-Werken be
groeten. Jammer voor de afwezigen, vVant 
Jaak Vandemeulebroucke gaf ons een spreek
beurt van de bovenste plank. Met dia's toonde 
hij ons zeer aanschouwelijk aan, hoe de toe
stand in Brussel en Vlaams Brabant vroeger 
was, hoe het nu is. en wat de toekomst kan 
brengen. Een zeer leerrijke avond. 

KOKSUDE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

VU-kamer!id E. Vansteenkiste, Ie zaterdag 
van elke maand in 't Belfort, Grote Markt te 
Veurne ofwel op afspraak, Van Iseghemlaan 
6 te Oostende. 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Ons kongres heeft plaats in het Kursaal te 
Oostende op 24 november om 10 u. We 
hebben belang bij een eerlijke demokratie in 
België en willen geen tweederangsburgers 
blijven : een Vlaamse staat ! Al een kongres 
bijgewoond ? Gaat ernaar toe ! 
FUSIE KOKSIJDE-DE PANNE ? 

Gaan ze onze bloeiende gemeente bij De 
Panne voegen ? En zal dit daadwerkelijk onze 
gemeente ten goede komen ? Of schuilen hier 
weer politieke belangen achter : gaan CVP 
en BSP trachten de kust tussen mekaar te 
verdelen ? 
DIENSTBETOON 

Het dienstbetoon van Miei Vansteenkiste 
gaat elke derde zaterdag door in De Beurs, 
Markt, Veurne. om 10 u. 30 , ! 
VLAAMSE PERS -

De persi zwijgt de VU zoveel mogelijk dood: 
inbearepen de wetsvoorstellen van onze par
lementsleden. Hierover zal de Koksijdse mid
denstand binnenkort voorgelicht worden. 

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. 
HUTSEPOT EN DANSAVOND 

Heden zaterdag wordt u allen verwacht in 
De Beiaard. Rekolettenstr. voor onze jaar
lijkse hutsepot en bal nadien. Bal vanaf 22 u. 
Toegang : 50 fr. Daar zult u ook praktische 
schikkingen vernemen inzake het kongres te 
Oostende op 24 november a.s. 

OOSTENDE-VEURNE-:?IKSMUIDE 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Hiermede worden alle leden, en héél in 
het bijzonder de bestuursleden en verkozenen 
dring.end opgeroepen om aan het kongres 
deel te nemen. Het is wel zo dat ons arr. 
het gros van de troepen moet leveren. 

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. in 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 tusseri 
10 en 11 u. 
GOUDEN JUBILEUM 

Zaterdag 10 november vierde het echtpaar 
Keyngaert Gerard-Deleu Rachel, Casseldreef 
39 te Poperinge, zijn gouden huwelijksjubile
um. Aan het sim^atieke Vlaamse paar onze 
hartelijke gelukwensen en nog vele laren 
GEMEENTERAAD 

De Volksunie diende opnieuw enkele voor
stellen in o.m. voor een financiële tussen
komst van het stadsbestuur bij het verbete
ren van private landbouwwegen en tot het 
verlenen van een dag vrijaf op'11 juli aan het 
stadspersoneel. Het valt de bestuursmeer-
derheid wel erg lastig om toch maar eens 
een VU-voorstel goed te keuren. Ditmaal dient 
volgens de burgemeester eerst een studie 
gemaakt van de eventuele kosten voor het 
verbeteren van de landbouwwegen. Hij haal
de er eens te meer enkele flauwe argumen
ten bij, nl. dat Poperinge geen typische lanrf, 
bouwgemeente is (en toch is Poperinge de 
meest uitgestrekte gemeente na sommige 
fusiegemeenten) en dat ook privé-bedrijven 
wel eens een aanvraag tot tussenkomst voor 
" " "U i twegen zouden kunnen indienen De
zelfde dag keurde de gemeenteraad van leper 
een voorstel goed tot . verbetering van de 
private landbouwwegen .. lepers is Immers 
een typische landbouwgemeente en daar 
zijn niet zo veel grote fabrieken als te Pooe-
ringe. ^ 

Wat de vrijafdag op 11 juli betreft wou de 
burgemeester nu eens precies weten hoeveel 
verlofdagen het gemeentepersoneel reeds 
heett. Dat wisten de burgemeesters van vele 
andere gemeenten wel en in die gemeenten 
kwam er veelal een dag vrijaf bij op 11 Juli 

ROESELARE 
ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA . 

Gezien de voortdurende uitbreiding zoeken 
WIJ nog een medewerker om samen met de 
huidige medewerkers het ziekenfonds verder 
uit te breiden. Kontakt opnemen met het 
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 Babylon. 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. 

ST-ANDRIES 
RECHTZEniNG 

Het VU-avondfeest heeft niet op vrijdag 16 
november plaats maar WEL op vrijdag 23 no
vember om 20 u. 

VEURNE 
VU-FEEST 

Zaterdag 8 december om 20 u, gaat ip de 
Drie Koningen te Beauvoorde het privaat VU-
feest voor onze leden door. Feestmaal, mu
ziek en dans en tombola. Prijzen kunnen bij 
de bestuursleden bezorgd worden» Inschrij
vingen voor avondmaal vóór 3 december op 
rek, 474-5131051-79 bij de Kredietbank (reke
ning VU-Veurne). Prijs : 60 fr. Ook bij B 
Huyghe, lepersestwg 41, tel. 31683 
KONGRESBAL 

Per fiets, bus of te voet : doch wij roepen 
alle leden op om het VU-kongres bij te wo
nen te Oostende op 24 november. 

En de zaterdagavond mogen we tot 3 u, nog 
rijden : dus allen naar het bal, Thierbrauhof 
Raversijde, Oostende op zaterdagavond 
DIENSTBETOON 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste houdt elke 
derde zaterdag voormiddag zitdag in het res-
taurant-café «De Beurs .. Iedereen kan èr 
met zijn problemen terecht. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

WAKKEN-MARKEGEM-OESELGEM-
DENTERCEM 
GROOT 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 stevige werk
lust. 

