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Je Mol betoogde de VU vorige zaterdag tegen de aftakeling van Fiet Atoomcentrum door BSP-potentaat Bayen*. 

GROIE BELANGSmiING VOOR HET 14 de VOIKSÜHIE - KONGRES 

VOLKSUNIE U S / 

VOLWURDIGE VERMEUWINGSPIRTD 
.^^3Sk^p-

TROUW EN VERNIEUWEND 
BIJ een vorig VU-kongres nep Hugo Schiltz voor een geestdriftige zaal uit : 

« Wij willen het Belgique de papa vervangen, jawel, maar niet door een Vlaanderen 
van papa. Wij willen bouwen aan een nieuw Vlaanderen ! ».' 

Ware de boutade met zo lang, ze zou kunnen dienen als motto voor liet 14e 
partijkongres van de Volksunie, dat vandaag te Oostende doorgaat. 

Het wordt een syntiiese-kongres Een kongres dat een duidelijk beeld zal bren
gen van het Volksunie-programma, waaraan de vorige jaren zorgvuldig is gewerkt 
Een kongres dat de laatste snippers zal verwijderen van het denigrerende etiket 
« taaipartij », dat de politieke tegenstrever zo graag op onze gevel plakt. Wie nu 
nog niet gelooft zal te Oostende overtuigd worden : de Volksunie is uitgegroeid tot 
een volwaardige partij : met een eigen programma, en oplossingen voor de vele 
\/raagstukken die zich stellen in onze gemeenschap. Een partij met een duidelijke 
visie op mens en maatschappij. 

De Volksunie J)lijft bovendien onverminderd wat zij altijd is geweest : een 
door en door Vlaamse partij, die vóór alles ijvert voor de bevrijding, de welvaart 

,jn het welzijn van de Vlaamse gemeenschap en van elke persoon in die gemeen
schap. 

Te Oostende zal het bewijs worden geleverd dat de Volksunie ook in een toe
komstige federale staat een volwaardige partij zal blijven. Zij is geen tijdelijk 
•< koortsverschijnsel » zoals zij beweren die graag hun wensen voor werkelijkheid 
nemen. Zij is een partij die «ok dan een belangrijke rol te spelen zal hebben ; ook 
in de federale staat zal de nood aan politieke vernieuwing zich laten voelen. 

Ons kan het niet schelen welk etiket mep opTte Volksunie zal kleven na haar 
Oostends kongres. Voor ons telt de inhoud van wat daar wordt goedgekeurd door 
de brede partijbasis. En wie die inhoud onbevoordeeld wil benaderen zal vaststellen 
dat de VU zich vandaag opstelt als een sociaal-vooruitstrevende, evenwichtige, 
dwarsdoor Vlaamse bevrijdings- en vernieuwingspartij. 

Welke groepen of partijen morgen, in de federale staat, naast ons willen komen 
staan om, in onderling overleg, dit programma te verwezenlijken, zal later moeten 
blijken. Inmiddels gaan wij, rustig en vastbesloten, verder onze bevrijdende weg : 
federaal, sociaal, vernieuwend. 

Paul Martens 

Vandaag, zaterdag, komen te Oos

tende weer vele honderden VU-ka-

dermensen bijeen uit gans Vlaan

deren. De mensen-waarop heel on

ze jonge partij steunt, de mensen 

die onze bijna vierhonderd afde

lingen in Vlaanderen hebben uit

gebouwd tot levende cellen voor 

de vernieuwing van het maat-

schappejijk leven in ons Vlaamse 

vaderland en voor de vernieuwing 

van de staatsstruktuur waarin wi) 

nu al honderddrieënveertig jaar le

ven. 

Dit kongres heeft een ongewone 

belangstelling gevi^ekt in de pers 

en i-n de kringen van onze politie

ke tegenstrevers. Daar voelt men 

instinktief dat de Volksunie, de 

nieuwe partij die in Vlaanderen 

tijdens de voorbije twintig jaar 

suksesrijk aanbeukte tegen de bol

werken van de traditionelen, zich 

gereed maakt voor een tweede 

grootscheepse aanvalsfase. Een fa

se die ons ingrijpende struktuur-

hervormingen zal brengen, en die 

heel de politiekmaatschappelijke 

kontekst in de komende jaren door

een zal schudden. De oude gewa

den dienen afgelegd, de frisse 

vaandels der vernieuwing staan 

strak in de morgen. Een vernieu

wing die, zonder revolutionair ge

weld, Vlaanderen voor de komen

de generaties van aanschijn zal 

veranderen. Wij bouwen aan een 

gemeenschap die, bevrijd van el'ke 

bevoogding, eindelijk zichzelf zal 

kunnen zijn. Een vrije Vlaamse sa

menleving waarin gemeenschaps

zin geen ijdel woord is, en waarin 

het goed is te leven. Een echte 

thuis voor alle Vlamingen. Het po

litieke leven in ons land is dood

gelopen in voze kompromissen, in 

halfslachtige « formules » die nie

mand meer bevredigen. Er is geen 

duidelijkheid meer, het volk keert 

zich steeds meer af van dit grauwe 

en vaak korrupte gedoe. 

De Volksunie wi l als een jonge pa

ladijn echter de strijd aanbinden 

voor de vernieuwing van onze de-

mokratie, om er — eindelijk — een 

oprechte demokratie van te maken. 

Maar ze wil vooraf de unitaire ban

den doorbreken die Vlaanderen al 

zo lang knellen. Dat kan als wi j het 

allen samen wil len. Het kongres 

van Oostende worde de start van 

de nieuwe strijdfase, waarbij wi j 

ons geloof overtuigend willen uit

dragen in heel Vlaanderen. 

provinciale 

meetings 
In het kader van ons algemeen wtn-

teroffensief worden, In de periode on

middellijk na het kongres van Oosten

de, te Brussel en In de hoofdplaatsen 

van de Vlaamse provincies grote VU-

meetlngs voorzien. Op deze meetings, 

waarop telkens twee vooraanstaande 

leden van het Partijbestuur het woord 

zullen voeren, wordt gans het VU-ka-

der uit de betrokken provincie ver

wacht evenals een grote schare van 

VU-leden en simpatisanten. De politie

ke toestand en de te verwachten evo

lutie in de komende maanden is van 

die aard dat wij op een algemene mo

bilisatie van alle VU-krachten moeten 

aansturen. Eenieder beschouwe het 

dus als zijn plicht op deze startmee-

tlngs aanwezig te zijn. Afdelingen, 

treft van nu af aan reeds de nodige 

maatregelen om een grote opkomst te 

waarborgen. 

De data voor de meetings liggen 

reeds vast, nadere gegevens volgen 

in onze volgende nummers : 29 novem

ber te Hasselt, 4 december te Brussel, 

13 december te Brugge, 14 december 

te Gent en 18 december te Antwer

pen. Alle hens aan dek I 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 
I 
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guinea-bissau erkennen 

De gewestelijke werkgroep voor Rechtr 
vaardigheid en Vrede, die de werkgroepen 
van de vier dekenijen omvat nl. Lier, Kontich, 
Boom en Helst-op-den-Berg vergaderd te 
Lier op 16 oktober 1973, verklaart dat Portu
gal niet meer kan erkend worden als geldige 
gesprekspartner en vertegenwoordiger van 
de Afrikaanse gebieden Angola, Mozambique 
en Guinea-Bissau. Alleen Frelimo kan voor 
Mozambique als woordvoerder erkend woor
den en alleen MPLA voor Angola Voor Gui
nea-Bissau Is het nodig de onafhankelnke 
republiek van Gulnea-Bissau zo vlug moge
lijk te erkennen. 

Wil doen hierbij een beroep op onze eerste 
Vlaamse minister voor Buitenlandse Zaken, 
de CVP-er Renaat Van Elslande, opdat hij 
ervoor zou zorgen dat Belgié het onafhan
kelijke Gulnea-Bissau zo vlug mogelijk zou 
erkennen als zelfstandige staat en voordra
gen als lid van de UNO. 

Wij doen ook een beroep op onze parle
mentsleden, partijen en drukkingsgroepen 
om druk uit te oefenen op de regering opdat 
Giilnea-BIssau vlug door België zou erkend 
worden als onafhankelijke staat, nadat het 
reeds door 73 landen in Afrika en Azië er
kend is. Dit Is belangrijk omdat dan pas han
delsbetrekkingen mogelijk zijn. 
Drs. RIgo De Nolf, Schransstraat 4, Mijlen ; 
Hilda Op/De Beeck, Nijlense steenweg 4, 

Bevel : 
Louis Janssens, Pierstiaat 110, Aartselaar ; 
H. Eysermans, Berlaarsestraat 29. Lier : 

V 

R Meer, pastoor-deken ven Lier, Kard. Mer-
cierpleln 8, Lier ; 

Dra. Magda Covellers. Ceulemansstraat 28, 
Schelle : 

G. Vekemans, Bosstraat 49, Lier : 
E. Pasmans, Pastorijstraat 16, Kontich ; 
J. Van Geet, Pastorijstraat 5, pastoor van 

Berlaar. 

die wlf ooit gelezen hebben. Dezelfde man 
gaf onlangs nog een boek over Renaat óe 
Rudder uit. _ „ 

Beste S.V.H., het Is niet omdat CVP-poll-
ticl en dito kranten nationalisten tegen elkaar 
In het harnas proberen te jagen en daarbij 
het etiket • links » gebruiken dat wij dat 
allemaal moeten geloven. Met dat woord 
. links » moeten we erg oppassen. Vorige 
week vertelde professor Kruithof voor de TV 
dat*we bij ons maar twee « linkse » groepen 
hebben : Amada en Ral. Al de overige groe
peringen noemt hij « rechts » Hij noemde 
ze bij naam : de CVP, de PVV, de BSP, de 
VU en, jawel, de Kommunistische Partij van 
België. 'Kwestie van standpunt, natuurlijk I 

H.P., Zottegem. 

niet onderschatten 

davidsfonds 

In uw blad van 3-11-1973 reageert lezer 
S.V.H, op miin briefje over de toestand in 
het Davidsfonds. Deze lezer stelt het zo 
voor alsof het boek « De Vlaamse Opstan
ding ' zou uitgegeven zijn door het vorig 
Nationaal Bestuur, waarin een sterke • links
gerichte ' groep de vereniging zou beheerst 
hebben. Maar in deel 1 van dit werk ees ik 
m het voorwoord dat het boek werd uitge
geven op initialief van de huidige ondervoor
zitter G. Beuselinck en van Clem de Ridder, 
die op de jaarvergadering door het huldig 
Nationaal Bestuur gehuldigd werd. 

Dat de Oostvlaamse VU-man spreekbuis 
zou geweest zijn van een « linkse • groep 
• Indringers • die < nIet-Davidsfonds - dach
ten moeten ze ons in Oost-Vlaanderen met 
proberen wijs te maken. Hier In Oostvlaatnse 
Davidsfondskringen weten wij dat de man 
in kwestie In ' NIeuw-Vlaanderen » van 
maart 1972 een stuk publiceerde, dat de 
meest ontroerende en indrukwekkende 
viaams-nationallstische geloofsbelijdenis is 

Ze zijn niet te onderschatten de CVP-ers 
als het er op aan komt het kiesvee te be
werken, alle middelen zijn goed, ook de laag-
hartigste. , , ., . , , 

CVP-senator Cooreman, die het Nederlanas 
te boers vindt en waar ook maar mogetijk 
Pompidoes spreekt, om te beginnen bij hem 
thuis, Is tegen abortus, want, zo vervolgde 
hij op het TV-scherm van de BRT, als men 
dat toelaat, ligt de weg open voor eutanasie 
van bejaarden en zwaar gehandikapten I 

Hier werpt de vernufteling zich op als ver
dediger van door niemand bedreigde beiaar
den en gehandikapten, hij de CVP-er, de al-
leenver'dedlgers van hogere waarden ? Nie
mand is verplicht zijn toevlucht te nemen tot 
abortus, maar ieder rechtschapen mens is 
verplicht te pogen een einde te stellen aan 
klandestiene vruchtafdreiging, het al jaren 
aanslepende drama, een drama waar wei
stellende madammen niet in meespelen, die 
hebben altijd de weg gevondan. Het begOn 
allemaal in peperdure klinieken in Zwitser
land. . . . 

De bejaarden en gehandikapten de schriK 
op het lijf jagen is het doel van dat eutana-
sle-geval. Daar het gevaar niet van de CVP 
komt. kunnen BSP-PVV en Volksunie eens 
diep nadenken van waar dan wel ' 

Jawel mijn heren, ge hebt het geraden 
CM., Terviiren. 

Een ganse verdieping 
prachtige kinderkleding. 

cüs u voor je kinderen kwoHteitskleding wenst te kopen 
"betekent dit NU naar SUCCESKLEDING MEYERS rijden ! 

EEN KEUZE 
ZOALS U DIE ZELDEN VINDT 
• JAGERSLODEN • JONGENSOVERJASSEN 

• DUFFEL-COATS • BORGVKTEN 

• MEtSJESMANTELS • PARKA'S 

• JONGENSBROEKEN • ANORAKKEN 

EN NOG ZOVEEL MEER... 

VUTORAAII , ^ • « t s r W M " '•INMtOS 

BON 

«RUSSit * 

af te geven aan de kassa 
zeker vóót U uw aankopen iloe*, 

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

M E Y E R S 

M lAHCUSniAAT A-*-t HIK 

Naam en voornaom: 
Straat: < - •*• 
Gemeente: postnr. ..^ 
wens mijn kwaliteit&kleding tegen fafarieksprijs te kopen. 

CEWttHTIHUtS W U 

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

soepd 

Het ' dekreet » met soepelheid toepassen 
IS de slogan van de dag. Geen normale soe
pelheid, maar een copistische, die van slan
genmensen. Honoré Horendragers, het loopt 
de spuigaten uit. Waarom in ons Vlaams land 
niet de soepelheid van een breekijzer toe
passen, die op gebied van taalgebruik In 
Wallonië en Frankrijk van toepassing /è ? 

Mercler had gelijk, het is geen loileke als 
Vlaming geboren te worden, als men bedenkt 
dat de ergste vijanden van Vlaanderen Vla
mingen zijn ! (ik heb het hier niet over' Wil-
fried Marfens en zijn kliek, die zijn « hors 
concours, die hebben al lang hun - Oscar '). 

M.C., Tervuren. 

de werking van de vu 

Op het parlementaire vlak presteren som
mige VU-volksvertegenwoordigers en sena
toren prachtig werk. Misschien besteden je 
veel te veel van hun tijd hieraan, als men 
vaststelt dat hun waardevolle voorstellen 
toch steeds afgewezen worden Men moet 
eigenlijk veel moed hebben om steeds maar 
verder te werken. 

Maar over dit uitstekende parlementaire 
werk verneemt de massa niets. 

Pers, radio en TV zijn immers in handen 
van de traditionele partijen en er wordt 
blijkbaar aan strenge censuur gedaan. 

Moet men daarom met meer aan direkte 
overtuiging van de gewone man gaan doen ? 
De plaatselijke afdelingen moeten veel meer 
aan vormingswerk doen en bovendien de 
mensen a.h.w. op straat overtuigen, prik-
akties, stunts, zelfs' het door sommigen zo 
verguisde plakwerk... 

V.D.B., Antwerpen. 

over enquêtes 

Berichten over uitslagen van opiniepeilin
gen moeten ons zeer sceptisch stellen. 

Eerst en vooral moeten we nagaan wie de 
enquêtes financierde, vervolgens wie de on
dervragingen uitvoerde en ten slotte hoe de 
gegevens geïnterpreteerd moeten worden. 

Het moet ons op onze hoede stellen als 
we vernemen dat liberale krantengroepen 
da ondervragingen betalen en dan de resul
taten als primeurs kunnen publiceren. 

Dat de VU 0,4 % achteruit gaat wil niets 
zeggen. Als men in de statistiek een verschil 
vindt tussen twee uitslagen moet men na
gaan of dit verachll signifikant Is, d.w.z. of 
het verschil niet te wijten Is aan toevallige! 
faktoren. Naar mijn weten vermelden der
gelijke politieke opiniepeilingen nooit de 
signifikatie van de verschillen. 

V.D.B., Antwerpen. 

veel te braaf 

Het volgende verhaaltje Is weer een be
wijs hoe wij Vlamingen ons toch op alle 
gebied laten ringeloren. 

Tot voor een week betrok ik een kamer 
boven de drankgelegenheid ' 't Meiliedje > 
In Strombeek-Bever, ik was een vriend van 
de uitbater, die in mijn ogen een Vlaamsge-
zind man was. 

Ik dacht In 't begin ivoor 6 maand] dat iK 
daar bij soortgenoten zou vallen, niets is 
echter minder waar. 

Stel u voor ; dagelijks een grote Vlaamse 
leeuw aan de gevel van een franskiljons 
hippiekot. . 

In 't begin kwamen er natuurlijk Vlamin
gen binnen, aangelokt door de leeuw, maar 
die zijn één voor één weggebleve mede 
omdat zij door de hippies soms vernederd 
werden ; Vlaamse platen zoals « Margriet-
je ' werden op 33 of 78 toeren gedraaid, 
zodat zij eens goed konden lachen met ' les 
boches de la Volksunie ». 

ik heb mij 6 maand kunnen inhouden, 
maar verleden week is 't er allemaal uitge
komen. Ik heb gedreigd de leeuw er af te 
sleuren, iedereen spreekt schande over 
. 't Meiliedje », hippiekot en vechtersklub. 

. Schone • reklame, een formidabele 
• morele » steun voor Vlaams-Strombeek, en 
dan zijn er natuurlijk sommige Chiromeisjes 
die met die bende leeglopers meeheulen. 

vecht maar, mannen van TAK, Weredi, VMO, 
Volksunie, enz.. Maar als one nationaal 
symbool zo door het slijk mag getroklien 
worden, dan vraag ik mij af waarom jullie 
nog die moeite doen, 

H.D.R„ 

autovrij 

De eerste autovrije zondag is er geweest. 
Afwachten of er nog komen. Het protest van 
de Horeöamensen was groot en begrijpelijk. 
Het kusttoerisme In herfst en winter wordt 
gestuit. Ons kongres wordt gehalveerd. 

Na enkele zondagen ervaring zouden wtl 
best bij onze Nederlandse buren gaan luis
teren. Zoals ' Wij In Nederland » schreef 
IS autovrij wel plezierig, dat vonden wij ook, 
maar niet rechtvaardig. Daarom lijkt ons het 
sisteem van de rantsoenering-op-eerlljke-
basis beter. Een dringend onderzoek naar 
nieuwe en oude bronnen En waarom moeten 
de staatsgebouwen op enkele na nu allemaal 
met mazout verwarmen ? Wat meer aan 
Zeebrugge denken. Wat die « discipline van 
de Belgen - betreft, vraag ik toelating aan 
de Rijkswacht om te lachen. Voor 300 fr. 
boete wil Ik wel eens meer gedisciplineerd 
zijn I 

S. en W, Oeren. 

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid 
voor de Inhoud der gepubliceerde lezersbrie-
ven. Ze behoudt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrieven wordt 
geen briefwisseling gevoerd. 

KOMMISSIE VAN OPENBARE 

ONDERSTAND B0RS6EEK 

BETREKKING van 

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTIE) 

PA^T-TIME IS TE BEGEVEN. 

Voor inlichtingen en voorwaar
den zich wenden tot de voorzit
ter van de Kommissie - Lucien 
Hendrickxlei 20 -
2210 BORSBEEK. 

Kandidaturen moeten aldaar met ter 
post aangetekend schrijven ten laatste 
op 7 december toekomen 

) 
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SINTERKLAAS - KERSTMIS - NIEUWJAAR 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR • ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT.48UUR 
ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

D i t IS de t i | d voor een bezoek aan de 
standingsvol le speelgoedzaak 

Speelgoed 

C O R T V R I E N D T 
Diepestraat 29 A n t w e r p e n 

T e l . 32 .44 .30 

ALLE SPEELGOEDEREN. SPELLEN EN HOBBY 
VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN. VOOR 
OPEN LUCHT EN BINNENHUIS HET VOLLE 
DIGE GAMMA MERKARTIKELEN. 

— Steeds vr i j in en u i t t o t 2 0 uur — 
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DE "CEWESTVORMING" 
VAN DE RECERmG 

ZE ZEG6EH DIT EN ZE ZEGGEN DAT... 
In ' 't Pal Heter ke », verscheen deze week 

.-een uitg§hreid interview met VU^artljvoor-
zitter Frans Van der Eist. De interviewer 
tieeft hem de vragen gesteld die de laatste 
tijd her en der iti^ de pers werden geformu

leerd. De h. Van der Eist gaf telkens een -
klaar en ondubbelzinnig antwoord. Uit dit 
interview nemen we dan ook graag enkele 
passages over. 

Op de gekende vraag of er momenteel 
verdeeldheid bestaat in de~ VU tussen de 
" pure nationalisten » en de ' pragmatici;» 
antwoordde Van der Elsf'het volgende : 

« In de beginperiode bestond de Volks
unie uit een vrij gesloten en homogene groep 
Vlaams-nationalisten, maar de spectaculaire 
opgang van de Volksunie heett tot gevolg 
gehad dat heel w/at mensen tot de partij 
toetraden, ot ervoor gingen stemmen, die 
in wezen niet nationalistisch v\/aren maar die 
in de Volksunie het Vlaamse standpunt be
lichaamd zagen dat zonodig moest gesteund 
worden. Als je dus een vergelijking wil ma
ken dan zou je de zeshonderdduizend van 
nu moeten gaan vergelijken met de honderd
duizend van toen. Het is zonder meer duide
lijk dat die zesbonderdduizend van nu niet 
stuk voor stuk keiharde nationarlisten zijn en 
ik durt dat gelukkig te noemen watit ten slot
te hebben we de politieke macht, die zes- , 
honderdduizend kiezers vertegenwoordigen, 
toch kunnen mobiliseren in tunktie van ons 
nationalistisch programma eii hebben we de 
na-oorlogse beweging enorme diensten kun
nen bewijzen. 

— Bij kritiek moet je dus op de eerste 
plaats rekening houden met de enorme groei 
die we gekend hebben. En dan moet je je 
ook gaan afvragen wat een politieke partij 
eigenlijk is,. Een partij is geen genootschap 
dat tot doel heett de ideologie zuiver te hou
den, maar een partij is een strijdorganisme 
dat poogt om n konkreet programma te ver
wezenlijken ^dat door zoveel mogelijk men
sen kan, bijgÉ^reden Worden. Uiteraard zon
der hierbij W\Z^>'haihl-nationale begmselen 
geweld San te dot 

— Het is nooit de bedoeling van de Volks
unie geweest om een kleine partij van « zui
veren » te blijven. We wilden een greep 
krijgen op de politieke ontwikkeling van ons 
land en die hebben we öok' gekregen. Als 
de taalwetterij op dit ogenblik achterhaald 
IS, als iedereen er zo onderhand van over-
tigd is dat de eenheidsstaat zijn beste tijd 
gehad heett, dan is dat het resultaat van de 
rol die de Volksunie gespeeld heett. En als 
klein partijtje van « zuiveren » hadden we dit 
nooit gerealiseerd ». 

Aan de voorzitter werd ook gevraagd of 
het juist is dat in het nieuwe partijbestuur 
« de groep Schiltz • zo vlug mogelijk in'He 
regering wil, terwijl . de groep Raskin » 
liever in de radikale oppositie blijft. Ant
woord van Van der Eist : 

« Ruys heett dat zo in de krant verkocht, 
maar dat is nogal simplistisch voorgesteld. 
Als het over een mogelijke regeringsdeel
name in de toekomst gaat, kan je de partij 
niet zomaar in twee groepen scheiden ver
mits de meningen heel wat genuanceerder 
zijn. De vraag is niet : mag de Volksunie 
deelnemen, want in principe bestaat er wat 
dit betreft geen meningsverschil. Maar de 
eigenlijke vraag luidt : welke voorwaarden 
moeten we stellen aan een eventuele rege
ringsdeelname ? 

Wanneer we ooit tot een regering toetre
den', dan moeten we ook de waarborgen 
krijgen dat we ons programma, of althans 
een tlink deel ervan, kunnen realiseren. Een 
eventuele regeringsdeelnarpe is voo^ de 
Volksunie geen doel op zichzelf, maar ze is 
fundamenteel ondergeschikt aan datgene wat 
we daarmee kunnen bereiken. Dat is mijn 
mermig •. 

Ten slotte verklaarde de h. Van der Eist 
dat er aan het basisprogramma van de Volks
unie niets fundamenteels gewijzigd is. 

« Wij hebben onze posities niet gewijzigd, 
we hebben niet geknoeid met het program
ma. Wij zijn niet minder radikaal. Maar de 
anderen zijn onder de druk van de /Volks
unie hun posities gaan veranderen. Toen ik 

ZWAAR INCIDENT 
Woensdagmiddag kwam het in de Kamer 

vsn Volksvertegenwoordigers tot een inci
dent tussen de oppositiepartijen (VU en RW) 
enerzijds en de eerste-minister en zijn socia-
ÜPten anderzijds.' Naar aanleiding van een 
interpellatie over het geval-Baudoux, stelde 
VU-k-nmerlid Van Steenkiste (Kortrijk) ^ é n 
aantal stekelige vraagjes en o.m. over een 
lüksueus appartement van de ^rste-minister 
te St-Lambrechts-Woluwe. 

Het bloed steeg de witgekuifde Waal naar 
de kop, en vanop de tribune voer hij bulde
rend uit tegen Van Steenkiste. Weldra deden 
de toegesnelde socialisten mee aan het huil-
koor, en de fraaiste woerden (« fascisten », 
« Hitlerianen ») vlogen weldra van de rode 
banken naar de oppositie, die gemeenschap
pelijk reageerde. 

Kamervoorzitter Van Acker schorste de 
z'tting, maar er werd nog geruime tijd'heftig 
verder gediskussieerd in de wandelgangen. 
Daar werd o.m. Major (jeweet wel, de man 
van « de wijven moeten zoveel komplimenten 
niet maken ») bijna handgemeen met de 
mensen van de VU. 

De socialistische razernij is doorzichtig : 
door heftig verontwaardigd te doen, trach
ten zij elk verband tussen sommige van hun 
mensen en de zaak-Baudoux te ontlopen. Nu 
zij bezig zijn de CVP-er De Saeger het vuur 
aan de schenen te leggen, willen ze zelf niet 
opnieuw in een schandaalgeurtje terecht ko
men. Met Ibramco en de RTT is het voor hen 
nu al welletjes. 

vijftien jaar geleden m de Kamer voor fede
ralisme pleitte, stond Ik daar moederziel 
alleen en dus was ik extreem. Maar vandaag 
de dag komt een Leburton verontschuldigend 
zeggen dat ze nfet moeten denken dat hl] 
een unitarist is. Dat is er veranderd I Aan
vankelijk vochten we tegen de bierkaah en 
het verzet van de unitaire partijen wekte de 
indruk dat we de radikale en extreme toer 
opgingen. In de mate dat we de anderen ge
dwongen hebben hun verzet op te geven 
leek ons nationalisme ook minder radikaal 
en minder extreem. Maar je mag me gelo
ven. Ons standpunt is gebleven wat het 
altijd geweest is ». 

/# KOM 
NAAR 
HET 
CENTRUM" 

Er tekent zich in lieel het land een groei
end ongenoegen af over het beleid van wat 
men de « kollektivisten » noemt : de beide 
grote syndikaten met hun talrijke waterdra
gers in de Wetstraat. Vooral de wijze waarop 
de BSP de staat poogt in te palmen, ergert 
al wie nog enigszins prijs stelt op de rechten 
va- de burger. 

Uitgaande van deze vaststelling, heeft de 
PVV vorige weekeinde op f̂ aar Blankenbergs 
kongres een oproep gericht tot al wie het 
horen wil, tot vorming van een grote cen
trumgroepering. Een groepering die rich dui
delijk op politiek vlak zou afzetten tegen de 
kollektivistisch-socialistische tendens, die de 
staat steeds ingrijpender doet doordringen in 
het leven van elke burger. Grootjans sprak 
er ondubbelzinnig de hoop uit dat ai wie, in 
de PVV maar ook in de CVP en in de VU, 
het niet eens is met de kollektivlstische 
machtsuitbreiding, zal bereid gevor>den wor
den mee te werken aan een modern centrum-
beleid. Hij vraagt aan niemand zijn « eigen 
gezicht » prijs te geven, maar ziet vruchtbare 
mogelijkheden in een trapsgewijze toenade
ring tussen allen die het over de essentie 
eens kunnen zijn. 

Als eerste initiatief rn die richting ziet de 
PVV-voorzitter de oprichting van een « Cen
trum voor Politieke Vernijeuwing » waarin 
geaghebbende personen, komende uit diverse 
politieke windri-htingen, samen een nieuwe 
visie op de toekomst van ons land zouden 
uitwerken. Vanuit dif centrum kan dan later 
wellicht een programma groeien, dat aan 
verschillende partijen wordt voorgelegd. Dit 
kan wellicht dan leiden tot stemfousakkoor-
den, en misschien uiteindelijk tot het opgaan 
in een groter geheel van thans bestaande 
partijen en of frakties ervan. 

Tot daar de politieke centrum-droom van 
PVV-voorzitter Grootjans op het jongste PW. 
kongres. 

.y 

ENERGIEBRONNEN EN LEEFMIL EU 
Nu de aardoiiebevoorrading in het gedrang komt, 

gaan zowat overal stemmen op om over te schake
len op alternatieve energiebronnen. 

Kerncentrales zouden het energieprobleem op
lossen, beweren sommige politici. Hiermee hebben 
zij dan meteen een vrij gemakkelijk aanvaardbaar 
middel, om hun kortzichtig energiebeleid bij de 
publieke opinie te verantwoorden. Deze zienswijze 
houdt echter een groot gevaar in, waarvoor niet 
krachtig genoeg kan worden gewaarschuwd. Indien 
overhaast zou worden besloten om op korte ter
mijn algemeen over te schakelen op kernenergie, 
dan zouden de daarmee gepaard gaande milieupro-
plemen ernstige gevolgen kunnen hebben. In kern-
reaktoren ontstaan bij toenemend gebruik, grote 
hoeveelheden radioaktieve afvalstoffen, die niet 
kunnen worden vernietigd. 

