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MASSALE BELANGSTELLING 

VOOR HET 14 de 

YOLKSUNIE-KONGRES 

IN GASTYRIl OOSTENDE 
Nooit voorheen kreeg een kongres van de 

Volksunie zoveel belangstelling in de pers. 
Daar zat de recente bestuursvernieuwing aan 
de top van de partij voor iets tussen, maar 
ook de oproep van de PVV-voorzitter tot vo^ 
ming van een politieke centrum-beweging én 
de precisering van het VU-standpunt inzake 
abortus. 

Het werd een magnifiek kongres waarop de 
partij eendrachtiger dan ooit naar buiten 
trad, en waarbij zij zich manifesteerde als 
een dinamische, door en door Vlaamse be-
leidspartij. De politieke tegenstanders waren 
verrast door de massale en geestdriftige op
komst van het VU-kader. Sommigen onder 
hen, die de huid van de VU-beer al aan het 
verkopen waren voor hij geschoten was, zul
len nu wel hun vergissing moeten inzien, ten-
zij zij Ziende blind wensen te blijven... 

In de pers werd meermaals een lasso ge
legd tusse , de evolutie in de Volksunie en 
de jongste oproep, uitgaande van de PVV-
voorzitter. Wij wensen in dit opzicht klare 
taal te spreken. 

Een van de fundamentele doelstellingen 
van de Volksunie is sinds haar stichting, en 
blijft ongewijzigd, de federalistische her-
strukturering van de Belgische staat. Voor 
niets en niemand wensen wij dit fundamen
teel programmapunt af te zwakken, te her-
zien, laat staan prijs te geven. Niemand hoeft 
zich daaromtrent ook maar enige illusie te 
maken. Op sociaal gebied wenst de VU zich 
vooruitstrevend op te stellen. Zij deed dit 
in het vei leden, en zal dat ook m de toekomst 
blijven doen. Dit wil vanzelfsprekend niet 
zeggen dat wij sociale rechtvaardigheid zou
den vereenzelvigen met het « kollektivisme » 
zoals bijvoorbeeld de BSP dit opvat, verre 
van daar. 

De Volksunie wil tevens, ook na een even
tuele federale hervorming der staat, een ver
nieuwende partij blijven op de verscheidene 
terreinen van het maatschappelijk leven. Een 
partij die, ongebonden zoals ze is, verfrissen
de ideeën met de nodige kracht verdedigt en 
die tegenstander blijft van elke onvruchtbare 
verstarring. 

Het hoeft geen verwondering te wekken 
dat een aantal politici, die de groei van de 
VU en haar interne ontwikkeling met aan-
dacfit volgen, daaruit bepaalde konklusies 
trekken en — zoals PVV-voorzitter Grootjans 
— luidop gaan dromen van een hergroepering 
van de politieke krachten in het postkom-
munautaire België. Een konkreet voorstel is 
de suggestie van de PVV-voorzitter tot vor. 
ming van een « centrum voor politieke ver
nieuwing », een terrein waarop toenadering 
kan gezocht worden tussen politici van ver-
schillende partijen die een bepaald kiezers-
korps en bepaalde inzichten gemeen schijnen 
te hebben. 

De Volksunie is realistisch genoeg om te 
beseffen dat zij op haar eentje in de nabije 
toekomst haar primaire doelstellingen met 
kan verwezenlijken. Bijgevolg is zij steeds be. 
reid te praten, eventueel te onderhandelen, 
met om het even wie. Op voorwaarde dat bij 
de gesprekspartner de bereidheid aanwezig 
IS haar bijvoorbeeld op het stuk der staats-
hervorming en op sociaal gebied voldoende 
tegemoet te komen. De Volksunie is een 
open partij, die daarbij tegenover niemand 
emge eksklusieve stelt. Maar het is dan ook 
niet meer dan normaal dat zij bij dergelijke 
gesprekken onmiddellijk zal informeren hoe-
ver de partner haar tegemoet wenst te ko
men op federaal én sociaal gebied. Dit zijn 
met name de vragen die eventueel, na de 
oproep van de h. Grootjans, aan de Vlaamse 
PVV kunnen gesteld worden. Van het ant
woord op dergelijke vragen hana» veel. zo 
niet alles a 

Inmiddels kan het vanzelfsprekend geen 
kwaad te praten met al wie daartoe bereid
heid vertoont. Politiek bedrijven betekent 
open staan voor evoluties, voor veranderin
gen in de opstelling. Wij wensen ons niet 
op te sluiten in louter negativisme, dat heb
ben wij trouwens nooit gedaan, wat sommi
gen ook beweren. Dit zal ons echter niet 
verhinderen, als oppositiepartij, verder een 
genadeloze oppositie te voeren tegen deze 
regering-Leburton, die wij als onheilsregering 
beschouwen op velerlei gebied. En ook de 
PVV maakt van deze regering nog steeds 
deel uit. Dit zal ons met verhinderen verder 
intens propaganda te maken voor onze fede
ralistische opvattingen. Wie meent dat de 
Volksunie haar aandacht van deze kruciale 
punten zal laten afleiden omwille van sommi
ge perspektieven op lange termijn, vergist 
ZKh qrondiq De Volksunie is niet te koon, 
en ntpmand van haar leiders. De Volksunie 
wil wel, en realistisch, praten over c'e ver
wezenlijking van haar voornaamste doelstel-
ingen, met iedereen die daarvoor in aanmer

king komt^ 

-(. 'T Paul Martens 
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N A T I O N A L E L O T E R I J 

24st« TRANCHE 

^nterklaastrarK^ye 
IHtOGE L O T E N : 

l x twaalf mHjoen 
Sxéén miljoen 
Sxeenb^roüjoeii 

Trekking op 70 deeenriMr 

HET BILJET s 230 fr 
HET TIENDE : 25 fr 

GEEN AFHOUDING OF UW WINSTEN 
WIN 12 mïIJMn : U ONTVANGT 12 mirj». 

ffllSMIU 
KOELTOGEN 
KQELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

OIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOEUNG 
WiNKEUNRimTiNGEN 

«aVOORSUPESMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEOINGSNIJVERMEiD 

ETN JEURISSEN PVBA DeWimerstraat 24 
Borgerhout/Antv^erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

DIRK MARTENS 
NiNOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Ung« Zoulttr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- on wandalwasent • bedfo* • " wiegen 
stoelen en looprekken - fchommelï - kamervertleringen - w»»-

tafeli en tvaskusten* • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - tumkledi| - rulterultrustlngen - ping-
pongtafel» - badkleding en alle foebehoorten - rol- en l|«*ehaat-

ten • kamplngarllkelen • tumgerei 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen • autobanen 
elekr. treinen der beste merken • auto's - ge-carts • traktoren • 
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars • 
borden - fletsfes • alle gezelschapsspelen • alle seerlen melca-
nleken - schooltassen • borden - tuinmeubelen • tuintehemmelt 

— ZKR VOORDEUGE PRM2EH — 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fiin, goed en goedkoop 
De grote specialiteiten zijn ; Ochsensehwanzsuppe - Hongaarse goe-
las] - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Kraehtvleesschotol 

beter dan In Duitsland 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 11. Tel 016/268 69 - mooiste 

kelder van Europa 
BRUSSEL : NIeuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) ; Autoweg Tel. 053/228.53 - 1 000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrlj'k) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751 36 • 2 400 plaatsen 
KONTiCH ; Kon. Astridlaan 87 - Tel 03/57 30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 pi - tal. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat • Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel 011/619.71 
KNOKKE • Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke • Tel 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven MIddelkerfce • Tel. 059/320.86 

Wi| zoeken dringend • als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schrlfteliik aanbieden bij • ABTS • Tlensesteenewg 128 Korbeek-Le 

U. 

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

\ 
\ 

.^ f 

- "^.^JTïSSé^^WWW! 

ËpfBiif" 

GEWOON 

DURVEN 

DOEN... 

. dat zijn dingen die onze adviseur 
U graag zal geven bij uw eerstvolgend 
bezoek. 
Zeg hoe je 't graag had gewild, ver
trouw hem uw probleem toe ! 
En het wordt voor U vooraf grondig 
uitgewerkt, zoals dit. Op uw maat, 
zoals U wenst te wonen. We doen 
het samen bijna spelenderwijs. 

KWALITEIT 

IS ONZE LEUZE 

Stijlvol in kwaliteitsmaterialen. 

— Oude herbruik papesteen 

— Massief eiken deuren 

— Galerij met zichtbare eiken 
dakkonstruktie 

— Volledige vocht- en warmte-
isolatie 

— Binnenmuren in siersteen 

— Vloeren en vast tapijt aan 
1.000 F de m2. 

— Volledige voorhofafsluiting 
— 40 m2 faïence in keuken en 

badkamer 

— Open eiken trappen, Engels 
model 

— Prachtige open haard 

— Witte en blauwe natuurstien 

— Volledige keuken- en 
badkamerinstallatie 

— Ingemaakte kasten, groot terras, 
50 m2 echte kasseien 

KUNNEN het 
algemeen bouwbedrijf 
informatie-centra 

ANTWERPEN GENT LEUVEN GENK 
Meir 18 Onderbergen 43 Brus eSse.traaf 33 Wintef^ii?'I-raat 22 

(03)31.78.20 (09)25.19.23 (016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
lOOr MOGELIJKHEDEN 

B O N 
Naam : 
Adres ' 
Tel 

O besciiik over bouwgrond 
gemeente 
breedte 

en wens de voordelen te kennen 
die U mil kan bieden 

O bescfiik niet over bouwgronden 
verzoek U mij een voorstel te 
doen voor het bouwen van een 
rijwonmg, villa of lialf-open be
bouwing In volgende gemeen
ten 

O houd mIj ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

O zal een bezoek brengen aan iwv 
Informatiecentrum te 
op te u 

•Handtekening 

i 
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IS DIT 
** EKSTREMISME " ? 

% 

VOLWASSEN BELEiDSPARTiJ 
Het 14e partijkongres van de Volksunie te 

Oostende is een voltreffer van formaat ge
worden. De vrienden van de partij zijn opge
togen, de politieke tegenstanders kijken sip 
en luchtten zich in zure kommentaren. De 
overrompelende belangstelling, de ernst én 
de geestdrift van het partijkader hebben op 
velen indruk gemaakt. Het was een vitaal 
kongres, schreef « De Standaard ». En Hugo 
Schiltz merkte terecht op dat de kongressis-
ten, door hun biezonder talrijke en strijdbare 
aanwezigheid, een klinkend antwoord hebben 
gegeven aan de onheilsprofeten die de jong
ste tijd mistevredenheid, moedeloosheid en 
verdeeldheid meenden te bespeuren in de 
rangen van de Volksunie. 

Het kongres van Oostende werd het kon
gres van de eendracht, van de ongebroken 
strijdbaarheid en van de besluitvaardigheid. 
Het was tevens een toekomstgericht kon
gres, dat de duidelijke wil van de partij 
vertolkte om voortaan mee te spelen in het 
politieke leven van dit land als een vol
waardige, door en door Vlaamse beleids-
partij. Een partij die ons volk de strukturen 
wil geven waarbinnen het zich volledig kan 
ontplooien en gelukkig voelen. 

De partij dankt allen die daartoe hun waar
devolle bijdrage hebben geleverd. De duizen
den bestuursleden op afdelings- en arrondis
sementeel vlak die met volle inzet de tal
rijke resoluties hebben besproken en even
tueel geamendeerd. Niet het minst de kon-
greskommissie o.l.v; Hugo Schiltz en Walter 
Augustijnen die, samen met hun medewer
kers, dit alles maandenlang zorgvuldig heb
ben voorbereid. Verder, en dat mag zeker 
niet vergeten worden, de mensen die voor 
allerlei praktische zaken instonden : de men
sen van ons centraal sekretariaat o.l.v. Toon 
Van Overstraeten en Guido De Backer, en 
de kongresploeg van arrondissement en af
deling Oostende onder de bezielende leiding 
van Toon Van Synghel en Jef Nagels. 