RAAD 

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

WERVIK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Jozef Lernout. Zijn 
, heengaan heeft ons pijnlijk getroffen. Dik

wijls mochten wij zijn gastvrijheid genieten. 
Hij was een goed, ontwikkeld man, die, on
danks zijn hoge leeftijd, nog belang stelde 
in hetgeen gebeurde in onze wereld, vooral 
in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Aan me
vrouw Lernout-Bruneel en de achtbare familie 
onze kristelijke deelneming. 

GEZIEN 

Op een braakliggend stuk land, nabij de 
nieuwe Gherbodewijk (langs de Pionierslaan 
en IJzerwegstr.) speelden enkele kinderen. 
Wellicht een onbewust pleidooi voor een 
goede rekreatiepolitiek in dergelijke woon
wijken, waar doorgaans veel kinderen wonen. 

ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA . 
Zitdagen november : zaterdag 24 november 

van 10 tot 11 u. Adres : Magdalenastr. 75. 
Afgevaardigde : Claeys Jef, Ten Brielenlaan 

108, bij wie men terecht kan voor alle in-
licntingen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 (na 

18 u. 30). 
Jef Claeys, Ten'Brielenlaan 108 ('s voor

middags). 

ZWEVEGEM 

VLAAMSE DANSAVOND 
In de zaal de Knokkelder te Zwevegem-

Knokke ,Jngericht door de Volksunie, afdeling 
Zweveg'em. 

VUJO-NATfONAAL 

« Alle VUJO's zonder uitzondering worden 
verwacht op het VUkonflres te Oostende . . 
De huidige petroleumkrisis houdt niemand 
thuis I 

LIMBURG 

BERINGEN 
DANSAVOND 

Afdeling Beringen organiseert op zaterdag 
8 december in zaal Iris haar grote Gerads 
Slegers-dansavond. Het gekende orkest Bert 
Minten zal er zorgen voor de nodige sfeer. 
Al onze vrienden worden hierop uitgenodigd. 

BEVERLO-LEOPOLSBURG 
EENJARIG BESTAAN 

Op vrijdag 14 december viert onze afdeling 
haar éenjarig-bestaan. Bij deze gelegenheid 
nodigen wij al onze leden, ook van Heppen, 
Oostham en Kwaadmechelen, evenals simpa-
tisanten uit op een gezellig mosselfeest in 
zaal Stella te Beverlo. Tijdens de maaltijd 
feestrede door sen. Gerard Siegers ; daarna 
ontspanning met disco-bar. Deelname in de 
onkosten : 100 fr. Men kan inschrijven tot 6 
december bij voorzitter Pol Meukens, tel, 011/ 
47603 of sekretaris Roger Hendrickx, tel 
48444, ' 

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 mijnpoli-
tiek . door sen. Gerard Siegers. Diskussie 
(geleid door Jaak Gabriels). Einde omstreeks 
17 u. 30. 

BORGLOON 
KANT, VERGADERING 

De bestuurs- en kaderleden van het kanton 
Borgloon zullen eerstdaags samenkomen met 
het oog op de winterwerking. Nadere gege
vens zullen volgen. 

BREE 
FORUMGESPREK 

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

DILSEN 
AFDELINGSNIEUWS 

Het bestuur van one afdeling Is momenteel 
verlamd tengevolge van een aantal onvoor
zienbare feiten (ziekte, ongeval, e.d.). Hope
lijk komt hierin een vlugge verandering. 

EIGENBILZEN 
RECHT DOOR ZEE 

Het jaarlijks Sint-Ceciliafeest van de Vlaam
se Harmonie « Recht door Zee » heeft plaats 
op zaterdag 24 en maandag 26 november, tel
kens 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.l.v.' broeder Arnold^ 
Tijdens deze avond wordt eveneens de film 
van de IJzerbedevaart 1973 vertoond. 

HALEN 
AFDELINGSFEEST 

Vandag houdt onze afdeling haar feest
avond in zaal Marvana te Loksbergen. Van
zelfsprekend zijn ook diegenen die niet inge
schreven hebben op het feestmaal, welkom 
op de gezellige dansavond met disco-bar, die 
daarop volgt. 
FEESTAVOND 

Onze feestavond met gezellig etentje heeft 
plaats op zaterdag 17 november in zaal ]Azr-
vana, Loksbergen. Al onze leden werden hier
op uitgenodigd. Tijdens de maaltijd korte toe
spraken van voiksvert. Jef Olaers en Willy 
Kuijpers. Daarna prettig dansen met disco-
bar. 

HASSELT 
AMNESTIE-AKTIE 

Vorige zondag deelden we samen met ge
meenteraadslid Renaat Vanheusden meer dan 
500 amnestiepamfletten uit tijdens de 11 no-
vember-herdenking. Deze aktie werd op zeer 
veel simpatie onthaald. 
MEETING 29 NOVEMER 

Alle afdelingen van het arr. worden hierbij 
dringend verzocht zoveel mogelijk steun te 
verlenen aan de meeting die op 29 november 
in het Kultureel Centrum te Hasselt wordt in
gericht. Tijdens deze meeting zullen achter
eenvolgens algemeen voorzitter Frans Van 
der Eist en de nieuwe voorzitter van het Par
tijbestuur Hugo Schiltz het woord voeren. 
ARR. KALENDER 

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

HELCHTEREN 
KONTAKTVERGADERING 

Op initiatief van de afdeling Houthalen 
wordt op 20 november e,k. een kontaktverga-
derlng gehouden te Helchteren, waarop alle 
leden en VU-simpatisanten verwacht worden 
om de VU-werking in deze gemeente opnieuw 
te stimuleren. J. Cuppens, afgevaardigde van 
het arr. bestuur, zal mede de besprekingen 
voeren. 