Momenteel groeien de stocks met dergelijke 
afval snel aan. Stapelplaatsen van die aard, die 
bijvoorbeeld in de 14de eeuw, dus ten tijde van 
Marco Polo en Colombus, zouden zijn aangelegd, 

t zouden nu nog voortdurend afgeschermd dienen 
te worden. 

In dit verband is het oordeel van de artsenorga
nisatie van de Zwitserse kantons Bazel en Aargau 
betekenisvol : • Voor het in bedrijf nemen van 
kerncentrales moet de definitieve oplossing be
schikbaar zijn, om de uitgediende radioaktieve 
krachtbronnen op een verantwoorde wijze op te 
vangen. Een planning die op vermoedens berust is 
ontoereikend ». 

Toch neemt de kernenergieproduktie toe. Zo had 
Groot-Brittaniê op 1 januari 1972 meer dan 200 mil
joen kilowatt-uur elektriciteit geproduceerd op 

V basis van kernenergie. Dit is in verhouding meer 
dan gelijk welk ander land ter wereld. 

Mocht deze steliingname niet ontgaan aan de 
aandacht van onze bewindsPieden, die tijdens deze 
oliekrisis met nog meer ijver dan destijds met de 
Ibramco-raffinaderij te Ternaaien, ondoordacht zou
den kunnen grijpen naar de, op relatief korte ter
mijn, gemakkelijkste oplossing. 

Momenteel is het vraagstuk van de radioaktieve-
afval één van de ernstige, onopgefoste problemen 
van het vreedzame gebruik van de kernenergie. 
Deze nijverheWstak producent ne.a l gedurende 

ruim twee decennia onvernietigbare, dodelijke af
val, waarvoor nog steeds geen volled.ge. veilige 
oplossing op lange termijn is gevonden. 

Meteen staat het energiebeleid in al zijn aspek-
ten in vraag. Dit beleid, welke grondig moet worden 
herdacht, zal ook met het leefmilieu dienen reke
ning te houden. Naast de (voorlopig ?) schaarse 
aardolie is er het aardgas (ookniet onbeperkt) en 
de beproefde steenkool (volgens de klub van Rome 
nog toereikend voor zowat 300 jaar). De luchtver-
vuilende invloed van de klassieke brandstof is vol
doende bekend en benadrukt. 

Onafgezien van de voornoemde gevaarlijke na
sleep van kerncentrales die enkele jaren in bedrijf 
zijn, zouden België en de meeste West-Europese 
landen toch nog afhankelijk blijven van het buiten
land, o.m. voor de grondstoften, met name verrijkt 
uranium e.d. 

In hét energiebelei() worden andere alternatieve 
Inogelijkheden over het hoofd gezien ot doelbe
wust doodgezwegen. De redenen hiervoor zijn te 
vinden in de ekonomische strukturen zelf. Momen
teel beheersen een aantal machtige ondernemingen 
het e^scgisbeteJd. MtM toei«em»tpi<(^e<(tefl liocKiefl 

uiteraard in hoofdzaak rekening met de rendabili-
tert en de zogenue,,.ue wcojnscappeiijke research. 

Welnu dit onderzoek is overwegend gericht op 
de ekspansie van de kernenergie, als winstgevend 
element voor de komende decennia. Hierdoor 
krijgen konkrete projekten voor veilige alternatieve 
energiebronnen weinig kansen. 

Welke zijn in dit opzicht de mogelijkheden '! 
De kracht van de wind en het gletscherwater zou 

nog veel beter en doelmatiger voor energieproduk-
tie kunnen worden benut. Maar ook de getijdenwer-
king en de zonne-energie bieden heelwat alterna
tieven. Rekening houdend met de verworvenheden 
van de moderne ruimtevaart, ligt het benutten van 
zonne-energie binnen het bereik van de technische 
mogelijkheden. 

Nu het energiebeleid toch grondig wordt her
dacht, zou moeten worden gestreefd naar een goed
kope, on^ankel i jke energiebron, die het leefmi
lieu vrijwaart. " 

De optie om op lange termijn zonne-energie in 
te schai<é{en in dit beleid, moet nu worden geno
men. 

dMc bt«if«e. 



-mt 

BRIEF 

Brief van onze geregelde medewerk
ster Hilda Uytterhoeven die zeer 8l<-
tief is in de Pluralistische Aktiegroep 
(PAG) aan HugueUe Ingelaere bij 
diens verkiezing in het nieuwe partij
bestuur. 

Besta Huguette, / 

Jij bent dus ^de tweede VU-vrouw, 
die erin gelukt is een bres te slagen 
In het bolwerk van het zeer manne
lijke partijbestuur. Proficiat ! 

Wij vinden het alleen maar jammer, 
dat het zo lang geduurd heeft alvo
rens men al je rijke talenten heeft 
ontdekt. Gelukkig ben je nog jong 
genoeg, om menig bewijs van deze 
talenten te kunnen leveren. 

Je zult het misschien niet gemak-
kelijfi hebben alleen tussen al die 
mannen, maar je gekende zin voor 
humor en je sprankelende geest zul
len je wel over menige situatie heen
helpen. , 

Ik weet niet of jij beseft, dat ie een 
witte raaf bent in de VU ? Je hebt je 
vrij jong kunnen inzetten voor Vlaan
deren, in de partij waarin je met hart 
en ziel gelooft. Iedereen kent je to
tale en onbaatzuchtige werking. Je 
plaats in het partijbestuur is meer 
dan verdiend. 

Het drama \/an de vrouw is dikwijls 
dat degene die talent heeft tijd noch 
gelegenheid krijgt zich In te zetten, 
terwijl degene, die wel beschikt over 
tijd en gelegenheid geen zin heeft of 
gespeend is van talent. 

Uit ganser harte hopen wij, VU-
vrouwen, dat er nog vele witte raven 
van jouw slag zullen ontdekt worden. 
Wij gunnen je niet alleen veel geluk, 
beste Huguette, maar wij wensen jou 
zo gauw mogelijk in het parlement. 
Daar hoor je thuis ! * 

Hartelijk 
Hilda. 

HOE 

WINT MEN 

STEMMEN ? 

Een enquête van UNIOP over de 
Belgische politiek die in juli verscheen 
en daarom minder werd opgemerkt, 
was daarvoor releverend. 

Het antwoord dat doorslaggevend 
was voor het uitbrengen van zijn stem 
sloeg op vier vragen : 
1. Het dienstbetoon aan de bevolking. 
2. Echte staatsmanskunst. 
3. Veel geld voor verkiezingskam

panjes 
* : Goed zijn op TV. 

Zij kwamen in deze rangorde uit de 
bus. 

Het dienstbetoon werd door een 
meerderheid van 52,5 % vermeld als 
het voornaamste, 26,2 % vermeldde 
het als bijkomend en 21,6 % ver
meldde het niet. 

Het parlementair werk ot de staats
manskunst werd vermeld door 22,2 % 
als het voornaamste en door 33,0 ' P 
als eveneens belangrijk, terwijl 44.8 % 
er geen belang aan hechtte. 

Een dure kieskampanje vond 19 % -
het voornaamste en 27 \'c ook belang 
rijk terwijl 53,1 % dit niet vermeldde 
als belanghebbend. 

Als laatste kwam uit de bus « goed 
zijn voor TV ». Slechts 6,4 % oor
deelde d i t . het voornaamste terwijl 
31,2 % het liet meetellen en 63,3 % 
er geen belang aan hechtte 

Volgens landgedeelte : Vlaanderen 
Wallonië en Brussel was er een groot 
verschil. Voor Vlaanderen lag het % 
voor dienstbetoon hoger dan voor Wal
lonië en Brussel, voor Wallonië woog 
de staatsmanskunst'zwaarder door dan 
voor Vlaanderen en Brussel en voor 
Brussel werd de dure kieskampanje 
voornamer geacht dan in Vlaanderen 
en in Wallonië. 

Men kan er uit besluiten dat voor 
Vlaanderen een dubbel aantal kiezers 
het dienstbetoon gewichtiger vindt 
dan parlementair werk, parlementair 
werk belangrijker vindt dan een dure 

kieskampanje en een dure kieskam
panje belangrijker vindt dan goed op
treden langs de TV 

Vermelden we nog dat vooral de 
vrouwen, de gewone volksmens, de 
landbouwers en de CVP-kiezers ge
voelig bleken voor het dienstbetoon. 

honden in een 
kegelspel 

De bewegingsstrategen en 
hun kranten kraaien viktorie om. 
dat de regering in plaats van de 
weerspannige Brusselse burge
meesters de nodige benoemin
gen zal doen om de pariteit van 
de Kogere betrekkingen, te ver
wezenlijken. 

Wat betekent zulks in feite ? 
Dat een dozijn of meer Vlamin
gen een goed betaalde job krij
gen en dat gunnen wij hurr 
zeer graag. 

Het zijn echter de gemeente
besturen die beslissen wat ieder 
ambtenaar te doen krijgt. Men 
zal deze «' opgedragen » Vlamin
gen, als « honden in een kegel-
spel » niet veel te doen geven 
en ze zeker op geen invloedrij
ke posten plaatsen. 

Neen ! Deze « pariteit » is 
weer eens een papieren tijger 
of hoogstens een zinnebeeldige 
overwinning. 

Een echte bescherming van 
de Brusselse Vlamingen is al
leen te verwachten van federa
lisme zo dat de Vlamingen in de 
hoofdstad van een eigen Vlaams 
gezag, het gezag van hun Vlaam
se staat afhangen. 

autoloze 
'zondag 
katastrofaal 
voor 
horeca
bedri jven 

VU-fraktieleider Jorissen stel
de in de Senaat volgende parle
mentaire vraag aan minister van 
Ekonomisctie Zaken Claes : «De 

' autoloze zondag treft vooral 
iwaar de Horeca-bedrijven en 
de toeristische centra. Zo dit 
stelsel van zondagrijverbod 
Tiaandenlang zou aanhouden zou 
dit voor de Horecasektor kata-
strofale gevolgen kunnen mee
brengen. De vraag rijst dan ook 
of de minister geen wisseloplos-
singen overweegt zoals de vrij 
te kiezen autoloze dag per week 
ie kontrolen door een vignet. 
Graag zou ik van de geachte 
minister verne-nen of hii wissel-
oplossingen overweegt en zo ja 
welke ? ». 

viertal ig 

. Het kernkabinet van de rege
ring, dat blijkbaar tijd te veel 
heeft, onderzoekt momenteel 
de wenselijkheid om alle ver
keersborden in het land vierta
lig te maken. Het grote « argu
ment . daarbij is dat België op 
verkeersgebied een Europese 
draaischijf is en dat alle Euro
peanen hier vlot hun weg moe 
ten kunnen vinden. Verkeers 

aanduidingen dus telkens fn het 
Nederlands, Frans, Engels- en 
Duits. 

Wij zullen aan dat gekke idee 
niet teveel woordeh verspillen. 
Voor ons is het een zoveelste 
poging van de unitaristen om 
het tweeledige karakter van de 
Belgische staat te verdonkere
manen, weg te wissen. Louter 
verkeerstechnisch is het ook 
al een gekheid : verkeersbor 
den moeten in één oogopslag 
kunnen gelezen worden, moe 
ten super-duidelijk zijn. Er alles 
in 'het viervoud gaan op schil
deren bevordert die' duidelijk
heid zeker niet. Je moet er 
niaar sommige wegwijzers in 
het Brusselse op nakijken... 

We radqn de regering aan 
haar tijd aan nuttiger zaken te 
besteden. Het vervaardigen van 
viertalige wegwijzers voor heel 
het land zou trouwens een pure 
geldverkwisting zijn : zij zouden 
echt niet lang « maagdelijk » 
langs onze wegen prijken, daar 
kan je donder op zeggen. 

z i j schuwen 
het l i ch t 

VU-senator Van Haegendoren 
heeft een voorstel van wet in
gediend waarbij de parlements
leden de inkomsten dijB zij recht
streeks of onrechtstreeks uit de 
staatskas ontvangen zouden 
Tioe*en opgeven. Zij zouden in 
het Staatsblad worden gepubli
ceerd (zie Compendium biz 97). 

Dit voorstel en het voorstel-
Saert op de kumuiaties van par
lementsleden moeten bijdragen 
tot het herwaarderen van) het 
parlementair mandaat vyaar de 
<c demokraten » uit de traditione
le partijen de mond van vol heb
ben, maar waarvoor zij niets 
doen (zie ook bIz 6 in dit num
mer). 

beknot t ing 
van de vr i jheid 
van informat ie 

In de Senaat richtte de h. 
Vandezande (VU) een dringende 
mondelinge vraag tot de h 
Daems, staatssekretaris voor 
PTT, over de verhoging van de 
posttarieven. Ook de h. Joris
sen pakte woensdag de staats
sekretaris over dezelfde aange
legenheid apn. Beiden wezen er
op dat, terwijl de regering mil-
loenen voorziet voor hulp aan 
de .dagbladpers, zij via de ge
plande verhoging van de post
tarieven de verspreiding van 
allerlei tijdscHriften en periodie
ken nagenoeg onmogelijk maakt 
door de enorme stijging van de 
posttarieven. Talrijke VU-publi 
katies op gewestelijk en plaat
selijk vlak zouden er zwaa' 
door getroffen worden. Als die 
verhoging doorgaat dan aarze! 
ik niet, aldus de h. Jorissen, dit 
te brandmerken als een poging 
van de regering om de partijefi 

# i * '*!im 

die over geen eigen krant be
schikken te beletten hun Idee-
en te verspreiden. 

Staatssekretaris Daems ant
woordde dat deze zaak momen
teel onderzocht wordt in een 
kommissie, maar dat hij nu 
reeds de verzekering kan geven 
dat becfoelde publikaties niet 
zullen benadeeld worden in ver
gelijking met de vroegere tarie
ven. Afwachten dus en verder 
scherp toezien. 

i jzerbedevaart 
1974 

De volgende Ijzerbedevaart 
gaat door op zondag 30 juni 
1974 met als thema : « Bouwen 
voor de toekomst ». Het Ijzer-
bedevaartkomitee wil in dit 
verband de kreatie van eigen 
beleidsstrukturen voor Vlaande 
ren, met sterke demokratische 
inslag. Tevens : het bevorderen 
van de Nederlandse integratie 
en van het Europa der volkeren. 

brandstof 
besparen (1) 

De autovrije zondag komt aan 
onze kust hard aan voor de 
mensen uit de horeca-sektor. 
Zij stellen daarbij vast dat de 
partikulieren wel brai\dstof moe
ten besparen, maar dat bijvoor 
beeld de pakketboten vanuit 
Oostende naar Dover, Harwich 
en Folkestone, volgens hetzelf
de tempo uitvaren, ook 's zon
dags. VU-volksvertegenwoordi-
ger Vansteenkiste stelde daar
over trouwens een parlemen
taire vraag. Hij wees erop dat 
tijdens het zgn. « dode sei
zoen» vaak maar enkele wagens 
op de ferry's geladen worden, 
en bij elke overtocht wordt 23 
duizend liter brandstof ver
bruikt. Hij vraagt zich af of er, 
gezien de noodzaak tot brand
stofbesparing, ook hier niet wat 
zuiniger kan tewerk gegaan 
worden. 

brandstof 
besparen (2) 

Woensdagvoormiddag hebben 

tal van inwoners 4it het Gentse 

zich behoorl i jk geërgerd aan het 

optreden van de luchtmacht 

Een aantal straaljagers was er 

zeer aktief en doorboorde o.m 

herhaaldeli jk de geluidsmuur, 

wat een vervelende geluidshin

der met zich meebracht. Maai

de mensen hadden het voorna

meli jk over de brandstofbespa 

ring die aan iedereen wordt op

gelegd behalve, bli jkbaar, aan 

de luchtmacht. En als men weet 

wat een moderne vliegmachine 

er op een uurtje aan kerosene 

doordraait... 

üwr. ™o.mwffl««ii« 

BLIK IN DE 
FRANSTALIGE 
PERS 

Een triomfkreet van PSC-voorzitter Nothomb ov»r eMfi gw«<M0tto M l 
tegen het « gevaar » van het tweeledige federalisme, de aankondi0tt§ 
van een hernieuwde poging om Vlaanderen's eigenheid van de lanékêait 
te vegen, en een groot-Franse geloofsbelijdenis : het Is genoeg voor éét 
week. 

Ie soir (brussel) 

« WIJ hebben ons moeten verzetten tegen hen die verg«t«n éai Bru—rt 
Vlaams noch Waals is, en die een zuiver parlementaire tormute V/ IWMI 
voor het Walenland en voor Vlaanderen, terwijl voor Brussel oon andeiw 
formule zou gelden. Dit bereidde een federalisme mot twee voor, watftn 
Brussel nog slechts een agglomeratie zou zijn onder het bostiwr M « 
de beide anderen ; aan de noodzaak van een uitvoerend orgaan voor «Mi 
gewest had men niet gedacht. ^ 

Wi) daarentegen hebben voor Brussel precies dezelfde organen opgsMvt, 
dezelfde bevoegdheid, gelijkaardige financiële middelen. Weimg M f ^ 
zijn zij die geloofden dat wij voet bij stek zouden gehouden hebben. 

Vandaag is het zo ver. De gewestraad van Brussel zal precies zoals d# 
andere gewesten samengesteld zijn uit verkozenen voor het nattonafe 
parlement en uit vertegenwoordigers van de gewestelijke gemeeiMeteay 
(volksvertegenwoordigers -f agglomeratieraadsiedon). Bovendien zei e(fc 
gewest over een uitvoerende macht beschikken. 

De PSC heeft een politieke beslissing afgedwongen die voor Pri!i«>i< 
het risiko wegneemt, ooit • rijksgebied » te worden ». 

(Ch. Nothomb, voorzitter van de PSC, in oen « vrije tn te*« M 

Ie peuple (brussel) 

« Wij vernemen dat het Edmond Leburton l« die de i<iee neer 
gebracht heeft van de viertalige wegwijzers waarvan sprake 
is in het ministerieel kernkomitee. 

In de Wetstraat verklaart men dat de éérste-minister ais zijn 
te kennen heeft gegeven dat België, dat door vele vreennJeJingen bawKM 
wordt en waar de EEG gehuisvest is, het aen zfcheetf verpWeht fe, Min 
bewegwijziging biezonder goed te verzorgen. ' 

De suggestie, ze viertalig te maken, werd gunetig otiMwald 
leden van het ministerieel kernkomrtee. 

Een werkgroep, bestaande uit de minteters Catifiee, F»J«e, 
Cudell en Close werd gelast met de voorbereidfiHI van liet weteowtwwrp 
en de ontwerpen van dekreet die hiertoe nodig zfjn. 

Opgemerkt wordt dat het taalgebruik tot de bevoegflheW ven de M -
tuurraden behoort, behalve voor Brussel. Dit komt er op neer det het 
probleem voor de hoofdstad met behulp van een wetsontwerp moet gere
geld worden, dus door het parlement, terwijl dit voor het Vlaamse en ha* 
Franstalige (sic, n.v.d.r.) gewest met dekreten moet gerafeld wofden, 
dus door de kultuurraden •. 

Ie courrier de Tescaut (doornik) 

Deze krant gaf vrij uitvoerig citaten, in vetjes gedrukt, uit een> boete 
(. I'etape decisive . van André Patris) dat het welwillend bespreekt. 

. Nadat de auteur het proces gemaakt heeft van het unitaire Betgi* 
pleit hij voor de integratie van de drie politieke eenheden dfe morgen 
zullen bestaan (Walenland, Vlaanderen, Brussel) in een groot internatio
naal geheel. Zo komt hij tot een onderwerp dat lange tijd . taboe » geble
ven is : de betrekkingen tussen het Walenland^ en Frankrijk. 

Er is geen sprake van aanhechting noch opslorping dooh ven een ware 
toenadering, gewild door hart en hoofd van de Walen, volwaardige leden 
van de Franse wereld...). 

POSTIEGEl VOOR 
VTB-VAB 
De Vlaamse Toeristenbond bestaat vijftig jaar, haar nevenorge-
nizatie« Wacht op de Weg»vier t haar eerste lustrum. Ter dier 
gelegenheid v^ordt een speciale postzegel (5 Fr.) uitgegeven, 
die in de galerij De Braeckeleer w.erd voorgesteld. 
De inleidende toespraak werd door de voorzitter, J. Van Over-
straeten gehouden. Na hem belichtte staatssekretaris J. Daems 
de geschiedenis van de VTB. Hij wenste de vereniging nog e«n 
lang en vruchtbaar leven toe. 
Het is een hele krachttoer om in het unitaire België een post
zegel te laten uitgeven van een Vlaams-radikale organizatie ! 



WIJ . 24-11-73 

van 28 september en 8 okto
ber] dat ze aan de regering ge
vraagd hebben om te worden 
aangezien als een dienst waar
van de bevoegdheid zich uit-
streict over het ganse land. Dit 
om zich aan het dekreet-Vande-
zande te kunnen onttrekken ! 

Men ziet dus duidelijk de hou
ding van onze machthebbers. 
Aan de taalwet willen zij niet 
onderworpen worden maar aan 
het dekreet op de vernederland
sing van het bedrijfsleven even
min. Daarom vragen zij aan de 
regering de erkenning als natio
nale dienst. Waarschijnlijk om
dat de taalwet niet de sankties 
voorziet die in het dekreet-Van-
dezande zijn opgesomd. Op die 
manier kunnen zij zich gemak
kelijker aan alles onttrekken en 
totaal vogelvrij handelen naar 
believen. 

De eerste autovrije zondag gaf iedereen de l(ans om het eens * anders • te doen. Allerhande rollende 
tuiger werden opgediept. Maar 'het was vooral de jeugd die de meest vreemde spelletjes speelde en voor 
één dag weer echte « straatjeugd » werd. 

bospoiitiek 

y 

Uit een parlementaire vraag 
van senator Haegendoren aan 
de minister van Landbouw blijkt 
dat voor de kredieten voor 
aankoop van groene ruimten, 
bossen en landschappen de ver
deling Vlaanderen en Wallonië 
de volgende is : 

Wallonië 597 ha 
Vlaanderen 91 ha 

en dit gedurende de jaren 1971 
•n 1972. 

Het is evident dat de beveili
ging van groene ruimten drin
gender is in Vlaanderen, maar 
In Wallonië zijn de bomen nog 
goedkoper. Dus... 

pïC t i ^ >*"̂ -

Tijdens een TV-debat (« Kon-
frontatie») woensdagavond spra
ken de vertegenwoordigers van 
de VU, de CVP en de PVV zich 
uit tegen dit verregaand abortus
wetsvoorstel van de socialisten. 
Het lijkt dus weinig kans te ma
ken in het parlement (althans 
aan Vlaamse zijde] maar is van 
aard o n de verstandhouding in 
de regering nog meer te beder
ven. 

voor en tegen 
In dit wetsvoorstel, dat hij 

namens de ganse BSP indiende, 
stelt He h. Pierson voorop dat 
de vrouw vrij mag beslissen 
(tot .s. 12e week van de zwan-
gers'-hapj haar zwangerschap te 
laten afbreken. Na de twaalfde 
week mai, dat ook nog indien 
de gezondheid van de vrouw, zo 
lichamelijk als geestelijk, in het 
gedrang komt of wanneer de 
vrucht zich met een handicap 
ontwikkelt. 

lesje 
in demokratie 

Voor. de in overweging ne
ming in de Senaat (woensdag] 
van het wetsvoorstel-Pierson 
(BSP) inzake abortus, herinnerde 
VU-fraktieleider Jorissen de so
cialisten aan hun ondemokrati-
sche houding tegenover een 
wetsvoorstel voor amnestie en
kele tijd geleden. Zij weigerden 
toen dit wetsvoorstel zelfs maar 
in overweging te nemen, wat 
toch niet meer is dan een parle
mentaire formaliteit. Als « argu
ment» voor hun negatieve hou
ding haalden de BSP-ers toen 
aan dat zo'n wetsvoorstel « de 
openbare mening zou schok
ken » o Meer dan door een am-
nestievoorstel » aldus de h. Jo

rissen « wordt de openbare me
ning geschokt door wetsvoor
stellen die abortus op vergaan
de wijze toelaten. Hoewel onze 
groep tegen het wetsvoorstel-
Pierson gekant is, wensen wij 
toch trouw te blijven aan de 
parlementaire traditie die voor-
opzet dat in het parlement over 
gelijk welk vraagstuk moet kun
nen gesproken worden ». De 
VU-fraktJe verzette ziel- bijge
volg niet tegen de inoverwe-
ging neming van het wetbvoor-
stel-Pierson. 

vrijheer 
baeyens 
van mol 

jam 

Wij herinneren ons nog zeer 
levendig de debatten die na de 
taalwet van 1963 in het parle-
men werden gehouden m.b.t. 
de toepasselijkheid van de taal
wetten op het kernenergiecen
trum in Mol. Toen werd door 
wijlen minister Spinoy voorge
houden dat ze toch niet vallen 
onder deze taalwetten en wan
neer nu het dekreet-Vandezande 
op het bedrijfsleven verschijnt 
reageren de heren van het 
kernenergiecentrum in Mol (bij 
berichten aan het personeel 

(wk] De heer Michel Tous-
saint is minister voor het Frans
talig onderwijs in deze staat. 
Hij is PLP-er en door het huwe
lijk in de grote bezittende klas
se geraakt... Zijn echtgenote 
draagt de zoete naam Monique 
Materne. Inderdaad, van de 
jamprodukten Materne ! 

Naar verluidt zou de heer 
Toussaint aan de ekonomen van 
het rijksonderwijs het verbruik 
van de zoete Materne-produk-
ten als het enige heilzame voor
spiegelen ! 

Het jambedrijf Materne, dat 
opgericht werd in 1888, is zo
waar geen klein siroopfabriekje. 
In 1967 kreeg het de standing 
van SA Confitureries et Conser-
veries Européermes en in dat
zelfde jaar verdween het in de 
multinationale onderneming van 
de Groep Grace, een Ameri
kaanse belangengroep, gesticht 
in Peru In 1854 en die nu zowel 
mijnheer en mevrouw Toussaint 
« koördineert » als de Neder
landse bedrijvigheid van de 
chocoladefabriek Van Houtte en 
de Amerikaanse kauwgom, enz. 
produkten Leaf. 

Zeer liberaal voorwaar dit 
alles want van de liberalen kan 
je één ding zeggen binnen de 
politiek : zij laten hun bindin
gen met het kapitaal wel mer
ken. 

ZOEKERTJE 

Kraamem : zes appartementen 
te huur. Elk app. omvat 2 slaap
kamers, badkamer, living, inge
richte keuken, kelder, garage en 
lift. Tel. 02/59.76 08 (Adv. PMI) 
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FRANKOFONEN BELEVEN 
LAATSTE MACHTSROES 

Brussel leeft als een parasiet. De welvaart en de macht van die stad 
hangen af van wat de rest van het land presteert. Dat is een fenomeen 
dat zowat alle hoofdsteden kenmerkt. 

Voor ons landje komt daar dan nog bij dat Brussel aKe lang de provin
cies onder de knoet heeft gehouden. 

Ons land wordt geregeerd vanuit Brussel. 
Maar de hoofdstedeiingen hebben meestal slechts interesse voor wat 

er in de provincies gebeurt, voor zover dat van belang is voor hun porte
feuille. 

Vooral de franstallge Brusselaar is zeer hautain en deinst, er niet voor 
terug, zijn landgenoten uit te dagen met het hatelijke « keer naar uw 
dorp ». 

De desperados van de frankofonie gaan ook vandaag nog onverminderd 
voort met hun ongebreidelde opportunistische politiek. De wijze waarop 
de Brusselse Agglomeratieraad het aandurft met de gemeenschapsgelden 
te knoeien en cirkusnummertjes op te voeren, is hemeltergend. 

Maar aan de onbegrensde machten van de frankofonen komt een 
einde We mogen er ons gelukkig om prijzen. ^ 

De Vlaamse gemeenschap te Brussel verwierf eindelijk na een uitput
tende strijd de middelen om haar socio-kulturele ontplooiingskansen 
veilig te stellen. 

Op het politieke forum blijft het nochtans onverminderd droevig gesteld: 
d« minimalisten en maksimalisten zijn er nog steeds niet in geslaagd 
hun krachten te bundelen, en ook de links-rechts tegenstellingen blijven 
doorwegen. 

Maar ondanks die politieke strubbelingen werd de Vlaamse Brusselaar 
door zijn volksgenoten niet afgeschreven. 

lede ogen 

Vooral dank zij de onafhoudende drukkingsakties van enkele verdien
stelijke Vlaamse komitees te Brussel, die met weinig middelen bergen 
werk ve renen en er op waakten dat de Vlaamse gemeenschap in de 

hoofdstad niet zou uitgeroeid worden of zou doodbloeden, kon bereikt 
worden dat op regeringsniveau de hatelijke houding van de trankotonen 
afgekeurd werd. 

Tot ergernis en woede van Lepaffe, Nols, en enkele andere dolle kemp
hanen. 

Met de veldslagen rond de invoering van de taaipariteit en rond het 
dekreet voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen 
verloren zij heel wat van hun pluimen. 

Maar wij zijn ervan overtuigd dat zij minstens even erge klappen 
krijgen door manifestaties van de Nederlandse kuituur te Brussel waar 
ze nog slechts zeer moeizaam een stokje kunnen voorsteken en die ze 
met lede ogen moeten aanzien. De Nacht van de Poëzie werd ondanks 
het verbod van FDF-Lepaffe een merkwaardige manifestatie. 

De animatiedagen op het Muntplein te Brussel-hebben de anderstalige 
Brusselaars doen watertanden. En ook het prestigieuze Festival van Vlaan
deren doet zijn duit in het zakje. 

De suksesrijke uitbouw van een aktiet net van sociaal-kulturele raden 
in de 19 gemeenten is een wissel voor de nabije toekomst. Aangezien de 
franstaligen zo hoog van de toren blazen met de internationale roeping 
van Brussel, is het evenmin onbelangrijk dat ook onze internationale kul-
turele betrekkingen openbloeien als nooit voorheen. Hoewel het budget 
van 210 miljoen nog teveel aan nationale zaken werd besteed stemt het 
toch reeds hoopvol (zoals uit het pas-gepubliceerde jaarverslag blijktj dat 
ruim 40 miljoen specifiek voor de uitstraling van het Nederlands dient, 
hetzij 5 miljoen meer dan voor de Franse Kuituur. ^( 

De demografische verhoudingen in acht genomen is dat nog niet naar 
behoren, maar het laat toch reeds toe dat tot ver in het buitenland door
dringt dat er in Brussel Vlamingen werken en leven... 