Dank ook voor de gewaardeerde referaat
houders van de zaterdagvoormiddag • de 
volksvertegenwoordigers Schiltz en Fteskin, 
het tweespan dat het vernieuwde partijbe
stuur leidt (« Beginselen » en • Staatsher
vorming »), de jonge Limburger Jaak Ga
briels, die volksvertegenwoordiger Coppie-
ters ter elfder ure verving in de sektie « on
derwijs », en professor Maton uit Deurie 

(« Sociaal-ekonomisch beleid •). De volks-
vertegenwoprdigers Baert (« demokratie in 
de politiek ») en Anciaux (« aktuele proble
men ») ten slotte, als vaste waarden in de 
partij. 

Een extra ovatie kregen Frans Van der 
Eist en Wim Jorissen (zie foto) die, als alge
meen sekretaris, jarenlang de partij met 
vaste hand van overwinning tot overwinning 
hebben weten te voeren en die daarvoor op 
de blijvende dankbaarheid van de partij kun
nen rekenen. Hun toespraken tijdens de slot
zitting werden biezonder aandachtig beluis
terd (zie verder in dit blad). 

Mevr. De Bleecker-Ingelaere sprak tijdens 
diezelfde slotzitting de vranke taal der jon
geren, en Hugo Schiltz maakte de synthese 
van dit kongres zoals hij alleen dit kan. 

Een hartelijk dankwoord tot slc>t aan alle 
aanwezige kongressisten die, door hun tal
rijke opkomst en positieve inbreng, het suk-
ses van dit kongres hebben verzekerd. De 
Volksunie heeft bewezen dat zij lééft, en 
veerkrachtiger dan ooit haar doelstellingen 
zal nastreven. Ten bate van ons volk. 

Sommige kranten hebben, naar aanlei
ding van het VU-kongres, toch maar ge
tracht enkele spijkers op laag water te 
zoeken. Zo is volgens onze « vriendin » 
« La Libre Belgique » senator Jorissen 
een « ekstremist » in de VU omdat hij 
tijdens zijn toespraak zei dat de Volks
unie wel zélf zal bepalen wanneer zij in 
'n regering wil treden. En dat zij dit niet 
zal doen als eenvoudige wisselmunt, doch 
enkel om de Belgische staat om te vor
men tot een federale staat. Als dit « eks-
stremisrae » is, wel, dan kan de « Libre » 
gerust heel de Volksunie als dusdanig 
beschouwen, want Wim vertolkte wat de 
hele partij over deze aangelegenheid 
denkt A propos, « De Standaard » ver
giste zich waar hij schreef dat Jorissen 
zei dat de VU enkel in een federale staat 
wil mee-regeren. De Volksunie wil dit ook 
doen om de federale staat tot stand te 
brengen. 

Wie het zo voorheeft dat de Volksunie 
op dit ogenblik bereid zou zijn haar ba
sisopvattingen na 19 jaar moeizame op

bouw zomaar prijs te geven vergist zich. 
De Volksunie is echt niet te koop voor 
enkele ministerportefeuilles. En dit is de 
mening van iedereen aan de top van de 
partij, ook van hen die men er ten on
rechte van « verdenkt » te hunkeren naar 
een ministerportefeuille. De Volksunie is, 
en dat stellen sommigen tot hun verba
zing vast, waarempel geen partij als een 
andere. 

Door haar volgehouden aktie in de voor
bije jaren heeft zij het begrip « federa
lisme » in brede kringen doen aanvaar
den. Als zij eenmaal mee-regeert zal zij 
haar federalistisch én sociaal programma 
ook verwezenlijken. En dit kan vlugger 
gebeuren dan men denkt. Het is daarom 
dat de ganse VU alles op alles zal zetten 
in de komende maanden en jaren om alle 
obstakels op de weg naar dit doel uit de 
weg te ruimen. Dit is de betekenis van 
de oproep van de VU-leiders op het kon
gres. Het is immers te vroeg om de 
Vlaamse strijdbijl te begraven. 

Senator Roosens (Aniwerpenj neett met ingang van 1 december zijn ontslag als senator 
aangeboden om gezondheidsredenen. Hij wordt in de Senaat opgevolgd door de h. Ber
gers, die zijn sporen reeds ruimschoots verdiende te Antwerpen-stad waar hij de VU 1»t 
een begrip maakte, voornamelijk in de middens van het stadspersoneel. Wij danken 
senator Roosens voor de waardevolle bijdrage die hij ten bate van de partij leverde In de 
moeilijke jaren, en wensen hem verder goed heil. Van zijn opvolger verwachten wij een 
versterkende bijdrage in de dynamische VU-senaatsfraktie. (foto : senator Bergers). 

KONTRA-PUTSCH TE ATHENE 
(Argos) Generaal Hedon Gizikis de nieuwe 

« sterke » man van Griekenland werd in juli j l , door 
(ex)president Papadopoulos tot bevelhebber gepro
moveerd van het eerste Griekse leger. Hij was een 
vriend van ex-koning Konstantijn maar het zou ver
keerd zijn te menen dat de verbannen koning op 
dit ogenblik • ergens in Europa » zijn koffers aan 
't pakken is om onverwijld naar Athene te vliegen... 
Niets is minder waar want generaal Gizikis (40) 
heeft zondag j l . alle . royalistische » spekulaties 
de kop ingedrukt toen hij zichzelf in een prokla-
matie aan het Griekse volk tot president uitriep. 
Gizikis is een « khadafist » wat meer is dan een 
toespeling op de naam van het Libische staats
hoofd. Die Kadhafisten (voor het grootste deel of
ficieren van omstreeks 40) stellen zich onverzette
lijk op tegen de « demokratische ontwikkeling • van 
Papadopoulos. Ze gaan ervanuit dat een burgerlijke 
regering regelrecht naar anarchie moet leiden. 
Daarom moest ook premier Spryros Markezinis van 
het politieke toneel verdwijnen. 

De bruuske kontra-putsch van de Kadhafisten 
heeft verrassing gewekt. Men mocht toch aanne

men dat Papadopoulos na zijn onverbiddelijke on
derdrukking van de studentenopstand aan herwaar
dering toe was. De woede van de kadhafisten is 
echter gaan opzwellen toen woordvoerders van Pa
padopoulos van de daken ^verkondigden dat de de
mokratische ontwikkeling ondanks de studentenre-
volte zou voortgezet worden en dat de voor 1974 
beloofde vrije verkiezingen beslist zouden doorgaan. 
De samenzweerders hebben die • katastrofale • 
ontwikkeling prompt willen afremmen. Hierbij kon
den ze ook steunen op uitgerangeerde « kolonels » 
en andere misnoegde sabelslepers. 

Al bij al kan men zeggen dat de studenten de 
eskalatie in de militaire machtsvorming onbewust 
hebben uitgelokt waarmee dan weer bewezen is 
dat een • revolutie », wil ze slagen, op het juiste 
ogenblik moet yitbreken. Anders vernietigt ze zich
zelf en de forse verwachtingen die ze heeft los-
gewoeld. We mogen de studenten hier geen verwijt 
van maken maar dit is zowat de les van de ge
schiedenis. Aan de andere kant is Papadopoulos 
maar slecht beloond voor zijn meedogenloze re
pressie ijver tegen de revolutionaire studenten. 

Toch komt de ex-diktator. hoe paradoksaal ook uit 
de jongste ontwikkeling te voo>-schijn als ee' -.oor-
stander van liberalisering. Griekenland staat 
weer op een demokratisch nulpunt Voorlopig houdt 
het alleen zijn ongebroken -/rijheldsliefde over. 

naar de konferentietafel ? 

In het Midden Oosten konflikt was het grote 
nieuws dat Israël instemt — in principe — om met 
Egypte en Syrië aan de konferentietafei te gaan 
zitten, wel een gedurfd initiatief van Golda Meir 
zo kort vóór de parlementsverkiezingen (31 decem
ber 1973). Haar Arbeidspartij staat er eiektoraal 
niet zo goed voor, de rechtse partijen dreigen de 
Mapai-partij van de regeringszetel te verdringen, 
o.m. met populaire militaire leiders. Een aanzienlijk 
gedeelte van de publieke opinie neemt het Golda 
Meir en Mosje Dajan kwalijk, zich door de Egypte-
naren en Syriërs te hebben laten verrassen. 

De werkelijke onderhandelingen zullen pas vol

gend jaar beginnen, als ze ooit beginnen, want het 
is niet eens zeker wie de gesprekspartners zullen 
zijn, zo van Israëlische als van Arabische zijde. Dit 
relativeert dan wel de belangrijkheid van deze 
Israëlische beslissing. 

Het olievraagstuk belangt gans het Westen en 
al een aardig stuk van Oost-Europa aan. De geïn
dustrialiseerde wereld beraadt zich over rantsoe
nering en noodmaatregelen, Amerika waarschuwde 
de olie-producenten niet te overdrijven « want wij 
beschikken over mogelijkheden om het wapen van 
de boykot om te keren ». 

Sadats poging om de grote mogendheden tot 
een aktief ingrijpen in het pacifikatieproces te dwin
gen is grotendeels geslaagd, o.m. dank zij het 
oliewapen. Maar indien men met dit laatste gaat 
overdrijven dan kan er nog van alles gebeuren. 
Voorlopig is het bezuinigen geblazen en koortsach-
Mg uitkijken naar vervangingsmiddelen, o.m. steen
kolen. Maar dat is evenmin gemakkelijk : bij een 
opiniepeiling onder gewezen Westduitse mijnwer
kers verklaarden 86 % kategoriek, nooit meer in de 
mijn te zullen afdalen... 



(ADVERTENTIE) 

GEMEENTE MOL 
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 

Bekendmaking van het onderzoek 
Het College van Burgemeester en Schepenen, 

Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.3.62 gewijzigd 
bij de wet van 22.4.70 en de wet van 22.12.70 betreffende de Stedebouw en 
de Ruimtelijke Ordening ; 

Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder plan 
van aanleg « Sportcentrum - Galbergen », opgemaakt overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in de 
vergadering van 12.11.73, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt 
van 2.12.73 tot 2.1.74 van 10 tot 12 uur. 

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken 
heeft, moet die schriftelijk aan het Schepencollege laten geworden, uiterlijk 
op 2.1.74 te 12 uur. 

Te Mol, 23 november 1973. 
Namens het College van Burgemeester en 
Schepenen : 

Op Bevel 
De Secretaris, De Burgemeester, 
J. Hermans. J- Cools. 

GEMEENTE MERKSEM 
Een werfreserve wordt aangelegd voor de betrekking 
van politieagent. 
De bruto aativangswedde bedraagt : 

16.648 fr. (ongehuwd) 
17.176 fr. (gehuwd) 

Bovendien worden nog bijkomende vergoedingen toe
gekend. 
De kandidaturen moeten ingediend worden uiterlijk op 
7 december 1973. 
Voor aanvullende inlichtingen wende men zich tot de 
dienst Personeel van het gemeentebestuur, Burgemees
ter Nolfpiein, tel. 45.24.90 (binnenpost 266). 

GEMEENTE BORGERHOUT 
V O R M I N G V A N EEN WERVINCSRESERVE VOOR 

W E R K M A N - GEOEFEND W E R K M A N 
Toepassing van de wet ten van 3 augustus 1919 en 27 
mei 1974 
Aanvragen aangetekend toezenden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen vóór 31 december 1973. 
50 fr storten voor examenrecht op P.C. 50.24 « Ge
meentebestuur Borgerhout ». 
Uitbetaalde lonen 100 % (huidige index) 117.17) 

werkman geoefend werkman 
aanvangswedde 135.200 141.000 
na 2 jaar dienst 146.800 152.800 
maximum wedde 183.800 194.100 
Voor nadere in l icht ingen : Secretariaat, 
ten gemeentehuize - te l . 36.99.00 

DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT 

PONTIAC 
SWISS 

• MODERNER! 