HOUTHALEN 
LEDENSLAG 

De ledenhernieuing en -werving Is volop 
bezig en zal binnen de kortst mogelijke tijd 
afgewerkt worden. Het programma en het 
aktieplan van de VU zal gratis aan de nieuwe 
leden worden overhandigd. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BAL 

Het arr. bal van 27 oktober j l . was een groot 
sukses. Uit alle afdelingen, vooral uit het 
Zuiden van het arr., viel een flinke opkomst 
te noteren. Dank zij de goede samenwerking 
van het arr. bestuur met de afdelingen in het 
kanton Èilzen en de medewerking van alle 
afdelingen, is de arr. kastoestand weer 
• goed » te noemen. Het arr. bestuur dankt 
van harte alle medewerkers. 

MEEUWEN 
NIEUWE WERKING 

In deze gemeente is de VU-Werking op
nieuw gestart. In aanwezigheid van J. Ga
briels en J. Indekeu, arr. bestuursleden en J. 
Geusens, kant. gevolmachtigde, werd een 
nieuw bestuur samengesteld : Toon Verheg
gen, voorz. ; Jean Stinekens, sekr. ; Julien 
Haegendorens, ondervorz. ; Miei Wellens, 
penningm. ; Wim Vrolyx, prop. en org. 

Tevens werd op deze suksesrijke vergade
ring van 9 november jl besloten te starten 
met een ledenblad en de verspreiding van 
het VU-blad huis aan huis te Meeuwen. Suk
ses, jongens ! 

medegedeeld 
STICHTING LODEWiJK DE RAET 
De ouders in de school 
Vernieuwd onderwijs : gelijke kansen ? 
MAASEIK, 30 NOV.-1 DEC. 1973 

Een studieweekeinde in samenwerking met 
het regionaal komitee Maasland van de Stich
ting Lodewijk de Raet, het Davidsfonds, het 
Willemfonds,de Kulturele Raad en ' het 
Stadsbestuur van Maaseik, over gelijke en 
ongelijke kansen van kinderen en over de 
verhouding ouders-school in een vernieuwd 
onderwijs. 

Op het studieweekeinde, waar we op al 
deze (en andere) vragen willen ingaan, zijn 
alle belangstellenden uitgenodigd. Vooral 
ouders van schoolgaande kinderen, mensen 
uit socio-kulturele verenigingen en het be
drijfsleven, en natuurlijk direkties, leerkrach
ten, oudere scholieren, onderwijsaktiegroe-
pen en allen die zich bij de problemen van 
opvoeding en onderwijs voldoende betrokken 
weten om samen naar oplossingen te zoeken. 
Programma : 
Vrijdag 30 november : 

18U.30 : Inschrijvingen kennismaking. 
19 tot 22u. : Welkomwoord door dhr. E, 

Deconinck, voorzitter regionaal komitee Maas
land van de Stichting Lodewijk de Raet — In
leidende probleemstelling : de ouders in de 
school ; gelijke of ongelijke kansen — Werk
groepen (op basis van gekozen oroblematiek): 
inventariseren van de plaatselijke situatie, 
probleemsituering. 

22u. : Kort verslag In plenum. 
Zaterdag 1 december : 

14u. : Samenvattende inleiding — Werk
groepen (eventueel nieuwe groepsindeling) : 
Hoe staan we tegenover die opgenoemde pro
blemen ? ; Welke mogelijkheden zijn er om 
er zelf Iets aan te veranderen ? 

17u. : Plenumbijeenkomst : verslagen van 
de werkgroepen, bespreking, besluiten en 
konkrete afspraken. 

18u. : Einde. 
Medewerkers : 

H.Van Dienderen, vrijgestelde Jeugdwerk 
(KSA-nationaal) ; Marleen Germis, docente 
rijksnormaalschool Gent ; Tony Van den 
Heurck, docent rijksnormaalschool Gent ; 
Dani Leroy, stafmedewerker Stichting Lode
wijk de Raet. 
Plaats : 

Technische School Slnt-Jansberg, Maaselli, 
Bijdrage : 

100 fr. (koffie en dokumentatiemap Inbe
grepen). Studenten en jonge werknemeri 
kunnen inschrijven tegen 50 fr. 
Inschrijving: 

Liefst zo spoedig mogelijk door overschrij
ving of storting van de bijdrage op pric 
50.00.77 van dhr. G. Janssen, Hoefkamp 8, 
3651 Dilsen. Tel. 011/50.019. Gelieve bIJ uw 
inschrijving naam, adres, beroep en onde^ 
werp van het studieweekeinde te vermelden. 

zoekertjes 
1. Bediende .ruime ervaring als sekretaris, 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, ekon. 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 kliniek^ 
7. Jonge dame, 35 J,, 3-talig, zoekt werk als 
receptioniste of verkoopster. 
Kontakt : sen. Jorissen, Louisastr. 31, Meche
len, tel. 015/435.96. R 106 

Zoeken aangepast werk in het Limburgse : 
1. Juffrouw. 16 j . , diploma A6/A3, (handel), 
getuigschrift van steno en dactylo. 
2. Juffrouw, 21 j . , diploma middelbaar tech
nisch onderwijs -f- 2 jaar bedrijfssekretarlaat 
(Eramusschool). 
3. Jonge man, gehuwd, diploma A2 landbouw, 
2 jaar ervaring ontwikkelingshulp (Zaïre). 
4. Juffrouw, 20 j . , bedreven als poetsvrouw of 
keukenhulp . 
5. Juffrouw, 20 j . , diploma hoger middelbaar 
onderwijs, getuigschrift steno-dactylo (Ned. 
en Frans), kennis van Ned., Frans, Duits en 
Engels. 
Zich wenden : voiksvert. E. Rasicin, Ursulastr. 
1 te 3745 Eigenbilzen, tel. 011/19454. R 128 

Vlaamse firma in volle uitbreiding zoekt drin
gend een tweetalige verkoper. Kontaktadres : 
Rom De Craen, Kongresstraat 53, 1000 Brus
sel, tel. 02/17.92.18. R 130 

1) Gevraagd te Leuven : leraars autotechniek 
(vereist A2 dipl. -f 6 j . nuttige praktijk -f D-
kursus — cotl. te beginnen na aanwerving). 
2) Gevraagd te Tienen : tekenaar A2. 
3) Gevraagd te Leuven : leraars beroepsprak
tijk : werktuigmachines, bouwbedrijf. 
Kontakt via kamerlid Willy Kuijpers. Swert-
molenstr. 23, 3020 Herent (tel. 016/296.42). 