Dat werd door de unitaristische regeerders angstvallig stilgehpuden. 
Wat behekst toch nog steeds die onredelijke trankofonen ? Hebben zij 

een minderwaardigheidskompjeks, dat zij in een laatste machtsroes willen 
afreageren ? 

bart. 

VU-STANDPUNTEN 
geen olie-monopolies 

Het Partijbestuur van de Volksunie onderzocht de problemen i.v.m. de 
brandstofbevoorrading, de beperkingsmaatregelen en de aangekondigde 
rantsoenering. 

Het Partijbestuur herhaalt zijn bekommernis dat voldoende aandacht 
zou geschonken worden aan de speciale toestand waarin de bejaarden, 
gehandikapten en invaliden zich bevinden. In geval van een rantsoenering 
zal voor deze kategorie alleszins een bijkomend rantsoen moeten voor
zien worden. 

Het Partijbestuur van de Volksunie vreest tevens dat grote petroleum-
trusts de huidige moeilijkheden trachten té gebruiken om hun marktpo
sities te verstevigen en niet-noodzakelijke prijsverhogingen af te dwingen. 

Uit ingewonnen inlichtingen blijkt o.m. dat de grote petroleumfirma's 
ondanks het opvorderingsbesluit en aanwezigheid van voldoende voor
raden, weigeren de onafhankelijke verdelers te bevoorraden teneinde 
deze van de markt te verdringen. 

Het Partijbestuur van de Volksunie eist dan ook dat de minister vafi 
Ekonomische Zaken een meer kordate houding zou aannemen om deze 
monopolistische praktijken de pas af te snijden. 

»» Wir'-OFFENSIEF 

TWEEMAAL 
OOSTENDE 

Oostende is met alleen vandaag de kongresstad van de Volksante — 
en onze Oostendse vrienden hebben er door hard werk iets puiks van 
gemaakt — maar ook de stad waar de eerste twintig-topper woont en 
werkt, die zich voor de tweede keer in deze betrekkelijk korte abonne
mentenslag op spektakulaire wijze naar voor werkt : arr. sekretari* Jet 
NAEGELS, sprong zomaar over de 400, >a over de 500 punten en leidt nti 
met eventjes 137 punten voorsprong. Waar haaH die man nog de ti|d om 
al die punten binnen te ruiven ?! Deze prestatie is wel oen kongros-
applaus waard ! 

Onze top-dame blijft nog steeds aJleen, het wordt een eentonig lied. 
Ook kamerlid Jo Belmans is de enige parlementair in deze Top-20. Waar 
blijven zijn kollegas van Kamer en Senaat ? 

Twee nieuwe namen : Maurits Goethais (Brugge) en Damien Van-H«Ver-
beke (Oostkamp). Twee Jef's en twee Vinexen in de top, drie boven de 
driehonderd punten met Jef Naegels die al naar de 600 grijpt. Met dergefij-
ke trekpaarden halen we het deze keer ook wel I 

TOP-20 
1 -̂ ef Nagels (Oostende) 
2. Joris Depré (Tervuren) 
3. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
4. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 
5. Huguette Ingelaere (Gent) 
6. André De Volder (Leuven) 
7. De Ranter René (Aartselaar) 
8. André Van den Bf?rghe (Oostakker) 
9. Gilbert De Caluwé (Melsete) 

10. "̂ rans Van Dessel (Mijlen) 
n . Jo Belmans (Geel) 
12. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
13. Cis Nauwelaerts (Duffel) 
14. Maurits Goethais (Brugge) 
15. Marcel Scheys (Lubbeek) 
16. Jaak Indekeu (Peer) 

Maurits Remans (Zonhoven) 
Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 
Renaat Vanheusden (Hasselt) 

20. Jozef De Meyer (Heveriee) 

520 
373 
301 
300 
269 
223 
163 
154 
145 
144 
141 
132 
121 
115 
111 
108 
108 
108 
108 
100 

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

Socio-Kulturele instelling te Brussel 

VRAAGT : 
NEDERLANDSTALIGE DAKTYLO 

/ voor algemeen kantoorwerk 
— ook beginnelinge — 

Sollicitatie met opgave van curr. vitae 
Adres bureau blad ref. nr. GdB \. 



M!M DE WETSTRAAT 
onafhankelijkhetd reehterKike 
macht 'm het gedrang 

VU-kamerlid Frans Baert, eminent jurist, 
kwam uiteraard op het spreekgestoelte ti j
dens het debat over het wetsontwerp Major-
Gllnne i.z. het gerechtelijk wetboek, onver
enigbaarheden. Hij keurde de tendens af. 
waarbij het ambtenaren en mandatarissen 
toegelaten wordt, een rechterlijke funktie te 
bekleden. Het gevaar is niet denkbeeldig dat 
ze soms uitspraak moeten doen in zaken, 
waarbij hun administratie betrokken is. Dat 
is volkomen onaanvaardbaar en bovendien 
een vermenging van de uitvoerende en rech
terlijke macht. Magistraten zouden zelfs po
litieke mandaten kunnen bekleden : zoiets 
tast het vertrouwen van de rechtsonderhori
gen in de rechterlijke macht aan. 

Senator Ba«Ht verwierp dan ook namens 
z'n fraktie 't wetsontwerp en zei 't amende-
men Delporte te zullen steunen, om de tekst 
te verbeteren. Tot besluit drong hij er op 
aan, het ontwerp naar de raad van State te 
verwijzen. 

bescherming natuurschoon 

IV4et brio verdedigde VU-senator Vanhae-
gendoren zijn wetsvoorstel tot oprichting van 
een fonds voor landschaps- en natuurbe
scherming. Uit het verslag van mevrouw De 
Backer, de reaktles van het FDF-RW en zelfs 
van de minister (Lavens) bleek dat allen 
dit wetsvoorstel zeer slmpatlek vinden, doch 
het ofwel niet kunnen goedkeuren ofwel zich 
wensen te onthouden. 

Zelden oogst een VU-voorstel zoveel 
politieke tegenstanders ook al wordt 
rechtstreekse en onrechtstreekse lof van de 
het dan verworpen. De shnpatie en de lof 
bewijzen echter dat dit voorstel in een leem
te voorziet. Wedden dat het later in een 
wetsontwerp of aanvullend ontwerp zal ver
werkt worden ? 

Steun aan de pers ( 1 ) 

VU-kamerlid H. Schiltz ondervroeg de eer
ste minister over de beslissing van de ka
binetsraad, reeds in de tweede semester 
1973 een zekere financiële steun toe te ken
nen aan de pers, in afwachting van een duur
zame regeling. Ons kamerlid wou weten of 
deze voorlopige steun het voorwerp zou uit
maken van een mededeling, een bespreking 
of een beslissing van het parlement, zoniet 
op welke wettelijke beschikkingen de rege
ring steunt om de pers reeds in 1973 te 
steunen, volgens welke criteria dit zou ge
beuren en of er naast de dagbladen ook aan 
weekbladen steun zou verleend worden. 

Minister Cudell antwoordde namens pre
mier Leburton. Uit dit antwoord bleek dat 
de regering het inspraakrecht van het parle
ment zal eerbiedigen, vermits een wetsont
werp in de maak is en de steun pas zal 
toegekend worden na goedkeuring van deze 
wet. De minister zei dat er ook kontakt was 

geweest met de uitgevers van weekbladen, 
doch uit zijn antwoord is niet op te maken 
of de regering ook overweegt de weekbla
den of sommige kategorieén daarvan finan
cieel te steunen. We hopen dat de regering 
geen uitzondering zal maken, alvast niet voor 
de opinieweekbladen, die een der bijzonder
ste onderdelen van een vrije pers In ons 
land zijn. 

abortuskliniek aan de 

nederlandse grens 

Dichtbij de Belgische grens werd in Ne
derland een « vruchtafdrijvingskliniek » op
gericht, kennelijk met de bedoeling • als 
breekijzer in de in België bestaande situatie 
m.b.t. abortus provocatus ». Aldus VU-ka
merlid Emiel Vansteenkiste in zijn mondelin
ge vraag tot de minister van Justitie. Dit 
lijkt hem een onbetwistbare aansporing tot 
wetsovertreding door Belgische vrouwen. 
De vraag luidde of de minister daartegen 
maatregelen kon treffen, waarop ontkennend 
werd geantwoord, waarbij tevens de beden
king werd opgemaakt dat de afstand van de 
grens ge,̂ n rol speelt. De minister verwees 
ten slotte haar het onderzoek van maatrege
len tot aanpassing van de bestaande wetge
ving op abortus en op het voornemen, aan 
doeltreffende sexuele voorlichting te gaan 
doen evenals aan informatie over voorbe
hoedsmiddelen en vooral ook : het treffen 
van positieve maatregelen in verband met 
adoptie, asftamming en sociale voorzterrtn-
gen voor de ongehuwde moeder. 

munitie voor israël ? 

Op vraag van VU-senator Bob Maes of het 
klopt dat er van 14 tot 20 oktober vanuit 
Zaventem vliegtuigen met munitie en oor
logsmateriaal naar Israël vertrokken,'aange
voerd door legervoertuigen en zo ja hoe deze 
trafiek in overeenstemming is met de offi
ciële Belgische houding t.o.v. het konflikt 
in het MO. Minister Van Elslande logenstraf
te deze geruchten en zei dat sinds het kon-
flikt alte wapenle\/eringen aan de betrokken 
landen werden geschorst. 

pensioenen van ex-kolonialen 

in een interpellatie tot de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, de staatssekre-
tarissen van Begroting en van het Openbaar 
Ambt, pleitte VU-senator Van Eisen voor drin
gende maatregelen ten einde de pensioenen 
van voormalige werknemers in onze ex-kolo
nie aan te passen en ten tweede om de 
ambtenaren de nodige waarborgen te geven 
voor hun bevordering in. staatsdienst. Spre
ker maakte een historiek van de pogingen 
die sinds vele jaren werden ondernomen 
om deze toestand te regulariseren en ont
leedde dan de huidige, onbevredigende situa
tie op het vlak der pensioenen. Tot slot vatte 
spreker konkrete aanpassingsvoorstetlen se

men. Qua openbaar ambt stelde senator 
Van Eisen de misbruiken bij bevorderingen 
aan de kaak. Minister Cudell verstrekte een 
uitvoerig ëntwoord dat gedeeltelijk aan de 
kritiek van de interpellant tegemoet kwam 
en stelde trouwens een wetsontwerp in uit
zicht met terugwerkende kracht tot 1 januari 
1973. 

bijverdiensten 

VU-senator Vanhaegendoren diende een 
wetsvoorstel in waarbij de parlementsleden 
hun bijverdiensten, rechtstreeks of onrecht
streeks uit overheidsgelden betrokken, zou
den moeten deklareren. Het geldt hier niet 
hun persoonlijk bezit of vermogen, noch gaat 
het om een verbod, er zijn geen sankties 
voorzien, het gaat eerder om een wettelijke 
ereverbintenis, omdat de werkgevers van 
de parlementsleden, nl. de kiezers, het recht 
hebben op de hoogte te blijven van de bij
verdiensten die ze uit hun werk trekken, dat 
hun door de kiezers werd toevertrouwd. 

De FDF-fraktie was het met het principe 
eens doch stond een verruiming voor : niet 
alleen parlementsleden zouden een derge
lijke deklaratie moeten doen, maar bvb. ook 
burgemeesters van grote steden, gedepu
teerden, vertegenwoordigd in interkommuna-
les enz. De heer Vanhaegendoren replikeer
de daarop met te zeggen dat het RW altijd 
een amendement In die zin kon Indienen... 

kruiswoordraadsel 

I Tijdens zijn tussenkomst in het debat over 
de begroting van de diensten van de eerste 
minister noemde VU-senatoc, Vanhaegendo
ren het organigram van het wetenschapsbe
leid een 'echt kruiswoordraadsel met wegla
tingen, al te vage omschrijvingen, geen weer
gave van de verdeling der toelagen enz. Hij 
hekelde de toegepaste werkwijze en be
treurde dat de menswetenschappen te weinig 
aan bod komen, waardoor troliwens de auto
nomie van onze "Cultuurgemeenschappen on
rechtstreeks wordt ondermijnd. 

In een repliek wees de senator minister 
Hanin herhaaldelijk terecht en verweet 'de 
regering zich niet te bedienen' van de kom
missie voor samenwerking van de kultuur-
raden, zoals door de grondwet is voorzien. 
Hij verheugde zich tot slot dat de verdeling 
tussen de gemeenschappen globaal wordt 
beschouwd, komform aan twee'destijds door 
de senator ingediende wetsvoorstellen, die 
toen verworpen werden en die nu in princi
pe door de regering werden overgenomen... 

feestdagen 

De lokale feestdagen worden meer en 
meer rond 21 juli gegroepeerd, wat ingaat te
gen de evolutie, aldus VU-senator Van In die 
de minister vroeg,^e lokale feestdagen over 
twee specifieke vakantiemaanden te sprei-

_ ' V ' Ö P ? • 
Niet alhen in ae wetstraat maar ook elaups zijn de VU-pBrlementsleden akthf : hier op de 
betoging tegen het ontduil<en van het taaidekreet Vandezande te Mol. vorige zaterdag, vinr: 
ae». \^andezande. k-emerUd De Beul, sen. Jortssen en kan^erleden Goemans en Matthayssens. 

den. VU'Senatoren Jorteoon en Vtoi In . . 
den bij artikel'4 van het wetoontwavp 
zake een amendement ki dat naast ét 
feestdagen per jaar een sirae vooota^ 
Vlaanderen en in Brussel voor d i a ^ 
in de Nederlandstalige groep of taalfoi inm-
deeld zijn, de elfde juli, voor FranataHg 
Brussel en WaHonië een door da Waftoi 
kulturele raad vast te steUen feaatdag ( IMA 
naar verluidt spoedig zal gebeurenêw 

Bij monde van miflieter Glim» v«oeQ <*i 
regering dit amendement te verwefpew, aa. 
omdat alleen het parlement een faaanCv 
met loonsbehoud kan bepalen, waarop pttê-
tor Van In replikeerde « Daarom jotet dtonM 
we dit amendement hier in do senaat tn » I 
De stemming over artikel en anMndamant 
Van In werd aangehouden. 

spKtsing (andbouwmmbterm 

VU-senatoran Parsyn en Boawaaa vawMI» 
den het wetsvoorstel tot spiftshig vcm I'm 
departement van Landbouw an vawwaM» 
daarbij naar de echia deoentnattaatia kn 
derland. Ministar Lavens baatroed het w 
stel en zei o.m, dat er eerder van nood aao 
koördinatie dan decentraiisatie zou moatoe 
gesprok«n worden, vermits naar Mj zei, 3i|n 
departement het minet van alle departamoü 
ten te Brussel Is gekonoentreerd: 638 ambts-
naren, de overige 19S3 over het hate land. 

sociale weersivg MVHAOW loncboaa 

Via een diMî gamie mondeUnoe vraag aM 
de minister van Ekonowileohe Zaken en ¥8i^ 
keerswezen vestigde VU-kamerHd VIc Au-
ciaux de aandacht op volgende aangelegen
heid i heel wat bedrijven stellen 's zondaet 
personeel te werk. Met da autoloze zondagaa 
rijst hier een probleem : heel wat werkne
mers reizen met hun eigen wagen naar him 
werk, soms alleen, soms in afspraak met l«ai. 
lega's die meerijden. Nu er 's zondags n * * 
meer gereden wordt — behoudere de uitzon
deringen — zijn ^eze werknemers aangewe
zen op het openbaar vervoer. Ze beschilclten 
echter niet over een werkabonnement en xou-
den dus de volle pot moeten betalen. De 
vraag luidde nu : vermits toeristen van gunat-
maatregelen zullen genieten (zomertariaf) ta 
het niet billijk dat ook zondagse werknemet» 
van een of andere gunstmaatregel zouden 
genieten, op eenvoudig vertoon van een at
test van hun werkgever. 

De minister erkende dat er inderdaad een 
probleem is, maar dat een op<os9t«g zsri wo»-
den gezocht in die zin, dat het tarief van het 
werkabonnement zat worden toagepaet. 

SENAAT 
de pariteit in de brusselse 
gemeentebesturen 

Over (Mt onderwerp interpeileerde VU-se
nator Jorissan nog maar een keer. zoals hij
zelf inleidend zal, waarna een opsomming 
volgde van het aantal interpellaties, monde
linge en schriftelijke vragen, een heel dik 
dossier samen, dat teruggaat naar het begin 
van het senaatsmandaat van Wim Jorissan. 
Om maar ta zeggen dat het alvast niet heeft 
ontbroken aan tijdige waarschuwingen van 
deze zijde, waarschuwingen die in de wind 
werden geslagen, zodat op 1 september j l . 
de wettelijke voorziene taaipariteit in de ad-
ministratletop van de Brusselse gemeenten 
lang niet bereikt was, en dat de regering 
i.G. da voogdijminister (Binnenlandse Zaken) 
zelf heeft moeten Ingrijpen in die gemeen
ten waar men openlijk weigerde, de pariteit 
tot stand te brengen. 

Men heeft dus taaiexamens ingericht en 
men heeft ambtenaren van de Frönse naar 
de Nederlandse taalrol overgeheveld « na 
gebleken geschiktheid >. Een weinig ortodok-
se metode dus, die weinig vertrouwen inboe
zemt. Dit en nog vele andere aspekten be
lichtte senator Jorissan in zijn interpellatie, 
waarbij hij de hoop uitsprak dat het zijn\ 
laatste zou mogen zijn, gewijd aan dit onder
werp. 

De minister antwoordde met de reeds ver
melde taaiexamens en taalroloverhevelingen, 
zodat teoretisch althans de taalpariteit in 
Brussel-Hoofdstad weldra zou verwezenlijkt 
zijn. Naar de geest evenwel is deze pariteit 
maar een broos gebouw, er zal in de toekomst 
nauwlettend op het praktisch verloop ervan 
moeten toegezien worden, vooral in de door 
FDF of gemengd FDF-PLP bestuurde gemeen
ten, waarvan de mandatarissen vlakaf weige
ren, de pariteit na te zullen streven. 

We vrezen dat senator Jorissan nog zal 
moeten tussenbeide komen, om orde op za
ken te stellen, want vanuit de kleurpartijen 
is er geen heil te verwachten. 

centralisatie en koncentratJe 

^ steeds erger 

In een interpellatie hekelde VU-senator 
Van in de steeds erger wordende centrali
satie en koncentratie in het Brusselse, on
danks een goede twintig jaar oud pleidooi 
voor het tegenovergestelde. Vandaag pende-

. len zowat 400.000 werknemers (waarvan 
250.000 Vlamingen] dagelijks naar de hoofd
stad (140.000 in-1947). Deze bijna ongelooflij
ke superkoncentratie heeft een oververza
diging van het openbaar vervoer tot gevolg, 
menselijk noch ekonomisch verantwoord. 

De geografische spreiding der voorheen 
gecentraliseerde diensten in Nederland be
wijst dat het anders kan, maar de jongste 
regeringsverklaring voorziet niets van die 
aard. De z.g.n. ontvetting van Brussel heeft 
slechts tot gevolg het neerstrijken van de 
gegoede Brusselaars in de periferie. De vori
ge regeringen hebben de gewestvorming niet 
ernstig aangepakt, de huidige zal het even
min doen, omdat ze niet leidt maar geleidt 
wordt, want ze is de gevangene van de kon-
servatieve krachten, die alle loonslaven en 
diensten te Brussel willel^ houden, enige 
bestaansreden voor de huidige staatsstruk-
tuur.. Maar-wat wanneer het leger der 400.000 
Vlaamse en Waalse pendelaars eens de ar
men zal kruisen ? 

van ketter naar heilige 

Toen VU-senator Vandezande enkele maan
den geleden aandrong op regelmatige aan
wervingen in de openbare diensten werd hij 
afgeschilderd als een ketter. Hij kon tijdens 
het debat over de begroting van de diensten 
van de eerste-minister '74 met voldoening 
vaststellen, geen ketter meer te zijn, ver
mits er een wetsontwerp is neergelegd dat 
deze benoemingen zal regelen. Toen de se
nator zei «vandaag ben ik geen ketter meer» 
onderbrak staatssekretaris De Paepe met 
« maar een heilige ». Eén heilige dan die zijn 
kritische zin niet verliest te oordelen naar 
de gegronde opmerkingen van onze senator : 

er 'n nog geen idee boa het aanwervhtgsstel-
sal zei fungeren ; de staat heeft nog steeds 
geen arbeidsgeneeskundige dienst voor zijn 
personeel, hij verwaarloost te doen wat hij 
de privé-sektor oplegt I De senator is niet 
akkoord met het wetsontwerp over het sin-
dikaal statuur, daarbij vaststellend dat de 
vakbonden steeds meer op tweejaarlijkse 
kollektieve arbeidsovereenkomsten gebrand 
zijn i.p.v. zich om de bescherming van de 
ambtenarenloopbaan te bekommeren. Is dit 
soms te wijten aan het feit dat de vakbonden 
slechts 30% der ambtenaren vertegenwoor
digen, tegenover niet minder dan 90% in de 
parastatale diensten ? 

Senator Vandezande bepleitte dan meer 
inspraak van de erkende personeelsvereni
gingen. Nu doet gien precies omgekeerd : 
men wil de sindikaten, die nog geen enkel 
advies ^ inzake taalwetgeving uitbrachten 
raadplegen en een VVO dat ter zake dé be
voegde vereniging is in de kou laten staan ! 

Na aan zijn pleidooi, twee jaar geleden, 
voor een speciale rekruteringswijze voor min
der-validen in overheidsdiensten herinnerd te 
hebbén ontleedde de senator kritisch en om
standig het wetsontwerp inzake « objektieve 
rekrutering » van rijkspersoneel, waarbij hij 
tal van positieve suggesties ter verbetering 
deed. ^ 

gepolitiseerde administarties 

VU-senator Vandezande hekelde de inflatie 
aan gedetacheerden in de ministeriële kabi
netten, die stilaan uitgroeien tot gepolitiseer
de administraties, en waarbij de koninklijke 
besluiten van 20 mei 1965 en 13 februari 
1973 doodgewoon overtreden worden. 

Wat de steun aan de pers betreft vestigde 
hij ook de aandacht op de kulturele vereni
gingen, de beroepsverenigingen en de regio
nale opiniespreiding, die door de aanzienlijke 
verhoging der posttarieven gediskrimineerd 
worden tegenover de grote, straks royaal ge
subsidieerde grote media. « We bedanken 
voor dit genre van demokratie dat men ons 
wil opsolferen ». 

steun aan de pers ( 2 ) 

Als voormalig top-joernalist is VU-senator 
Hector De Bruyne goed geplaatst om over 
dit onderwerp te spreken. Hij deed dit tij
dens het debat over de begroting van de 
diensten van de eerste minister. Hij zei dat 
formeel gezien de overheveling van de post 
steun aan de pers 100 miljoen naar de be
groting 1974 niet in orde met de bestaande 
wetgevingstechniek is. De eerste minister 
ontsnapte slechts aan de schrapping van die 
post door zijn formele belofte, het krediet 
pas toe te kennen na de goedkeuring via 
een wet door het parlement. Diensvolgens 
zou dit krediet in 1973 moeten worden inge
houden, tenzij de eerste minister aan een 
wet met terugwerkende kracht zou denken... 
Spreker wees op de gevaren van het procé
dé : slecht geleide persbedrijven die met 
overheidsgelden hun deficiet aanzuiveren, 
goed florerende bedrijven die met over
heidshulp nog meer uitbreiden. 

Sprekende over de inflatie van de minis
teriele kabinetten hekelde senator De Bruyne 
op ironische toon, de uitwassen die uit deze 
inflatie voortspruiten. Hij achtte de begroting 
voorbijgestreefd omdat ze betrekking heeft 
op voorheen bestaande diensten, ze is twee
slachtig omdat er te veel ruimte wordt be
steed aan diensten die intussen verdwenen 
of verplaatst werden door de herstrukture-
ring van de regering. Scherp zei hij dat de 
regering niet moet bluffen met een bespa
ring van \ 50 miljoen door de vermindering 
van het aantal ministers, want de 36-man-re-
gering betekende een verkwisting van 50 
miljoen I 

Het antwoord van Leburton op deze tussen
komst was kort en zeer onvolledig. Wel zei 
hij, ^at het krediet niet zonder goedkeuring 
van hel parlement zou toegekend en ver
deeld worden, wat senator Jorissen de uit
roep ontlokte - formidabel ». Ook bevestig
de de premier dat kontakt werd opgenomen 
met de representatieve vereniging der week
bladuitgevers, wat er dan toch schijnt op 'i 
wijzen; dat sommige weekbladen van een 
rijkssteun zullen genieten^ maar dat is dan 
ook alles wat we na dit « grijze antwoord » 
kunnen vermoeden. 

waneer een rijksregister 
van onroerende goederen ? 

/ 
VU-senator "Vanhaegendoren zit werkelijk 

niet stil. Het aantal vragen en parlementaire 

initiatieven Is niet meer te tellen, hoe ouder 
deze man wordt, des te aktiever hij la, 2o 
. verblijdde > hij op 13 november j l . da 
senaat met een kort pleidooi voor zijn wets
voorstel tot instelling van een rijksregister 
van onroerende goederen « als een noodza-

, keiijk element om een grondige vernieuwtnjj 
en demokratisering van de ruimtelijke orde
ning door te voeren. Het gaat vanzelfspre
kend om een kaderwet en met rijksregister 
bedoelen we een centrale computer » aldus 
de senator. 

De gegeveris waarvan sprake zijn nlat ta 
het kadastar terug te vinden. Spreker var-

^ wees hier naar het Zweedse voorbeeld waar 
men het experimentele kader reeds voorbij 
is en thans over ieder kavel over nauwkeu
rige gegevens beschikt, welk voorbeeld alle 
technische bezwaren door niet-deskundigen 
in de kommissie naar voor gebracht ontzaf 
nuwt. 

In de senaatskomissie werd ook gesproken 
over een data-bank. Of de staatssekretaria 
daarover meer inlichtingen kon geven ? Een 
data-bank van onroerende goederen is geen 
aanslag op de privacy want het toezicht op 
het bodemgebruik is een gemeenschaps
zaak. Als men gegevens over de bewoner» 
verzamelt, waarom kan dit niet over de bo
dem gebeuren ? Een data-bank is trouwen» 
onmisbaar voor een ernstig bodembeleid. 

Staatssekretaris Humblet antwoordde na
mens de bevoegde minister van Financiën 
(wiens partij zopas op een kongres een her
ziening van het erfenisrecht blijkt voor te 
staan). Een rijksregister noemde hij teore
tisch interessant maar praktisch niet te ver-

• wezenlijken. Voor een data-bank zouden de 
praktische bezwaren geringer zijn. De meka-
nisering van het kadaster zou tevens een 
rijksregister overbodig maken op deze uit
zondering na dat de kadastrale waarde door 
het kadastraal inkomen wordt vervangen. 

In een repliek zei senator Vanhaegendoren 
dat het hem genoegen deed, vast te mogen 
stellen dat de minister erkende, dat de Bei-
gische regering niet zo verstandig is als da 
Zweedse. Hij vroeg de regering, de automa
tisering van het kadaster op wettelijke ba
sis te doen gebeuren en dus het parlement 
in te lichten en niet te werk gaan als met 
de data-bank voor personen (waar het parle
ment voor een voldongen feit werd gesteld, 
zonder wettelijke basis dus nvdr). Opvallend 
was de zwijgzaamheid van de meerderheid. 
Hebben die over dit belangrijk voorstel niets 
te vertellen ? Of waren ze al naar huis toe, 
want dit debat werd gehouden op bet ejnde, 
van de zitting, nog zo aan truuk wan dB 
meerderheid om oppositleinitiatievan op het 
achterplan te duwen. 

/\ X.!-'M ' y*: 
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VRAAGGESPREK MET ARR-VOORZITTER 

TOON VAN SYNGHEL OVER 

vandaag zaterdag 
vu-kongres 
Oostende 

DE VOORBEREIDING 
VAN 

ONS KONORES 
Een partijkongres organiseren is heelwat 
anders dan een afdelingsbestuur bijeen roe
pen. Dat ondervond t> t̂ bestuur van het 
arrondissement Oostende-Veurne-Oiksmuide 
maar al te best. Inderdaad, honderden VU-

_ leden en simpatisanten naar een uithoek van 
.Bet land halen, mogelijkheden voor maal

tijden en overnachtingen bieden, kan niet 
zo maar wat improvisatie zijn. Nee, daarvoor 
is bekwame organisatie nodig. Om van dit 
alles het fijne te weten bezochten wij Toon 
van Synghel, voorzitter van het arr. OVD. 
Deze rustige maar kordate vijftiger, zopas 
verkozen in het nieuwe partijbestuur woont 
met vrouw en kinderen in de Oostendse Witte 
Nonnenstraat, die sinds maanden doorwoeld 
wordt om er een winkelstraat van te maken. 
In naam van de hele orgarisatieploeg stond 
dhr Van Synghel ons graag te woord. 

Toon van Singhel (54) ontvangt ons vier hoog en 
bij zijn rustige figuur past wonderwel zijn liefde 
voor de pijp, want naast deze waar hij zo druk mee 
bezig rs liggen er nog enl<ele andere modellen her 
en der in de kamer verspreid. 

• Wil ' : . Wie heeft het eigenliik in zifn hoofd 
gehaald liet VU-kortgres te Oostende te laten door
gaan ' •. 

TVS : - Ons arr. bestuur. Wij vonden dat wij 
het best aankonden, niet zozeer tot onze eigen 
glorie maar vooral om die vele VU-mensen van 
West-Vlaanderen die verstoken van goede verbin
dingen met Brussel, vaak onmogelijke dingen 
moeten doen om de kongressen (soms een week
einde) te Brussel bij te wonen «. 