• PRECIEZER! 

•STERKER! 

PONTIAC 
2 jaar verzekerd 

P.V.B..-.. 

VEREIST 
JUWELIER 

MEIR, 2 — 2000 ANTWERPEN 
(hoek Wiegstraat - bü Torengebouw) 

TEL. (03)33.46.31 

KULTUURRAAD 
v.u. stelt verslechtering 
onderwijsklimaat vast 

Vorige week besprak de Nederlandse Kul-
tuurraad een omvangrijke beleidsnota van 
opvoedmgsminister Callewaert, die zelf zijn 
nota uitvoerig toelichtte. Eerste spreker in 
het debat was VU-senator Coppieters die een 
verslechtering van het klimaat in de onder-
wijssektor vaststelde en tevens de politise
ring van het rijksonderwijs aanklaagde. De 
meeste benoemingen hebben een partijpoli
tiek karakter (meestal BSP) wat op een 
schending van de neutraliteit van dit onder
wijs neerkomt. Senator Coppieters bestreed 
de socialistische opvatting dat in de gemeen
schapsschool drievierden van de leerkrachten 
gediplomeerden van het officieel onderwijs 
moeten zijn. Dat werkt zeker de evolutie 
naar pluralisme en verdraagzaamheid niet in 
de hand. 

Het vrij onderwijs meende aan de pers 
een vergelijkend kostendossier te moeten 
overmaken liever dan dit aan de kommissie 
te overhandigen. Spreker betreurde dat en 
handelde tot slot over de gemeenschaps
school, waarbij hij in het gemeentelijk onder
wijs de beste aanloop tot een hervorming 
ziet. Het nieuwe schoolpakt zou slechts voor 
zes jaar geldig mogen zijn, het oude school
pakt heeft te lang geduurd. 

kuituur 

Minister van Kuituur Chabert beantwoord
de dan vragen, o.a. van VU-senator Van In 
en van VU-kamerlid Nelly Maes. Volgens se
nator Van In is de BRT voor de Brusselse 
Vlamingen geen permanente en ook geen 
gastvrije ontmoetingsplaats, waarmee de 
minister het niet eens was doch integendeel 
beweerde dat radio en tv het Nederlandse 
kultuurleven te Brussel stimuleren. 

Mevrouw Maes had het over de ,vermin-
dering van toelagen voor het kultureel vor
mingswerk en over de vermoedelijke ver
dwijning van de Volkshogeschool De Blan-
ckaert te Woumen. Minister Chabert zei dat 
er begrotingsbezuinigingen waren geweest 
doch kondigde aan met een bijkrediet van 
9,8 miljoen de ergste problemen te zullen 
kunnen tegengaan. Inazke De Blanckaert zijn 
er momenteel besprekingen met het provin
ciaal bestuur van West-Vlaanderen, waarvan 
de minister een positief resultaat verhoopte. 

mol en het taaidekreet 

Uiteraard vond de beroering rond de po
ging om het kerncentrum Mol aan het taai-
dekreet op het bedrijfsleven te onttrekken 
zijn weerslag in deze zitting van de NKR. 
Verscheidene sprekers vroegen nadere uit
leg, maar VU-kamerlid Jo Belmans zei dat het 
onaanvaardbaar was, dat de Franstaligen te 
Mol de voorrangspositie van het Nederlands 
te Mol willen aanvechten. Minister Chabert 
herinnerde aan de verklaring van wijlen mi
nister Spinoy volgens wie het Studiecentrum 
voor Kernenergie niet onder het gezag van 
de regering valt en niet onder de toepassing 
van de taalwet. Hij beloofde nochtans als 
gevolg van de interpellaties het probleem 
in zijn gehele kompleksiteit opnieuw te on
derzoeken, samen met de overige ministers, 
die trouwens een wetsontwerp in de maak 
hebben, waarbij uitzonderingen op het taai
dekreet zijn voorzien (het door de voordeur 
« verjaagde • unitaire beest komt langs de 
achterdeur weer binnen...) 

ZO sociaal is de 
meerderheid 

VU-senator Jorissen heeft een sterke sociale 
refleks en heeft daarvan reeds vaak blijk gege
ven o.m. door het indienen van wetsvoorstel
len ter verbetering van de sociale wetgeving. Zo 
diende hij al in december 1971 een wetsvoorstel 
in, met het doel de bewijslast voor de rust- en 
overlevingspensioenen voor de periode 1946 tot 
1949 af te schaffen. In die tijd waren tal van 
arbeiders nog niet in orde met de RMZ, soms 
niet omdat ze in het buitenland verbleven. De 
huidige wet stelt de inschrijvingsdatum ver
plicht op 1 januari 196. Het voorstel Jorissen 
beoogt die datum op te schuiven tot 1950. 
waardoor een al te strenge behandeling en tal 
van onrechtvaardigheden zouden verdwijnen. 
Een tweede oogmerk van het wetsvoorstel was 
de bijkomende straf voor ex-veroordeelden op 
te heffen. Het is inderdaad zo dat thans een 
uitgesteld deel van hun straf gedurende hun 
pensioenperiode wordt uitgeboet, feitelijk dus 
een jarenlange qeldboete waartoe ze nooit wer
den veroordeeld ! 

Oj 6 januari 1972 diende Wim Jorissen een 
tweede wetsvoorstel in, dat hij twee jaar voor
dien al had ingediend en dat twee dingen be
oogt : de werknemer die vervroegd pensioen 
neemt geen 5 % maar 2,5 % per jaar vervroegd 
pensioen af te trekken en ten tweede : die 
vermindering te laten vervallen 5 jaar na de 
normale pensioenleeftijd. De indiener en zijn 
mede-indieners gingen ervan uit dat slechts een 
minderheid vervroegd met pensioen gaat, omdat 
de grote meerderheid haar moeilijkheden via de 
gunstiger uitvallende ziekteverzekering of werk
loosheidsvergoeding poogt op te lossen. Ten
slotte vroeg het voorstel ook deze verminde
ring te laten wegvallen op 70 jaar voor mannen 
en op 65 voor de vrouwen. 

Deze voorstellen verzwaren de financiële las
ten van de staat niet, integendeel en zouden 
een stukje van de kwade reputatie wegnemen, 
dat België een ongunstiger pensioenregeling 
heeft dan de meeste Westeuropese landen. 

Deze en nog andere sluitende argumenten 
mochten niet baten toen beide voorstellen — 
eindelijk — in de senaat besproken en verwor
pen werden. Ge raadt zeker niet door wie ? 
Door de partijen die hele dagen pronken met 
hun sociaalvooruitstrevend programma, of be
weren de sociaalvoelenden bij uitstek te zijn of 
erger nog, die gelijkaardige voorstellen formu
leren, maar dan buiten het parlement : de 
CVP/PSC, de BSP/PSB en de PVV/PLP. Alleen 
de CVP-'senator Lagae stemde mee met de VU 
voor het afschaffen van de bewijslast 1946-1949. 

Schijn-progressief op sociaal vlak zijn is ge
makkelijk en die kunst beoefenen de drie rege
ringspartijen met brio, maar fundamentele ver
beteringen aan ons sociaal stelsel brengen, 
daar luidt het hardvochtig : njet I 

uitgeholde kulturele 

autonomie 
Een vinnige en goed gedokumcnteerde VU-

senator Vanhaegendoren interpelleerde de eer
ste minister over de uitholling van de kulturele 
autonomie, die de VU weliswaar als zodanig 
te minimalistisch acht, doch aan de uitwerking 
waarvan ze loyaal wil meewerken in afwach
ting van beters. Het werd een lange akte van 
beschuldiging, beaamd door de andere opposi

tiepartijen en in zekere zin ook door... ¥iee-
premier Tindemans, die deze merkwaawfige iih 
terpellatie een even uitgebreid antwoord waar
dig achtte, antwoord dat o.a. felicitaties voor de 
interpellant «om zijn waakzaamheid» inhietd k.. 

onze eigen derde 

wereld 
VU-kamerlid M//c Babyion hield een vurig 

pleiooi voor de vergeten groepen In onze samen
leving, die onaanvaardbare inkomenskloven ver
toont. Hij ging grondig ons scheefgroeiend so
ciaal stelsel na, suggereerde verbeteringen nog 
eens met aandacht voor de marginale groepen, 
en ergerde de socialisten met zijn vaststeHing, 
dat er geld van de ziekenkassen gebruikt w»rdt 
om partijkranten te steunen. 

stijlloos en 

oppervlakkig 
Aldus omschreef VU-kamerlid V//c Anclaux de 

regeringspolitiek, welke politiek wèl sterk par-
tijpoiitisch gekleurd is. Hiervan gaf spreker 
enkele krasse voorbeelden om dan de gewest
vorming a la Tindemans af te kraken. 

vrijheid van onderwijs 
De Volksunie was de eerste om te pieiten 

voor de pluralistische school. Ze staat de vrij
heid van onderwijs voor, doch stelt vast dat in 
werkelijkheid onderwijs en onderwijsmensen 
niet vrij zijn. Dit zei VU-kamerlid Rasl<in tijdens 
zijn tussenkomst in hel debat over de rijksmid
delenbegroting. Hij veroordeelde bij voorbaat 
een nieuwe schoolstrijd en een partijpolitieke 
strijd om de ethische problemen. Drie principes 
gelden om voortaan alle strijd en misverstand 
te vermijden : een autonoom onderwijs, een 
demokratisch onderwijs en onderling samen
werkend onderwijs. 

oneerlijke partners 
Met een vvetsont^/i/erp wil de regering do 

terugljetaling van de taksten op de voorraden 
gestort vóór de BTW-invoeririg, verdagen wat op 
woordbreuk en diskriminatie neerkomt, want er 
was een verbintenis aangegaan om nr»et die 
terugbetalingen in 1972 te beginnen. De rege
ring Lebürton lapte die verbintenis aan haar 
laarzen. ' ' '•' ' ' ' 
Nu diende VU-kamerlid Mattlieyssens een amen
dement in, om de regering tot het naleven van 
haar verbintenissen te verplichten. Hij verde
digde dit amendement met kracht van argumen
ten, doch eerlijkheid blijkt ook niet tot de voor
naamste deugden van deze onheilsregering te 
behoren. 

netelige vragen 

en kritiek 
In het debat over de PTT-begroting werden 

zeer kritische opmerkingen gemaakt of netelige 
vragen gesteld door" de VU-senatoren Lode 
Claes, Jorissen, Vandezande en Blanquaert. 

SCHERPE AANVAL OP REGERINGSBELEID 

de regering bevordert de inflatie ipv ze te bestrijden 

Tijdens het debat over de rijksmiddelenbegroting voerde partijvoorzitter 
en kamerlid Frans Van der Eist ongewoon scherpe taal tegen het beleid 
van de huidige regering, vooral wat haar financieel beleid betreft. Het 
werd een keiharde en nuchter-zakelijke'ontleding. 

Hoe werd de lopende begroting voor 1973 uitgevoerd ? Opgesteld door 
de vorige regering werd ze goedgekeurd door de huidige meerderheid. 
Eerst was er een klein overschot, nu geeft de regering een deficiet van 6 
a 7 miljard toe, al werden voor 16 miljard fiskale meerwaarden geïnd ! 
Zonder die meerwaarde zou het deficiet dus 23 miljard bedragen, een toe
stand die strijdig is met het zgn. anti-inflatiebeleid. 