R 133 

1. Jongeman, 21 j . , in orde met milit. dienst, 
lager middelb. onderw,, zoekt passende be
trekking, Antwerpen, Mechelen of Brussel. 
2. Licentiaat ekonom. en financ. wetenschap
pen, 40 J., zoekt passende betrekking, Brussel, 
Antwerpen of Mechelen. 
3. Licentiaat sociologie, zoekt passende be
trekking. 
Kontakt : sen. Jorissen, Louisastr. 31, Meche
len, tel. 015/435.96. R 136 

Dame. 42 J., tweetalig, handelservaring, zoekt 
vertegenwoordiging tegen vast maandloon 
en soc. wetten, of gérance in textiel, kleding, 
reiniging of wasserij, of iets dergeijks, te 
Brussel. R 137 

Meisje, 18 j . . technische middelbaar beëin
digd, daktylo Ned. en Frans, zoekt betrekking 
in Brusselse agglomeratie of Westrand. Kon
takt via Albrecht De Schrijver, Ninoofsestwg 
515, Itterbeek. Tel. 02/21.19:09 R 134 

Werk gezocht voor Handelsingenieur, 27 j . , 
7 maand ervaring in Salesmanagement en 3 
jaar wetenschappelijk assistent aan de KUL. 
Interesse voor management, marketing, sales, 
organisatie, planning, personeelsdienst, stu
die dienst. Kontakt : M. Babyion, Westlaan 
145, Roeselare. R 135 

AANGEBODEN BETREKKINGEN : 
Tienen : Technisch tekenaar. 
Brussel : Elektriciens A3. 
Buitenland : Technische ingenieurs elektrici
teit. 
Bemiddeling via kamerlid Willy Kuijpers, 
Swertmolenstr. 23, 3020 Herent, tel. 016/ 
296.42 of technisch ingenieur Werner Schlem-
sky, Pelstr. 18, 3550 Drieslinter, tel. 011/ 
893.33. R 138 

Te koop : 4 houtsneden Edgard Tijtgat bIJ 
Staf Luyten, Ganzenkoor 21, Duffel, tel. 015/ 
32319. R 139 

1. Arbeider, 43 j . , zoekt betrekking in de 
streek Tienen-St-Truiden. 
2. Techn, Ing,. 27 j , , elektriciteit, zoekt passen
de betrekking, 
3. Techn. Ing., 25 I., scheikunde, zoekt pas
sende betrekking. 
4. Juffrouw uit gezin van 8 kinderen zoekt 

, werk als kinderverzorgster. 
5. Juffrouw uit groot gezin zoekt betrekking 
als bediende. 
Kontakt opnemen met W. Kuijpers, Swertmo-
lenst. 23. 3020 Herent, tel. 016/296.42. R 140 • 

Ik zoek een paardenmanege in de omgeving 
van Brussel om paardrijden te leren. Bel na 
18 u.. 02/25.46.42 of schrijv. Vander Kleyn, 
Veiligheidsstr. 43, 1080 Brussel. R 141 

Pas afgestudeerde Lic, Tolk Engels-Duits-Ned. 
zoekt dringend (aangepast) werk. Zich wen
den redaktie • Wij ». R 142 
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Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Litnonades 

* 
Bühufzen s Cogeli 0*yl«> 73 

2600 Berehem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckatiaat 19 
Gent 

Tel. (09)2245.62 

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

Ziektevergoeding voor ARBEIDERS 
B E D I E N D E N 
Z E L F S T A N D I G E N 

Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 

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

Bestendige sekretariaten : 
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. |acqmainiaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel . 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR A L U W BALS EN FEESTAVONDEN 

VOOR EEN GOED ORKEST MET N ^ A A M S PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

JanHendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T . 0 1 1 / 4 7 2 8 2 

-V 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voop elk probleem een wooninrichting __y^^^^ 

onastHdlfldlenst 
kurtawwooB-

luoblMnienflsap 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tai. I0S4) 331.05 

AALST 
P.V.BJ^ 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053) 240.60 

* 

KINOatARTtKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegeit 
stoelen en loeprekken - schommels - kamerversieringen - was

tafel* en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustlngen - plng-
pongtafels - badkleding en alle teebehoorten • rol- en Ijsschaat

sen - kampingartlkelen - tumgerel. 

SPEELGOED t uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der besta merken - auto's - go-carts - trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden • fietsjes - alle gezelschapsspelen • alle soorten meka-
nleken • schooltassen • berden -,tuinmeubelen • tuinschommels. 

— ZEBt VOORDELIGE PRUZEN — 

ONS 
KRUISWOORDRAADSEL 

OPGAVE 78 

HORIZONTAAL 
1) eremiet 
2) vrouwelijk schaap - Duitse rivier 
3) Frans lidwoord - tocht, reisje 
4) stad In Tirol - eminentie 
5) Frans goud - vorm van •• TOLLEN » 
6) kalm - dubbele klinker 
7) grondsoort - bloedvaten 
8) koningsgek - voegwoord 
9) door - voorzetsel - anagram van 

REI 
10) medemens binnen bepaalde gren

zen. 

VERTIKAAL 

1) klaproos / 
2) Wetsvlaamse gemeente - Fries 

water - muzieknoot ' 
3) uitnodigen 
4) toneelstuk met droeve afloop. 
5) Oostvlaamse gemeente - deel van 

een geraamte 
6) dochter van Agamemnoon - thans 
7) nota bene '- knuppel 
8J anagram van ARE - uniek 
9) elk,- muzieknoot 

10) rulterijkapitein. 