« Wij • .- . Waren de afdelingsbesturen van uw 
arr. onmiddelliik entoesiast ? .. 

TVS : • Nee, er zijn heelwat arr.'raden nodig 
geweest om iedereen ervan te overtuigen dat wij 
het moesten doen. Ge moet weten dat wij eigen
lijk een driedubbel arrondissement zijn en dat de 
afstanden erg groot zijn (tot meer dan zestig km, 
bv. De Panne en Lo) en dat de afdelingsbesturen 
niet zo happig waren om hier in Oostende een 
tweedaags kongres te helpen organiseren. Maar 
langzamerhand was iedereen ervan overtuigd dat 
een kongres in Oostende voor ons dé gebeurtenis 
van het jaar zou worden •. 

TVS : « Drie mensen, oud-senator Leo Van de 
Weghe, Jef Nagels en ikzelt namen elk een onder
deel van de werkzaamheden op zich, vormden 
groepjes en sinds begin september zijn wij aan 
het werk gegaan ». 

Wil Enkele cijfers ? ». 

• Wil . 
heden ? •. 

Wat waren uw grootste moeilijk-

TVS : « Daar vraag je zowat ! Als we de mensen 
uit gans Vlaanderen in Oostende wilden, en dat 
moest, dan waren overnachting en maaltijden de 
belangrijkste vragen die dienden opgelost. Wij 
verwachtten eveneens dat heelwat afdelingen in 
groep een hotelletje ot eethuis wensten. Zo bv. 
Kontich en Aalst, om er maar twee te noemen. 
Al onze omliggende afdelingen gingen op zoek 
naar gratis logies en die werden gevonden Eet-
malen, goedkope en duurdere werden in ons goed
gezinde restaurants geboekt ». 

TVS : « Wat de overnachtingen betreft, hadden 
we reeds een kleine driehonderd genoteerd, eet-
malen in het Kursaal bijna tweehonderd. Wij wa
ren, ons steunende op de inschrijvingen, zeker van 
een « bakje, vol • reeds vanaf zaterdagmiddag. Voor 
de mensen en groepen die een gezellig VU-onder-
onsje achteraf wensten was er het kongresbal... •. 

' Wij ' : ' En toen kwam het niverooa op zon
dag '... ». 

Onze gastheer zucht eens diep, stopt zijn pijp 
opnieuw en lacht spijtig. 

TVS : « Niet alleen voor de ganse kuststreek, 
maar ook voor ons komt het rijverbod op zondag 
zeer ongelegen. 

Van overnachtingen haast helemaal geen spi^ke 
meer, zaterdag geen maaltijden In het kursaal. Het 

Door middel van deze reuzeborden liet de Oostendse kongresploeg de bevolking weten dat de VU de 
koningirl der badsteden iii - beslag • komt nemen. 

OOSTENDSE PERSKONFERENTIE OVER KONGRES 

En wat antwoordde "Brussel" op uw ' Wij . : 
aanvraag ? 

TVS : . Zonder te stoeten mogen wij toch zeg
gen dat men in de Voldersstraat weet dat ons ar
rondissement, wat organisatie betreft, reeds heel
wat bewezen heeft. Ik geloof dat de partijtop geen 
ogenblik getwijfeld heeft aan ons kunnen •. 

' Wij ' : • En hoe werd' dan het werk hier in 
Oostende verdeeld ? ». 

Naast de nationale VU-perskonferentie te Brussel 
over ons kongres van vandaag had ook te Oostende 
een perskonferentie plaats, ingericht door de plaat
selijke VU-arrondissementsleiding. ^j^iy.n-

Arrondissementssekretaris Naegels stoiid"' rrtaan-
dagnamiddag in het hotel Guido de journalisten te 
woord. De idee om het VU-kongres nu eens niet in 
Brussel te houden, maar afwisselend in een andere 
Vlaamse stad werd door het partijbestuur aanvaard 
en zo kwam dit jaar de koningin der Vlaamse bad
steden als eerste aan de beiirt. Deze formule 
breekt stellig met de slenter en wekt hoger inte
resse Na maandenlange organisatorische inspan
ningen en voorbereidingen (lees ons vraaggesprek) 

kwam de autoloze zondag een lelijke streep door al 
dit offervaardig werk trekken. Spijtig voor Oostende, 
dat o.a. een werkelijk puike overnachtmgsservice 
voor kongresdeelnemers had georganiseerd. 

De h. Naegels spral< niettemjn de hoop uit dat 
het VU-kongres te Oostende druk zou worden bij
gewoond. 

Namens het partijbestuur sprak Partijbestuur-
Sekretarls kamerlid Evrard Raskin over de hoofd-
tema s van het kongres en schetste de evolutie 
van het ontstaan van de kongresmaterie. Hij lichtte 
de werking van het kongres toe. en eindigde even
eens met de wen^. dat het Volksuniekongres te 
Oostende een grote opkomst zou boeken. 

bal, dat moeten wij nog afwachten. Een aantal inte
ressante referaten die met doorgaan 

Maar piekeren heeft weinig zin, we moeten ver
der en er 't allerbeste van maken. De stukken trach
ten te lijmen. Zeer spijtig is dat. Vooral voor de 
mensen uit de afdelingen van ons arrondissement 
die de entoesiaste gastheren wilden zijn 

Misschien hadden wij bij het partijbestuur nog 
meer moeten aandringen om het weekeinde toch 
te laten doorgaan en bussen en treinen in te scha
kelen • . 

• Wij • : « Meneer van Synghel In de Oostendse 
gemeenteraad Is de VU de kleinste (maar niet on
belangrijkste) fraktie (5 man). Geen kommentaar-
f/es gehoord bij de andere partijen over ons VU-
kongres ? ». 

I 

TVS : • Sinds de belangrijke verruiming van de 
VU-fraktie in de gemeenteraad zijn wij een vaste 
waarde geworden. Men weet wie wij zijn. (De PVV 
vroeg ons zelfs eens een interpellatie van haar, 
in haar plaats te houden I). 

Men respekteert ons nog meer. vooral sedert 
onze VU-achtdaagse in de stad. Een week waarin 
op elke dag de VU aan het publiek werd voorge
steld. Nee, op dat vlak zijn wij aanvaard ». 

• Wij • : . Wat moet een VU-kongrés volgens U 
zijn ? ». 

TVS : « Mijns inziens, met zozeer die vele tek
sten die moeten goedgekeurd of afgewezen wor
den Wat mij van groot belang lijkt, is vooral wat 
er gezegd wordt aan de kongre^sisten. De richt
lijnen hoe het in de nabije toekomst moet gedaan 
worden. De te volgen weg. Dat is belangrijk I Het 
entoesiasme waarmee de kaderleden terug naar 
hun afdelingen gaan om die « nieuwe start • waar 
te maken moet voelbaar zijn Zo'n aansporing heb
ben we allen wel eens meer nodig ! ». 

« Wij » ; . Meneer van Synghel, zou U, na deze 
drie maanden voorbereiding nog bereid zijn een 
dergelijk kongres te organiseren "> -. 

TVS : • Zeer zeker, op voorwaarde echter, dat 
het een weekeindekongres is. zoals gepland •. 

« Wij » : c Heeft U nog wat te zeggen aan de 
vele kaderleden die er zullen zijn ? •. 

TVS : « Het is onze grote hoop dat het kongres 
te Oostende een goed kongres wordt, een kongres 
om de Volksunie nog beter en eensgezinder te mel
ken. En dat zij die zinloos stokebrand willen spelen 
en aan kontestatie doen zonder grond best thuis 
blijven. Aan al onze vrienden en zij die onze vrien
den zullen worden wenst het arrondissement 0-V-D 
van harte welkom en een vruchtbaar en waardevol 
kongres I » 

Tot daar de tieer van Synghel die alle kongres-
sisten nog eens van harte uitnodigt op het kongres
bal en Br wel voor zal waken dat iedereen tijdig de 
deur uit is om voor drie uur zondagmorgen thuis 
te zijn I 
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PRESIDENTIELE DOOLHOF 
TE BONN 

(Argos) Sinds weken wordt president 
Heinemann van de Bondsrepubliek overstelpt 
met advies en aanbevelingen. Zal de « be
minnelijke » president voor een nieuwe ter
mijn aan zijn ambt vasthouden of zal hij hat 
schip van staat verlaten en ongestoord van 
zijn staatsrente genieten ? Tot vandaag toe 
heeft Heinemann zijn beslissing niet rucht
baar gemaakt. Gezond verstand en een tikje 
politieke feeling raden hem aan in de on-

'ontkoombaarheid van bepaalde omstandighe
den te berusten • Gustav is 74, zijn echtge
note 77. 

Samen meer dan anderhalve eeuw oud be
dankt het presidentiële^ echtpaar om kom
pleet begrijpelijke redenen voor de vaak uit
puttende inspanningen van een nieuwe in 
vestituur. Dat de president tot dusver zijn 
voorkeur niet te kennen heeft gegeven is 
aan partijpolitieke overwegingen te wijten 
Heinemann wil solidair zijn met zijn SPD. Hij 
weet immers dat de presidentsverkiezing 
van 1974 de blauw-rode koalitie niet onge
moeid kan laten. Met hem vrezen ook de 
socialisten, zijn partijgenoten, dat 'n nieuwe 

'president wel eens de verstandhouding tus
sen kristen-demokraten en liberalen kon 
stimuleren. Het is nl. zo dat de presidents
verkiezing vanouds geldt als koersbepaling 
voor de politiek van Bonn : d«Tierverkiezing 
van Lübke in 1964 leidtie twee jaar later tot 
de « grote •> koalitie van socialisten en kris
ten-demokraten, en met de verkiezing van 
Gustav Heinemann in het voorjaar van 1969 
kwam de « kleine » blauw-rode koalitie om 
het hoekje J<ijken. Na zo'n presidentsverkie
zing wordt gewoonlijk een waaier van oog-
merjten ontvouwd die met de kern van het 
orobleem weinig uitstaans heeft. . 

Mocht Heinemann afzien van verdere 
ambtuitoefening dan zal de SPD waarschijn
lijk Arend (minister van Arbeid) of i eber 
(Defensie) vooruitschuiven. Zij zijn allebei 
vakbondsleiders en hun nominatie kan de on
gezellige indruk wegwerken dat rechtstreek
se vertegenwoordigers van de werkman tra
ditioneel in de kou blijven staan als hoge 
staatsambten vakant zijn. Toch zal de SPD 
er moeten in berusten dat ze voor 1974 geen 

kandidaat heeft die aan Heinemann gewaagd 
IS. tenzij ze kanselier Brandt himself zou 
nomineren. Die gebeurlijkheid wordt in SPD-
kringen fel aangevochten maar « Brandt als 
president » zou een aardige uitweg zijn uit 
de impasse waarin der Willy als kanselier 
IS terechtgekomen. Het is bekend dat Brandt 
met zijn tussenkomsten in de binnenlandse 
politiek op groeiend verzet stoot van Juso's 
en andere gauchisten Aan de andere kant 
beseft de SPD dat ze de « legendarische 
vredeskanselier » ook verder broodnodig 
heeft. Ten slotte is het een publiek geheim 

I dat de liberale Walter Scheel het president
schap niet ongenegen is maar de minister 
van Buitenlandse Zaken lijkt op het moment 
een onvervangbare waarde zowel in eigen 
partij als met het oog op goede betrekkingen 
binnen de nog altijd geldende koalitie met 
de SPD. Hoe dan ook als Heinemann vrijwil
lig van verdere presidentiële besnoeiingen 
afziet (wat niet onwaarschijnlijk is) dan be
wijst hij meteen dat de presidentsverkiezing 
toch wel iets meer is dan liet voortzetten van 
de koalitiepoiitiek... inet andere middelen. 

Eerste partijsekretaris Gierek. de machtigste man van de volks-demokratische republiek Polen 
is op bezoek in liet land, waar hij jarenlang werkte als gespecialiseerd arbeider, doch ook alê 
kommunistisch agitator ; van zijn verblijt in ons Limburg heeft hij een aardig mondje Neder
lands overgehouden, alleszins meer- dan sommige mijnbazen... 

UPS EN DOWNS IN DE 
(Argos) Terwijl In het Nabije Oosten de 

bestandslinies stilaan vastlopen bezinnen de 
Arabieren zich blijkbaar over de mogelijkheid 
om hun oliewapen nog drastischer te hante
ren-. Bij een bezoek aan Boumedienne van 
Algerië verklaarde Ahmed Zaki, minister van 
Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië dat de 
Europese landen uit welbegrepen eigenbe
lang de politieke boeg hebben omgegooid. 
In die samenhang kan men zich afvragen 
of de beruchte EEG-rezolutie over het Isra-
elisch-Arabisch konflikt de Arabieren niet 
heeft aangemoedigd om nog sterker door te 
drukken op hun geducht oliewapen. Mochten 
de oliesjeiks naar chantage-metodes over
hellen dan zou Europa beslist in een onaan
gename toestand verzeild geraken. Hoe dan 
ook te Straatsburg waren vorige week al 
stemmen hoorbaar ten gunste van politiek-
ekonomische represailles tegen niet nader 
genoemde maar gemakkelijk identificeerbare 
« derde » landen. Parlementariërs zijn alles
zins gevoeliger voor de reakties van de open
bare mening dan nfet-geëngageerde techno-
kraten. Dit impliceert meteen dat die Euro
pese parlementariërs niet van zins zijn, alle 

reperkussies van de oiieoorlog lijdzaam te on
dergaan. Sommige Europese politici zijn dan 
ook van mening dat de Arabische uitdaging 
moet beantwoord worden en dat Europa 
moet pareren met het stopzetten of afrem
men van even vitale leverancies aan de 
Arabische landen. Hierbij is dan te bedenken 
dat bv. Egypte sterk afhankelijk is van Euro
pese invoer, dat het bijgevolg algauw het 
boemerangeffekt zou ondergaan van de Ara
bische chantage politiek. Afgezien van de 
vraag of men zijn belager onder alle om
standigheden met dezelfde munt zal terug
betalen lijken die « overwogen •> represailles 
op z'n minst ongewenst omdat ze vrij spoe
dig zouden leiden tot de komplete ontwrich
ting van de Europees-Arabische betrekkin
gen. Bovendien is het niet eens zeker dat 
die vorm van ekonomisch verweer de ver
wachte resultaten zou afwerpen. De Arabi
sche landen die rechstreeks bij de olieoorlog 
betrokken zijn : Saoedi-Arabië, Koeweit en 
de emiraten van de Perzische Golf zouden 
het langer zonder Europese invoer uithouden 
dan wij bestand zijn tegen het uitblijven van 
Arabische olietoevoer. 

Inmiddels hebben de Negen de vergadering 
van de EEG-mInisters sine die verdaagd 
omdat de gegadigden het lang niet eens 
waren over de opportuniteit van een dermate 
« gevoelsgeladen » aangelegenheid. Wel 
meende de voorzitter dat stilzwijgend de 
overeenstemming bestond over het geheel 
van een tekst waarin ook de verwijzing naar 
gebeurlijke represailles tegen de Arabieren 
is vervat. Maar eerst wordt nog gewacht op 
de resultaten van de Europese top die 14 en 
15 december e.k. te Kopenhagen wordt ge
organiseerd. Zolang moeten de Westeurope-
se landen maar zelf sleutelen aan oplossin
gen om de olieboykot te overleven. 

Inmiddels is er al een geste van de Ara
bische olielanden \ de voorziene 5 % ver
mindering in december a.s. zal niet worden 
toegepast als gevolg van de pro-Arabische 
stellingname van de EEG ! De toelevering 
zal dus gehandhaafd blijven op het peil van 
november (verminderd ten opzichte van okto
ber). Het ziet er aardig naar uit dat we 
straks op een markt zitten : meer olie voor 
meer simpatie (niet alleen in woorden, maar 
ook In daden,, prijsstilging bijvoorbeeld...] 

HET VERBRUIK VAN PRIMAIRE ENERGIE 
IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 

I 9 6 0 1 9 7 2 

NATUURLIJK 

SRUINKOOl 
% 1 PRIMAIliE 

ïlEKTIilCITElT 

NATUURLIJK GAS 

In miljoenen ton 
steenkoleneenheden 

100.73' 

740 1260 I 
* indüsief geothermisthe energie en kernenergie '.' 

NEDERLAND: INVOER VAN RUWE AARDOLIE (1972) 

• Andere 

Deze kaartjes sp,eken duidelijke taal. Links de opgang van de aard
olie en de neergang van het steenkolengebruik. Rechts : de landen 
waar Nederland, dat ons bedient, zijn olie vandaan haalt. 

ONVERBIDDEIIIR TE6EN 
GRIEKSE STUDENTEN 

(Argos) De revolte van Griekse studenten te Athene, S^loniki en Patras heeft 
eind vorige week weer onze aandacht opgeëist voor de toestand aldaar. Een eerste 
gevolg van de heftige manifestaties waarbij de studenten drie dagen lang het tech-
niscn instituut van Athene bezet hielden is het afkondigen door de junta van de 
krijgswet die pas sinds enkele weken geleden ingetrokken was. Andere gevolgen-
zullen niet uitblijven. De junta lijkt vastberaden haar beleid met harde middelen 
te handhaven. Het onverbiddellijke optreden van leger en politie bewijst hoe gevaar
lijk (in haar gevolgen) de studentenrevolje wel is voor het zesjarig kolonelsbewind. 
In de eerstvolgende maanden zal die vastberadenheid niet afnemen. 

Inmiddels heeft.president Papadopoulos kunnen vaststellen dat de bewogenheid 
niet beperkt is gebleven tot studenten maar dat ook een aanzienlijk deel van de 
arbeidersjeugd solidair heeft gereageerd. Die studenten gaan er vanuit dat de 
ekonomische en sociale problemen van hun land alleen door stakingen -en schok-
akties kunnen opgelost worden. Het blijft hun bedoeling door dergelijke akttes een 
algemene stakingsbeweging op gang te brengen waaruit het kolonelsbewind uit
eindelijk zijn slotsommen moet trekken om plaats te maken voor een echt demo-
kratisch bewind. Hun opstand doelde niet alleen op de omverwerping van het ko
lonelsbewind. Hij was tegelijk een felle afwijzing van buitenlandse, meestal Ameri
kaanse belangengroepen die het militair regiem tot dusver hebben gesteund. De 
kolonels kunnen niet beweren dat het hier alleen ging om lichtzinnige revendikaties 
van wispelturige, onvolwassen leerlingen. Nog minder dat alleen kommunistische 
motieven hebben meegespeeld. Toch was de reaktie van Papadopoulos weer eens 
buitensporig belachelijk. In zijn « rede aan de natie » hekelde hij de « asociale » 
en « onvaderlandse » houding van de opstandelingen. De studenten zo stelde hij, 
willen de sociale hervormingsplannen van de regering dwarsbomen en een sfeer 
van onbehagen scheppen om de door het bewind beloofde demokratische verkie
zingen onmogelijk te maken. Dit verklaringen van Papadopoulos was kennelijk be
doeld voxir de politiek nog niet erg bewuste plattelandsbevolking die voorlopig 
nog in meerderheid achter de presidentiele beloften staat. De bewering van de 
o.-esident wordt des te bedenkelijker als iTien weet dat die « demokratische » ver-
kie?ingen al van te voren de elementaire rechten van de oppositie uitschakelen. 

Van die demokratische beloften zal voorlopig niet veel terechtkomen. Blijkbaar 
hebben de recente amnestie-maatregelen. van Papadopoulos en het aanstellen van 
een •• burgerlijke » regering onder premier Markezinis de latente malaise niet Run
nen wegwerken. Nadat de gevangenispoorten opengingen voor Alexander Panagoulis 
en andere onverzettlijke tegenstanders van het kolonelsregiem gaan ze nu weer 
d.cht achter de « liberale » studenten. Nadat hij gepoogd heeft zijn demokratisch 
gezicht bij te werken moet de president weeral diktatoriaal toeslaan waarmee 
dan weer bewezen is dat een « bekering » naar demokratie meer is dan een 
spelletje met amnestie en grondwettelijke spitsvondigheden. 

EHTEHTE 
CORDIALE 

(Argos) Eind vorige week was president Pompi
dou van Frankrijk te gast bij premier Heath. Er is 
geen. rem meer op de toenaderingspogingen van 
Parijs en Londen. Toch loopt hierbij niet alles ge
smeerd : in Groot-Brittannië staat Heath geïzo-
leerd in zijn streven naar Europese integratie. Op 
de koop toe moet de Britse premier afrekenen met 
een harde sociale krisis. Tegelijk is de Britse pers 

niet mals voor de politiek van het Quai d'Orsay. 
Hieruit is een bizarre toestand ontstaan : terwijl 
Britse joernalisten voortgaan met Pompidou te ros
kammen is de Brits-Franse verstandhouding op 
hoog niveau nooit zo intens geweest. 

De ontmoeting te Chequers was gepland als 
voorbereiding op de Europese top te Kopenhagen. 
Optimisten zien in die bijeenkomst van de Negen 
(in december e.k.) een poging om ernst te" maken 
met het uitstippelen van een gemeenschappelijk 
EEG-beleid op het vlak van energie, defensie en 
buitenlandse politiek. Onnodig te zeggen dat het 
Brits-Frans overleg van zondag j l , mqet' gezien 
worden In de verlenging van recente internationale 
gebeurtenissen : de oorlog in het Nabije Oosten, 
de Europese reis van Nixon, de korzelige verkla
ringen van Kissinger over de « Noord-Atlantische » 
tekortkomingen van de Europese partners e.a.m. 
Maar de belangrijkste opzet was wel het re-aktive-
ren van een gemeenschappelijke Europese politiek 
v/aarbij dan toch te bedenken is dat de bemoei
ingen van Heath en Pompidou de afwezige lidsta
ten niet binden. 

Tot dusver was de Navo altijd een stekelig on
derwerp voor Frans-Britse gesprekken. Harmoni

sche streefdoelen lagen buiten het bereikbare, ge

woon omdat Frankrijk niet eens tot de verdrags
organisatie behoort. Ditkeer lagen de kaarten an
ders : nog vóór de topontmoeting te Chequers 
heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jo-
bert in de Assemblee een paar geruchtmakende ver
klaringen afgelegd. Jobert sprak zich uit voor ver
dere militaire aanwezigheid van de VSA in Europa. 
Tegelijk wenste hij dat de 15 Navo-landen al hun 
wapens zouden mobilizeren indien ooit een aan
valler de veiligheid van Europa zou bedreigen. In 
die duidelijke suggestie van een bredere •• Atlanti-

__ sche » aanpak heeft Heath voldoende reden gezien 
om in te gaan op Pompidou's verzoek. Bovendien 
is politieke samenwerking een onmisbare voor
waarde voor een autentieke Europese defensie
politiek. Heath heeft nooit zijn plan laten varen 
voor een gezamelijk inzetten van Brits-Franse kern
wapens. 

De konfliktsituatie in het Nabije Oosten kon de 
Brits-Franse top niet buitensporig hinderen. Men 
zal zich herinneren dat Groot-Brittannië tijdens de 
verzoendagsoorlog beslag heeft gelegd op voor 
Israël bestemde wapenleverancies. Heibel kon 
evenmin komen van energieproblemen. Frankrijk 
had al van te voren zijn goedkeuring gehecht aan . 
plannen om samen met de Britten te werken aan 
petroleumwinning in de Noordzee. Nu de oliesjeiks 
hun kranen dichtdraaien bestaat geen reden om 

van die bereidwilligheid af te wijken. Boven Che
quers hing dan wel de schaduw van de ietwat 
weerbarstige ekonomischei en monetaire unie. Het 
ziet er naar uiti dat de Negen hun streefdatum van 
1980 waarover op de Parijse top van 1972 overeen
stemming was bereikt, niet kunnen handhaven ge
zien de financiële narigheid waardoor de Britse 
partner vandaag wordt gekweld. Nog vóór de 
jongste Brits-Franse top had de Europese kom
missie trouwens al een domper gezet op de hoge 
streefdoelen van de tweede etappe naar ekono-
mische en monetaire integratie. ' 

Zoals verwacht zijn te Chequers geen konkrete 
resultaten uit de bus gekomen. Alles bleef beperkt 
tot gebruikelijke mededelingen die de aangekondig
de streeflijnen bevestigen, en dat niets onverlet 
werd gelaten om de Europese samenwerking in de 
toekomst vruchtbaar op ie voeren. De verdere ont
wikkeling zal uitwijzen of Europa te Chequers een 
aanloop heeft genomen om een historische datum 
t.? schrijven in zijn geschiedenis. De ondertekening 
door Jobert en Douglas-Home van een verdrag 
voor de bouw van de veel besproken kanaaltunnel 
is alvast een positieve gebeurtenis. Aan die tun
nel schrijft men een psychologische, specifiek 
Europese betekenis toe. Maar voorlopig is het 
wachten op de voltallige konferentie van de Negen 
te Kopenhagen. 
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Het verschijnen van het eerste deel van de 
Encyklopedie van de VB door de uitgeverij 
Lannoo op het getouv/ gezet, enkele jaren 
geleden reeds is een belangrijke gebeurte
nis voor de historiografie van de VB. Het is 
lange tijd maar treurig gesteld gev/eest met 
het bestuderen van de VB. Aan onze univer
siteiten is het onderwerp steeds « taboe » 
geweest. Daarin is gelukkig maar de jongste 
ti jd een grote kentering gekomen en de be
langstelling voor de VB is sedert enkele jaren 
enorm toegenomen. 

Het is dan ook met een grote voldoening 
dat men het verschijnen moet begroeten van 
een wetenschappelijk werk dat een leemte 
vult en grote diensten zal bewijzen. Voor al 
wie zich interesseert voor de geschiedenis 
van de VB kan en zal dit naslagwerk veel 
tijd en moeizame opzoekingen besparen. 

Naar onze opvattmg moet een dergelijke 
encyklopedie over zoveel mogelijke « tref
woorden » of onderwerpen een beknopte, 
maar betrouwbare informatie verschaffen, 
met verwijzing naar hetgeen reeds over het 
onderwerp gepubliceerd werd. Het nut van 
dergelijk werkinstrument moet niet onder
streept worden, wanneer men uit ervaring 
weet hoe moeilijk het dikwijls is juiste gege" 
vens te bekomen over personen, organisa
ties, persorganen, gebeurtenissen en feiten. 

Deze Encyklopedie zal slechts aan haar 
doel beantwoorden in zover zal blijken dat 
de informatie die verstrekt wordt inderdaad 
betrouwbaar is en zo volledig mogelijk. 

Nu is het zo dat voor een aantal onder
werpen, die nog niet of onvoldoende bestu
deerd werden, de informatie schaars is en 
gebrekkig. Dit is niet te vermijden of men 
zou nog vele jaren moeten wachten. Het 
komt er juist op aan de «status quaestionis» 
te geven, wat dan een aansporing kan zijn 
tot verdere bestudering van wat nog onvol
doende of helemaal niet gekend is. 

Wanneef voor dergelijk groot opgezet werk een 
beroep gedaan wordt op een ganse schaar mede
werkers kan men er zich ook aan verwachten dat 
niet alle bijdragen op hetzelfde peil staan en even 
waardevol zijn. 

Het zal wel blijken dat er zwakke bijdragen zijn, 
te oppervlakkig, niet voldoende gestoffeerd, niet 
helemaal betrouwbaar. Laat ons aannemen dat 
ook dit onvermijdelijk was tenzij men de publi-
katie steeds weer zou verdaagd hebben. 

De bedoeling moet o.l. thans zijn dat zoveel 
mogelilk lezers de onjuistheden zouden signaleren, 
nieuwe of aanvullende informatie zouden bijbren
gen en dat een permanente redaktie dit alles zou 
verzamelen en rangschikken, kortom dat met de 
publlkatle het initiatief niet als afgesloten zal be
schouwd worden. Het ideaal zou zijn dat over 
enkele jaren een nieuwe, verbeterde en aangevulde 
editie zou kunnen verschijnen Deze wens maq niet 
beschouwd worden als een kritiek het weze be
klemtoond dat wij hier staan voor een helano /'''e 
en uiterst verdienstelijke prestatie wanneer men 
het werk in zijn geheel beschouwt. 

ntof allppn frefwft«rH(>n 

Deze encyklopedie bevat dus, altabetisch ge
rangschikt, een groot aantal trefwoorden Er zi|n 
echter ook een aantal omvangrijker bijdragen opge
nomen die meer uitvoerig bepaalde thema s behan
delen en die als het ware de opzet nog verruimen. 
Om een idee te geven van deze thema s vermelden 
we de Beeldende Kunst en de VB de Literatuur 
en de VB , de Historiografie van de VB de Kerk 
en de VB ; België Vlaanderen , de Kommunis-
tische Partij en de VB , de Katholieke Partij en de 
VB ; de Liberale Partij en de VB ; ook een uitvoe
rige bijdrage van Prof dr. F. Petri over Duitsland-
Vlaanderen 

Het IS goed dat aldus bepaalde aspekten die 
anders slechts terloops behandeld worden — of 
verwaarloosd — In het licht gesteld worden Be
langrijk IS ongetwijfeld ook de inleidende bi|drage 
van dr Willemsen . een beknopte geschiedenis 
van de VB. 

Een Encyklopedie 

van de 

Vlaamse Beweging 

kontrast 

Het kontrast met de hier door ons besproken 
inleiding van Max Lamberty voor het boek < De 
Vlaamse Opstanding • Is treffend. Hier staan wij 
voor een wetenschappelijke bijdrage van hoog 
gehalte, waarin de auteur poogt een objektief en 
evenwichtig beeld te schetsen, rekening houdend 
met de resultaten van de reeds gepubliceerde stu
dies. Deze inleiding is een belangrijk synthetisch 
overzicht van de huidige stand van de historiogra
fie van de V.B., alvast voor de periode gaande tot 
de tweede wereldoorlog. Want voor de tweede 
wereldoorlog en de daaropvolgende periode tot 
heden moet men wel vaststellen dat hierover nog 
maar bitter weinig gepubliceerd werd en dat de 
wetenschappelijke bestudering van deze periode 
nog moet beginnen. Wlllemsen heeft een poging 
gedaan om deze leemte te vullen. Hij zelf zal 
ongetwijfeld de eerste zijn om te beseffen dat zijn 
overzicht voor deze periode vooralsnog « voor
lopig > is. 