In 1972 diende men een deficitaire begroting in om de reiance in de 
hand te w'erken, maar ondanks de huidige hoogkonjunktuur en de aanzien
lijke meeropbrengst van de belastingen zal het tekort nog groter zijn dan 
in 1972 ! 

Het begrotingsbeeld werkt verwarrend, niet alle in- en uitgaven staan 
erin vermeld, men verdoezelt bewyst de rijksuitgaven, er zijn teveel gede-
budgetteerde uitgaven, protesten daartegen o.a. van de l>Jationale Bank 
leveren niets op. 

Na met cijfers deze verdachte financiële politiek aangetoond te hebben 
stelde spreker vast dat de regering zelf niet gelooft in haar anti-inflatie-
politiek, ja dat zte met inflatie rekening houdt, vermits ze daarin een prijs
stijging van 6.,5%inkalkuleert en ze een gewaagde belastingsontvangst-
raming vooropstelt. In werkelijkheid bevordert de regering de inflatie door 
haar sterk stijgende uitgaven. De oliekrisis en een gebeurlijke verslapping 
van de konjunktuur zouden het vraagstuk nog kunnen verscherpen. 

onbetrouwbaar 

Mr Van der Eist gelooft niet in de betrouwbaarheid van de uitgaven voor 
1974. De oorspronkelijke voorstellen werden met 15 miljard verminderd, 
maar vermoedelijk zal achteraf dat geld toch worden uitgegeven. 

Met een onbetrouwbare begroting 74 gaan we zware financiële moeilijk
heden tegemaet, zonder werkelijke bestrijding van de inflatie, integendeel 
met een regering die op de inflatie rekent om haar inkomsten te verhogen! 

Spreker achtte het ondemokratisch en onparlementair via een zgn. pro 
grammawet zaken te doen goedkeuren die met elkaar niets te maken heb-

' ben en waarvan men sommige kan goedkeuren, andere weer niet. Sprekend 
over de fiskale maatregelen stelde mr Van der Eist vast dat door de stij
ging van de belastingsschalen de koopkracht wordt aangetast. Deze 
schalen moeten geïndekseerd worden, de vakbonden hebben die eis 
scherp gesteld doch bekwamen slechts een geringe tegemoetkoming. De 
tegemoetkoming wordt naar een verre toekomst verschoven en hetgeen 
nu wordt toegestaan noemde spreker slechts een mager beestje. Dit ver
schuiven naar de toekomst onder voorwendsel, van inflatiebestrijding js 
trouwens een sisteem van deze regering : niet alleen plaatst ze de ge

meenten en provincies onder zware druk om hun belastingen te verhogen, 
niet alleen gaat ze eenzijdig over tot het verbreken van financiële verbin
tenissen, waardoor tal van ondernemingen in moeilijkheden geraken, ze 
verbreekt ook de plechtige Verbintenis van terugbetaling van de BTW uit 
hoofde van de detaksatie op de stocks : de schuldbrieven zullen pas in 
1975 uitbetaald worden. Aldus hipotikeert de regering de toekomst, de re
gering die in 1975 deze hipoteek zal moeten lichten zal niet te benijden 
zijn. Ook legt de regering zomaar de hand op de kas van de gepensioneer
den uit Afrika terwijl de jongste schandalen een schril licht op de zgn 
besparingen werpen. Tot slot wees onze voorzitter nog naar de overbezet
ting der ministeriële kabinetten. 

verderfelijk provincialisme 

In het tweede deel van zijn rede handelde mr Van der Eist over de 
gewestvorming waarbij hij de afwezigheid van vice-premJer Tindemans 
betreurde. Hij wees vice-premier De Clercq scherp terecht toen deze ter 
verontschuldiging van zijn kollega zei, dat de heer Tindemans de school-
paktkommissie voorzat : « Ik heli in die kommissie erop aangedrongen dat 
ze niet zou vergaderen wanneer hier de rijksmiddelenbegroting wordt be
sproken. Ik betreur zeer sterk de afwezigheid van minister Tindemans ». 

In 1969 werd in de werkgroep der 28 een zgz konsensus over de hervor
ming van de staat bereikt, met voor de Walen overigens bedenkelijke 
grondwettelijke waarborgen. Aan de Vlamingen werd een federalisering 
voorgespiegeld, waarvan nog niets in huis is gekomen. Met de gewest
vorming staat men nergens, die nochtans precies de bestaansreden van 
deze regering is. Maar thans poogt men via « fasen » en « voorlopige ex
perimenten » de gewestvorming af te zwakken. Er is geen bedenktijd meer 
nodig, de zaak is niet nieuw en wordt reeds decennia bestudeerd. Zo kan 
hetgeen in Terhulpen tot stand kwam bezwaarlijk ernstig worden genoemd. 
Onder CVP-druk werden in Vlaanderen vijf GOM's opgericht, in de gewest
raden wil men nu provincieraadsleden opnemen : verderfelijk provincialis
me. De gewestelijke uitvoerende macht wil men doen voorzitten door een 
lid van de nationale regering, om de gewesten duidelijk ondergeschikt te 
maken aan het centrale gezag : van Eyskens over Pe Saeger en Lebürton 

, tot Tindemans wordt het steeds slechter. De jaren gaan voorbij maar er 
verbetert niets. 

Het was te voorzien. Nu wordt de gewestvorming geknmpromitteerd ten 
aanzien van de toekomst. De regering verloor haar voornaamste bestaans
reden en zal bovendien volgend jaar voor zware financiële problemen ge
plaatst worden. Voor 1975 kan men zelfs een financiële ramp voorzien. 
. Het zou in het belang van het land zijn zo het niet langer geteisterd 
werd door deze wijze van regeren » aldus besloot mr Van der Eist zijn 
diatribe tegen de regerin^j. ' ' 
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DE PERS OVER HET VU - KONGRES 
Sinds de jongste bestuurswisseling aan de top 

van de partij legt de pers een ongewoon grote 
belangstelling aan de dag voor de Voll<sunie. Men 
volgt met aandacht de evolutie naar een volwaar
dige beleidspartij. Heel wat aandacht ging ook 
naar het 14e partijifongres te Oostende, waarop 
trouwens heel wat perslui aanwezig waren uit 
eigen land en ook uit Nederland. Behalve in- de 
BSP-pers verschenen in de dagbladen vrij uitvoe
rige en vrij objektieve verslagen, terwijl er vanaf 
maandag tal van politieke kommentaren aan dit 
kongres werden gewijd. Ten gerieve van onze lezers 
hebben wij daaruit een bloemlezing geplukt. 

de Vlaamse elsevier 
wijdde de zaterdag van het kongres zijn omslag

artikel aan de Volksunie en Hugo Schiltz, de * nieu
we roerganger ». De inleiding tot dit uitgebreid 
artikel klinkt zo : 

« In het unitaire Belgié was enige samenwerking 
tussen de Volksunie en de « traditionele » par
tijen onmogelijk omdat het programma van de 
Volksunie de unitaire staat eenvoudig vervvierp. 
Maar nu de anderen naar het standpunt van de 
Volksunie zijn toegegroeid (heeft Eyskens het oude 
België niet dood verklaard ?), begint deze partij 
ministrabel te worden. Dar lieeft konsekwenties. 
De kiezers verwachten meer dan enkel leuzen over 
een Vlaamse deelstaat. Zij willen dat de Volksunie 
zich uitspreekt over de grote maatschappelijke, 
ekonomische en staatkundige problemen. Daartoe 
moeten de linkse en rechtse stromingen in één 
bedding worden geleid en tevens zal men het 
hoofd moeten bieden aan de tegenstelling tussen 
de generaties binnen de partij. Er staan thans mili
tanten in het partijwerk die van VNV nauwelijks 
gehoord hebben en de repressie alleen uit verhalen 
kennen (om van de oorlog maar niet te spreken). 
Anderzijds zijn er flaminganten van de oude garde 
die met enthousiasme affiches plakken voor een 
« nieuwe man » ais Hugo Schiltz. Of de Volksunie 
erin zal slagen uit dit heterogeen geheel een echte 
partij te smeden, hangt in grote mate af van de 
nieuwe leiding, in de eerste plaats van de Antwer
penaar Schiltz. 

Nu de federalisering van België onafwendbaar 
is geworden, staat de Volksunie, die de federale 
staat altijd in haar vaandel heeft geschreven, voor 
eeri nieuwe fase in haar bestaan. Terzelfder tijd 
wijzen de enquêtes uit dat de groei van haar aan
hang bij de kiezers verzwakt. Volgens een peiling 
uitgevoerd door International Research Associated, 
een onafhankelijk studiebureau, naar de kiesinten-
ties van de Belgen liep de Volksunie terug van 12,1 
procent in februari 1973 naar 10,4 procent in juni 
1973. Bij de algemene verkiezingen van november 
1971 haalde zij 10,3 procent, het geen een groei 
van 0,1 procent over twee jaar betekent. Wijst dit 
er met op dat, naar mate ons land zich meer in 
federale zin ontwikkelt, de kiezers minder nood
zaak zien om de Volksunie te steunen ? 

Daar komt nog bij dat een partij die al negentien 
Jaar — dus sedert haar stichting — in de oppo
sitie heeft gestaan, zonder ooit regeringsverant
woordelijkheid te dragen, onvermijdelijk haar greep 
op de kiezers ziet verslappen. Dus moet de Volks
unie thans kiezen tussen ofwel van de politieke 
kaart worden geveegd door in de oppositie te 
blijven ofwel een zodanige koers varen dat zij in de 
riabije toekomst deel krijgt aan een regeringskoa-
lltie. De kans op het laatste wordt steeds groter ». 

gazet van antwerpen 

/() dit veelgelezen Antwerpse dagblad besprak 
LVN in vrij lovende termen het jongste VU-kongres : 

«Bij de opening van de plenovergadering van 
het Volksunie-kongres heeft de h. Schiltz duide
lijk gesteld, dat de massale belangstelling een klin
kend antwoord was op degenen, die sedert weken 
met een vergrootglas achter de malaise in de 
Volksunie lopen te zoeken. Afgezien van die be
langstelling heeft het VU-kongres inderdaad de 
bevestiging gebracht dat de malaise, zo die er al 
is geweest, alleszins niet de groei van die partij 
naar volwassenheid heeft kunnen remmen. 

In ruime mate heeft daartoe bijgedragen, het 
feit dat dit kongres bepaalde onzekerheden en 
dubbelzinnigheden uit de weg heeft geruimd, en 
in de eerste plaats de klare stellingname over het 
abortusprobleem, dat in de bij de Volksunie aan
leunende volkslagen onbetwistbaar toch meer dan 
sentimentele onrust had geschapen ». 

En hij vergelijkt ook even met het jongste PVV-
kongres. 

• De vergelijking met het recente PVV-kongres, 
waar men de indruk had dat de nieuwlichterij van 
het centrumbeleid eerder als een doekje voor het 
bloeden werd aanvaard, valt in het voordeel uit 
van de VU. waar niet alleen de belangstelling maar 
ook het op bezinning steunend entoesiasme zovele 
zwaardoorwegende pluspunten waren •. 

de nieuwe gids 
Antoon Vanhaverbeke onthoudt vooral van het 

kongres dat de VU zich kennelijk klaar maakt voor 
een alternatieve regeringsformule, waarbij de BSP 
in de oppositie terecht zal komen. 

« Over het 14de kongres van de Volksunie dat 
zaterdag j . l . te Oostende plaats had, is, zowel voor 
als na, in de pers kommentaar verschenen. De be
schouwingen wacen overvloediger dan bij andera 
dergelijke gelegenheden en bestreken ook, wat de 
inhoud betreft, een breder terrein. 

Sedert de Volksunie bestaat werd zij beschouwd 
als een partij die aan de zelfkant van het werke
lijke politieke leven in Belgié staat : die een exclu
sief politiek doel heeft met name, wat zij zelf 
noemt, de verwezenlijking van het volksnationa-
lisme. 