1 » 2 3 4 S 6 7 8 9 t O 

Zeker en voordelig krediet 
Wanneer het hypothecair krediet 
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 te gepasten .tijde krediet zul
len krijgen, maar zij weten' ook 
dat het een lening zal zijn op de 
beste condities. 
Neem bv. Anpelies 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 ü j 3.500 fr. dan heb

ben zij vijf jaar 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 zullen betalen zal in geen 
geval hoger zijn dan die van de 
Spaarbons op 5 jaar <vandaag 
de dag is dat 7,50 7o). 
Vartzelfsprekend 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. 
Met hun spaargeld, de interest 
en de lening samen komen zij tot 
het fikse bedrag van 1.285.000 
fr. Daar. kafi vast een huis, een 

appartement of een hoevetjö af. 

Zelfs al bent u niet meer zó jong 
dan blijft de woonspaarformule 
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. 
Meer 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. 

WOONSPAREN 

ASLKi 
ALGEMENE SPAAR-EN LIJFRENT^KAS 

VERGUNNING 

EENS IETS ANDERS 
KARNAVAL TE QUEBEC 
Afreis Zaventem op 10 februari 
Reisduur : 10 «iagen. 
Reissom : 18.660 fr. per persoon. 
Inbegrepen 
— vlucht heen en terug met Air-Canada; 
— overbrenging naar het hotel en terug; 
— welkomstdrank; 

nr. 1185 - Kaf. A 

overnachting in goede hotels te Montreal en te Quebec, 
kamer + ontbijt; 

— bustrip van Montreal naar Quebec en terug per trein; 
— bezoeken en uitstappen; 
— taksen en fooien; , 

NIET INBEGREPEN 
—;• middag- en avondmalen; 
— persoonlijke uitgaven, toegangsgelden, deelneming aan 

aktiviteiten; 
— dranken. 
Verdere inlichtingen in al onze kantoren en bij onze plaatselijke 
vertegenwoordigers. 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en In al onze andere kantoren : 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 - 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364 43 - 1°°" .^russeK Em Jacqmainlaan 126 - Tel 
(02)18.55.55.l7.83.ei - 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 - 9000 Gent. Kalandenberg 7 Je'- (099)23.60.21 - 3500 Hasselt Oe 
merstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 - 8500 Kortrijk. St.-Jorisstraat 33 • Tel. (056)235.15 - 3000 Leuven Bondgenotenlaan 102 • Te'_ (061 )267.20 
- 2800 Mechelen OL Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 - 8400 Oostende, Kerkstri^t 14 J e l (059)783.61 - 8800 Roeselare St.J^^^^^ 
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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WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien 

erkend door alle ciekenfondsen 
KERKSTRAAT SP ANTWERPEN 

(Let op het huisnumme <) 
Telefoon 03/26 86 62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit b iad 10 % kort ing 

U als Vlaming 
sluit zeker aan hii het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK ' 

VERENIGING 

VLAAMSE 

i lEKENFONDSEN 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK KLEIN BRABANT 
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein Brabant Kraanweg 
21 2680 Bornem fel 03/89 16 19 

Provincie Brabant 
ARR LEUVEN GEWEST TIENEN 
Centrale Mutualiteit van Brabant en Limburg Leuvenselaan 43 
3300 Tienen Tel 016'834 35 

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

Provincie West-Vlaanderen 
ARR BRUGGE 
Ziekenfonds Flandria Bouchoutelaan 2 Brugge St Kruis 
Tel 050/321 95 Bureeluren 14 21 u bii voorkeur op maandag 
ARR KORTRIJK lEPER 
Ziekenfonds West Flandria Verruelaan 41 8500 Kortrijk 
Tel 056/256 98 
ARR OOSTENDE-VEURNE DIKSMUIDE 
Ziekenfonds De West Recollettenstraat 66 8450 Nieuwpoort 
Tel 058/237 15 
ARR ROESELARE TIELT 
Ziekenfonds West Flandria. Westlaan 45 8800 Roeselare 
Tel 051/202 08 
WZ sekretariaat Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven T 016/329 75 

KOELTOGEM 
KOELKAMERS 
OtEPVR£2ËBS 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELl^G 
WINKEUNRICHTINGBJ 

o g VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA Oe Wlmerstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van de dag van het )aar 
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 kr i jg t U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep • gezell ig f i jn goed en goedkoop 
ue grote fpecialiteiten zijn Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goe 
las] - Eisbein mif Sauerkraut Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan In Duitsland 

A N T v O r o o J r ^ ' J i J " " " ' ? ' ' ' ° ^ ' l ' '16''287 72 - 1500 zitplaatsen 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 Te' 016/268 69 - mooiste 
kelder van Europa 

A A L I T ^ ' ; I . . ' ^ ' ^ T ' " " < ? * ^ ^ ' ^ • ' 0 2 ' ' * 74 89 mooiste ven Brussel 
Hl iKTP ' , J ^ ' I ^ T V t"*°^''° ^ • ' l - ' ^ / i J S 53 . 1 000 plaatsen 
KONT i r J ^ ^ ' ' . B ' - " ° « » f ^ q 1 ' • ' 056/751 36 . ? 400 plaatsen 
KONTICH Kon Astridlaan 87 Te. 03/57 30 3? ' 
Dsn1?r^cl ^ ^ ' 9 ^°^ho" t l ichtervelde » OOC o' •«1051 /728 22 

SINT TRmOFM r ' ^ ^ L " " " ° ° ' * ' " * ^ • ' " 9 / 2 6 74 32 
^ J C L K M ^ I ? Spaansebrugstraet T«l 011/736 SC 
^ K i o ^ " " ' ° Steeoweq Tel 011/619 71 

f:~y^R.^*^ Grote Markt 17 Tel 111 320 51 
OOSTcNDE • Oude luchthaven MIdde lk . r t . , T»l O5O/320 86 
W,| zoeken dr ingend «Is medewe- ter , Ernst.y, f a r , ' . „ waarvan 
de man of de v r o u * de keu .en ken en "eiden _ ^ , s , .^^? V'^^J^ 

Schrifteli.k aanb.=den b l | A-ÏTS T . n s e , . , « n , w o »?8 V o rUek-Lo 

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

V •? 

k -^ty i ^jjotj^^s^^. 