Het Is daarbij wel goed dat dit stuk geschreven 
werd door een ter zake bevoegde Noord-Nederlan
der omdat hij uiteraard minder dan een Vlaming 
kan verdacht worden van eenzijdigheid of voorin
genomenheid. 

Men hoeft niet altijd volledig akkoord te gaan 
met de zienswijze van de auteur, maar het is dui
delijk dat de auteur over argumenten beschikt om 
zijn zienswijze te staven. Alleszins beantwoordt 
dit Beknopt Overzicht aan wat als inleiding voor 
dergelijk werk mag verwacht worden : In de eerste 
plaats een « status quaestionis » van de histo
riografie van de VB nu. 

tekortkomingen en fouten 

Bij het doorbladeren van dit lijvig boekdeel, dat 
niet te overvloedig maar met interessant archief
materiaal geïllustreerd is, en het lezen van enkele 
artikelen kunnen reeds onmiddellijk een reeks op
merkingen gemaakt worden. 

Het moet toch de bedoeling zijn In dit gespeoia-
lizeerd werk in de korte levensbeschrijvingen voor
al datgene te signaleren wat ergens van belang 
kan zijn voor de geschiedenis van de VB. 

In de biografische nota over Achille Van Acker 
zou wel mogen vermeld worden dat hij eerste 
minister was toen dr. August Borms gefusiljeerd 
werd. 

Waarom in het artikel over Paul F. Beeckman 
stilzwijgend voorbijgaan aan de oorlogsperiode en 
verzwijgen dat hij Rijkskommissaris voor Prijzen 
en Lonen geweest is, wat toch weer niet zonder 
belang is in verband met de politiek van het VNV 
in de sektor van de administratieve kollaboratie 
en hetgeen men genoemd heeft « de greep naar 
de macht ». 

Arbeidsorde heeft niet opgehouden te bestaan 
met de kapitulatie van mei 1940. Het heeft nog een 
rol gespeeld, waarover we niets vernemen. 

Het Algemeen Nederlands Verbond verdient on
getwijfeld een uitvoeriger behandeling : het heeft 
een belangrijke rol gespeeld, o.m. In de periode 
die de eerste wereldoorlog voorafging. 

Erg teleurstellend is de zeer korte bijdrage, 
gewijd aan de zo belangrijke figuur van Peter 
Benoit, wellicht de grootste Vlaming van de 19e 
eeuw, naar het oordeel van dr. Elias. Hij was nog 
wat meer dan komponist, zijn geschriften, zijn 
Vlaams-nationalistische opvattingen, de optiek 
waarin hij streefde naar een Vlaamse muziekschool, 
over dat alles moest informatie verschaft worden. 
Dit artikel is eenzijdig en onvoldoende. Er wordt 
niet eens vermeld dat Fritz Van den Berghe jaren
lang als tekenaar meewerkte aan het extreem-
vlaamsgezinde blad « Reinaert ». 

Brocqué moet zijn Bocqué. 

Jules Dhondt was nog wat meer dan hetgeen we 
hier over hem te weet komen. Niet alleen zou het 
interessant zijn iets meer te vernemen over de 
verwezenlijkingen van deze self-made man die zich 
zelf opgewerkt heeft tot een groot-industrieel, doch 
er mag toch wel vermeld worden dat hij een over
tuigd Vlaams-nationalist was, een vriend van Elias 
en Staf de Clercq, dat hij voorzitter was van de 
dr. Reimond Tollenaere Stichting, dat hij aanwezig 
was bij het overlijden van Staf de Clercq, dat hij 
een rol gespeeld heeft in de Landbouw- en Voe-

m 

dingskorporatle, enz... Het gaat niet op, Hft een 
zekere schroom voor wat tijdens de oorlogsjaren 
gebeurd Is onvolledige Informatie te verschaften. 

Het Is onjuist dat Edmond Van Dieren na zIJn 
uiteindelijke vrijspraak < in het politieke leven 
geen rol meer gespeeld heeft ». Bij da verkiezingen 
van 1949 heeft Van Dieren zich te Brussel kandi
daat gesteld ; hij is nog als spreker opgetreden 
op de eerste landdag van de Volksunie. 

Wat Frantz Van Dorpe betreft is de voorstelling 
van zijn houding na de kapitulatie en gedurende 
de eerste maanden van de bezetting zeer betwist
baar aan de hand van de artikelen die hij toen In 
« Hier Dinaso ! » geschreven heeft. 

Het gaat ook niet op In het artikekover Max 
Lamberty te verzwijgen dat hij en zijn broer aan de 
vervlaamste Hogeschool van Gent gestudeerd heb
ben tijdens de eerste wereldoorlog en Md waren 
van het aktivistisch « Gentsch Studentenkorps ». 
De zin : « Deze studie moest hij In 1914 door de 
oorlog echter afbreken en daarna heeft hij ze door 
verscheidene ongunstige omstandigheden niet ter
stond hervat, » is nietszeggend en verbergt de 
juiste informatie. Deze is niet zonder belang, o.m. 
omdat de moeder van Max en Robert Lamberty 
de zuster was van Lodewijk de Raet, die plots ge
storven was in het begin van de bezetting. Van 
aktivistische zijde is steeds beweerd dat zij meen
de te handelen in de geest van haar overleden 
broer, wanneer zij haar beide zonen naar Gent 
stuurde. 

Over de rol van Victor Leemans in de koilabo-
ratlepolitlek van het VNV wordt stilzwijgend heen 
gegleden. Dit gaat niet op omdat hij een van de 
belangrijkste figuren geweest Is en de VNV-poll-
tiek op belangrijke momenten sterk beïnvloed 
heeft. 

Te betreuren is het ontbreken van een biogra
fische nota over een niet onbeduidende en ver
dienstelijke figuur als Liesenborghs. 

Wat graaf Lippens betreft mocht ook wel ver
meld wordei\ de rol die hij gespeeld heeft na de 
kapitulatie : zijn plan een nieuwe regering te vor
men en zijn gesprekken o.m. met Elias, Romsée en 
Borginon. 

Dit zijn slechts, lukraak, enkele kritische opmer
kingen. Het is vanzelfsprekend dat een werk als 
dit vatbaar is voor aanvullingen en verbeteringen. 

ruime verspreiding gewenst 

Deze Encyklopedie is met alleen zeer nuttig voor 
al wie zich bezig houdt met het bestuderen van de 
VB. Het is een rijke bron van inlichtingen voor 
iedereen die belangsteling heeft voor de VB en ik 
meen dat de VB voor ons volk zo levensbelang
rijk geweest is dat alle Vlamingen er zich zouden 
moeten voor interesseren 

Men kan slechts wensen dat dit werk een zeer 
ruime verspreiding zal kennen en aldus aanzienlijk 
bijdragen tot een betere kennis van onze volks-
strijd Een voordeel is het dat men dit omvangrijk 
boek met ineens hoeft uit te lezen, men kan het 
op elk verloren ogenblik ter hand nemen, hier en 
daar een artikel lezen en zijn kennis verrijken zon
der grote of tijdrovende inspanning. Het is een 
publlkatle die thuishoort in alle bibliotheken in 
Vlaanderen. 

WIJ moeten de uitgeverij Lannoo ten de redak
tie) gelukwensen met dit initiatief dat zoveel moeite 
gekost heeft Het resultaat loont ruimschoots de 
moeite Evenwel hopen wij dat het tweede deel zo 
spoedig mogelijk zal verschijnen en dat de termijn 
die m het vooruitzicht gesteld werd (over een jaar) 
kan ingekort worden. Want deze encyklopedie 
moet volledig zijn om ten volle bruikbaar te zijn. 
Nu dit eerste deel verschenen is zal de leemte des 
te meer aangevoeld worden, die zal blijven bestaan 
zolang ook het tweede deel niet verschenen is. 

f. van der eist. 
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VLAAMSE SGHILDERSWEELDE 
teevee 

« Knotwilgen » een krachtig 
doek van Rik Slabbinck, mo
menteel te gast in de « Galene 
Albert I », Magdalenastraat 45 
te Brussel (vlakbij het Cen
traal Station). 

Rik Slabbinck is een vaste 
waarde in de hedendaagse 
Vlaamse schilderkunst : hij 
heeft « poot » (zoals de schil
ders zeggen) en hij is vooral 
een gloedvol kolorist. Hoewel 
hij al i^roeg in de beweging 
stond (o.a. met de Jeune Pein-
ture Beige, waarin hij zich 
trouwens niet thuisvoelde) 
werd hii door Brussel pas laat 
ontdekt en dan ontstond er 
een maandenlange Slabbinck-
rage in onze « capitale ». Zijn 
zonnig-schaterend koloriet had 
ook de Bruxellois (en de Brus
selaar) veroverd, zonder dat 
ze inzagen dat achter deze blij
de kleurengloed een ietwat 
melancholische ernst schuil
gaat. 

Deze bescheiden man-met-zil-
vergrijze-kuif huwde onlangs 
zijn zoon uit aan de dochter 
van vice-goeverneur Cappuyns. 
Om maar te zeggen dat deze 
« zwijger » een bewust Vla
ming is, ook te Brussel. De 
oudleerling van Permeke is nu 
zelf een erkende grootheid van 
de Vlaamse schilderkunst (de 
prijzen die zijn werken op vei
lingen halen liegen er trou
wens niet om). Zijn recentste 
werk, kloek van opbouw, kunt 
U gaan bekijken in bovenver-
noemde galerij te Brussel tot 
en met 28 november 1973. (re). 

ons feuilleton (40) 

eer 
Vlaanderen 
vergaat 
door JOZEF SIMONS 
De oudstrijders, zwaar dronken, maken van hun feest een ware braspartij. Door de 
not̂ *̂ elen van Laardonk werden de onvermijdelijke redevoeringen gegeven en zelfs 
de stotterende pastoor, die er eerst tegen was, meent zijn woordje te moeten geven. 
Het komt zelf tot een zwaar dispuut tussen hem en de brouwer. Ten huize Jan 
Broeckx wacht men op de aankomst van Clara. 

zevende hoofdstuk HET TESTAMENT 

Eerst was er een aarzeling on^ 't on
gewone van 't gebeuren. Doch toen de 
banken werden weggeschoven en de 
brouwer, met het toestemmend hoofd
knikken van de burgemeester, het 
mooiste meisje uit de hoop haalde om 
de dans In te zetten, begonnen op de 
stond de voeten te schuifelen, paren 
vonden elkaar, en in een ommezien 
danste heel de zaal schottisch, en zon
gen ze mee met het rumoerend orgel : 

Ho la la, 
In 't park van de nachtegaal, 

Ho la la. 
En Ik maak proces-verbaal ! 

Lang kon de pastoor het niet volhou
den. Daar alleman danste en niemand 
meer luisterde dan de kleine jongens, 
bij wie de schoolmeester verbouwe
reerd in zijn haar te krabben stond, 
maakte hij dat hij door een achterdeur
tje weg kon. 

De geest van de oude danszaal was 
opnieuw over de hoofden komen geva
ren. De kleinste poos duurde te lang. 
In koor zongen dansers en niet-dan-
sers mep : 

Heure rok zit scheef, 

Heure hoed valt af. 

En heur jakske dat is gescheurd... 
De schooljongens feepten op hun noe-
nekes, de Heilige Antonius lachte te
gen zijn varkentje dat een piottenmuts 
op had gekregen ; de Heilige Ambro-
sius hadden ze een kleine driekleur 
te zwaaien gegeven, en die scheen er 
nog zo fier méé ! 
En de kraan werd in de volle ton dub-
bc' gersten geslagen, de paren dans
ten onvermoeibaar, en het orgel bleef 
maar doorzingen : 

Wat is er met die arme meid 

In 't park toch gebeurd 1 

Toen de tram stopte, en Jan al dade
lijk een wit zakdoekje tegenwuiven 
zag, waren opeens alle sombere ge
dachten weggewuifd. 

„ Hoe maak je 't ? ". 

„ En jijzelf ? ". 
Warm was haar handje, zonnig haar 
glimlach, haar stem één melodie. Hoe 
straalde Clara, jeugdig-mooi ! 
Laten de doden de doden begraven, 
laat het verleden 't verleden zijn, de 
toekomst schitterde als een toverland-
schap in het licht der opgaande zon. 
Het was een klein halfuurtje gaan van 
't station tot even buiten 't dorp. waar 
Gommer, Jans stiefvader, nu als op
zichter woonde in 't nieuwe huisje dat 
Baron van Laar had gebouwd, voor zijn 
Limburgse rentmeester, voor mijn
heer Jordens, die ook aan de IJzer 
moest gaan sneuvelen ! 

Er was veel volk op de baan ; uit gans 
de omtrek kwamen de mensen naar 
Laardonk afgezakt om er van de dans
gelegenheid mee te profiteren. 
Jan en Clara moesten aanhoudend uit
wijken voor bellende fietsers. 
,, Hier beginen de bossen al van de 
Donk " 

De dalende zon zette het herfstgoud 
van de beuken In vuur en vlam. 

„ Herinnert ge u Florlmond van Laar 
nog, niara ? ". 

„Of ik ! Dat is een jongen om nooit 
te vergeten. Jan I... Ik zie hem nog 
zitten op die vergadering. Met wat n 
gloed sprak hij I Geen ijdele woorden. 
Zo woord, zo daad. Hij zou gehandeld 
hebben zoals hij sprak. En hij sprak zo 
overtuigend dat ik mij aangetrokken 
voelde om aanstonds mee te gaan. Gij 
waart ertegen, Bert ook — de ande
ren, noch vlees noch vis. Ik heb daar 
later nog dikwijls over nagedacht... 
Hadt gij allen zijn raad gevolgd, Vlaan
deren zou er nu zo geheel anders heb
ben voorgestaan I Hij alleen, dunkt 
me, heeft klaar gezien ". 
Jan voelde zich klein worden. 

Overal vervolgde hem het spook van 
Florlmond ! De geest van hem die 
had klaargezien — maar daar lag niet 
het grote verwijt, — de geest van de 
man vooral, daadvaardig, uit één stuk, 
die nooit de kompromissen zou geslo
ten hebben, waaraan hij zelf schuldig 
was ; die nooit zou verdragen hebben 
al wat hij zich vandaag had laten wel
gevallen. 

„We zullen op een nieuwe kerf moe
ten beginnen — of liever voortwikke-
len langs lijnen van geleidelijkheid en 
wettelijkheid... ". 

„Veel te schone woorden, Jan, veel 
te schone woorden , ". 
Opeens greep Jan haar arm met meer 
tederheid, en zei zo heel innig ; 

„Gaan we nu kibbelen over de Vlaam
se Beweging, Clara ? ". 
Clara glimlachte, doch keek hem niet 
in zijn ogen. Jan voelde dat er als een 
donkere schaduw tussen hen beiden 
schoof. 

Ze spraken verder over wat anders, 
over hun belder thuis, bang, allebei, 
die eerste snaar weer aan te raken. 
Jan keek naar haar op, als naar de 
geest van Vlaanderen — dezelfde 
geest die Florlmond bezielde — en die 
over hem niet tevreden was. 
In gedrukte stemming traden ze het 
huizeke van Jans stiefvader binnen, 
Toke en Gommer, van stonde aan zeer 
met haar glimlach ingenomen, waren 
ogenblikkelijk in de weer om het die 
lieve Brugse juffrouw, de toekomstige 
vrouw van hun zoon, de advokaat. in 
alles naar de zin te maken. 

De koffietafel werd gedekt, en aan het 
over-en-weer vertellen tussen Clara 
en Toke scheen nooit een einde te 
zullen komen. 

Toen de avond gevallen was. stelde 
Toke voor, dat ze nu een toertje zou
den maken door het rorp om het fees
tende volk te zien en de kermis. Daar
bij. Jan moest zich vertonen, hij, de 
officier, op Hit vaderlands feest van 
de soldaten I 

(Vervolgt) 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 

BRT 1 
0 13U.30 : Haïti, parel van de Antillen, Ra-

portage. 
9 14U.25 : Limburgse verhalen vai, een 

Turk. Enquête 
O 14u,35 : De vijfduizend vingers van dr T. 

Gezinsfilm. 
O 16U.00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Star Trek. 
O 18U.5Ü : Wikken en wegen. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
9 20U.10 : Reinaard de Vos. 8-delige pop-

penfilmreeks (Ko-produktle met Nederland 
en Zuid-Afrika). 

O 20U.35 : August, August, August, Clrkus-
voorstelling door KNS-Antwerpen. 

O 22U.55 : TV-nieuws. 
BRT 2 
• 18U.55 : Zoniën. Het rijke verleden van 

vroegere tijden tot de 19e eeuw. 
O 20U.3C : Melotrio. Muzikale kwis. 
• 21U.35 : Echo. 
O 22U.05 : Mannix. 

ZONDAG 25 NOVEMBER 

BRT 1 
O IOu.30 : Eucharistieviering vanuit Oesssl. 
O 14U.30 : Voor boer en tuinder. 
O 15U.00 : Professor Balthazar. 
O 15U.05 : Binnen en buiten. 
O 17u,15 : Rond de kiosk. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
C 18U.20 : Sportreportage. 
% 18U.46 : Survival. Dokumentaire. 
O 19U.13 : Butler en kok. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19u,45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend, 
O 20U.25 : Een avond in de 18e eeuw. De 

wiskunstenaars of « 't Gevluchte Juffer
tje ». Toneel. 

• 21U.15 : Echo. 
9 21u35 : Ten huize van. Ten stadhuize bij 

mr. Jan-Baptist Verlooy, maire van Brus
sel op 25 mei 1795. 

O 22U.05 : Horizon, Wetenschap en techniek. 
O 22U.40 : Koncert in Sint-Goedele. BRT-ka-

merorkest, 
O 23u,05 : TV-nieuws. 

MAANDAG 26 NOVEMBER 

BRT 1 
O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant, 
O 18U.05 : De woudlopers. 
9 18U.30 : Sahel, Film over de internationale 

hulpaktie aan dit geteisterd gebied. 
O 18u,47 . Volksuniversiteit. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
9 20U.10 : Een land zoekt zijn evenwicht. 
O 20U.40 : De haaien van de grootstad. So

ciale speelfilm. 
O 22u,35 ; Vergeet niet te lezen. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 

DINSDAG 27 NOVEMBER 

BRT 1 
O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O ISu.OO : Fabeltjeskrant, 
O 18U.05 : Het grote koraalrif. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19u,05 : Kijk en kook. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Bartje. 
0 21U.05 : Huwelijk en gezin. 
9 21u55 : Dokumentaire. 
O 22U.45 : TV-nieuws, 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 

BRT 1 
O 16u,30 : Jevanjong. 
O 17U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.53 : Volksuniversiteit. 
O 19U.20 : Politieke tribune. CVP. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : 20 jaar televisie. Heruitzending. 
O 23U.25 : TV-nieuws. 
BRT 2 
9 18U.53 : De wilde honden. Dokumentaire. 
O 20U.35 : Mary's magazine 
% 21U.25 : Konfrontatie, 
O 22U.10 : Horen en zien. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 29 NOVEMBER 

BRT 1 
14U.00 
18U.00 
18U.05 
18U.30 
19U.10 
taire. 
19U.45 
20U.10 
20U.40 
21U.25 

O 22U.05 
dachte. 

O 22U.35 

O 
O 
O 
O 
• 

O 
O 
• 
O 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Black Beauty, 
Jonger dan je denkt. 
Uit de dierenwereld. Dokumen-

TV-nieuws. 
De Dick Emery-show. 
Mime Frederik. 
Première. 
Gastprogramma. De liberale ge-

TV-nieuws. 

VRIJDAG 30 NOVEMBER 

BRT 1 
O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 • Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Bobek en Lolek. 
O 18U.15 : Verkeersveiligheid. 
O 18U.20 : Volksuniversiteit. 
O 18u,50 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.03 : Katoliek - godsdienstige uitzen

ding 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Sam. 
9 21U.0O . Panorama. 
O 21U.45 : TV-nieuws. 
% 21U.55 : Filosofie en maatschappij. Ge

sprek met prof. dr. L. Vanderkerken s.j. 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDEbbUb 

OOK NAAR MAAT 
RICO-KLEDING VERMEESCH 
Sle«nhouwer«vest, 52 Antwerpse T»t. 03.3^35.83^ 
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niet zo kwaad bedoeld ? 

Wij lezen in onze krant dat Raoul Lambert 
zinnens zou zijn een proces in te spannen 
tegen de in België verblijvende Nederlandse 
joernalist Jan Wintraecken. Dit omdat Jan 
wat minder fraaie woorden had gebruikt in 
verband met de Brugse voetballer, èn — wij 
hadden de indruk dat de krant dit het ergste 
vond — de voetbalkwaliteiten van Raoul in 
twijfel had getrokken. Het is niet de eerste 
keer dat men zich hier in België nijdig maakt 
om uitlatingen van Jan Wintraecken. Wij 
kennen Jan Wintraecken persoonlijk, en wij 
lezen hem graag. Wij zijn bovendien jaloers , 
op zijn taalvaardigheid. Nu hebben wij per-
soonlijk de indruk dat het precies die ver
bluffende taalvaardigheid is die Jan Wintrae-
ckne, wij zouden bijna zeggen uit stilistische 
overwegingen, al eens woordjes doet gebrui-
kon die ons, ietwat trager herkauwende 
Vlamingen, wat zwaarder op de maag liggen, 
maar die hijzelf niet zo kwaad bedoelt. Als 
wij van Raoul waren, wij gingen liever eens 
praten met Jan, en dan zou de kans groot 
zijn, denken wij, dat alles opgelost is bij een 
stevige (Hollandse) borrel. Het gaat hem 
hier toch maar, dachten wij, over de ge
voelswaarde van woorden. 

slecht voorbeeld 

Hawel, wat krijgen we nu ? Gaat het werk
volk van een aanbeden sportidool nu al gaan 
staken zoals het werkvolk van een simpele 
oliemagnaat of vulgaire fabrikant ? Lezen 
wij niet dat de sparring-partners van de 
wereldkampioen boksen half-zwaar, de Mexi-
kaan José Napoles, der • den blok » hebben 
afgelegd ? Een week dan nog voor hun teer-
geliefde baas naar Parijs moest om er voor 
de zoveelste keer zijn titel en Mexiko's 
nationale eer te gaan verdedigen. En waar
voor staken de . heren • ? Om opslag. Kan 
het laag-bij-de-grondser ? Wij delen de ver
ontwaardiging van degenen die José aan
bidden, en laken luid de wilde stakers. 
Temeer omdat zij véél verdienden voor hun 
onbenullig bedrijf. Bijna tweehonderd frank 
per dag. Zeg nu zelf, is dat slecht betaald 
om enkel maar uw kop tot moes te laten 
kloppen ? Anders moeten sparringpartners 
uiteraard niet doen, want de vedette mag 
niet gekwetst worden vanzelfsprekend. Wij 
geloven dat de stakers hier een slecht voor
beeld gaven. Wij hopen dat de Mexikaanse 
overheid haar plicht zal begrijpen. 

bedenkelijk 

Dit is zo het moment dat de extra-sportieve 
firma's hun publicitaire rennersploegen mm 
of meer definitief samenstellen (binnen en
kele weken begint men al te praten over 
transferten naar andere ploegen) Eerste 
vaststelling : Flandria wordt een Franse 
ploeg, Molteni blijft een Belgische. Vier Bel
gische ploegen staan vast : Molteni. Munck-
Becks, Watney's, IJsboerke (tegen 9 verle
den jaar). Daar kunnen bijkomen Goldor (nog 
in beraad) en een nieuwe ploeg van Ton 
Vissers (als het lukt). Dus verminderde be
langstelling. De vier ploegen worven zowat 
60 Belgische renners aan. Blijft Goldor in 
koers, en slaagt Vissers, dan komen er daar 
wellicht nog enkele bij. In buitenlandse ploe
gen werden al een 30-tal Belgische renners 
opgenomen. Op dit ogenblik zijn dus pak-weg 
100 Belgische beroeprenners zeker van werk 
volgend jaar. Dit op een totaal van iets meer 
dan 200 Anders qezeqd voor m°er dan de 
helft was wielrennen een beroep. 

maat voor niets 

Uit Engeland komt het bericht dat een sis-
teem zou zijn ontwikkeld, dat zou toelaten te 
achterhalen of iemand al dan niet bijkomende 
dozissen hormonen nam. Met weet dat de 
behandeling met hormonen een veelgebruikt 
middels is om de prestaties van de sportlui 
(en van anderen, maar die interesseren ons 
niet in dit sportrubriekje) op te voeren. Een 
handig middeltje bovendien, want tot dusver 
niet op te sporen Terloops weze vermeld 
dat een hormonenbehandeling niet zonder 
riziko's is, en dat zij dus, zo dachten wij, 
moeilijk goed te praten is als ze alleen een 
doel van geringe waarde, zoals wat sport-
gloriol, beoogt. Toch denken wij dat, voor 
wat de sport betreft, deze Britse uitvinding 
ook een maat voor niks zal zijn, net als 
andere alle revindikatieve anti-dopingsmaat-
regelen Zodra er vedetjes betrapt worden 
zal men komen zeggen dat hormonen on
schadelijk zijn, dat de sporen aksidenteel 
aanwezig zijn, dat het onderzoek niets be
wijst. Of men zal doodgewoon zijn toevlucht 
nemen tot weer andere produkten. die een 
tijd lang niet kunnen opgespoord worden. 
Het is duidelijk : er is maar één^oplossing, 
namelijk de overtuiging mét alle konsekwen-
ties voor het gedrag dat sportprestaties te 
onbelangrijk zijn om riziko's te wettigen. 

toekomst ? 

0-0 EN TOCH VERLOREN! 

i*:.-'*-ï2: •i„_z « 

Fazen uft de Nederland-België : Piot met een karpersprong en 
klemvast onder het waakzaam oog van Vandendaele en een 
tekortschietende Cruyff. Piot ligt gekwetst en wordt verzorgd, 
' tovenaar . Goethals maakt van de gelegenheid gebruik om 

Van Binst wat toe te fluisteren. 

voefballende fietsers 

Zaterdagnamiddag, ging de . match van de eeuw . (weer 
eens I) door op het voetbalveld van VV Boechout. Een voetbal
ploeg van enkel wielrenners, met Eddy Merckx als aanvoerder 
nam het op tegen een team van Ocana. Voor meer dan driedui
zend supporters, het kleine veld kon onmogelijk alle kijklustigen 
slikken, speelden beide ploegen een vrij behoorlijl<e match. • 

Het had heel wat voeten in de aarde vooraleer de wedstrijd 
kon beginnen. Honderden mensen, vooral jongeren, overspoel
den het terrein, de enige kans waarnemend om van zoveel vedet
ten tegelijk, een handtekening los te peuteren. 

De opbrengst van de match gaat naar de inrichters van een 
wielerwedstrijd, die volgend jaar een grote wielerkoers te 
Boeckhout zullen inrichten. 

Bij het eindsignaal begon de stormloop naar handtekeningen 
opnieuw, zodat het een hele poos duurde eer de laatste vedette 
veilig en wel, de kleedkamers bereikte. Of er na de wedstrijd 
een dopingkontrole was weten we niet ! 

De helft van de Belgische beroepsrenners 
zonder werk. Als het in het buitenland het
zelfde gaat zijn, blijven er volgend jaar in 
heel Europa zowat 250 beroepsrenners over. 
Het wordt dus wel een bijzonder kleine, mar
ginale groep. Klein genoeg ook gemakkelijk 
te besturen, vooral omdat ze nog eens ge
groepeerd zijn in een tiental ondernemingen, 
en geschaard rond enkele zogezegde kop
mannen, leder zijn mening natuurlijk, maar 
wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen 
dat de zakelui, wien het om publicitaire be
langen te doen is die dik in de miljoenen 
lopen, zo'n gemakkelijk te hanteren groepje 
in de koersen zo maar zouden laten betijen. 
Het ligt toch voor de hand dat afspraakjes 
van - ik win hier, en gij dsar, en wij varen 
allebei wel » in dat kleine rondtoerende cir-
kusje maar al te gemakkelijk zijn. Ze zouden 
ezel zijn als ze het niet deden. In één woord, 
wij denken dat de sportieve waarden de berg 
zullen afgaan naarmate er minder koereurs 
komen. 

kwestie prioriteit 

Jaak Lecoq beklaagt er zich over in zijn krant 
dat het plaatsen van de lesuren van de za
terdagvoormiddag naar de woensdagnamid
dag — dit om brandstof te sparen — alweer 
een onsportieve oplossing is. Waar de kin
deren tot dusver tijdens de woensdagnamid
dag aan sport konden doen, zullen zij voor
taan, wie weet voor hoe lang, tot tegen de 
avond gekweld worden met allerlei geleerde 
en nutteloze dingen. Wij kunnen de Jaak een 
beetje volgen, al denken wij dat hij toch 
geen te grote idee moet hebben van de 
sportaktiviteiten der jeugd op woensdagna
middag. Waar wij hem minder kunnen vol
gen is in zijn bewering dat de sporthuma-
niora zo'n verbluffende rezultaten oplevert 
te Boom. Let wel, wij betwisten helemaal 

- niet dat zo'n sporthumaniora niet op haar 
plaats zou zijn in het moderne onderwijs. 
Maar al van rezultaten spreken, dat lijkt ons 
toch wat gauw. Vergissen wij ons als wij 
denken dat de sporthumaniora te Boom nog 
maar een paar maanden oud is ? Tenzij na
tuurlijk het principe zou gelden, zoals wel 
eens beweerd wordt, dat onderwijsexperi
menten de enige experimenten zijn die al 
op voorhand geslaagd zijn. 