Door haar gedraging, dewelke door basis en 
leiding met een zekere geestdrift werd bepaald, 
was de partij haast uitsluitend een beweging die 
zonder meer zocht zoveel mogelijk leden voor haar 
kommunautair ideaal te winnen. 

Het zou trouwens bij die leden nooit opgekomen 
zijn te menen dat een gesprek zou mogelijk zijn 
tussen hun Vlaams-nationale partij en eender welke 
van de door de VU, in al haar geschriften, gebrand
merkte Belgische staatspartijen. Er waren voor 
haar maar twee soorten Vlamingen, de goede d.w.z. 
de Vlaams-nationalisten die met het VU-program-
ma instemmen en de slechte, de unitaristen, die 
elke dag de knieval voor België doen. 

Sedert enkele maanden zijn er tekenen aanwe
zig dat in die houding een grondige wijziging is 
gekomen. 

Reeds bij een vorig kongres was de VU ervoor 
uitgekomen dat zij niet slechts een kommunautair 
doel nastreeft, het federalisme, maar dat zij daar
naast ook algemene maatschappelijke doelstellin
gen had. 

Op het jongste kongres te Oostende werd dat 
laatste opnieuw benadrukt (o.m. werd uitdrukke
lijk de vrijheid inzake abortus afgewezen) en heeft 
de VU zich geaffirmeerd als een beleidspartij met 
een globale maatschappijvisie. 

Maar wij hebben het reeds vroeger geschreven : 
men is geen beleidspartij omdat men proklameert 
het te zijn en omdat men een soort welvaartspro
gramma opstelt dat trouwens in zijn grote lijnen 
ook door andere partijen kan worden onderschre
ven. 

Nog moet metterdaad de bereidheid blijken met 
andere partijen te willen spreken, te onderhandelen 
en desnoods met hen scheep te gaan in een rege
ring. 

Op het kongres van de Volksunie werd verklaard 
dat men hoegenaamd niet haastig is om in een 
regering te treden, dat men het — wanneer het ooit 
zover zal komen — ook slechts zal doen met de
gene die het eigen programma van de VU aanvaar
den Maar dat alles heeft niet veel zin. Dat is de 
taal die door de leiders van gelijk welke partij, 
tot de militanten gericht wordt tot zelfs op de voor
avond van de dag waarop een overeenkomst met 
een andere partij tot stand komt. 

De vraag is te weten hoever men staat in de VU 
om zich in te schakelen in het Belgisch partijwezen 
en welke zijn haar ogenblikkelijke perspektieven «. 

't pailieterke 
« Dit was het magnifiekste kongres uit de ge

schiedenis van de Volksunie ! En dit wil wat zeg
gen I Ik zou dan alle partijen uitdagen te bewijzen 
dat zij in staat zijn in zo'n entoesiaste en eens
gezinde sfeer hun militanten bijeen te brengen : 
de Cevepe die liefst de buitenlandse politiek op de 
agenda plaatst om over haar binnenlandse kronke
lingen te kunnen zwijgen, de liberalen die een half 
dozijn kongressen moeten beleggen willen zij ver
zamelen blazen tussen de variëteiten van partijtjes 
waarover de blauwe troepen verdeeld en onderver
deeld zijn, om dan maar over de BSP te zwijgen 
die alleen met gesloten deuren kan kongresseren, 
zodanig stinkt het in de rode hoek. 

Ja,' was ik een partijman dan zou ik met mijn 
blijdschap geen blijf weten en dan zou ik boven 
dit epistel blokletteren « Leve de Volksunie » ! 

Over de groei naar het beeld van een beleids
partij en de centrum-oproep van de PW schrijft 
het blad : 

« Kan men het een Vlaamse radikale partij kwa
lijk nemen dat zij ook in een federale staat een 
reden van bestaan zoekt ? Kan men de Volksunie 
beletten een totaalpartij te worden die een ant
woord geeft op alle vragen die in de geest van een 
moderne Vlaming opdagen ? Is het niet normaal 
dat een partij aan haar toekomst denkt en dat zij 
die toekomst ziet als een bewindsformatie in een 
staat waar alleen nog federale partijen zullen be
staan ? Is het niet normaal dat partijleiders en 
parlementariërs weigeren een belofte van eeuwige 
oppositie af te leggen, en is het niet des te nor
maler naarmate men vaststelt welke elektorale 
kracht en informatieve mogelijkheden er van de 
politieke machtsuitoefening in deze ingewikkelde 
tijd uitgaan ? Is het niet menselijk dat partijleiders 
zich bezinnen over de rol die zij zullen spelen in 
een Belgische bondsstaat, is het niet menselijk 
dat zij hun eigen persoonlijke promotie en carrière 
in die politieke berekening insluiten ? 

Ik vraag : wie vindt dat niet normaal, wie acht 
zulks niet logisch ? Dat er daarbij merkwaardige 
politieke pyramiden worden opgebouwd en originele 
kaaptenhuisjes in elkaar getimmerd, ook dat is niet 
te vermijden. Men zegt — en wat wordt er al niet 
beweerd ? — dat vooral de PVV grootscheepse 
maneuvers voorbereidt. Grootjans beseft dat. eens 
het federalisme tot stand gekomen, zijn partij, die 
meer dan gelijk welke andere partij de voordelen 
van de regeringsdeelneming kent, tot de eeuwige 
oppositie is gedoemd. Daarom gaat hij op zoek naar 
een alternatief. 

Volksunie en PW samen bereiken In Vlaanderen 
38 % van het kiezerskorps. Dit betekent dat zij 
samen op de wip zitten en een matematische part
ner vormen hetzij voor de Cevepe, hetzij voor de 
BSP. Het is klaar dat daarbij minder aan de BSP 
wordt gedacht waar de unitaire patriarchen niet 
willen abdikeren, waar een reuk van ouwe motbol-
len hangt bijzover dat de Cevepe, nochtans tradi

tioneel via vriendschappen en profijten met de 
BSP verbonden, ook op zoek is om dat melaatse 
gezelschap te verlaten. Voila dat is het : politieke 
goochelaars dromen van een regering PVV, Volks
unie en Cevepe in een Vlaamse deelstaat. Met de 
BSP op de plaats waar een aantal socio's, ontmoe
digd door het praktische socialisme van Leburton 
en de herrie rond Anseele en Ibramco, het laatste 
heil verwachten : de oppositie ! 

Het Volksunie-kongres heeft deze mogelijkheid, 
die voorlopig een intellektuele politieke konstruk-
tie is. niet aangemoedigd Maar het heeft die moge
lijkheid ook niet verminderd... ». 

de nieuwe gazet 
In deze Antwerpse liberale krant schreef Fr. 

Strieleman : 

« Het kommunautaire vraagstuk blijft de enige 
bestaansreden en de enige overlevingskans van de 
Volksunie. Voor de pas tot voorzitter van het partij
bestuur gepromoveerde Antwerpse volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz was het dan ook een las
tige opdracht de wens om de Volksunie tot kandi
daat-regeringspartij te promoveren, te verzoenen 
met het radikalisme op kommunautair vlak. 

Daarom, aldus de h. Schiltz, wenst de Volksunie 
slechts regeringsverantwoordelijkheid te delen met 
partijen die bereid zijn het Belgische federalisme 
konsekwent door te drukken en dit land om te 
vormen tot een Bondsstaat, met volledig zelfstan
dige wetgevende macht voor de deelstaten. 

Als het ernst is met die belijdenis mag toch de 
vraag gesteld worden waarom algemeen voorzitter 
Fr. Van der Eist het nodig oordeelde scherp te 
waarschuwen tegen de neiging om de partij en 
haar programma op te offeren aan enkele minister
portefeuilles ». 

En hij besluit als volgt. 

' De oproep van de Vlaamse PVV voor een cen
trumbeleid dat tot een politieke hergroepering moet 
leiden, blijft vooral bij de Volksunie sterk nazin
deren. 

De ernst waarmee de h. Schiltz reeds herhaal
delijk zijn voorbehoud kenbaar heeft gemaakt, be
wijst het. 

Het kongres van Oostende moet naar zijn oor
deel het vertrekpunt zijn voor een laatste stormloop 
tegen het unitarisme. 

Maar is dat niet meteen de laatste kans om 
suksesvol politiek te bedrijven uitsluitend op grond 
van kommunautaire tegenstellingen ? ». 

de standaard 
Dit blad bracht maandag een vrij uitgebreid 

verslag (met foto) onder de titel : • VU staat niet 
te trappelen om regeringspartij te worden • (ver
gelijk met wat « Het Belang van Limburg » ala titel 
gebruikte...). 

En op biz. 1 werd het standpunt van de VU oner 
abortus weergegeven. ' s Anderendaags leverde 
Manu Ruys kommentaar op het kongres : 

« Op het eerste gezicht was iedereen aan d« top 
het eens om te zeggen, dat de Volksunie een 
regeringspartij wil worden, maar vooralsnog enkel 
denkt aan de voortzetting van een hard oppositie-
beleid. In die visie zijn evenwel schakeringen merk
baar. Van der Eist betoogde dat de VU beslist niet 
staat te trappelen om tot een koalitie toe te tre
den. Algemeen sekretaris Jorissen zei dat de VU 
alleen dan zal mee-regeren. wanneer de staat een 
federale struktuur heeft gekregen. Schiltz neemt 
toch wel een soepeler houding aan en lijkt bereid 
tot een « realistische » dialoog met andere par
tijen, met het oog op de geleidelijke hervorming 
van de staat. Welke fraktie in de leiding de toon 
aangeeft, zal eerst blijken bij de volgende onder
handelingen over de kabinetsformatie. 

Het pleit voor de stevigheid van de Volksunie dat 
de meningsverschillen geen enkele maal hebben 
geleid tot een open incident. Ook de woordvoerders 
van de VU-Jongeren bleven in hun kritiek hoffelijk 
en gematigd. Dat er tendensen zijn gegroeid, is 
trouwens onvermijdelfjk in een middelgrote partij. 
Differentiatie inzake ideologie en taktiek bestaat 
in iedere politieke formatie van enige omvang. 

De Volksunie heeft te Oostende vooral aange
toond dat zij een grote en demokratische partij wil 
worden, die reeds over voldoende talenten en 
staatszin beschikt om regeringsverantwoordelijk- . 
heid te dragen De dag dat het echt zo ver is, 
begint de werkelijke vuurproef voor de Vlaams-na
tionalisten ». 
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Capress, Internationaal Persagentschap verspreidt een kaartje met 
de taalgebieden in België vergezeld : België Is ingedeeld in vier 
taalgebieden, namelijk : het Nederlandse, het Franse, het Duitse en 
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Het Nederlandse taalgebied omvat de provincies Antwerpen, 
Limburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, alsmede de provin
cie Brabant met uitzondering van het Franstalige arrondissement 
Nijvel en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Het Franse taalgebied omvat de provincies Henegouwen, Luxem
burg en Namen ; voorts de provincie Luik, met uitzondering van 
het Duitse taalgebied in het oosten van de provincie, en tenslotte 
het arrondissement Nijvel vah de provincie Brabant. 

Het Duitse taalgebied omvat 25 gemeenten in het oosten van de 
provincie Luik. 

Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad omvat de 19 gemeenten 
van ds Brusselse agglomeratie. 

"Wir-OfFEKSIEF 

BHER DAN f DENKT! 
D« abonnementenslag voor ons weekblad staat er goed voor : reeds 

nu zijn er een aanzienlijk aantal abonnementen meer dan vorig jaar in de 
zelfde maand, zowel wat hernieuwingen als totaal nieuwe abonnementen 
betreft. Dat danken we eens te meer aan het onvervangbare kapitaal van 
de Volksunie, nl. haar propagandisten, aan wie in de persoon van een 
tiental Top-twintigers van de vorige werfkampagne vorige zaterdag op het 
partijkongres te Oostende terecht hulde werd gebracht, onderstreept met 
vierduizend klappende handen. 