- H 
W - ^ »»< E 

GEWOON 
DURVEN 
DOEN... 

het 

. dat zijn dingen die onze adviseur 
U graag zal geven bij uw eerstvolgend 
bezoek. 

Zeg hoe je 't graag had gewild, ver

trouw hem uw probleem toe ! 

En het wordt voor U vooraf grondig 

uitgewerkt, zoals dit. Op uw maat, 

zoals U wenst te wonen. W e doen 

het samen bijna spelenderwijs. 

KWALITEIT 
IS ONZE LEUZE 

Stijlvol in kwaliteitsmaterialen. 

— Oude herbruik papesteen 

— Massief eiken deuren 

( 

Galerij met zichtbare eiken 
dakkonstruktie 

Volledige vocht- en warmte-
isolatie 

— Binnenmuren in siersteen 

— Vloeren en vast tapijt aan 
1.000 F de m2. 

— Volledige voorhofafsluiting 
— 40 m2 faïence in keuken en 

badkamer 

Open eiken trappen, Engels 
model 

Prachtige open haard 

Wi t te en bla<iwe natuursteen 

Volledige keuken- en 
badkamerinstallatie 

Ingemaakte kasten, groot terras, 
50 m2 echte kasseien 

algemeen bouwbedrijf K U N N c N 
informatie-centra 

ANTWERPEN 
Meir 18 

(03)31.78.20 

GENT 

Onderbergen 43 
(09)25.19.23 

LEUVEN GENK 

Brusseisestraat 33 Winterslagstraat 22 
(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

B O N 
Naam : „ 
Adres : 
Tel ; ; " " . " 

o beschik over bouwgrond 
gemeente 
breedte 

en wens de voordelen te kennen 
die U mi| kan bieden 

O beschik niet over bouwgrond en 
verzoek U mij een voorstel te 
doen voor het bouwen van een 
rijwonmg villa of halfopen be
bouwing in volgende gemeen
ten • >.y„J,f^^....^„^ 

O houd ml] ter beschikking ven 
uw afgevaardigde 

O zal een bezoek brengen aan uw 
informatiecentrum te 
op « ^ « ^ ^ . . te u 

* Handtekening 

•••• MaattflttttttÉi « k M ü ü k 
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WAASLAND DOORGELICHT OP 
ARRONDISSEMENTEEL VU-KONGRES 

SENATOR 
MAUMTS 
COPPIETBtS 
WAARSCHUWT 
VOOR 
ETHISCHE 

Het weekblad, <• Het Vrije Waasland » pu

bliceerde een uitgebreid verslag over het 

arrondissementeel VU-l<ongres St Niklaas. 

We nemen hierna dit interessant vefslag m 

zijn grote trekken over. 

Het arrondissementeel kongres van de 
Volksunie-Waasland ep zondag 28 oktober 
kende een stevige opkomst en had als voor
naamste tema de fusleproblematiek in on$ ge-
west. In de voormiddag drukte volksvertegen
woordiger André De Beul op de noodzaak van 
de fusionering, hierbij uitgaande van de VU-
kongresresoluties van 1970. Hij waarschuwde 
echter voor politiek-berekende fusies, daar 
waar slechts wetenschappeli^e motieven be
palend kunnen zijn. 

Hierna hield provinciaal raadslid Alfons 
Claes een referaat over de fusiemogelijkhe-
den in het Waasland. Hij baseerde zich hier
bij op elen uitgebreide studie van het gewest, 
die met de medewerking van alle afdelingen 
tot stand was gekomen. 

In de namiddag pleitte VU-senator Maurits 
Coppieters voor een intergemeentelijke Wase 
beheersvorm van het L-0-havengebied, maar 
hij verwierp kategorisch iedere annexatie 
door de grootstad. Hij stelde de noodzaak 
van verdere petrochemische expansie in 
vraag en drukte op de menselijke levensas-
pekten van het gewest, die in een fusieplan 
verwerkt dienen te zijn. 

Hierna leidde volksvertegenwoordigster 
Nelly Maes de kongresresolutie i.v.m. fusione
ringen in. Met klem wees zij op de noodzaak 
van efficiënte, aangepaste bestuursgehelen, 
die inrechtstreeks kontakt met een eigen 
Vlaamse staat dienen te werken. Hierbij die
nen overbodige gezagsstrukturen en talloze 
bevoogdende instanties afgeschaft te worden., 

In de slotrede van het kongres belichtte 
senator Coppieters de betekenis en houding 
van de Volksunie op het ogenblik. Hij kloeg 
de techniek van de drie partijen-meerderheid 
aan, die onder het ;nom van meerderheid 
voor de gewestvormiiïg, de oppositie sistema-
tisch weerde. Als wezenlijk voor het nationa
lisme zag spreker de bevrijdingsbeweging, 
die zich niet tot de Vlaamse kwestie mag be
perken, maar haar verantwoordelijkheid ook 
moet opnemen op andere te>reinen en voor 
bewegingen in het buitenland. Wezenlijk ook 
en van hoogste betekenis voor de komende 
tijd achtte hij het pluralisme, dat als « mense
lijkheid » in deze wereld beleefd wordt, dat 
het tegengestelde is van de anti-katolieke 
houding omdat het e—'ntieel de religieuze 
en wijsgerige krachten oproept. Het pluralis
me is wars van het spel der tegenstellingen 
klerikallsme-antiklerikalisme. Deze twee « is
men » worden momenteel als politiek elemept 
ultnespeeld en weer verqliidt men naar een 
periode van de schone ziel van het kind en 
van de ethische oorlog. 