Onze foto Merckx vangt een bal op voor een goedspelende 
De Vlaeminck. 

de ronde 

Met het oog op uw algemene kuituur, beste 
vrienden en vriendinnen, wordt het tijd een 
en ander op te steken over de ronde van 
Frankrijk 1974. Van nu af het onderwerp in 
de betere society-kringen. In de eerste 
plaats : als Merckx daartegen nog koerst, 
IS het mogelijk dat hij meerijdt in de ronde. 
Bericht dat alle ware Belgen een troost zal 
wezen in deze droeve tijdens van benzine-
schaarste en -duurte. De ronde zal waar
schijnlijk 22 ritten tellen, min of meer, en 
starten op 26 juni (voorstelling), 27 juni 
(proloog) en 28 juni (echte start). Het eerste 
ritje zal maar kort zijn, wat 's avonds moet 
heel de santeboetik naar Engeland gesjouwd 
worden, waar 's anderdaags ook een kort 
ritje gereden wordt, vooral niet te lang opdat 
men nog tijd zou hebben om alles terug 
over het water te brengen. Dan zou men 
er voorgoed aan beginnen, want dan komt 
men in het rijk der Belgen. (Vervolgt) 

het kon niet zijn 

« Wij - moesten v^innen met onze nationale 
voetbalploeg in Nederland, wilden wij — nor
maal — deel uitmaken van de groep na
tionale ploegen die volgend jaar in Duits
land de einderonae van het wereldkampioen
schap betwisten. Het heeft niet mogen zijn. 
Een ramp vinden v^ij het met. Hoogstens een 
geldelijk verlies voor de bond en misschien 
voor de spelers. Maar vermits die hier in 
België zeker niet te klagen hebben .. Ieder
een heeft zijn best gedaan, zullen wij maar 
zeggen De gazetten hebben over de match 
van verleden zondag « petrol » gegeven als 
nooit tevoren. Sedert 1830 is er nooit meer 
zoveel kwaads verteld over de . Ollanders . 
als verleden week. Het Koninkrijk België 
werd voor die match klaargestoomd als gold 
het de verovering van Mars. Er werd zo
waar een soortement nationale . Kop Belgl-
que - uit de grond gestampt. Het heeft al
lemaal niet mogen baten. De nuchterheid 
van de « vreselijke » Hollandse coach heeft 
het gehaald op de « zwans • van onze Mon-
ne. Misschien raken wij nog te Munchen 
als er hier en daar een Oosteuropese ploeg 
moest - passen -. En moest dat niet het ge
val zijn. dan praten wij wel over wat anders. 
Het was toch twee keer 0-0 hé I 

« WIJ »-lexers hebben een boon 

voor « W I J «-adverteerders 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen ; Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
TeL (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

Tel. (09)22.45.62 

m _ Vlamingen, 
• A f "''"^ GRATIS ADVIES 
\^LM voot uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkje Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 fot 18 u. ('» zaf. gesiel.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakr met ons 1 

VERGUNNING ->r. 1185 - Kat. A 

EKSKLUZIEF : CRUISE IN DE CARAÏBEN 
met vluchten via New York. 
Wekelijks vertrek vanuit Zaventem. 
's Vrijdags vanaf 21-12 tot 27-4 

i f u c ï t ' n r J S r a g a o . ' ' * ^ - - " ^ ^ -A -s te rdam-New York ; verbindings-

2e dag zaterdag : 's Morgens, aankomst op Curacao en vervoer naar de 

3e dag zondag : op zee. 
4e dag maandag : aankomst te San Juan 

f vo iS l . '^'"^'^^^ '' '^ '" '^'^^S^' aankonist te Guadeloupe. Afvaart 's 

^ tn r^^^^' ï f ̂  • n^"'^°"ist te Barbados. Afvaart 's avonds. 
7e dag donderdag : s morgens aankomst te Grenada 
8e dag vrijdag : La GuaTra. 

^ o V d ^ S a l : o p t e " ' * °' """'''''• ^ ' ' ' ^' '^ •^^'^ ^^9 " " i ^ - " 
11e dag maandag : aankomst te San Juan. 
12e dag dinsdag : 's morgens, aankomst te San Thomas. 

]lt tn r ' n T ^ ^ ^ • ^ . ' ^ ^ T " ^ * ° * '^ namiddags te Martinique. 14e dag donderdag : Trinidad. 
15e dag vrijdag : La Guaïra. 
16e dag zaterdag : aankomst en ontscheping op Curapao. Ven/oer naar 
het vliegveld en vlucht naar New York. 
17e dag zondag : vlucht naar Zaventem 
Let wel ! Men kan eventueel het verblijf te New York verlengen 
Keissom per persoon (van en tot Zaventem] ' 
HUT 
Havengeld en taksen : 775 fr. 
sb = stortbad ; ba = bad. 
(*) boven- en benendbed. 

De prijzen voor deze cruise schommelen tussen 34.375 fr. en 65490 fr 
alnaargelang de ligging van de hut en de akkomodatie. Meer details 
daarover in alle VTB-kantoren. "=">"» 

.nlichtlngen : 2000 ANTWERPEN ST-JACOBSMARKT 45-47 - TEL. (03)31.76.80 en in al onee andere kantoren 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr ) 

VVM 
« Fusies van gemeenten ». Al le mandata

rissen en afdel ingsbestuursleden, nodigen wi j 
hierbi j uit to t onze e.l<. VVM-avond, op dins
dag 27 november a.s., te 20 u. 30 te IVIerl<sem 
in zaal <• Tijl •>, Bredabaan. Als bevoegd spre
ker van het Dosfel inst i tuut zal volksvert . An
dre De Beul handelen over het aktuele onder
werp « De fusies van gemeenten ». Al le af
del ingsbestuursleden en mandatarissen zijn 
daar aanwezig. Deze mededeling is hierom
t rent de énige berichtgeving. 
T WAS REUZE 

Ons VU-arr. bal « Nacht van de Vriend
schap » van vorige zaterdag werd over heel 
de l i jn een « reuze sukses ». Een « Alpheus-
dal » waar weinig of geen plaatsje meer te 
vinden was bracht ons een onvergetel i jke 
Vlaamse sfeer. Volgende week brengen wi j 
op deze plaats een meer uitgebreid verslag. 
HERNIEUVyiNG LIDKAARTEN 1974 

Al le afdel ingsbesturen dienen de nodige 
aandacht te besteden aan de voorop gezette 
t i jdspanne inzake het afrekenen der « l idgel
den-hernieuwing 1974 ». In het eigen afde
lingsbelang dienen alle administrat ieve en 
f inanciële faktoren hieromtrent hun eind
punt te hebben vóór 31 december '73. Even
tuele moeil i jkheden die u best zo snel moge
li jk mede te delen aan arr. sekr. Wim Claes-
sens. Pastoor Deensstr. 19, Mor tse l , te l . 
55.39.09. 

ARR. RAAD 
Onze e.k. arr. raad noteren wi j nu reeds 

voor vri jdag 14 december te 20 u. 30 in de 
bovenzaal van het lokaal « Nieuwe Carnot ». 
Carnotstr. 60, Antwerpen. 
VU-MEETING 

Op dinsdag 18 december « Provinciale 
meeting », te 20 u., in de Handelsbeurs 
(Meir ) te Antwerpen. Sprekers : algemeen 
vorzi t ter Fr. Van der Eist en part i jvoorzi t ter 
Hugo Schiltz. Muzikale oml i js t ing : « de Va
ganten ». Al le afdelingen maken van heden 
af hieromtrent de nodige propaganda. 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 

Alle dagen van 9 tot 16 u. 30 op het sekre-
tariaat, Wetst r . 12. Op maandag is er steeds 
een volksvertegenwoordiqer aanwezig van 
16 tot 20 u. 

MEETING 

Grootse provinciale meeting van de VU te 
Antwerpen op dinsdag 18 december in de 
Handelsbeurs te Antwerpen. Sprekers : Van 
der Eist en Schiltz. 
KVO 

Nu woensdag 28 november, « La Bohème -. 
Kaarten op uw sekretariaat. Tel. 36.84.65. 

ABONNEMENTENSLAG 

U die al een abonnement hebt, doe eens 
iets l iefs rond de komende feestdagen : 
schenk een abonnement op het blad aan een 
onzer trouwe leden, waarvoor de abonne
mentspri js een hele stap betekend. Stort 350 
fr. op onze bankrekening : 404-3036801-74 
(Kredietbank, Carnotstr., Antw. ] voor rek. van 
VU-Antw. Stad 

Dank bij voorbaat : we laten u weten wie 
we met uw abonnement een plezier deden. 
KOO 

Voor Antw. Stad : te l . afspraak maken met 
De Boel. 33.97.90 of De Laet 38.56.92. 

BALEN-OLMEN 

VOETBALKRONIEK 

6 oktober ; De Leeuwen-Wilms. Af t rap om 
16 u. Stemming "en weer waren prima. On
danks de sterke tegenstand vochten de Leeu
wen tot de laatste minuut. De gekwetste 
Louis Mol was na weken terug aktief. Eind
stand : 3-5. 

13 oktober : Leeuwen-Berg Sport. Aftrap 
om 15 u. (met een half uur vertraging ge
start) . Een wedstr i jd waar de Leeuwen het 
s terkst waren, maar de kansen onbenut lie
ten . De samenhang was niet al te Sest. 
Eindstand 1-1. 

20 oktober ; Berg Sport-Leeuwen. Aftrap 
om 15 u. Na moeil i jkheden in eigen rangen 
aangaande een tekort aan spelers kon de 
wedstr i jd toch starten met enige vertraging. 
De Leeuwenovermacht was er. De kansen 
werden beter benut dan vorige wefik. ' "nd-
stand : 1-3. 

27 oktober : Wilms-De Leeuwen. Af t rap om 
16 u. Echt voetbalweert je. De afwerking liet 
aan beide zijden te wensen over. Niettegen
staande de tegenpart i j de meeste kansen 
schiep, verdienden de Leeuwen een gel' jk 
spel . Eindstand : 2-1. 

BOOM 

. ONDERLINGE ZIEKENKAS VAN RUPEL-

STREEK EN KLEIN-BRABAhn ... 
Vanaf heden zal er zitdag gehouden wor

den iedere Ie en 3e donderdag van de maand 
vana* 19 u 30. Steun niet langer He kleuren-
ziekenfondsen. Al le inl ichtingen bij L. Van 
Dael, Fr. De Schutterlaan 17 of t i jdens de zit-
dayen in het loka i ' . Laat u nu overschri jven, 
geen wachtt i jd nodig, onmiddell i jk in regel, 
vele voordelen, gezinsvakantie in binnen- en 
buitenland, enz. 

BORSBEEK 

DIENSTBETOON 

Al onze mandatarissen staan steeds ter 
uwer beschikking : 

Peer Van Nuffelen. gemeenteraadsl id, Cor-
luylei 24, te l . 21.60.33. 

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

Jef Denil , lid KOO, Jan Bosstraat 4. te l . 
21.01.91. 

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

DEURNE 
OPENING LOKAAL « TREFPUNT » 

9 NOVEMBER 1973 
Het werd een overweldigend sukses over 

gans de l i jn. Een mooiere beloning hadden 
de mensen die zich reeds maanden inzetten 
tot het verwezenli jken van deze •• afdelings-
droom » niet kunnen indenken. Een « stenen 
bouwval » werd omgetoverd tot een stan-
dingvol, s temmig kafee en een gezellige en 
sfeervol le zaal. Het enorme belang van een 
« Vlaams Trefpunt » in de rode burcht Deurne 
hoeft geen betoog. Het bewijs van de defini
t ieve en onherroepeli jke doorbraak van de 
Volksunie in Deurne werd nogmaals geleverd 
door de aanwezigheid van vele honderden le
den en simpatisanten. Want het werd een 
ware overrompeling van vele Vlaamse vrien
den. Na de toespraken van volksvertegen
woordiger H. Schiltz, arr. voorz. O. Meyntjens 
en onze afdel ingsvorzit ter K. Coolsaet werd 
het bal geopend met een daverende « Vlaam
se Leeuw ». Het orkest had daarna niet veel 
moeite om de sfeer in de zaal te houden. 
Een tombola met vele waardevolle prijzen 
kon alleen nog maar meer vrol i jke gezichten 
toveren. De dansvloer is nooit leeg geweest. 

Nog een woord van dank aan alle aanwezi
gen, waaronder de heren senatoren, volks
vertegenwoordigers, provincieraadsleden van 
het arr. Antwerpen en aan de vele bestuurs
leden van de Antwerpse afdelingen. Een 
woord van dank ook voor de vele kleurr i jke 
bloemstukken en uitdrukkingen van simpat ie. 
Dit alles betekent voor ons afdel ingsbestuur 
een waar hart onder de r iem. Ons kafee is 
alle dagen geopen (behalve woensdag, rust
dag). Zij die graag over onze zaal beschikken 
kri jgen alle inl ichtingen ter plaatse. Adres • 
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, Deurne. 
EINDEJAARSBAL 

Wi j bl i jven alvast niet bIJ de pakken zi t ten. 
Wi j r ichten een groot eindejaarsbal in : « Van 
oud naar nieuw •> met het orkest « The 
Raindrops ». Om de gezell igheid houden we 
de inschri jvingen beperkt to t 120 personen. 
Vergeet dus zeker niet t i jd ig in te schri jven 
bij : Hereygers Gustaaf, A. Geenenlaan 14, 
te l . 24.88.06 ; Theys Eugeen, Lackborslei 300, 
te l . 24.71.24 ; café Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, te l . 24.08.40. Inkom (Uitgebreid koud buf
fet inbegrepen) : 200 fr. 
LEDENWERVING EN « WIJ «-ABONNEMENTEN 
LEDENSLAG 

Eerstdaags zullen onze bestuursleden met 
de nieuwe lidkaarten 1974 bij u aanbellen. 
Uw hulsgenoten hiervan verwi t t igen a.u.b. 

Ook onze leden- en abonnementenslag 
start binnenkort. Hebt u hiervoor kandidaten? 
Verwi t t ig één van onze bestuursleden, zij 
doen de rest. 

EDEGEM 

VUJO 
Zaterdag 1 december om 20 u. organiseren 

wi j nog eens een knalfuif in gemeenschaps
centrum « Drie Eiken ». Het wordt een Sin-
terklaasfuif in de goede Vujost i j l . 
SINTERKLAASFEEST 

Zaterdag 8 december om 15 u. organiseren 
onze Vujo-ers een kinderfeest in « Drie 
Eiken ». Het wordt een reuze leuke namid
dag met poppenkast, sinterklaasl iedjes, enz. 
De Sint is natuurl i jk ook van de part i j . Wi j 
verwachten vele, vele kinderen. 
AFDELINGSRAAD 

Vri idag 7 december gaat onze eerstvolgen
de afdelingsraad door. Die avond worden de 
l idmaatschapskaarten afgerekend. 

EKEREN 
KVO-AVOND 

Woensdag 28 november, r icht 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. 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Word lid of neem een abonnement op 
« Wij ... Gelieve zich te wenden tot het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72, te l . 41.04.41 
Hartel i jk welkom. 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 1974 

Bestuursleden zullen de l idkaarten 1974 m 
de loop van de maand december bij de leden 
aanbieden. 100 fr. voor de hoofdleden en 50 
fr. voor de bij leden en jeugdleden. 
VNJ-MEISJESSCHAAR « ALICE NAHON . 

Houdt een geschenkenbeurs op heden za
terdag 24 november van 14 tot 20 u. en op 
zondag 25 november van 10 to t 19 u., alsook 
op zaterdag 1 december in het VNJ-Meisjes-
heem, eerste verdieping, Prinshoeveweg 21. 
Warm aanbevolen. 

HOBOKEN 

JAARLIJKS BAL 
Op zaterdag 22 december in wi jkcentrum 

« Macadammeke ... Groenenhoek 1, Wi lr i jk , 
ruime parking. Gaston Wauters en zijn ensem
ble speelt ten dar^ Inkom 50 fr. Kaarten bij 
bestuursleden, op sekretariaat. Jozef De Cos-
terstr . 38 en Vlaams-nationaal centrum. Steyn-
str. 85 

DlENSTBETOOiM 
Onze mandatarissen Clem De Ranter. 

Steynstr. 85 (let op het nieuwe nummer) te l . 
27.72.78 en Fonne Crick, Broydenborglaan 19. 
te l . 27.82.11 staan voor alle informatie tot uw 
dienst. 
VLAAMS-NATIONAAL CENTRUM 

Afdel ing Hobaken is t rots langs deze weg 
te kunnen mededelen dat w i j over een lokaal 
beschikken in de Steynstraat 85. dat lannzaarn 
maar zeker in orde wordt gebracht Dat de 
jaarl i jkse huurpri js en de inrichting van dit 

centrum een zware geldeli jke inspanning van 
de afdelin'-' vraagt zult u zeker al begrepen 
hebben. Diegenen die f inancieel en /o f mate
rieel wi l len steunen nemen kontakt op met 
voorzitter Fons Bracke, Frieslandst. 4/8 J, te l . 
27.76.96. 

HERENTHOUT 

BETOGING MOL 
Onze afdeling nam met een afvaardiging en 

haar afdelingsvlag deel aan de betoging te
gen de verfransing van het Atoomcentrum 
te Mol . 
LEDENFEEST 

Het ledenfeest verl iep zeer v lot . Een nok-
vol lokaal, een smakeli jk etentje en een zeer 
aandachtig beluisterde uiteenzett ing van de 
Vlaamse verzetsman Alois Verbist over zijn 
opvatt ing van de amnestiegedachte en zijn 
daadwerkel i jke inzet om haar tot konkrete 
werkel i jkheid te brengen gaven aan deze 
avond kleur en inhoud. Zijn oproep tot het 
stel len van de kleine daad van elke dag viel 
in goede aarde en zal voorzeker zijn vruch
ten afwerpen. De verjaardag van onze stich
t ing in 1965 werd op passende wijze gevierd. 

SINTERKLAASFEEST 

Op zondag 2 december komt de goede Sint 
op bezoek bij de •> kleintjes » van onze leden. 
Ditmaal is het te 16 u. in zaal •• Lux », Markt, 
dat hij de kinderen verwacht. Het gul onthaal 
en de talr i jke inschri jvingen die onze vrou
wen bij hun rondgang mochten noteren be
wijzen dat dit gebaar van de « heil ige man » 
ten zeerste op prijs gesteld wordt . 

KONINGSHOOIKT 

GROOT LUSTRUMBAL 
Zaterdag 1 december in de Parochiezaal. 

Orkest : de Sioux. Al len hartel i jk wekom ! 

KONTICH 
ST-NIKLAAS-RONDGANG 

Het muziekkorps « Dé Groene Kapel » 
r icht 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. Inschri jvin
gen (80 fr.) voor 25 november in lokaal Alca
zar, Mechelse s twg 22, te l . 57.13.52. Opge le t : 
duideli jk vermelden wanneer u een bezoek 
van de Sint wenst. 

AFDELINGSWERKING 
Twee grote akt iv i te l ten zullen de komende 

maanden onze afdetingswerking bepalen : 
VU-bal In Kontich Kazerne op zaterdag 22 de
cember en vier ing van onze ouderdomsdeken
burgemeester '43-'44, Juul ToJleneer, op zon
dag 20 januari , ter gelegenheid van zijn 75 
jaar jong zi jn. Een speciale kernvergadering 
wordt kortel ings voorzien om iedereen toe te 
laten zich mee te kunnen inzetten to t het wel
slagen van deze feesten. 

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

avond ingericht door de Vlaamse Kring. Het 
wordt « Antwerpen Boven » met Georges Van 
Cauwenbergh, auteur van de onlangs ver
schenen gids voor Oud Antwerpen en met 
een knappe diareek van dhr Bob De Wachter. 
Denkt aan de lerlandavond van vorig seizoen. 
Simpatieke medewerking van de Antwerpse 
brouweri j « De Koninck ». 

ZITDAG 
Volksvert. R. Mattheyssens op woensdag 

28 noveber te 19 u. In lokaal Alcazar. Assis
tent ie van ons gemeenteraadslid Jef Steurs. • 

KERNVERGADERING 

Op woensdag 28 november te 20 u .30, 
eveneens in ons lokaal Alcazar. Dagorde : 
a) afdelingsbal van zaterdag 22 december ; 
b) huldiging Juul Tolleneer, onze ouderdoms
deken-burgemeester '43-'44, op zondag 20 
januari '74, dit ter gelegenheid van zijn 75ste 
verjaardag. Iedereen die zich mee wi l inzet
ten tot het welslagen van deze feesten, moet 
aanwezig zi jn. 

DIENSTBETOON SEN. WIM JORISSEN 

MAANDAG 3 DECEMBER 1973 
Mariekerke : Café Den Hert, Omgangstr. 

42, van 18 tot 19 u. 
Bornem . café De Eenhoorn, Stationstr., 

van 19 to t 20 u. 
Wil lebroek : bij Suykens, Vinkstr. 23, van 

20 to t 21 u. 
Tisselt : café Vlaamse Leeuw, Dijk, van 

21 to t 22 u. 

MERKSEM 

VOOR DE SNOEPERS 
Rond Sinterklaas is het de t i jd voor de 

jaarl i jkse marsepeinslag. Verpakt per kilo 
150 fr., halve kilo 80 fr. Op een briefje, naam, 
adres, de gewenste hoeveelheid, duideli jk 
schri jven, met het geld e.rbij afgeven bij Mo
nique In Tij l , bij Alfons Brat, Trammezandlei 
11, of bij Karel Van Bockel, Sint Lutgardisstr. 
11, te l . 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 prett ige namiddag-avond, waar 
een koff ietafel wordt gehouden, en dit op 
dinsdag 4 december in het lokaal Vlaams Huis 
Tij l . Bredabaan 298. Begin te 15 u. 30. Na de 
koff ietafel komt de h. René Herman voor de 
genodigden de « Bulten Dansen » vertonen, 
een dia-sona-rama spel. Wi j hebben de prijs 
zo laag mogeli jk gehouden voor deze avond 
maar vragen voornameli jk u t i jd ig te wi l len 

I laten inschri jven. 

SINTERKLAAS 
; Zondag 9 december komt in den Tijl Sinter-
i klaas voor de kinderen en kleinkinderen van 

de leden van VOS. De leden van VOS die 
geen uitnodiging met inschri jv ingsformul ier 
mochten ontvangen kunnen zich wenden tot 
de sekretaris van V'OS. Jos Leysen. Jos. De 
Swertssti". 45. of bij de ondervoorzitter. Karel 
Van Bockel. Sint Lutgardisstr. 56, te l . 45.57.77 

MORTSEL 

JAARLIJKS BAL 
3 Wij verwachten al onze Mortselse « Wij »-
il lezers en leden en simpatisanten op ons VU-
1 afdelingsbal van heden zaterdag 24 november 
3 te 20 '; '-̂  ' " • '" • " in t Lodewijk », 
it Osij lei 43 (Dieseghemwijk), 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

WILRIJK 
SCHEPAVOND 

De afdellngsuitstap naar Thorn en het 
Oeterdal was zo'n sukses, dat na afloop reeds 
plannen werden gesmeed voor een volgende 
afdel ingsaktivi tei t . Het is dan zover : vri jdag
avond 7 december organiseren wi j een 
« Schepavond .. in het KWB-lokaal, St-Bavostr. 
(over de kerk). Juul Cautreels heeft iemand 
gevonden die uitstekend stoofvlees bereidt 
en zo zal ieder die zich inschri j f t voor de 
luttele pri js van 40 ballen naar hartelust kun
nen smullen van deze Vlaamse lekkerni j . Bo
vendien — en dit voor eters en niet-eters — 
brengt Bob De Wachter ons zijn dia-montage 
over Ierland. Wie wi l meesmuilen verwi t t ige 
vóór 5 december Juul Cautreels, Vredelaan 
65, te l . 27.03.18 na 17 u. Wie niet inschri j f t 
kan ook niet meesmuilen, maar is wel van 
harte welkom op de dia-avond. 
GOED VERKOCHT 

De " Nacht van de Vriendschap » van ons 
arr. is een waar sukses geworden. De drei
ging van een autoloze zondagmorgen heeft 
misschien wel enkele mensen thuis gehou
den, maar de meeste vrienden uit het Ant
werpse waren te Berchem. Onze afdeling was 
er f l ink vertegenwoordigd, dank zij de aan
pak van enkele bestuursleden die in een 
mum van t i jd alle kaarten van de afdeling 
verkocht hadden. Zo hoort het ook. 

BRABANT 

Prov. meeting in zaal Meli-Heyrel 
op dinsdag 4 december om 20 u. 
Sprekers de parlementsleden 
Anciaux en Coppieters. 
De afdelingen zorgen nu reeds voor 
een vlot vervoer naar deze belang-
r^ke bffeenkofnst. 

DOSPELAKTIVITEITEN 

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 : 

Deelname: ui ts lu i tend door inschri jving 
bij : Roger Overloop, St Michielsstr . 12, 
Veltem : Janine Craps, Leuvenseweg 277 
Kortenberg of door rechtstreekse stort ing 
op de bankrekening van Dosfel inst i tuut 
Brabant nr- 433-7093721-39 bij KB Korten-
berg (prk. 759) — Prijs : 110 fr. 

Let wel : zowel mandatarissen en gem-
teresseerden ui t arrondissement Leuven 
als Brussel-Haüe-VHvoorde zijn welkom. 

29 november ; afronding ciklus \'oor 
gemeenteraadsleden met praktische be
spreking van een werkel i jke gemeente
begroting door R. Overloop (schepen) te 
Leuven (lokaal nog niet vast). 

30 november : samen met VU-arr. Leu
ven t i jdens arr. raad : inleidende vergade. 
ring over samenvoeging van gemeenten 
door de heer Servaes uit Mechelen. 

ATTENRODE-WEVER 
GELUKWENSEN 

De VU-afd. Attenrode-Wever deelt in de 
vreugde van haar voorzit ter Denis Geyskens, 
bij het huweli jk van zijn zoon Tony met Els 
Noppen. Bij bestuursl id J. Ceulemans werd 
een dochtert je geboren. An . Proficiat ! 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
KLEINKUNST 

Aan alle l iefhebbers van kleinkunst en 
folklore : zaterdag 1 december te 20 u. in 
zaal Fauna-Flora, l iekesavond met de Kadul-
len en de Vlier u aangeboden voor 50 f r . 

BRUSSEL 
JAARLIJKS ST-CECILIA-FEESTMAAL 

Het jaarl i jks St-Cecilia-feestmaal van de 
Vlaamse muziekvereniging in de hoofdstad 
zal di t Jaar worden aangeboden op zaterdag 
1 december te 18 u. in de feestzaal « Cup .., 
(bij de h. Wil ly Vanroose), Kerkstr. 77 te St-
Agatha-Berchem (nabij Gemeenteplein, Gent-
sestwg en kerk te St-Agatha-Berchem. Auto
bus 85, trams 19 en 62). Deelnemingskosten 
slechts 250 fr. per persoon, bediening en BTW 
inbegrepen Inschri jvingen onherroepeli jk af
gesloten op donderdag 22 november. Inschrij
vingen bij één van de bestuursleden, of via 
postrekening nr 452920 of Kredietbank rek. 
nr 435-8091819-62 t.n.v. Vlaamse Harmonie 
Peter Benoit Brussel, p/a Guido Knabben. de 
Levis Mirepoixlaan 2, ''090 Brussel. 

sibi l isat ie en waarschuwing omdat de opha
ling van het hulsvuil met papieren zakken 
(ongev. 8 fr. per zak) het sluikstorten zou 
kunnen bevorderen. De gemeentel i jke over
heid werd gevraagd streng op te treden fvh. 
3.000 fr. boete). 
NOTEER NU REEDS : 

Dia-avond over het leefmil ieu en de rukn-
tel i jke ordening in de randfederatie Hatfe 
met medewerking van « Zenne en Zonién » 
op donderdag 17 januari 1974 te 20 u. in za»l 

De Welkom. 
Hugo Schiltz werd gevraagd om op vri jdag 

15 februari 1974 te 20 u. in zaal De Welkom 
te komen. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-HUMBEEK 

7e NACHTBAL 

De VU nodigt je met je famil ie en vrien
den uit op het 7de VU-Nachtbal op zaterdag 
24 november (vandaag) te 21 u. In het Fe
nikshof te Grimbergen. Orkest : Stan Philips. 
Jeugddiscobar. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS - NIEUWENRODE -

RAMSDONK 

BAL 
Het Jaarlijks bal gaat door op zaterdag 15 

december in de feestzaal Flandria. Molenstr. 
te Nieuwenrode. Orkest Smack met de zan
geres Tiny Bell. Toegangsprijs ; 50 fr. Aan
vang : 20 u. 30. 

Ziekenfonds 
BRABANTIA 

LEUVEN (Arr.) 

KALENDER 
24 november : VU-kongres, Oostende. 
29 november : Leuven, Centrum voor Gemeen
tebeleid. 
30 november : arr. raad, Heverlee. 
1 december : kantonaal bal. Zoutleeuw. 
3 december : arr. bestuur. 
4 december : Brussel, prov. meeting. 
8 december : kameraadschapavond Broe
derband, Kessel-Lo. 
9 december : Breughel-middag, VVVG, Kes
sel-Lo. 

MALDEREN 

EEN NIEUWE START VOOR EEN VOLWASSEN 

PARTIJ 
Onder dit motto gaat een provinciale mee

t ing door in 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. Al le leden, simpatisanten en Vla
mingen daarheen. 

s.o.s. 
Wie bezorgt het gewest Noord van het arr. 

B-H-V.een « stencilmachine » ? Een vriende
lijk pri jsje weten wi j te waarderen. Kontakt 
nemen met Smeets P., Molenstr. 9, 2910 Mal-
deren, te l . 052/320.16. 

STEENOKKERZEEL-PERK 

DIENSTBETOON 

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

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

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

OOST-
VLAANDEREN 

AALST (Arr.) 