We zijn dus optimistisch gestemd : de trein van de « Wij xabonnemen-
ten rolt gestadig sneller door. < Waarschijnlijk door de zachte neergang 
van de Volksunie » zou Wim Jorissen zeggen.. 

In de Top-20 niet veel verandering, sommigen schuiven op, anderen da
len wat af. Onze Huguette Ingelaere is met 365 punten naar de derde plaats 
opgerukt. Deze jongedame, onlangs verkozen tot lid van het partijbestuur, 
geeft het goede voorbeeld maar de VU-vrouwen volgen (nog) niet. Toeko
mende week een tweede dame in de Top-20 7 

TOP-20 
1 Jef Nagels (Oostende) 
2. Joris Depré (Tervuren) 
3. Huguette Ingelaere (Gent) 
•4. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
5. Richard Vinex (St. Kv^^intens-Lennik) 
6. André De Volder (Leuven) 
7. Noel Lecompte (Wervik) 
8. René De Ranter (Aartselaar) 
9. Cis Nauwelaerts (Duffel) 

10. André Van den Berghe (Oostakker) 
11. Gilbert De Caluwé (Meisele) 
12. Frans Van Dessel (Nij len) 
13. Jo Belmans (Geel) 
14. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
15. Maurits Goethals (Brugge) 
16. Jozef De Meyers (Heverlee) 
17. Marcel Scheys (Lubbeek) 

Jan Caudron (Aalst) 
19. Jaak Indekeu (Peer) 

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

520 
373 
365 
331 
300 
235 
185 
163 
157 
154 
145 
144 
141 
132 
127 
124 
111 
111 
108 
108 
108 
108 

gevraagd 

Voor onze redaktie : part-time sekretaresse, voor alle 
voormiddagen, behaive de zaterdag. Kandidaten dienen 
op de hoogte te zijh 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-Kultureie instelling te Brussel 

VRAAGT : 
NEDERLANDSTALIGE DAKTYLO 

voor algemeen kantoorv^^erk 
— ook beginnelinge — 

Sollicitatie met opgave van curr. vitae 
Adres bureau blad ref. nr. GdB 1. 
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ANTWERPEN [Arr.) 
ARR. HERFSTDANSFEEST 

Het is een onvergetelijke feestavond ge
worden, ons arr. « Herfstbal ». Een welge
vulde zaal en een ware feest-sfeer. Alle lof 
voor Jef Derwey en zijn orkest dat onvermoei-
baar de dansvloer liet vollopen. 

De bekeroverhandiging en aandenken aan 
de deelnemende kwisploegen (kwisavonden te 
Kontich op 26/10 en 2/11) 4iit de handen van 
onze algemene voorzitter Fr. Van der Eist, 
blijft voorzeker een « gebeurtenis » voor de 
kwis-overwinnaar Kontich en de overige ploe
gen. 

Wat onze drie gevierde kaderleden-ouder
domsdekens : mevr. Van Geert (Borgerhout), 
de h. Jan Peeters (Hoboken) en de h. Juul 
Tolleneer (Kontich) als betekenis en bezege
ling van dit feest van de Vriendschap zullen 
bewaren, is zonder twijfel, daadwerkelijk en 
verdiend in de bloemen gezet te worden door 
het volledig arr., waarbij algemeen voorzitter 
Fr. Van der Eist hen zijn waardering en dank 
betuigde voor hun trouwe onvermoeibare in
zet ten bate van de VU en onze ontvoogd! ngs-
strijd. Na een daverende « Vlaamse Leeuw » 
ter ere van kwis-overwinnaar Kontich en onze 
drie gevierde kaderleden, kende de dansvloer 
géén rust meer tot bij het afscheidsuur. 

Het arr. bestuur dankt van harte allen die 
bijgedragen hebben tot het suksesvol verloop 
van onze « Herfst-Feestavonden », alsmede 
alle mandatarissen en partij-funktionarissen 
voor hun aanwezigheid. Een afvaardiging van 
het VU-arr. Brussel bewees door haar aanwe
zigheid Antwerpen niet los te laten. 

Het arr. bestuur richt hierbij een zeer spe
ciaal woord van dank en waardering tat de 
afdelingen (besturen) die zich, naast de arr. 
bestuursleden en medewerkers, daadwerke
lijk ingezet hebben om van deze arr. feesten 
« iets groots » te maken. 

Een fantastische zaal-tombola kende zijn 
bekroning, wanneer het. TV-toestel (trekking 
onmslagen - winnend nummer 192) aan de 
gelukkige winnares kon toegewezen worden. 
ARR. RAAD 

Onze arr. raadsleden nodigen wij hierbij 
vriendelijk uit, aanwezig te zijn op onze e.k. 
arr. raad van vrijdag 14 december te 20 u. 30 
In de bovenzaal van de « Nieuwe Carnot », 
Carnotstr. 60 te Antwerpen. 
PROVINCTALE VU-MEETING 

Het arr. verwacht u allen, ter gelegenheid 
van de « grote volksmeeting » (in samenwer
king met arr.lVlechelen en Turnhout) op dins
dag 18 december te 20 u. stipt in de Han
delsbeurs (aan de Meir) te Antwerpen. Alge
meen voorzitter Fr. Vander Eist en partijbe
stuur-voorzitter Hugo Schiltz zullen het woord 
voeren. Meetinci-voorzitter is sen. Wim Joris-
sen ,met als ondervoorzitter bij deze meeting, 
sen. C. Van Eisen (IVlol). Aangepaste muzikale 
omlijsting door de « Vaganten ». 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat, Wetstr. 12, 
tijdens de openingsuren : van 9 tot 16 u. 30. 
Op maandag tot 20 u. U kan er elke maandag 
van 16 tot 20 u. een volksvert. aantreffen. 
SENATOR BERGERS 

Vanaf heden 1 december, volgt de h. Ber
gers senator Roosens op die wegens gezond
heidsredenen ontslag nam. De afdeling wenst 
onze nieuwe senator veel sukses. Het dienst
betoon bij hem thuis zal nu nog toenemen, 
zeker in de drukbevolkte vierde wijk waar hij 
woont « St. Jansvliet 19. 
DR. ROOSENS 

De afdeling blijft haar oude senator zeer 
erkentelijk en dankbaar voor zijn werk in pe
riodes waar het soms zeer moeilijk was door 
te breken. Wij danken hem voor zijn gevoel 
voor menselijkheid en oprechtheid. Wij in 
Antwerpen vergeten hem niet en wensen hem 
nu, ruimschoots verdiend, een rustiger perio
de toe. 
ARR. KWiS 

Onze afdelingsploeg behaalde een mooie 
zesde plaats. Enkele afdelingen waren ster
ker en hiervoor onze oprechte gelukwensen 
want die hebben het echt verdiend in deze 
aangename en suksesvolle kwis. Proficiat 
aan de organisators van het arr. bestuur en 
speciaal voor die knappe behanger uit Burcht, 
als initiatiefnemer. 
KOO 

Dienstbetoon op afspraak met De Boel 
33.97.90 of De Laet 38.66.92. 
ABONNEMENTENSLAG 

De Kerst is in aantocht I Schenk eens een 
abonnement op « Wij » aan iemand die 350 fr. 
te zwaar valt. We kennen er zo wel enkele. 
Het zou toch spijtig zijn dat ook die ons blad 
niet thuis krijgen. Storting op onze bankrek. 
. Geschenkabonnement » 404-3036801-74 van 
Kredietbank, Carnotstr., Antw., voor VU-Antw. 
Stad. Met dank I 

BOECHOUT-VREMDE 
ZUID-AFRIKA EN APARTHEID 

Wil u daarover beter Ingelicht worden dan 
door een roman, dan komt u naar de derde 
informatieavond van onze Vlaams-Nationale 
Kring op vrijdag 7 december in de feestzaal ^ 
van het St-Gabriëlinstituut, Lange Kroonstr. 
72 te Boechout : boeiende reportage met dia's 
en kommentaar door Ben Van der Schueren 
S.J., die het wel en het wee van de apart
heid speciaal ter plaatse heeft bestudeerd. 
Begin te 20 u. 30 stipt. Toegang gratis. 

BORGERHOUT 
VUJO 

Een Vujo-lid met initiatief richtte een wan-
delklub op die de voor Borgerhout sprekende 
naam • Burgerbos » kreeg. Verheugend is 
dat nu reeds een opvallend sukses kan wor
den vastgesteld ook bij de jeugd buiten Vujo-
kringen. Verschillende korte en ook langere 

wandeHngen worden gepland voor 1974. VU-
leden ,simpatisanten en Vujo's kunnen lid 
worden door minimum 50 fr. te storten op 
ASLK 001-0273060-81 ten voordele van Vujo-
Borgerhout, Leo Van Loon, Frans De Vriendt-
str 12 of rechtstreeks bij de promotor van 
Vujo « Burgerbos », René Van Vlerken, Lucht-
vaartstr. 55, tel. 21.81.20. 
ARR. HERFSTBAL 

Voor onze afdeling was deze avond uitzon
derlijk feestelijk. Inderdaad bij de hulde aan 
de propagandisten werd onze onvolprezen se-
kretaresse mevr. Van Geert in de bloemen 
gezet. En of het verdiend is I Mevrouw Van 
Geert : proficiat en dank voor uw stipte dege
lijke uitbouw van ons afdelingssekretariaat. 
Dezelfde avond werden de prijzen van de kwis 
uitgedeeld : hier behaalde onze afdeling een 
meer dan verdienstelijke tweede plaats (pro
ficiat kwissers) : de heer Tack nam de beker 
in ontvangst. 
OVERLIJDEN 

Met ontroering namen wij kennis van het 
overlijden van een trouw lid en simpatisant 
Remi Vanderplasschen : de Remi was een 
overtuigde onwrikbare nationalist vanaf het 
eerste uur. In de omgang was het effenaf een 
vriend waarop men kon rekenen, optimist en 
steeds tot dienst bereid. Aan de echtgenote 
en familie onze deelneming en medevoelen. 
BESTUURSVERGADERING 

De ledenvergadering dezer maand bracht 
onder geleide van de heer Svenssons via een 
dia-montage kris-kras door Vlaanderen : on
vergetelijke opnamen van zeer mooie plekjes 
in Vlaanderen. 
HERSTEL 

Onze beste wensen voor een spoedig her
stel aan ons bestuurslid mevr. Angèle De 
Roover-Vervloet die intussen het ziekenhuis 
verlaten heeft en over zeer korte tijd opniejuw 
de aktiviteiten opneemt. 
BAL 

Heden zaterdag 1 december : Were-Di-bal 
in de zaal Reuzenpoort, Turnhoutsebaan. 
VNJ 

Het Vlaams-nationaal Jeugdverbond houdt 
zoals elk jaar een marsepeindag : deze vorm 
van steun bevelen wij u graag aan. U be
komt een halve kilo heerlijke marsepein te
gen de prijs van 85 fr. Deze wordt u aan huis 
besteld nadat u een seintje hebt gegeven 
aan ons bestuurslid mej. L. Broeckx, Vader-
landstr. 24, tel. 36.32.31. 
ARMAND PREUD'HOMME-AVOND 

Het dr Borms Dokumentatie- en Aktiecen-
trum deelt ons mede dat op vrijdag 21 de
cember een Armand Preud'homme-avond 
doorgaat in de zaal « Trefpunt », Turnhoutse
baan 28, Deurne. Dia's door de h. Heirman. 
De gevierde toondichter zal aanwezig zijn. 