Klerikalisme en anti-klerikalisme staan an-
'dermaal het federalisme in de weg en samen 
met de financiële grootmachten werpen ze 
zich op als de steunpilaren van hét unitaire 
België. 

Volgens de senator moet de VU tenslotte 
aantrekkeliik zijn voor Vlaanderen. Ongebon
den dient ze zich, met het Daen^isme als 
voorbeeld, in te zetten voor de kleine man. 
Grondidee hiervan is de Vlaams-nationale 
strijd, maar vrij en zelfstandig dient men, ge
wapend met alternatieven, het toekomstper-
spektief te beoalen. Tenslotte waarschuwde 
spreker i.v.m. de ietwat onciustiqer ooiniepei-
lingen voor eenzijdige interpretaties van wel
ke kant ook, en hij vroeg om een brede ar-
ondissementsraad ter studie van deze mate-
le. I 

nauwgezette doorlichting 

De Antwerpse vol'^svertegenwoordiger An
dre De Beul sclislste hierna in een qedoku-
men'-eerd reieraat ds noodzaak van fusione
ring wegens het onvermogen van de kleine 
gemeente om de veelheid van de opdrachten 
nog te volbrengen Bij de vorming van een 
nieuwe entiteit diende men volaens hem een 
leefbaar autonoom geheel na te streven, 
waarbij al'een wetenschapoeliike milieustu-
die en aandacht voor de menselijke aspekten 
bepalend kunnon zijn. 

Aan de hand van een uitgebreide demogra 
fische en verkeersqeoqrafisrhe studie kwam 
provinciaal raadslid Alfons Claes tot de vast
stelling van volgende punten m b t het fusie 
vraagstuk : 

1. De trage busverbindingen met An'twer 
pen ; alleen rechtstreekse doortrekking van 
de metro zal hierin wijziging kunnen brengen 

2. De afzijdigheid van de Scheldekant-Noord 
(Rupelmonde-Burcht) t.o.v. Sint-Niklaas, Peve-
ren, idem Sinaai t.ov. Moerbeke-Stekene 
idem Wngqmimqtpr t o.v Hamme-Zele 

3. Verkeersgeografisch sluit Tielrode nöu-
wer aan bij Temse dan bij Sint-Niklaas. Waas

munster nauwer bij Lokeren dan bij Sint-
Niklaas, Belsele nauwer bl] SInt-Niklaas dan 
bij Lokeren, Klein-Sinaai nauwer bij Stekene-
Moerbeke dan bij Sinaai, Doorslaar nauwer bii 
Zeveneken-Zaffelare dan bij Eksaarde. ^ 

4. Verkeersgeografisch zit Sinaai duidelijl< 
op de wip tussen Lokeriri en SInt-NIkiaas. 

5. Vanuit Moerbeke zijn Zelzate en Lokeren 
zowat evengoed bereikbaar. Het verkeer rich
ting lokeren bedraagt nochtanè het dubbele 
van de richting Zeiiate. 

v^elvaart en welzijn 

In zijn referaat met als tema « de Linker-
oeverhaven als komponente van de fusie-
problematiek » bracht senator Coppieters 
vooraf hulde aan de leden, die de uitvoerige 
dokumentatie hadden aangebracht. I.v.m. de 
havenproblematiek had hij begrip voor de ge
meentelijke beheersvorm v4nult iVntwerpen 
op nautisch-technisch vlak, maar zij motiveer
de volgens hem de annexatie niet. Hij stipte 
ook aan dat het arrondissement niet dè pre
tentie had pasklare oplossingen voor te stel
len maar wel resoluties in te dienen, die de 
overheden tot wijsheid dienen te dwingen. 

Volgende resoluties werden vrijwel una
niem na 'dit referaat gestemd : 

1. De VU stelt da!^het probleem van ex
pansie en van het beheer van de Antwerpse 
haven op zich zelf moet worden benaderd, 
los van het probleem 'ian de samenvoeging 
van gemeenten in het Waasland. ' 

2. Het beheer van de haven van Antwer
pen moet « bestuurskrachtig » zijn, opgewas
sen tegen-'de steeds wisselende opgaven en 
moeilijkheden. 

3 De vraag wordt gesteld of : a) ie aan
hechting van Wase gemeenten op de Linker-
Scheldeoever de enige of beste oplossing 
waarborgt voor één technisch havenbeleid 
onder gemeentelijke verantwoordelijkheid ; 
b) of een inter-gemeentelijk havenbeheer door 
de « aangeplande » gemeenten (voor het 
Waasland : Groot-Beveren) niet even zo 
goed één technisch havenbestuur zou kunnen 
verzekeren. 

4 Door de aanhechting van Doel en Kallo 
bij Antwerpen wordt de eenheid met de niet-
mdustrièle zone verbroken. De VU-Waasland 
stelt dan een zinnig ruimtelijk en sociaal 
beleid het hele linkeroevergebied moet kun
nen bestrijken. 

5. Is de mening toegedaan dat het diep-
ingewortelde besef van meerdere gemeente
bevolkingen toch één gewest te vormen met 
gemeenschappelijke kenmerken en tradities 

j (Waasland) een reële aanbreng betekent voor 
een gezonde en evenwichtige ontplooiing 
Daarom komt het erop aan een inter-gemeen-
telijke beheersvorm uit te bouwen met de 
noodzakelijke overlegorganen. 

6. De wet op federaties houdt interessante 
mogelijkheden in met betrekking tot de ver
houding Waasland-Antwerpen. De regering en 
haar meerderheid heeft deze wet om niet 

nader omschreven motieven In de prullemand 
gegooid. 

7. Ten allen prijze dient vermeden dat de 
motieven en de gegevens van de Wase fusies 
voor één gebied éénzijdig worden scheef ge
trokken omwille van de Antwerpse haven. 