BUIZINGEN 
PENSENKERMIS 

Wij nodigen u vriendeli jk uit op onze jaar
l i jkse pensenkermis in de Don Bosco-kelder 
(Alsembergsestwg) op zaterdag 15 en zondag 
16 december. Indien autoloze zondag, zal dit 
eetfeest ook 's zaterdags te 12 u. aanvangen 
om voora' de omliggende afdelingen de kans 
te geven (mét wagen) een bezoekje te bren
gen. 
AKTIE LEEFMILIEU 

Op zaterdag 17 november start te onze af
deling met de eerste fase van een « aktie-
leefmil ieu ». In de woonwi jk Bosdaal werd 
een sluikstort opgeruimd met behulp van een 
kraan en een vrachtwagen, nadien trok een 
autokaravaan met mikrowagen door de ge
meente. Op diverse plaatsen werden bordjes 
« verboden storten » geplaatst. Doel : sen-

bij Staf Scheerlinck, Bertstr. 1 b, Nederhae-
selt. 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Alle deelnemers uit het arr. Aalst — en we 
dringen er nogmaals op aan dat het er veel 
zouden zijn — nemen samen het middag
maal. Samenkomst aan de uitgang. 
LEDENSLAG 

We herinneren er de afdelingsbesturen aan 
dat de streefdatum voor het afrekenen der 
hernieuwde lidkaarten 1 december is. We 
rekenen vast op de medewerking van alle 
besturen om dit te kunnen verwezenli jken. 
Waarvoor onze dank bij voorbaat. 
AMNESTIE-BRIEF 

Er zijn nog enkele eksemplaren beschik
baar van de amnestie-brief die volksvert. dr 
Van Leemputten richtte aan alle leden van 
de West-Duitse Bundestag. Wie een eksem-
plaar in zijn bezit wi l kri jgen, neem kontakt 
op met Wil ly Cobbaut, Bosstr. 2. 9391 Baar-
degem, te l . 052/354.52. 

DOSFELINSTITUUT 

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

1. Juridische en praktische mogeli jkheden 
van de gemeente inzake mil ieuhinder — de 
commode et incommode (door A. De Beul, 
volksvert.), op maandag 3 december te 20 u. 
in « Het Gulden Vlies ». 

2. Gemeenteli jke 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, koff ie en syllabus 
Inbegrepen. Zo mogelijk vooraf inschri jven 
bij Staf Scheerlinck, Bertstr. 1 b, Nederhae-
selt. 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Alle deelnemers uit het arr. Aalst — en we 
dringen er nogmaals op aan dat het er veel 
zouden zijn — nemen samen het middag
maal. Samenkomst aan de uitgang. 
LEDENSLAG 

We herinneren er de afdelingsbesturen aan 
dat de streefdatum voor het afrekenen der 
hernieuwde lidkaarten 1 december is. We 
rekenen vast op de medewerking van alle 
besturen om dit te kunnen verwezenli jken. 
Waarvoor onze dank bij voorbaat. 
AMNESTIE-BRIEF 

Er zijn nog enkele eksemplaren beschik
baar van de amnestie-brief die volksvert. dr 
Van Leemputten richtte aan alle leden van 
de West-Duitse Bundestag. Wie een eksem-
plaar in zijn bezit wi l kri jgen, neem kontakt 
op met Wil ly Cobbaut. Bosstr. 2. 9391 Baar-
degem, te l . 052/354.52. 
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BURST 

BAI 
Zaterdag 24 november gaat ons jaarlijks 

nachtbal door onder onze klassieke naarn 
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. 

DENDERLEEUW 

GEZELLIG SAMENZIJN 

Alle leden, abonnenten en simpatisanten 
worden zaterdag 1 december te 20 u ver
wacht op het jaarlijks gezellig samenzijn m 
het salon EIckerlyc, Nieuwstr 31 Op het 
programma • koffie met gebak en diaprojektie 
door Herman Van de Velde over de reis naar 
de Voerstreek en een wandeling langs de 
Denderboorden Allen hartelijk welkom 
AFREKENING LIDKAARTEN 

Alle bestuursleden woiden verzocht de 
lidkaarten zo spoedig mogelijk aan te bieden 
opdat begin december definitief kan afqere 
kend worden 

GENT-EEKLO (Arr.) 

ARTEVELDEBAL 
Herinneren we even alle simpatisanten, mi

litanten en bal-entoesiasten aan 't grote Ar-
teveldebal van het a i r , dat op 1 december 
e k doorgaat in zaal Riva te Deurle Hou de 
datum vrij ' Kaarten bij alle VU-besturen van 
het arr en bij de leden van het arr. bestuur 
te bekomen 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEI!̂  

Sekretariaat Keizer Karelstr 80, 9000 Gent, 
tel. 09/23 52 27 : dagelijks van 9 tot 12 u- 30 
en van 14 tot 16 u ; vrijdag tot 19 u zater
dag tot 12 u 

Merelbeke • Hundelgemsestwg 359, tel. 
09/30 79 09, dinsdag van 14 tot 15 u 

Wetteren : De Klokke, Kon. Astridlaan 37, 
tel. 09/69 28 81, woensdag van 14 tot 15 u. 

Dendermonde Den Ommeganck, Grote 
Markt 18, tel 052/225 94, woensdag van 16 
tot 17 u. 

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

Zomergem • Markt 20, tel 09/72 71 37, 
donderdag van 15 u. 30 tot 16 u. 30. 

Voorzien te Deinze, Drongen, Mariakerke 
en Wondelgem 

GENT 
WIJ-VROUWEN • 
GESLAAGDE ARABIE-AVOND 

De spreekbeurt van Hilda Uytterhoeven en 
mevr El Azem kende te Gent een groot suk 
ses Tussen de veertig en vijftig aanwezigen 
luisterden geboeid naar de uiteenzetting van 
beide dames, die bovendien een interessante 
dokumentatie hadden meegebracht. Hilda 
Uytterhoeven ontpopte zich als een bijbel 
kenner, terwijl mevr El Azem in een meer 
emotioneel geladen spreekbeurt de jongste 
geschiedenis van Palestina en de Palestijnen 
ontvouwde De aanwezigen stelden talrijke 
vragen en vertrokken dan tevreden en met 
een beetje inzicht in de netelige situatie van 
het Nabije Oosten 

WIJKKOMITEE MUIDE 

VU-Gent-Muide hield zijn tweede vergade
ring, op 12 november Wij planden een kol-
portage voor midden december en een leden, 
feest voor januari Wij zullen ook meewerken 
aan een projekt voor verwaarloosde jeuqd in 
de Zondernaamstr Honderdvijftiq kinderen 
uit de cites en omringende arbeidersbuurt 
moeten opgevangen worden Wie zich daad
werkelijk wil inzetten kan kontakt nemen 
met M. Vlaeminck, Zondernaamstr 10, Gent 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
SOC DIENSTBETOON 

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

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

Gemeenteraadslid Koen Van Meenen : 
iedere maandag van 19 tot 21 u bij hem 
thuis, of na afspraak tel 30 73 88 

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

KOO-hd Gery De Witte : iedere zaterdag 
van 11 tot 12 u bij hem thuis, Zandakkerlaan 
12. of na afspraak tel. 30 65 76 
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NEVELE-LANDEGEM 
PRACHTIG GESLAAGD 

Méér dan 100 leden staken de voeten onder 
tafel voor ons tweede mosselsouper Een 
zeer aandachtig publiek bewees door een 
daverend applaus dat de toespraak van 
volksvertegenwoordiger dr J Wannyn tenvol-
le begrepen en gewaardeerd werd Pol Van 
Grembergen en prof. Jan Van Rompaey be
handelden de afdelingswerking en de politie-
ke aktualiteit Onze afdeling dankt allen — 
maar dan ook allen zonder onderscheid — 
die meewerkten om van dit samenzijn een ge

slaagd feest te maken al de aanwezigen, 
de schenkers van de vele prijzen voor de 
tombola en al dezen die zorgden voor de 
organisatie 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Zondag 9 december • zitdag van volksvert 

Fr Baert ten huize van G Schaeck, Vossela 
restr 16, Landegem 

NIEUWKERKEN-WAAS 

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

dinsdag van de maand en niet donderdag zo
als herhaaldelijk verkeerd is medegedeeld. 
Dit In ons lokaal, café De Gouden Leeuw, 
Dorp te 20 u. 30. 

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 bij al de be
stuursleden I 

SCHELLEBELLE 

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 Schellebelle Eerste dans om 21 
u Orkest Cari-Daes Zanger • Willy Moreno. 
Geen reservatie Inkom 50 fr 

WICHELEN 

EERSTE VU-BAL 
Zaterdag 1 december vanaf 21 u m de zaal 

« De Zwaan », Stationsstr, met orkest Show 
Comba « The Melodian Players », John Veka 
als animator, zanger Alberto. 

ZELE 

BURGEMEESTERSBAL 
Op aterdag 1 december, 3de groot Burge

meestersbal, met het orkest <• The Blue 
Lines ». Optreden van akrobaat-slangenmens 
« Jack In the Box » Aanvang 20 u 30 In
kom : 50 fr Wie echt Vlaams en Volksunie-
gezind IS zal zeker deze avovnd met missen 
Wij verzekeren u een stemmige sfeer. Harte
lijk welkom. 

WEST-
VLAANDEREN 

KONGRESBAL OOSTENDE 

Thierbrau Raversijde 

Nieuwpoortsesteenweg 
Oostende 

Toegang 60 fr. 

Van 20 u. 30 tot 2 uur. 
Iedereen voor 3 uur thuis. 

BLANKENBERGE 

ZWIJNTJESKERMIS 
WIJ willen het in het hoofd van onze leden 

hameren de datum van 14 december met uit 
het hoofd te verliezen en die avond vrij ê 
houden Die dag gaat, zoals reeds meermaals 
aangekondigd onze grote jaarlijkse feest
avond door Een reuze zwijntjeskermis wordt 
gratis aangeboden te 20 u in het lokaal Ro-
denbach aan al onze leden van de VU alsooK 
aan de leden van de plaatselijke VVVG Die 
avond gaat ook de vlaginhuldiging door van 
de plaatselijke afdeling van het Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden 

DIENSTBETOON 
Wij vestigen nogmaals de aandacht van de 

belangstellenden op het feit dat de zitdag 
van volksvert P Leys vanaf heden plaats 
heeft de eerste dinsdag van de maand van 
20 tot 21 u in het lokaal Rodenbach, Onder-
wijsstr Personen met dringende gevallen 
zoals pensioen of andere, kunnen zich, in dit 
geval, steeds in verbinding stellen met de h 
Van Rijsel, K Boudewijnl 25 Deze zal zich 
dan met de bevoegde persoon ter zake in 
verbinding stellen Ook kan men zich steeds 
wenden tot ons gemeenteraadslid Jef Fryns, 
de Smet de Nayerlaan 78, hetzij persoonlijk, 
hetzij telefonisch 42239 

BELANGRIJK BERICHT VOOR BEJAARDEN 
AANVRAAG GRATIS TELEFOONAANSLUITING 

Alleenstaande bejaarden boven de 80 jaai 
kunnen een gratis telefoonaansluiting verkrij. 
gen van de provincie (abonnement alsook 
kosten van gesprekken blijven echter ten 

hunne laste) De Raad voor de Derde Leeftijd 
en het gemeentebestuur zouden deze leef
tijd verlagen naar 70 jaar Alleenstaande be
jaarden boven de 70 jaar die voor deze gratis 
telefoonaansluiting in aanmerking wensen te 
komen, gelieve hun naam en adres op te ge
ven aan het sociaal bureau, stadhuis (bureel 
14) Daar kan men ook alle inlichtingen be
treffende de provinciale tussenkomst ver
krijgen 

DODENHULDE - DIKSMUIDE 

Op 11 november nam een flinke afvaardi
ging van onze plaatselijke afdeling deel aan 
de jaarlijkse dodenhulde te Diksmuide. Bii 
ons vertrek uit Blankenberge moesten wij 
vaststellen dat de leeuwenvlaggen alweer in 
het stadsmagazijn waren blijven liggen. Noch 
op het stadhuis, noch aan het monument van 
de gesneuvelde, noch op een ander openbaar 
gebouw was er een klauwende leeuw te be
speuren. Hoen kleinzielig en wat een tegen
spraak met andere plaatsen ! In Oostende 
konden we vaststellen dat aan het stadhuis 
en aan de andere openbare gebouwen het 
simbool van onze Vlaamse staat wel wapper
de. We waren 's anderendaags toevallig in 
Gent en daar ook wapperde én aan het mo
nument van de gesneuvelden, én aan het 
monument van koning Albert, beiden in het 
Zuidpark, de leeuwenvlag. 
' Maar ja, wat wil je : grote stad, grote 
gedachten — kleine stad, bekrompen ge
dachten. 

DIKSMUIDE 
SINTERKLAASBAL 

Op 1 december vindt ons Sinterklaasbal 
plaats zoals steeds in het Vlaams Huis Na 
een jarenlange traditie is dit bal nog even 
jong en entoesiast Ook, dit jaar verwach
ten wij vele vrienden uit de omliggende afde
lingen 

HUWELIJK 
Ons lid Jan Colaert trad op 16 november 

m het huwelijk met Greta Tryhou uit Vladslo 
(zus van Joost) Hartelijkste gelukwensen ' 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Iedereen is welkom inlichtmgen en in
schrijving bij R Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, tel 701 61 

HOUTHULST 
DIENSTBETOON 

We herinneren er onze leden aan dat Miei 
Vansteenkiste elke eerste zaterdag van de 
maand bij Martin Van Cleven zitdag houdt 
en wel om 12 u. 

VU-KONGRES - OOSTENDE 
Onze leden worden sterk aangespoord om 

deel te nemen aan het kongres te Oostende 
en vooral aan de slotzitting in het kursaal 
om 16 u 30 

KOEKELARE 
GEBOORTE 

Bij onze vrienden Roger Kindt en Annie 
Viaene kwam een zoontjes Stefaan op 31 ok
tober • hartelijke gelukwensen 

KOKSIJDE 
DIENSTBETOON 

We vestigen er de aandacht op dat het 
dienstbetoon van Miei Vansteenkiste op de 
1ste zateidag doorgaat en wel om 9 u- in 
restaurant de Beurs, Veurne Dus hiermee 
zijn alle misverstanden opgeruimd. 

KORTRIJK CArr.) 

DIENSTBETOON 
KAMERLID LUK VANSTEENKISTE 

Maandag 19 en 26 november te Kortrijk, 
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 , HHarelbekestc 35, tel 77376 en te Ha
relbeke van 17 u 30 tot 18 u 30 (Stasegem) 
cafe De Zwan Plaats, tel 21150 

IJZERBEDEVAARTAVOND 
Zaterdag 1 december om 20 u in lokaal 

•• 1302 >., Aug Renaertstr 9, steekt liet ge
westelijk IJzerbedevaartkomitee van wal met 
een eerste verwezenlijking De prachtige film 
met klankoonaine van de IJzerbedevaart 1973 
gerealiseerd door - Studio Oswald » zal er 
vertoond worden Onze vriend André Preys 
luistert verder de avond op en zal m het ka
der van de IJzerbedevaartqedachte 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 u 
door F Blancouaert senator 

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

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

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

Ten huize van J De Schaepmeester, ge
meenteraadslid • elke vrijdag vanaf 18 u 
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 bii de n. Peter Hoor-
naert, Oedelemsteenweg 57 f340 Sijsele, 
tel : 050/375.17, direkteur Doslehnstituut 
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, Tribunestraai 14, 1000 Brussel. Tel. 
02/19.12.02. 
ARBEIDSRECHTBANK 

BIJ Koninklijk Besluit van 9 oktober werd 
Gaston De Smet benoemd tot lid van de Ar
beidsrechtbank te Kortrijk Onze welgemeen
de gelukwensen aan vriend Gaston 

MIDDELKERKE 
LEDENVERGADERING 

Op 1 december komen onze leden samen 
in Were-Dit voor een gezellig samenzijn en 
een etentje « frieten met stoverij ». Tegen 
100 fr kan je erbij zijn. Tafelredenaar : Jaak 
Vandemeulebroucke 
KINDERFEEST 

Zondag 16 december gaat in Were-Di ons 
kinderfeest door kinderen tot 9 jaar wor
den er vergast op snoep en kinderfilms, 
waaronder • Sneeuwwitje en de 7 dwergen ». 

MOERKERKE 
MOSSELSOUPER 

Vrijdag 7 december om 20 u. 30 m het 
spijshuis « De Gulden Kogge » te Damme, 
voor al onze leden met hun vrienden en ken
nissen en eveneens voor alle simpatisanten. 
Prijs 95 fr (drank met inbegrepen) Wie 
geen mosselen lust kan een keuze maken uit 
de spijskaart. Als intermezzo dia's over de 
tipische hoeven en werktuigen uit onze 
streek. Tombola. 

NIEUWPOORT 
DANKWOORD 

Onze ledenvergadering met de aansluiten
de leute en dansavond zijn dit jaar een groot 
sukses geworden Wij danken langs deze weg 
om alle medewerkers en aanwezigen 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
HUWELIJK 

Op 7 novemer trad ons lid Guido Brutin in 
het huwelijk met Josiane De Vos Onze har
telijkste gelukwensen 

OOSTENDE-VUURTOREN 
LEDENFEEST 

Op 1 december a s gaat ons eerste leden
souper door een hutsepot in restaurant 
The Boat Inschrijvingen tegen 115 fr bIj on
ze bestuursleden Na de geslaagde herfst-
tocht moet dit ook een sukses worden 

OOSTENDE 
SINTERKLAAS 

Onze vijf afdelingen organiseren een geza
menlijk Sinterklaasfeest m hotel Guido op 
zondag 2 december Inschrijvingen tot 12 
jaar 40 fr per kind Aangeven bij Lieve De-
porter Mailies Van Sijnghel Marie Mad Vy 
vey Jos Van Hees, Annie Vanhoutte en mevr 
Schockaert 

POPERINGE 
BAL 

Op 8 december om 20 u in het Belfort, 
Grote Markt Met het orkest Avanti 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vanaf zaterdag 1 deoember hoadt sett. K, 
Blancquaert zituur in het Beffort, Grote Mlsrkt, 
iedere eerste zaterdag van de maand toeeen 
10 en 11 u. 

ROESELARE (Arr.) 

IN MEMORIAM HENDRIK VAMDENBERGH6 
Het is een vreemde gewoonte dat wf| zeg

gen « over de doden niets dan goed » an er 
dan maar het minder goede bij denkan. 

Toen Rik op 19 oktober in stilte van ons 
heenging, hebben we over dit minder goede 
heel weinig moeten denken, omdat wij die 
hem kenden, wisten dat hi| als mens en als 
Vlaams-nationalist enorm veel waard was. 
Het enige dat we hem soms kwalijk konden 
nemen : dat hij zich soms te weinig aanstel
de. Want precies hij had dan toch wel heel 
veel recht zich op zijn verdiensten te beroe
pen Hij heeft het nooit gedaan. Een plaats 
op de kieslijst aanvaardde hij alleen omdat 
zijn mensen het wilden. Zijn eer was zijn 
trouw aan zijn idee. Zijn tevredenheid vond 
hij in de kiesuitsiagen en in de resultaten 
van zijn zwerftochten met ons weekblad 
« Wij », die hij heel dikwijls, bij ontij en bar 
weer, heel alleen aflegde. 

Daarom hebben wij ook aan zijn graf uiting 
gegeven aan een gevoel van onderdrukte bit
terheid. Bitterheid om de dood die de laatste 
jaren niet erg vriendelijk was voor de gele
deren van ons arrondissement. Bij Rik's heen
gaan menen we het recht te hebben de 
herinnering op te roepen van hen die ons n 
de laatste jaren zijn ontvallen. Toon Desim-
uelaere uit Roeselare, Roels uit Ingelmunster, 
Deman uit Pittem, Rik Demoen uit Roeselare, 
Gaspard De Groote uit Oostrozebeke en Tillo 
Buysse uit Staden. Stuk voor stuk mannen 
die met veel moed de Vlaams-nationale bewe
ging in de streek met de volheid van hun in
zet hebben gediend en zonder wie we hesl 
weinig zouden hebben betekend. 

Rik had de moed zijn overtuiging krachtig, 
rustig en volks te verdedigen. In de afdeling 
Ledegem-Dadizele, waar hij voorzitter was, 
ging hij steeds vooraan. Hij ontzag geen zwa
re karweien hoewel het hem noch persoon
lijke baat, noch eerbetuigingen opbracht. Rik 
was een idealist die men steeds met eerbied 
bejegende. En dit gold niet alleen zijn mede
standers, doch ook zijn politieke tegenstre
vers. 

Zijn vrienden bezorgden hem een waardige 
uitvaart. De redaktie van « Wij » brengt hem 
piëteitsvol 'n posthume hulde en hoopt dat 
zijn beproefde familie ook bij ons de steun 
mag vinden om dit zware verlies met kracht 
te dragen. 

ROESELARE 
ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA • 

Gezien de voortdurende uitbreiding zoeken 
WIJ nog een medewerker om samen met da 
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 Babyion, Westlaan 145 (202 08) : elke 
maandag van 17 tot 18 u ; gemeenteraadsle
den Patriek Allewaert, Ooststr. 46 (214 73) : 
Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef 2 (241 68) ; 
Victor Vangheluwe, Begoniastr 14 (267 85) : 
Pier Walleghem, leperstr. 226 (267.10) : allen 
op afspraak ; KOO-leden : Lut Vanmoerkerke-
Vermeersch, Begoniastr 18 (226 63) en Hu-
bert Vandenbunder, Hof van 't Henneke 12 
(239 88) allen op afspraak 

VEURNE 
VU-FEEST 

Zaterdag 8 december om 20 u. gaat in 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. lepersestwq 41, tel 31683 

Komt u ook naar het 

A R T E V E L D E BAL 

van de VU arrondissement Gent-Eekio ? 

Zaal Riva te Deurle op 1 december a.s. 

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

sociaal dienstbetoon 
ANTWERPEN 

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

LONDERZEEL dinsdag 27 nov., 21 u., cafe Centrum, sa
men met P. Peeters. 

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

Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem. tel 59 54.55 

JAN 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 158, tel. 28.34.80. 
DE BRABANDER, agglomeratieraadslid : 

HAREN : dinsdag 27 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 Gooik-Strijland — elke vrijdag van 19 tot 20 u 
op het gemeentehuis en verder op afspraak ten huize. 
Strijland 34, Gooik. 

BOB MAES, senator : 

LOT • dinsdag 27 nov., 19 tot 20 u., bij F. Goetgebuer. F 
Walraevensstr. 83, samen met F. Adang. 
ST-PIETERS-LEEUW : dinsdag 27 nov , 20 u 30 tot 21 u. 30, 
zaal De Jonge Deken, samen met F. Adang. 
Op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DE FACQ, volksvertegenwoordiger : 

Andere afspraken via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91 of 
schriftelijk op het adres Domenstr. 3, Essene. 

FRANS A D A N G , federatieschepen : 

Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroeksestwg, 
St-Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83. 

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

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Arr) 

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

alle leden op om het VU-kongres bi] 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 Emlel Van Steenkiste houdt elke 
derde zaterdag voormiddag zitdag in het res-
tauranlMJafé «De Beurs •. Iedereen kan er 
met zifn probiemen terecii^t. 

WERViK 
SOCIAAL DJENSTBETOON 

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

ZARREN-WERKEN 
KOLPORTAGE 

De kolportage die we vorige week voorzien 
hadden werd een onverwacht groot sukses. 
Hartelijk dank aan alle medewerkers. Eerst
daags krijgt u nieuws over onze ledenverga
dering met naam van de spreker. 

LiMBURG 

BERINGEN 
DANSAVOND 

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

BEVERiaLEOPOLDSBURG 
EENJARIG BESTAAN 

Op vrijdag 14 december viert onze afdeling 
haar éénjarig-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 sekretarls Roger Hendrickx, tel. 
48444. 

BORGLOON 
KANTONNALE VERGADERING 

De bestuurs- en kaderleden vanv het kan
ton Borgloon zullen eerstdaags samenkomen 
met het oog op de winterwerking. Nadere 
gegevens volgen. 

BREE 
FORUMGESPREK 

De DF-afdeling Bree organiseert op vrij
dag 7 december een forumgesprek over het 
pluralisme in het onderwijs. Namens de VU 
zal bij deze gelegenheid het woord gevoerd 
worden door volksvert. E. Raskin. 

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. 
HASSELT 

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 SchHtz het woord voeren. 

ARR. KALENDER 
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 
AFDELINGSBAL 

Ons eerste afdelingsbal gaat door op zater
dag 1 december vanaf 20 u. in de parochie
zaal van Houthalen Centrum. 

in de kamer 

jef olaerts over het 
steenkoolbeleid 

De heer Olaerts — De huidige energiekrisis 
roept vragen op over het verval van de Euro
pese macht en de ekonomische afhankelijk
heid van het kontinent. 

Europa boet voor de fouten in het verleden 
en heeft nog niets geleerd, ondanks twee we
reldoorlogen, in het verdeelde Europa be
speelt ieder zijn eigen instrument. Europa 
geeft een kakafonie, l.p.v. een simfonie te 
horen 1 Niets kan ons blijkbaar aanzetten tot 
een ommekeer. We klungelen voort met 
machteloze Europese instellingen. Zal de 
energiekrisis ons de lessen doen trekken uit 
de toestand waarin Europa verkeert ? Zullen 
kleine derde landen uit de Arabische landen 
onze hoogmoed breken ? 

West-Europa is een ekonomische reus op 
lemen voeten. Ik heb hier al lang geleden het 
gebrek aan een Belgisch en een Europees 
energiebeleid aangeklaagd. Vandaag luidt 
iedereen de alarmklok, zelfs het ministerie 
van Ekonomische Zaken. 

Er werd gezegd dat het er niet op aankomt 
of onze energie uit Belgische, West-Europese 
bodem of uit derde landen komt. Alsof de 
hele wereld één vrije markt was ! Waar zou 
het machteloze en stuurloze Europa het gezag 
halen om van derde landen te bekomen dat 
zij ons volop goedkope energie leveren ? 

Ik heb al gewezen op de gevaren van het 
negatieve West-Europese en Belgische steen-
kolenbeleid en aandacht geëist voor 't Kem-
pische steenkolenbekken. Maar alle voorgan
gers van de huidige minister, ook de Fransta
lige BSP-ers, hebben verkondigd dat de Kem
pense produktie overbodig was. Ze praatten 
het Kolendlrektorium na, dat meende de be
langen van de- staalindustrie schitterend te 
dienen. 

Er is niets veranderd. Aan de top van het 
departement van Ekonomische Zaken zwaait 
een machtsdronken man, die iedereen kent, 
de BSP-scepter. De minister is zijn trouwe 
dienaar. Een Limburger werd geroepen om de 
likwidatie van het Kempense bekken te vol
tooien 1 Op 26 april antwoordde de minister 
op mijn interpellatie dat de regering over de 
toekomst van het Kempens- en Zuiderbekken 
zal beslissen, na overleg met alle betrokken 
instanties. 

Een werkgroep zou voorstellen formuleren 
voor het kolenbeleid tot 1980. Die werkgroep 
had vorige zomer klaar moeten komen I Wij 
wachten nog steeds op voorstellen. 

Op 25 april 1973 verklaarde de minister in 
de Kamer dat de produktie van de Kempen 
maar een druppel is op een gloeiende plaat 
alhoewel het 7 miljoen ton betreft I En dit 
ondanks de produktievermindering en de 
sluiting van Zwartberg. 

Maar thans zet de minister er de elektrici
teitscentrales toe aan over te schakelen op 
kolen. Waar zal men die kolen bestellen ? 
Die centrales, zo zei de minister in april 1973, 
hadden geen intresse in de KS ! Het stand
punt van de minister was wel erg kortzich
tig 1 

Toen in 1963 het Europa van de Zes aan
vaardde dat de invoer van steenkolen en an

dere energie uit derde landen vrij was, offer
de de EGKS de belangen van de kolenijver-
heid op aan die van de ijzer- en staalindustrie. 
Deze toestand werd nog verergerd door de 
afwezigheid van een politiek Europa, dat de 
energiebevoorrading had kunnen aanpakken. 
Gisteren nog sprak kanselier Willy Brandt, 
over de noodzakelijke relance van een poli
tiek Europa. Maar het blijft teveel bij mooie 
verklaringen. Het eng staatsnationalisme be
let elke Europese eenwording. 

In dat licht wens ik een aantal vragen te 
stellen : 
1. Wie stelde de werkgroep voor het steen-
kolenbeleid samen ? 
2. Wie zetelt erin ? 
3. Waarom werden geen twee werkgroepen 
opgericht, één voor de Kempen en één voor 
het Zuiderbekken ? 
4. Wanneer vergaderde die werkgroep ? 
5. Wie was verantwoordelijk voor de vergade
ringen ? 
6. Werden er voorstellen geformuleerd ? Zo 
niet, waarom ? 
7. Waarop steunt de regering haar huidig 
steenkolenbeleid ? 
8. Wat is er geworden vanv het zogenaamde 
« plan Dhoore » ? 
9. Bestaat er een eigen sluitingsprogramma 
voor het Zuiderbekken ? Wordt daar niet 
doorgewerkt, alhoewel er geen ontginbare 
kolenlagen meer zijn ? Gaat men er doorwer
ken tot de volledige uitputing ? 
10. Hoe verklaart men dat de mijn van Eisden 
nog steeds de meest rendabele is ? 
11. Hoeveel is de Staat het KS verschuldigd ? 
12. Is het juist dat het KS geen stortingen 
meer verricht aan het pensioenfonds ? 
13. Hoe verantwoordt de regering de aligne-
ring van de prijzen op die van landen met 
staatsmonopolie ? 
14. Hoe evolueerde de prijs van afvalkolen 
geleverd aan elektrische centrales ? 
15. Op hoeveel ton wordt de voorraad in het 
Kempens en Zuiderbekken geraamd ? 
16. Welke voorschriften gelden thans inzake 
aanwerving, afdanking, enz. van personeel 
en welke verhouding tussen bovengronds en 
ondergronds personeel wordt In acht geno
men ? Wat zal er gebeuren bij de sluiting 
in 1980 ? 

Ik hoop dat ik een antwoord zal krijgen en 
tevens een inzicht in het gevoerde energie
beleid. 

waarheen met ons 
onderwijs 

Dinsdag 13 november II. ging in het kultu
reel centrum te Hasselt een eerste onder-
wijsavond door in de reeks : Waarheen met 
het onderwijs ? Deze eerste avond, zowat be
doeld als terreinverkenning, werd zeer druk 
bijgewoond : meer dan 120 leerkrachten na
men er aan deel. De avond zelf was georga
niseerd door de Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten in samenwerking met de Stich
ting Lodewijk de Raet. 

Jaak Gabriels, prov. voorz. VVL-Limburg be
lichtte in het kort de zin van het hele projekt 
en stelde een bondig werkprogramma van 
VVL aan de aanwezigen voor. Hij beklem
toonde vooral dat iedere leerkracht die de 
moed heeft aan ernstig bezinningswerk te 
doen, zeker op zijn plaats is in de VVL. Deze 
organisatie staat open voor iedere leerkracht 
tot welke opinie en school hij ook behoort 
De VVL stimuleert zeer sterk de demokrati-
sering van ons onderwijs. 