BROECHEM 
KERSTFEEST 

Het wordt nu wel de hoogste tijd om in te 
schrijven voor het jaarlijks VU-kerstfeest. Wij 
moeten tijdig de nodige voorzorgen kunnen 
nerhen. Zo u wenst deel te nemen wacht dan 
niet langer. Wij sluiten half deze week de 
inschrijvingslijsten definitief. 

DEURNE 
KINDERKERSTFEEST 

Een groot kinderfeest wordt ingericht op 
zondag 23 december. De hoofdbrok van dit 
feest is een voorstelling van « Pats «-poppen
spel. Aanvang : 14 u. 30. Na de voorstelling 
chokolademelk en koeken. Aan dit kinder
feest is eveneens een kleurwedstrijd verbon
den. Inschrijvingsgeld : 20 fr. Voor elk kind 
een verrassingspakketje. De kleurwedstrijd-
formulieren worden eerstdaags bezorgd. In
schrijven bij Dedrie, Erga de Waellaan 28 of 
in zaal « Trefpunt » (uiterlijk op 21 decem
ber). 
EINDEJAARSBAL 

Wij blijven alvast niet bij de pakken zitten. 
Wij richten een groot eindejaarsba! in : « Van 
oud naar nieuw » met het orkest « The 
Raindrops ». Om de gezelligheid houden we 
de inschrijvingen beperkt tot 120 personen. 
Vergeet dus zeker niet tijdig in te schrijven 
bij : Hereygers Gustaaf, A. Geenenlaan 14, 
tel. 24.88.06 ; Theys Eugeen, Lackborslei 300. 
tel. 24.71.24 ; café Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, tel. 24.08.40. Inkom (Uitgebreid koud buf
fet inbegrepen) : 200 fr. 

EDEGEM 
GEBOORTEN 

Vreugde om nieuw leven Is er bij Hilde en 
Herman Van Hove-De Troyer om Geert, een 
zusje ; bij Frieda en Francis Kuypers-Lom-
baert om Kathleen ; bij Chris en Piet Wil-
lems-Dumez om Bart. 

Een daverend proficiat I 
HUWELIJK 

Maria Duffeler en Eric De Bondt huwen 
vandaag zaterdag 1 december. Van harte ge
lukgewenst. 
SINTERKLAASFUIF VAN VUJO 

Heden .zaterdag 1 december om 20 u. hou
den wij weer zo'n toffe Vujofuif in « Drie 
Eiken ». Natuurlijk wil je er bij zijn ! 
SINTERKLAASFEEST 

Voor one kleintjes wordt door de Vujo-ers 
een fijn feest gehouden op zaterdag 8 de
cember om 15 u. in « Drie Eiken ». Wij ver
wachten zeer vele kinderen. Gelieve 15 fr. 
mee te brengen. Je krijgt er een frisdrank 
voor, een spannend stukje poppenkast en nog 
veel meer I 
AFDELINGSRAAD 

Vrijdag 7 december om 20 u. 30. Dan wor
den de lidmaatschapskaarten afgerekend. 

EKEREN 
WENSEN 

Afdeling en bestuur VU-Ekeren en gemeen
temandatarissen wensen hun ijverige afde-
lingssekretaris en KOO-lid Veerie Thijssens 
van harte een spoedig en algeheel herstel. 
Dat u zeer snel met een volledig herwonnen 
geondheid uw taken kunt waarnemen is niet 
alleen uw betrachting, Veerie, doch eveneens 
die van de ganse afdeling Ekeren, en de zo
vele vrienden uit het arr. Antwerpen. 

HeMEMTALS 
StNTERKLAASFBEST 

Het Sinterklaasfeest Ingericht door de Vü-
vrouwen-Vlaamse Kring in de « Cafetaria » 
van het Scheppersinstituut, St-Janstr. (ingang 
Nieuwbouw) gaat beslist door morgen zondag 
2 december te 15 u. 170 kinderen werden 
reeds Ingeschreven. Zij nemen samen met 
hun ouders, leden en simpatisanten deel aan 
het « Grootse Kinderfeest ». Attraktie ': op
treden van een internationale goochelaar. 

HERENTHOUT 
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 talrijke inschrijvingen die onze vrou
wen bij hun rondgang mochten noteren be
wijzen dat dit gebaar van de « heilige man » 
ten zeerste op prijs gesteld wordt. 

HOBOKEN 
JAARLIJKS BAL 

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

Onze mandatarissen Clem De Ranter 
Steynstr. 85 (let op het nieuwe nummer] tel 
27.72.78 en Fonne Crick. Broydenborqlaan. 19 
tel. 27 82.11 staan voor alle informatie tot uw 
dienst. 

KAPELLEN-HOEVENEN 
BESTUURSVERGADERING 

Tijdens de bestuursvergadering van no
vember werd beslist gedurende een jaar een 
speciale en blijvende aktie te voeren in de 
twee buurgemeenten Hoevenen en Stabroek. 
Kontakten met het bestuur van Stabroek wer
den reeds geregeld, 
ROSKAM 

Het is weer bijna zover. Ons tweemaande
lijks tijdschrift « Roskam » zal einde decem
ber gebust worden in de 6.200 bussen van 
Kapellen, Hoevenen en Stabroek. De bussers 
zullen nog verwittigd worden. 

KONINGSHOOIKT 
GROOT LUSTRUMBAL 

Zaterdag 1 december in de Parochiezaal. 
Orkest : de Sioux. Allen hartelijk wekom ! 

KONTICH 
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 diareeks van dhr Bob De Wach
ter. 

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 tot 20 u. 

Willebroek : bij Suykens, Vinkstr. 23, van 
20 tot 21 u. 

Tisselt : café Vlaamse Leeuw, Dijk. van 
21 tot 22 u. 

MERKSEM 
VOOR DE SNOEPERS 

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

Onze vrienden van de Vlaamse Gepensio
neerden te Merksem vragen ons u uit te no
digen op een prettige namiddag-avond, waar 
een koffietafel wordt gehouden, en dit op 
dinsdag 4 december in het lokaal Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298. Begin te 15 u. 30. Na de 
koffietafel komt de h. René Herman voor de 
genodigden de « Bulten Dansen » vertonen, 
een dia-sono-rama spel. 
SINTERKLAAS 

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

MORTSEL 
NAKLANK 

Ons Mortsels VU-Herfstbal van vorige za
terdag 24 november kende een onverhoopt 
sukses. Een uurtje na het startsein besphikte 
de gelagzaal van het St-Lodewijk-Centrum nog 
slechts over enkele tafels en stoelen... alle 
beschikbaar zit- en tafelmateriaal diende in 
de « proppensvolle » feestzaal bijgezet te 
worden. Een puik orkest « The Torryvo's », 
een goed georganiseerde bediening door de 
volksdansgroep « Tijl en Nele » uit Hove, een 
aangepaste bodega en koffiebar, een rijke 
zaal-tombola (een welgemeende dank aan de 
zovele goedhartige schenkers), en een over
rompelend publiek, maakten er een benij
denswaardig sfeervol geheel van. Een pluim 
voor « werkleider » J. Poels, en dank aan de 
vele bereidwillige handen. Vernoemen vj\l 
toch even de aanweigheid buiten onze Mort-
selse VU-kring, van een sterke afvaardiging 
van VU-afdeling Boechout ; verscheidene ge
meentemandatarissen met vertegenwoordi
ging van het plaatselijk CVP-bestuur, alsmede 
een vertegenwoordiger van de BSP-gemeente-
raadsfraktie. Het Mortsels afdelingsbestuur 
en mandatarissen danken allen voor de gele
verde prestaties en de deelnemers voor hun 
zeer talrijke opkomst. 
GEMEENTERAAD 

Maandag 3 december te 20 u., raadzaal, ge
meentehuis. 

MB. 

DIENSTBETOON 

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

RANST 

MARSEPEINSLAG 

In het kader van het nakend Sinterklaas
feest en het spijzen van onze partijkas. Uit
stekende kwaliteit en lage prijzen, nl .150 fr. 
het kg. Te bestellen bij onze bestuursleden. 
LIDGELDEN 1974 

In de eerstkomende dagen zijn onze be
stuursleden op ronde met de nieuwe lidkaar-
te'n 1974. Leg uw bijdrage reeds gereed, een 
avond is zo vlug om. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onze bestuursleden staan steeds paraat 
om u behulpzaam te zijn bij het oplossen van 
al uw sociale problemen. 

Wendt u tot : Gerda De Nys-Leysen, 'Sint-
Antoniusstr. 33, tel. 85.60.12 ; Willy Eeck-
hout, Valkenlaan 24, tel. PS 58.18 ; Leo Oorts. 
Lijsterlaan 5, tel. 85.54.08. 

VORST-KEMPEN 

5-JARIG BESTAAN 
Onze afdeling viert dit jaar haar 5-jarig be

staan op zaterria'!?-15 december in het kasteel 
Meerlaar te Klein-Vorst (aanvang 20 u.). De 
oersonen die hun bijdrage voor het koud 
buffet nog niet betaald hebben, kunnen dit 
doen op PR 516612 van Rob Geeraerts. 

WILRIJK 

SCHEPAVOND 
Vrijdagavond 7 december organiseren wij 

voor leden en simpatisanten een « schep-
avond» in het KWB-lokaal, St-Bavostr. (over 
de kerk). Iedereen die wil kan die avond mee
smuilen aan lekker stoofvlees met brood, op 
voorwaarde dat hij zich voor de luttele som 
van 40 frankskes laat inschrijven bij Juul Cau-
treels, Vredelaan 65 (tel. 27.03.18) na 17 u. 
Bovendien — en dit voor eters en niet-eters 
— brengt Bob De Wachter ons zijn uitsteken
de dia-montage over Ierland. Alleen reeds 
daarvoor loont het de moeite die avond naar 
de St-Bavostr. te komen. Wie niet inschrijft 
kan niet meesmullen, maar is wel van harte 
welkom op de dia-avond. 

BRABANT 

Prov. meeting *m zaal Meli-Heyzel 
op dinsdag 4 december om 20 u. 
Sprekers : de parlementsleden 
Anciaux en Coppieters. 

ASSE (Fed.) 

RAAD DER AFDELINGEN 
Dinsdag 11 december om 20 u. in het Kum-

melshof. Uitnodigingen volgen. 

BUIZINGEN 
PENSENKERMIS 

Wij nodigen u vriendelijk uit op onze jaar
lijkse 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. 

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 
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. 'es 
sel-Lo. 
9 december : Een namiddag met A. Preud' 
homme. VVVG-Kessel-Lo. 
17 december : arr. bestuur. 
21 december : arr. raad. Lubbeek. 

UOtVBN (Qowest) 

VWG 
Zondag 9 december, zaal « Het Bad », Mar-

telarenlaan, Kessel-Lo, vanaf 14 u. Onder het 
motto • Een namiddag met Armand Preud-
homme ». Breugheliaans eetmaal, koffie, bier 
enz. Gratis voor alle gepensioneerden, maar 
iedereen is welkom en betaalt dan 50 fr. als 
steun en deelname In de onkosten. Inschrij
ven bij A. Van Hoof, Overwinningsstr. 24, 
Kessel-Lo, tel. 016/270.14. 

LIEDEKERKE 

NAAR DE MEETING ! 
Door onze afdeling is een bus besproken 

om samen de grote prov. meeting op de 
Heyzel (Meli) bij te wonen. De bus vertrekt 
dindsdag (4 decmeber) om 7 u. op het Dorps
plein en om 7 u .30 aan ons lokaal, Muilem-
str. 34. Wij rekenen op een grote opkomst. 