8. In leder geval dient een verantwoorde 
samenvoeging van Wase gemeenten op de 
L-0 een social en menselijk verantwoord ge
heel te scheppen waarin de havenekspansie 
haar plaats krijgt. 

struktuur 

Op haar beurt leidde volksvertegenwoordi
ger Nelly Maes de resoluties over fusievor
ming in het Waasland ih. Zij waarschuwde 
voor de klein-politieke ijiachtsoverwegingen 
di-e aan bepaalde ontwerpen ten grondslag 
hadden gelegen. De werkwijze van het VU-
arrondissejnent achtte zij de enig verantwoor
de omdat men zich hier slechts aan de hand 
van uitvoerige inforniat-ie en met de nodige 
inspraak aan resoluties waagde. 

Hierbij de gestemde resoluties : 

1. Van de gemeente in-de toekomst mag 
verwacht worden dat zij voor de bewoners 
een waarachtige leefgemeenschap is. 

2. Als federalistische partij wenst de VU 
het gemeentelijk beleid te situeren in haar 

.totale visie op de hervorming van de staat. 
De verwezenlijking van een Vlaamse staat 
binnen de Belgische grenzen wordt geëist, in 
Europees perspektief. 

3. De huidige gemeentelijke zelfstandigheid 
is uitgehold door gebrek aan middelen en 
door bevoogding op zeer vele terreinen. 

4. De wenselijkheid van grote gemeenten 
wordt begrensd door de wenselijkheid om 
de burger zo dicht mogelijk te betrekken bij 
het bestuur om de demokratie te vrijwjaren 
en de leefgemeenschappen te beveiliger) 

5. De oplossing interkommunale wordt als 
ondemokratisch veroordeeld. 

totstandkoming van fusies 

1. Veroordeeld wordt de werkwijze die op 
nationaal vlak en vooral in de provincie Oost-
Vlaanderen wordt gevolgd om tot samenvoe
ging van gemeenten over te gaan zonder de 
bevolking in te lichten of efficiënt te raad 
plegen. 

2. Gemeend wordt dat op het stuk van on
derwijs, tewerkstelling, kuituur, dienstverle
ning, vele gemeenten hun funktie onvolledig 
vervullen, zodat de inwoners op andere ge
meenten zijn aangewezen. Aldus worden de 
kerngemeenten met zware lasten alleen ge
laten. 

3. De voorhanden zijnde plannen, die enigs, 
zins kans op realisatie maken, in het biezon-
der de voorstellen van het ministerie van 

tijdens een van de S-temnningen... 

Binnenlandse Zaken, werden beschouwd van
uit diverse beoordelingspunten. 

4. Ruime raadpleging en voorlichting van 
de bevolking wordt geëist vóór de fusies en 
begeleiding tijdens en na de samenvoeging. 

£- ' . 
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konkrete besluiten ever de~ 
vooropgestelde samenvoegingen 
volgens binnenlandse zaken 

1. De fusie Lokeren, Daknam, Eksaarde, Ze-
veneken is met haar 7.715 ha, waarvan een 
groot gedeelte een landelijk karakter vertoont, 
te uitgebreid. De VU geeft er de voorkeur 
aan het morfologisch Zeveneken in een ande
re samenvoeging op te nemen. : 

2. De samenvoeging van Sint-Niklaas, Belse- s 
Ie en Nieuwkerken is de administratieve vol- ' ^ 
tooiing van een evolutie die zich in de bevol- -' ?-• 
kingsbeweging en de morfologische struktuur ~ 
doorzet./De ontwikkeling van Sint-Niklaas 
overschreidt de administratieve grenzen en 
moet gekoördineerd gebeuren. 

3. De fusie Temse-Tielrode blijft vrij klein 
van grondgebied. De huidige verkeersgeogra-
fische situatie (weg van Dendermonde-Hulst) 
is niet bevorderlijk voor de integratie, zeker 
als deze verbindingsweg naar Mons toe in 
breedte en drukte toeneemt. 

4. De voorgestelde samenvoeging Kruibeke, 
Bazel, Rupelmonde en Steendorp heeft als 
moeilijkheid de tweehoofdige kern. Het zoe
ken naar een nieuwe naam is daar een uiting 
van. Indien de gemeente Wissekerke zou ge
noemd worden, meent de VU dat ook de uit
bouw van één kern van dienstverlening zal 
moeten worden gepland. 

5. Het voorstel om Beveren samen te voe
gen met Melsele en Haasdonk lijkt morfolo
gisch juist Omwille van de toekomstperspek-
tieven in deze streek lijkt het noodzakelijk 
dat een sterke administratieve eenheid wordt 
gevormd. 

6. Het voorstel om Doel en Kallo bij Ant
werpen te voegen berooft het Waasland de 
struktuurveranderingen op te vangen naar 
aanleiding van de uitbreiding van de Antwerp
se groeipool. De VU wil de aldaar wonende 
bevolking uit milieuoverwegingen zelf verde
digen in een Waas verband. 

7. De groepering van Meerdonk en Verre
broek rond Kieldrecht wordt noodzakelijk ge
acht. ' 

8 De voorziene samenvoeging Sint-Gillis, 
De Klinge, Vrasene is weinig toekomstgevend. 
Vrasene wordt tegen de werkelijkheid in naar > 
Sint-Gilles verwezen. 

9. De samenvoeging Stekene, Kemzeke, 
Sint-Pauwels schept een grondgebied ten 
westen van de as Sint-Niklaas-Hulst, waar 
zich een interessante woonsituatie kan ont
wikkelen over de huidige grenzen heen. 

10. Sinaai blijft alleen in het voorstel. Het 
inwonersaantal is minimaal om tot een finan
cieel gezonde uitbouw te komen. Een amen
dement van Sinaai om Puivelde bij Sinaai te 
Voegen "werd gunstig onthaald. 
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