Daarna gaf Luk Martens, assistent aan de 
Rijksuniversiteit van Gent, een bondig maar 
gevat overzicht van de belangrijkste domei
nen op de welke zich de belangrijkste grie
ven van de leerkracht aftekenen. 

Rond 4 tema's ontwikkelde zich een zeer 
levendige diskussie (in 5 groepen) : 
1. Wat is de school ? Hoe moet ze functio
neren ? Tot welke maatschappij behoort ze ' 
2. De school hanteert een verouderde di-
daktiek. 
3. Het onderwijs is een autoritair sisteem 
met onderlinge afhankelijkheid. 
4. Het onderwijs tipeert zich door een star 
en niet flexibel sisteem. 

In het plenum kwamen vooral drie tema's 
aan bod. Dit zullen dan ook de tema's worden 
voor onze volgende vergaderingen. 

SOCIAAL 
DIEMSTBETOON 
LIMBURG 
SENATOR J. HARDY 
Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en elke zondag van 9 tot 12 u., 
jan huis : Nieuwe Baan 2. Alt-Hoeselt. tel. 02 /32353. 
SENATOR G. SLEGERS 
Elke tweede zaterdag van de maand : 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bosslr. 3, 10 tot 10 u. 30, 
tel. 011 /61408. ^^ , „ , , 
DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11 u. 30 to l 
12 u., tel. 011/59632. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tol 15 u. 30, 
tel. 011/65809. „ ^^ ^ . 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 
16 u. 30, tel. 011 /58466. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr. 14, van 10 u. 30 
tol 11 u. 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. RASKIN 
Elke eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaarmolenstr. 13, 13 tot 
13 u. 30, tel. 012/31092. 
BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, 14 to l 14 u. 30, 
tel. 012/42128. 
HOESELT : café ABC, Tongersebaan 3, 15 lot 15 u. 30, 
tel. 011/19233. 
ledere eerste zaterdag van de maand : 
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 154, 9 u. 30 lo l 10 u., 
lel. 011/67175. 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bosslr. 3,10 u. 30 lo l 11 u., 
le l . 011/61408. 

BREE : café Old Tom, Markt 4, 12 tot 12 u. 30, tel. 011/ 
66590. 
PEER : bij Jan Plas, Collegelaan 5, 13 lo l 13 u. 30, le l . 
011/30244. 
ST.-HUIBRECHTS-LILLE : bij E. Adriaens, Lindstr. 13, 14 
lol 14 u. 30, lel. 011/43620. 
OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpstr. 45, 15 to l 15 u. 30, 
tel. 011/40817. 
LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Beemdstr., 16 to l 16 
u 30, tel. 011/40817 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, 17 tot 
17 u. 30, tel. 011/37578 
ledere maandag : 
AAN HUIS : Ursulaslr. 1. Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tel. 
011/19454. 
Mevr. DE ROO-NEVEN, Beemdstr., Lommei, tel. 011/ 40817. 
ledere dinsdag aan huis vanaf 20 u. 
L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoeselt, tel. 012/18188. 
Alle dagen aan huis van 9 tot 11 u. 
JAN PLAS, Collegelaan 5, Peer, tel. 011/30244. Alle dagen 
op afspraak. 
JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, 
tel 011/67269. ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 
FR. VAN HOLLEBEKE, Kielenstr. 48, Tongeren. Tel. 012/ 
32524. ledere woensdag van 17 tot 19 u. aan huis. 
THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8, Kinrooi. Alle dagen 
op afspraak, lel. 011/64413. 
ANDERE ZITDAGEN 
J. CUPPENS, Zandbergstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/64402. 
ledere eerste en derde dinsdag van de maand van 18 tot 
19 u. 
J. GABRIELS, Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere 
maandag van 17 lo l 19 u. 
J INDEKEU, Grolstr. 18, Peer, le l . 011/30509, elke zondag 
van 9 tot 12 u. 
J. LATINNE, Dambrugstr. 7, Bocholl, tel. 011/66372, ledere 
dinsdag van 17 tol 19 u. 

1. De school is een maatschappijkonserve-
rend eiland. 
2. Hoe moet konkreet de leerkracht zich op
stellen in de klas, in de school... ? 
3. Bespreking van de experimenten van het 
anti-autoritair sisteem. 

De eerstvolgende avond gaat wellicht door 
eind januari, begin februari in het kultureel 
centrum te Hasselt. 

Geweldig positief was dat er leerkrachten 
waren van alle netten en gezindheden ; dit 
bevordert zonder enig twijfel de goede ver
standhouding. 

De VVL en de Stichting danken alle aan-
weigen voor hun aktieve inzet en rekenen 
volgende keer op nog meer aanwezigen. 

medegedeeld 

EEN TWEEJAARLIJKSE PRIJS VOOR DE 

VLAAMSE HUMOR 
Bij de opening van het zeer geslaagde tien

de Salon van de Vlaamse Humor, te Antwer
pen, herinnerde de voorzitter van de Vlaamse 
Toeristenbond er aan, dat zijn vereniging een 
tweejaarlijkse prijs voor de Vlaamse Humor 
heeft ingesteld, ter aanmoediging van een 
volwaardige kunst. 

De wedstrijd zal steeds plaats hebben in 
het jaar dat volgt op een der eveneens twee-
jaarlojkse Salons, dus in 1974, 1976 enz. 

Alle Vlamingen, waar ze ook wonen, kun
nen aan de wedstrijd deelnemen, met een on
beperkt aantal inzendingen. Gevraagd worden 
« kartoens », humoristische tekeningen, spot-
prenten, zonder verklarende tekst. 

Onderwerp i staatkundige humor. 
De goed verzorgde inzendingen moeten ten

minste 30/40 cm groot zijn en klaar om op 
te hangen ; op de rugzljde dient te worden 
vermeld : naam, adres en de eventuele 
schuilnaam. 

Prijzen : 1) 6,000 fr. + gouden penning : 
2) 5.000 fr. + zilveren penning; 3-10) 3.000 fr. 

De tekeningen moeten vóór 15 december, 
behoorlijk verpakt, gezonden worden naar 
het bondsgebouw van de VTB, St-Jakobsmarkt 
45, 2000 Antwerpen, of mogen vóór 10 de
cember afgegeven worden in een van de 
16 VTB-kantoren in Vlaanderen en Brussel. 

Een bevoegde jury doet uitspraak vóór za
terdag, 5 januari 1974, dag, waarop de ten
toonstelling van de bekroonde en geselekteer-
de kartoens wordt geopend in de Hendrik 
de Braekeleergalerij, St-Jakobsmarkt 45 ' te 
Antwerpen. 

Alle verdere Inlichtingen worden graag ver
strekt, mits postzegel voor antwoord, door 
de Vlaamse Toeristenbond, St-Jakobsmarkt 
45, 200 Antwerpen. 

RESTAURANTS IN VLAANDEREN 

In minder dan twee jaar tijds beleeft die 
uitstekende gids, uitgegeven door de Vlaamse 
Toeristenbond en samengesteld door zijn 
voorzitter Jozef van Overstraeten, zijn vierde 
uitgave. Bewijs dat aan dergelijk werk een 
behoefte bestond. 

Voor wie het nog niet wist, vermeldt deze 
druk eventjes 797 restaurants, verdeeld over 
meer dan 300 plaatsen in gans het Vlaamse 
land. 

Voor Antwerpen zijn het er 45, voor Brus
sel 65 en voor Oostende, telkens zonder de 
randgemeenten, 30. Ook de kleinste gemeen
ten waar één of meer goede eetgelegenhe-
den bestaan komen aan bod. 

Behalve naam en ligging, volgen voor elk 
spijshuis alle nuttige gegevens zoals tele
foon, prijzen, wekelijkse sluiting, jaarlijkse 
vakantie, eventueel parkeerterrein, speciali
teiten, minigolf, zwembad, enz. Afgaand op 
persoonlijke ervaring werd de naam van som
mige spijshuizen gedrukt in vetjes of zelfs 
in vetjes met een sterretje, wat geen diskri-
minatie tegenover de andere betekent, maar 
alleen een onvoldoende dokumentatie van 
auteurswege. Nooit treft men in andere toe
ristische gidsen zoveel gegevens aan. 

Prijs : 75 fr. Voor leden van VTB en VAB 
slechts 60 fr. Prijs telkens te verhogen met 
5 fr. als toezending over de post moet ge
schieden. 

HERFSTBLOEMENBAL TE ANTWERPEN 

De bekende Erasmusschool, Antwerpen, 
richt op vrijdag 30 november in de feestzaal 
a Harmonie », Mechelse steenweg te Ant
werpen een « Herfstbloemenbal » in, om 20 
u. Orkesten :Indeed en Stumbling Block. 
Gastvedette : Sonny London, een revelatie. 
Drive-in-show : Stayricon. 

Inkom 50 fr., 40 fr. in voorverkoop. E-school, 
Begijnenvest 99 te Antwerpen. Reservatie : 
5 fr., tel. 03/33.60.58. 

VUJO-NATIONAAL 
.. Alle VUJO's zonder uitzondering worden 
verwacht op het VU-kongres te Oostende ». 
De huidige petroleumkrisis houdt niemand 
thuis ! 

zoekertjes 

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 Da-
trekking. 
1. Bediende, ruime ervaring als sekretarls, N., 
Fr., Eng., zoekt passende betrekking. 
2. Magazijnlet zoekt bijjob, 20 uur per week. 
3. Pas gediplomeerde, hoger middelbaar on
derwijs, ekon. afd., zoekt betrekking als be
diende. 
4. 40-jarige man zoekt lichtwerk : Antwerpen, 
Mechelen, St-Niklaas. 
5. Dokterassistent met ervaring zoekt be
trekking bij huisarts, specialist of in kIinieT<. 
— Jonge man, klaar met legerdienst, diplo
ma lager middelbaar onderwijs zoekt pas
sende betrekking 
Schrijven of telefoneren 50.54.27 W. Jorissen 
Louisastraat 31, 280 Mechelen — 143 
— Kok zoekt passende betrekking Antwer-
pen-Brussel-Mechelen. 
Licentiaat sociologie zoekt passende betrek
king. Schrijven of telefoneren 435.96 W. Jo
rissen, Louisastr. 31, 2800 Mechelen R 144 

Dame, 42 j . , tvyeetalig, handelservaring, zoekt 
vertegenwoordiging tegen vast maandloon 
en soc. wetten, of gérance in textiel, kleding, 
reiniging of wasserij, of iets dergelijks, te 
Brussel. f ''3'^ 

AANGEBODEN BETREKKINGEN : 
Tienen : Technisch tekenaar. 
Brussel : Elektriciens A3. 
Buitenland : Technische ingenieurs elektrici
teit. 
Bemiddeling via kamerlid Wllly Kuijpers, 
Swertmolenstr. 23, 3020 Herent, tel. 016/ 
296.42 of technisch ingenieur Werner Schiem-
sky, Pelstr. 18, 3550 Drieslinter, tel. 011/ 
893.33. R ^38 

Te koop : 4 houtsneden Edgard Tijtgat bl] 
Staf Luyten, Ganzenkoor 21, Duffel, tel. 015/ 
32319. ^ ''39 

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»^ ^ ^^^ 

TE KOOP 
Zeer schoon gelegen platte grond, omgeving 
bos, uitrit langs 2 banen, op 5 km van Brus
sel (voordelige voorwaarden) Tel. 02-52.16.18. 

R 145 

MET Z'N ALLEN 
NAAR HET 
KURSAAL-OOSTENDE 
VU-KONCRES '73 ! 

kan men in ons maasland boer en mens zijn 
vandaag en morgen ? 
Maasmechelen, 5 december 1973 
Verantwoording : , , , , , j 

Men stelt de waarde, de aantrekkelijkheid, 
zelfs het « wezen » van het boer zijn in vraag. 
Het in vraag stellen van allerlei instellingen, 
toestanden, enz., dreigt een mode te worden. 
Dit mag ons niet doen vergeten, dat er zich 
in verband met de landbouw vele echte vra
gen stellen. De titel van deze Maaslandse 
studiedag is dan ook meer dan een vorm van 
nieuwlichterij I 
Programma : 
Woensdag 5 december 1973 

9u00. : Opening van de studiedag door L. 
Van Hove, lid van raad van beheer van de 
Stichting, die de studiedag voorzit. 

9U.30 : Sociale en ekonomische aspekten 
van het familiale landbouwbedrijf door A. 
Maesmans, rijkslandbouwkundig ingenieur. 

IOu.30 : Sociaal - ekonomische aspekten 
van de andere vormen van landbouw : kon-
traktteelt, geïndustrialiseerde landbouw, 
groepslandbouw door L. Martens, rektor aan 
de Rijksfakulteit voor Landbouwwetenschap
pen te Gent. 

Ilu.30 : De kwaliteit van het leven van het 
boerengezin door H. Everaet, navorser Land-
bouwekonomisch Instituut. 

12U.30 : Middageten. 
14U.00 : Groepsgesprekken. 
16U.00 : Algemene vergadering : voorle

zing en goedkeuring van de groepsbeslulten ; 
algemene bespreking. 

17U.00 : Slotwoord. Einde van de studie
dag. 
Praktische inlichtingen : 

Plaats : gemeentehuis te Maasmechelen. 
Bijdrage : 100 fr . 
Inschrijving : gebeurt bij de h. Jan Dexters, 

Kerkstr. 71 te Opgrimbie, 3630 Maasmechelen 
door storting van de bijdrage op zijn rek. nr. 
735-3290057-96 bij de Raiffeisenkas te Op
grimbie. U kunt ook telefonisch inschrijven 
op het nr. 011/68270, 

Aanvang : 9 u. stipt, daarom zich aanmel
den vanaf 8 u. 30. 

Deze studiedag wordt georganiseerd In sa
menwerking met het regionaal komitee Maas
land van de stichting en het gemeentebestuur 
van Maasmechelen. 
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WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op liet huisnummer !) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

DIKR MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.BJL 

Lange Zoutsfr. 30, 29-33, 36-38 

T«l. (053) 240.60 

4f 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedfes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wat

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ifssehaat-

sen - kamplngartlkelen • himgerol. 

SPEELGOED ; uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trak1oi«n -
poppen - poppenwagens en -wiegfes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -' tuinsehemmels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : BrugsesKvg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - fel 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke • Tel 050/502 96 
EE»!NGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In rege! met de socia'e wet - Liefst mensen van *t vsk 
Schriftelijk aanbieden bii : ABTS : Tiensesteenewg 128 Korbeek-lo 

ONS 
KRUISWOORDRAADSEL 
OPGAVE 79 
HORIZONTAAL 

1) Portretschilder van Churchill. 
2) Oostvlaamse gemeente - Anagram 

van « ARE » 
3) Kippenprodukt - Snede. 
4) Vrijheidsheld uit Lampernisse. 
5) Brabantse gemeente. 
6) Aan Karin - Mede 
7) Nederland - Voornaam van Bloe-

mendael 
8) Ten laste leggen. 
9] Soort papegaai - Voegwoord. 

10) Voor het leven. 

VERTIKAAL 
1) Kanaal tussen Afrika en Azie 
2) Veldheer van David - Wij hebbe'-' 

graag ouwe 
3) Ter stede - Twee medeklinkers 

Naar aanleiding van. 
4) Cockpit. 
5) Lengtemaat - Fries water - Deel 

van het menselijk lichaam. 
6) Herberg. 
7) Anagram van 

woord. 
8) Aanvaarden. 
9) Ontkenning -

Voegwoord. 
10] Schipbreukeling 

BIS « • Frans lid 

Dubbele klinker 

VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 

VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

|an Hendrickx • Heldestraat 157 - BEVERLO • T. 011/47282 

Ri}ksjigeg Qent - Kt«ia:ijk 
.'\STK".VE - DETVZE 

Restauront 

WALLEBEKE 
Tearoonn 

Sjeer en standing 
en .. een prima keuken ! 

Telefoon : (09)82.51.49 

^ 

's Maandags gesloten 

rT-STW-mfa-t-i-r-i- fi,v.;\iim^ J 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 E^amesnwntvl kopen. 1 M e e < ^ )n prijs begrepsM 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bt| aar>koop ¥an 1 vest in teder of óslm steeds 1 broek In pr i^ 

begrepen 

— Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

Al onze arüketen k«*nnen STEEDS AFZONDERLIJK K K O -
M E N wonien 

Magazqnen epen ieder* dag van 9 tot 20 H. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. WM'^m geMeed Ixj 

het huis STANDING 

STAMPING DENDERMONDSfSTEENWEG, 2 / O 

AALST \i\Mnm] 

het 
algemeen bouwbedrijf 
informat-ie-centra 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

MACONFECT KLEDING 
Oppersfraaf 37 — LIEDEKERKE 

Tel (053)66219 
MAATWbRK en zeer grole keus 
kledinq . KLAAR O M DRAGEN . 

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

— PriisMist OD aanvraao — 

AL - AL AANBOUW 
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 

BRUSSEl 02/17 71 99 
ANTWERPEN 03/35 60.69 

LEUVEN 016/347 94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239 10 
ZWEVE2EIE 051/612 84 

TIELT (W.VL ) 051/420 15 
GENT 09/25.50.85 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
HEREN DAMES KINDEREN 
Dendermondsa steenweg 276 

AALST 

KWEKERIJEN |.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - Tel. 09/69.31.70 
GESELEKTEERDE PLANTEN voor 

PARTIKULIERE VERKOOP 
Open 's zaterdags 

KATALOOG OP AANVRAAG 
BEZOEK ONS TUINCENTRUM 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vnjd. 14u tot zat. 16u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel 52 13.12. 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tal. 014/59369 

P A P Y R U S 
B o e k - , p a p i e r - e n 

f o n o p l a t e n h a n d e l 
Zaakvoerder FONS LABEAU 

de Ribaucourtstraat 7 
St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 

Tol. (02)28.87.09 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

Aanbouwkeukem 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter i 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

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

Tel (058) 235.81 

HOUTWORM? 
Behandetns van dakweritsn tegen ale hout-
msektan. TIWrnQ JAAR WAARBOnO. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans hel 
land P.V.B> INDUSTRADE. Vanderaiipenstr. 
12, Wemmel (8t) - Tel 02/79.20.00 

KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
(03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

LEUVEN CENK 
Brusseisestraat 33 SVinterslagstraat 22 

(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
lOOi MOGELUKHEDEN 

B O N 
Naam : 
Adres : 
Tel • 

O beschik over bouwgrond 
gemeente : , , 
Isreedte .".. . ., 

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 
rijwoning. villa of half-open be 
bouwing in volgende gemeen 
ten 

O houd mij ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

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

Handtekening 

file:///i/Mnm
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TEGEN 
EEN 
KOLONIZATIE 
DOOR 
BRUSSEL 
EN 
EUROPA 

Verleden maand kwam ons Pajottenland 
weer herhaaldelijk in het nieuws Eerst was 
er de bekendmaking van de plannen v/an 
Mens en Ruimte, dat het Pajottenland teqen 
zijn wil in wil begiftigen met een hele reeks 
rekreatieve en verbiijfstoeristische parken 
Nadien kwam er de persmededeling van net 
Aktiekomitee Pajottenland dat terug zijn on 
gerustheid en ontevredenheid uitsprak over 
de nieuwe dreiging die over ons gewest 
hangt om toch het snelspoor Brussel-Londen 
in te planten op het vroeger voorgestelde en 
door de overheid afgewezen trace van de 
NMBS 

Indien er met vlug ingegrepen wordt is ons 
Pajottenland reddeloos verloren want het
geen ik op 2? 03 73 voorspelde is zich meer 
en meer aan h^t voltrokken De taktiek van 
Brussel, nierbij geholpen door Europa, is 
zeer duidelijk de streek eerst doorkerven 
met infrastruktuuryveiken als de snelspoor 
lijn de A8 en de Perkpolder-Bergenautoweg 
om dan de ruimten op te vullen met rekrea-
tiefaciliteiten en tuinwijken Intussen dreigen 
heel wat landelijke gemeenten opgeslorpt 
te worden in sterk verstedelijkte randge
meenten met aanzienlijke Franstalige min
derheden 

Dat er andere oplossingen zijn voor de 
snelspoorlijn werd vroeger reeds voldoende 
bewezen. Derhalve op 3 juni 1972 opteerden 
te St Pieters-Kapelle de burgemeesters een 
pang voor het plan Franssens waarbij de 
spoorlijn zou lopen van Brussel naar Halle 
en vsnddai over Wrals grondgebied Minister 
Raemaeckers stelde onlangs de Brusselaar 
Piron gerust dat de snelspooilijn de Zavel-
wijk niet zou schenden doch over het Pa 
jotteniand bleef hij volksvertegenwoordiger 
Diegenant het antwoord schuldig zodat het 
duidelijk IS dat deze dieiging nog steeds 
pertinent is 

Indien het huidig trace toch doorgevoerd 
wordt zijn de volgende tien gemeenten be
dreigd : Vlezenbeek, Gaasbeek, Sint Mar-
tens-Lennik, Sint Kwintens-Lennik, Leerbeek, 
Kester, Heikruis, Herfelingen, Herne, Sint 
Pieters-Kapelle. 

Wat de A8 (Brussel-Rijsel) betreft lezen we 
m een Brusselse Franstalige krant dat Open
bare Werken de eerste kredieten voor de 
A8 zal kunnen ontvriezen in 1975 De eerste 
onteigeningen m Henegouwen zouden reeds 
in 1974 beginnen In deze krant wordt lang 
gepleit voor een snelle aanleg van het tra-
jekt Brussel-Doornik en men stelt zelfs voor 
een interkommunale op te richten om de 
werken te bespoedigen In dit artikel blijkt vol
doende dat men met deze A8 vooral n dienst 
wil bewijzen aan Rijsel, I Agglomeration Me-
tropolitaine du Nord, en aan Wallonië dat 
aldus een diiekte verbinding zou hebben 
tussen de hoofdstad en de Waalse woonge
bieden Is het echter verantwoord 75 km 
nieuwe autoweg aan 110 miljoen per ' m 
aan te leggen om 25 km omweg te vermij
den wanneer we weten dat Brussel nu reeds 
met Rijsel verbonden is langs 2 autowegen 
nl via Halle Bei gen en via Gent-Kortrijk. 
Gaan we dulden dat eens te meer een be
langrijk deel van ons Pajottenland geschon
den wordt om tegemoet te komen aan de 
wensen van Rijsel ' Zullen we lijdzaam loe-
zien hoe de Fianstalige Biusselaars uitzwer
men over ons gewest langs de afritten van 
Sint Kwintens Lennik en Galmaarden ' Be
dreigd door deze A8 zijn de gemeenten . 
•tterbeek. Vlezenbeek, Sint iVIartens-Lennik, 

Sint Kwintens-Lennik, Gooik, Oetingen, Vol-
Iczele en Galmaarden. 

Het Perkpoldertrace kan gemakkelijk opge
schoven wordden van de « Woestijn » te 
Gooik Hdar Oost Vlaanderen, maar nergens 
konderi we hiervan een bevestiging vinden 

Het beginsel van de inplanting van een 
Pajotteniands rekreatie en kultuurcentrum 
.< Groenbei g » te Vlezenbeek, willen we 
graag onderschrijven doch hiervoor volstaat 
het kasteel en de omliggende gronden 
( ; 40 haj en dienen geen bijkomende 160 ha 
(90 ha tp Sint Martens-Lennik, 50 ha te Vle
zenbeek (1)en61 ha te Gaasbeek waai devolle 
landbouwgronden onteigend te worden. Dit 
projekt mag met gezien worden in funktie 
van de « Europese hoofdstad » en de naam 
.< Europeanum » moet verworpen worden of 
het riskeert als Brussel-Internationaal te 
worden geklasseerd en ingedeeld bij de in 
stellingen van nationaal belang zoals bvb 
het Atoomcentrum te Mol Ook mogen we 
met vergeten dat dit projekt afhankelijk is 
van de Provincieraad en dat niemand weet 
of bij de volgende verkiezingen deze Pro 
vincieraad niet overgaat m de handen van 
het FDF-RW, en waar staan we dan ' 

Terwijl Mens en Ruimte bereid blijkt tt 
zijn om af te zien van het weekendhuizen 
park te Vollezele [23 ha in de wijk Achter 
den Bos met 120 geplande huisjes) dank zij 
een felle reaktie van gans het gemeentebe
stuur en al de inwoners, is het echter een 
schande en een waar schandaal dat de priva 
te verkaveling Molenbos op de Kongoberg 
toch zou doorgaan Het is duidelijk dat hier 
duistere praktijken gebruikt worden wanneer 
we weten dat de plannen afgewezen werden 
door de gemeente, de Bestendige Deputatie 
en Stedebouw Aldus lijkt het onbegrijpelijk 
dat het beroep bij de koning slechts beant 
woord werd na de 90ste dag en met voor 
dien zoals wettelijk voorgeschreven Geluk 
kig mogen we hier tellen op een eensge

zind gemeentebestuur dat met wil toegeven ' 
In Galmaarden is er ook een negatief ad

vies van de gemeenteraad tegen het ge
plande weekendhuizenpark op Bruusbroek 
(99 ha met 710 weekendhuizen), doch tur-
jemeester Cardoen is met helemaal over
tuigd en hij voerde nog geheime besprekin
gen (2) 

Wanneer we zien hoe heftig onze Pajot-
lenlandse bevolking reageert op al de week-
endhuisparken voor Brusselaars zien we 
met goed in waarom men nog reuze rekrea-
tieprojekten wil plannen als het rekreatie-
park van Terrest op het grondgebied van 
de gemeenten Heikruis en Herne (816 ha) 
En waai om ook de Kesterheide en Neigem-
Gooik met onaangeroerd laten liever dan er 
io,i/d.cnifc e.oeatieparkeri te willen oprich 

ten. ^' 
Het Vlaams gedeelte van het Strihouxbos 

'e Heikruis werd gelukkig gered van een 
verkaveling maar zal dit zo blijven wanneer 
we weten dat een groot deel van het Waals 
gedeelte reeds vol staat met villa's van 
machtige Franstalige Brusselaars I 

Nu het ministerie van Volksgezondheid 
oezwaren schijnt te hebben tegen de breek 
«erf van Haviland te Pepingen op slechts 
500 meter van het geplande rusthuis van de 
stichting Van der Stokken, beweert men dat 
er naar een alternatief gezocht wordt in de 
streek van Vollezele waar een diepe en grote 
néers ligt beneden het Hellebosch. 

De eigenaar van het « Hof te Nederloo » 
zou onder invloed van de vlugge en radikale 
aktie bij de betrokken instanties, dan toch 
afzien van zijn plannen om een psychiatri
sche instelling « Le Domaine » m te plan
ten in Vlezenbeek. Hopelijk zijn onze inlich
tingen juist want het Akademisch Ziekenhuis 
van de ULB, op de grens van de gemeente 
Vlezenbeek, vormt op zichzelf reeds een 
zeer ernstige bedreiging voor het Vlaamse 
karakter van de gemeente. 

De eventuele inplanting van een olympisch 
dorp of van een wereldtentoonstelling werd 
door de betrokken ministers ontkend doch 
voorzichtigheid blijft geboden. 

Landelijk Bellingen, Beert en Pepingen ris
keren ingelijfd te worden bIj de stad Halle. 
Oudenaken, Sint Laureins-Berchem en Vle
zenbeek worden mogelijk opgeslorpt door de 
randgemeenten Sint Pieters-Leeuw en Schep-
daal, Itterbeek en Sint Martens-Bodegem 
door de randgemeente Dilbeek, die beiden 
reeds te kampen hebben met een sterke 
Franstalige minderheid. Bever zelf zit reeds 
geplaagd met faciliteiten. 

Tot besluit mogen we zeggen dat alle ge
meenten van het Pajottenland behalve Bo
gaarden en Elingen, opgeschept zitten met 
een of meer problemen waarbij ofwel de 
gaafheid, ofwel het landelijk schoon, ofwel 
het Vlaamse karakter van de gemeenten 
dreigen definitief en onherroepelijk geschon
den te worden. Eén zaak is zeker, de Pa-
jottenlandse bevolking geraakt er meer en 
meer van overtuigd dat de politiekers uit de 
traditionele partijen niet langer onze belan
gen verdedigen want in plaats van te ijveren 
binnen het kader van hun partij voor een 
meer dan noodzakelijke splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, 
zijn ZIJ bezig met ons Pajottenland uit te 
verkopen aan Brussel en Europa 

Mogen zij eindelijk tot inkeer komen en 
hun angst voor hun Brusselse opdracht- en 
werkgevers van zich afschudden ' 

Nu meer dan ooit wil ik deze alarmkreet 
slaken omdat ik in geen enkel opzicht mede
plichtig wil zijn aan dit verraad 

dr. j . valkeniers 

burgemeester van schepdaal 

federatieschepen van asse. 

# 

fofo's ; Boven, zo doorkerft men 
het mooie bos van Strihotix. 

Onder • onze opdracht Is hst P^at-
tenland landelijk en Vlaams t» 
houden I 

# 

1) Het Koninklllk Beshrtt van 30 

maart 1973 waarbij de besllsstng 

van de provincieraad van Brabant 

van 26 oktober 1972 houdende 

machtiging van de Bestendige De

putatie om tot de uitbouw van het 

ontspanningscentrum Europeanmn 

over te gaan tot de onteigening 

van + 27 ha onroerende goederen 

gelegen te Gaasbeek, St-Martene-

Lennik en Vlezenbeek, houdt In dat 

het nog niet zeker is of de Besten

dige Deputatie haar belofte zal hon

den de wijk Olbeek met ruet te 

laten. 

2) Wat het weekeindehulzenpark ie 

Galmaarden betreft vernemen wij 

ter elfder ure dat de publieke opi

nie het haalde en eind verleden 

week liet Mens en Ruimte weten 

dat het afziet van het bewuste 

weekeindhulzenpark te Galmaarden. 

VOOR 
EEN 

LAHDEIIIK 
OIAF 

EN 
VLAAMS 

PAIOTTENLAMD 