OVERUSE 

ZITDAGEN VLAAMSE ZIEKENKAS 
In december worden de volgende zitdagen 

gehouden : Jezus-Eik : donderfiag 6 in café 
Luemburg, 19 u. 30 tot 20 u. 30 ; Centrum : 
dinsdag 11 in café van het Gemeentehuls, 
19 u. 30 tot 20 u. 30 ; Maleizen : zaterdag 8 
en 29. Lanqeweg 32, 10 tot 12 ; Eizer : zater
dag 29 in cpfé op de Grens (Desees), 20 tot 
21 u. 
UITSLAG TOMBOLA 

Er zijn nog enkele hoofdprijzen niet afge
haald : 772 • 722 - 347 • 119. 

STEENOKKER^EEL-PERK 

DIENSTBETOON 
Elke 2de dinsdag : dr Anciaux. volksvert. 

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

raadslid en Jules 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. 

WEMMEL 

IN MEMORIAM PIET VAN DOOREN 
Op zaterdag 17 november werd te Wemmei 

een trouwe Vlaming begraven. Tussen de 
honderden, die hem uitgeleide deden, was 
ook de Volksunie vertegenwoordigd met sen. 
Bob Maes en volksvert. Vic Anciaux, de vele 
federatieverkozenen, prov, raadsleden en de 
vele VU-leden van Wemmei en omgeving. Piet 
Van Doeren was een stille werker, maar over
tuigd Vlaming. Zijn familie stelt er prijs op 
allen te danken, die mee met hen hebben 
gerouwd om zijn heengaan. 

ZAVENTEM-NOSSEGEIVl 

AMNESTIE-AVOND 
Op 21 december wordt een bezlnnings-

avond belegd over het amnestieprobleem. 
Plaats : St-Jozefscentrum, Vilvoordelaa.; om 

20 u. met L. De Lentdecker, verzetsman en B. 
Maes, VU-senator als sprekers. 

ZELLIK 

HERDENKING 
Drie Jaar geleden ontviel ons, in zeer pijn

lijke omstandigheden, onze jeugdige en be-
loftvolle vriend Dirk Beeckman. Zijn geliefde 
familie en trouwe vrienden gedenken hem 
morgen zondag 2 december bij de homilie die 
tot zijn gedachtenis opgedragen wordt te 11 
u., in de kerk van de H. Familie. 

OOST-
VLAANDEREN 

AALST (arr.) 

FUSIES 
Het arr. Studie- en Dokumentatiecentrum 

heeft een tweede brochure klaar : « Gemeen
ten voor de mensen, niet voor de politiekers» 
van Willy Cobbaut. Gratis te verkrijgen op 
eenvoudige aanvraag op volgend adres : 
Willy Cobbaut, Bosstr. 2, 9391 Baardegem. 

DOSFELINSTITUUT 
In het kader van de reeks « Gemeentebe

leid - staan nog twee les-avonden op het 
programma : 

1. Juridische en praktische mogelijkheden 
van de gemeente inzake milieuhinder — de 
commode et incommode (door A. De Beul, 
volksvert.). op maandag 3 december te 20 u. 
in • Het Gulden Vlies •>. 

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

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

Komt u ook naar het 

A R T E V E L D E B A L 

van de VU arrondissement Gent-EekIo ? 

Zaal Riva te DeurIe, heden 1 jlecembei 

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

'•?(•' 
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AALST 
FONS MACHARIS STELT TEN TOON 
TE BRUSSEL 

De bekende kunstschilder-dichter Fons Ma-
charis,, één der 50.000 leden van de Volks
unie, uit onze stad stelt van 1 tot 13 decem
ber ten toon in de Rik Woutersgalerij van 
de VTB, Emiel Jacqmainlaan 126 te Brussel. 
De opening heeft plaats heden avond om 19 
u. met als inleider de h. Jozef Van Overstrae-
ten, algemeen VTB-voorzitter, een voorwoord 
van lic. F. De Craen en een gedichtenvoor
dracht door Omer Waegeman van gedichten 
van de exposant ronden deze opening af. Een 
•positie die we warm aanbevelen. 

DENDERHOUTEM 
SI NT-NI KLAAS 

Vandaag om 13 u. 30 in zaal Eendracht, dui-
venbond, komt St-Niklaas voor alle kinde
ren van onze leden geboren vanaf 1962. Eerst 
worden ze vergast op het jeugdteater van Jan 
Saevenbergh, daarna zal de Sint snoep uitde
len. 

DENDERLEEUW 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Alle leden, abonnenten en simpatlsanten 
worden zaterdag 1 december te 20 u. ver 
wacht op het jaarlijks gezellig samenzijn in 
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 

GENT-EEKLO 
WIJ-VROUWEN 

Vorige donderdagavond 22 november ken
den we opnieuw een zeer interessante dis-
kussie-avond. Het onderwerp « Vrouw en po
litieke propaganda » bracht de aanwez'gen 
ertoe mdringend te diskussiëren over de 
praktische wijze van werken in een polifeke 
partij. We ontmoeten eikaar op het arr, bal 
heden 1 december, op het Sinterklaasfeest 
van 9 december, en we trekken naar de pro
vinciale meeting van 14 december in de 
« Minard «-schouwburg te Gent. 

HERDERSEM 
BAL 

Tweede groot VU-bal. Zaal Wiezehof. Wieze. 
Zaterdag 15 december. Kaarten tegen 40 fr 
Deuren om 20 u. 

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 : 
ledere maandag van 19 tot 21 u. bij hem 
thuis, of na afspraak tel. 30.73.88-

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

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

NEVELE-LANDEGEM 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Zondag 9 december ; zitdag van volksvert 

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

NIEUWKERKEN-WAAS 

RECHTZETTING 
Zitdag sen. IVI. 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. 

OOSTAKKER 

NIEUW BESTUUR 
Voor. : Pol Vanhee, Groenstr. 119, tel. 

51.02.88 : sekr. : André Van den Berghe, Ek-
saarderijwe 88, tel. 51.18.41 ; ondervoorz. : 
mevr. dr. W. De Pillecyn-Geers Olga, Holstr. 
51, tel. 51.00.99 ; prop. : Lucien Van Heule, 
Kon. Albertl. 59, tel. 51.01.70 ; org. : Lucien 
Clemminck, Pyckestr. 118 en Jozef Burick, 
Gentstr. 166 ; penningm.: mevr. M. De Schrei-
der-Desmet Mia, Oude Holstr. 14 : Vujo : 
Gilbert Praet, Orchideestr. 27 ; dokumenta-
tie : Mare Reynebeau, Kon. Albertl. 38 ; soc. 
dienstbetoon : mevr. Veibans-Dierickx Ceci
lia, Waterstr. 36 en Lucien Van Heule ; ver-
antw. streekpers : André Van den Berghe. 

VELZEKE 

BAL 
Zaterdag 15 december om 20 u. 30 in het 

Parochiaal Centrum, bal van de Vlaamse Klub. 
Inkom 50 fr. Iedereen welkom. 

WICHELEN 

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

« De Zwaan », Stationsstr., 

ZELE 

BURGEMEESTERSBAL 
Heden zaterdag 1 decemb., 3e 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. 

ZWIJNAARDE-ZEVERGEM 
SINTERKLAASFEEST 

Morgen zondag 2 december om 14 u. 30 
kornt Sinterklaas_op_ bezOÊk in het Vlaams 
Huis, Zwijnaarde : gezeMige koffietafel, een 
gratis konsumptie voor jong èn oud, en mooie 
geschenken voor alle kleuters en lagere 
schoolkinderen. 

NEDERHASSELT 
KOLPORTAGES 

Willem, Wilfried en Herman kolporteerden 
zondag 11 november met « ze zeggen dit... » 
71 nummers werden verkocht. Proficiat ! Op 
zondag 25 november hielden ze hun tweede 
tocht, later komt Aspelare aan de beurt. 

WEST-
VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 
ZWIJNTJESKERMIS 

Wij vestigen nogmaals de aandacht onzer 
leden op het feit dat zij de datum van 14 de
cember volstrekt dienen vrij te houden. Want 
alsdan gaat te 20 u. in de Rodenbach, Onder-
wijsstr. .ons jaarlijks Volksunie-feest door 
met een lekkere en geurende zwijntjeskermis. 
Wie er verleden jaar bij was zal ditmaal nog 
van de partij willen zijn. Wees gerust de 
feestviering zal ten einde zijn vóór de dage
raad. Elkeen mag nochtans blijven plakken 
zolang als de baas bier heeft. 
DIENSTBETOON 

Neem er goed nota van dat de zitdag van 
volksvert. P. Leys gehouden wordt de eerste 
dinsdag van de maand van 20 tot 21 u. in de 
Rodenbach. Personen welke echter dringende 
zaken te behandelen hebben kunnen zich 
steeds wenden tot de h. Van Rijssel, K. Bou-
dewijnlaan 25, tel. 41201 of tot ons gemeen
teraadslid Jef Fryns, de Smet de Nayerlaan 
78, tel. 42239. 

BRUGGE-KERN 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 2 december kolporteert 
onze afdeling met « Wij-Nationaal ». Verza
meling om 9 u. 45, Cornells Everaertstr. 64, 
Brugge (St-Jozef). Geef inhoud aan deze 
autoloze zondag. Alle leden en simpatisanten 
op post ! 

DE PANNE 
GEBOORTE 

In het gezin van Staf Boucquez kwam een 
zoontje bij : Frank I Hartelijke gelukwensen 
aan de ouders. 

DiKSMUIDE 
SINTERKLAASBAL 

Heden 1 decemb. vindt ons Sinterklaasbal 
plaats zoals steeds in het Vlaams Huis. Na 
een jarenlange traditie is dit bal nog even 
jong en entoesiast. 

IZEGEM 
LEDENAVOND WAS REUZE 
' Op 17'november hielden we een leden
avond. Vijftig leden verorberden kilo's panne-
koeken. De rest van de avond werd doorge
bracht in Vlaamse gezelligheid met muziek en 
zang. pank aan onze muziekvirtuoos Pieter 
Derieuw voor de puike begeleiding. 
ST-NIKLAASFEEST 

Zelfs bij een autoloze zondag gaat het 
feest door. Morgen zondag 2 december om 
14 u. in zaal Strobbe, Baertshof. 

KOEKELARE 
AFDELINGSBAL 

Wij nodigen onze vrienden van Koekelare-
Leke en ook die uit de andere gemeenten 
uit op ons jaarlijks bal in Ter Bassenweide 
op zaterdao 15 december a.s. 

KORTEMARK-HANDZAf^E 
NAAR BRUGGE 

Onze afdeling belegt op 13 december speci
aal vervoer om zéér talrijk naar de provincia
le meeting te gaan in Brugge. Van nu af aan 
vragen we die dag vrij te houden. Nadere 
details volgen dan nog. 

KORTRIJK (Arr.) 
IJZERBEDEVAARTAVOND 

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

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

Ten huize van mevrouw L Van Landuyt-
Comeyne, provmcieraadslid, 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. 

MIDDELKERKE 
LEDENVERGADERING 

Op 1 december komen onze leden samen 
in Were-Di voor een gezellig samenzijn en 
een etentje « frieten met stoveri] ». 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 » 

T^OERKERKE 
MOSSELSOUPER 

Vrijdag 7 december om 20 u. 30 in het 
spijshuis « De Gulden Kogge » te Damme, 

voo> al ohze leden met'liun Vrienden en ken
nissen en eveneens voor alle simpatisanten. 
Prijs : 95 fr. (drank niet inbegrepen). 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
DANK 

Het arr. bestuur dankt op zeer bijzondere 
wijze de vele bestuursleden en leden van on
ze 28 afdelingen . ons kongres werd een tri
omf, en dit goeddeels dank zij uw aller hulp. 
Vooral de leden van de stad Oostende heb
ben gehoor gegeven aan de dringende oproe
pen. De zaal kon immers niet voller I 

Ook gaat onze dank uit naar de vele stille 
en andere helpers die aan de basis lagen 
van het welslagen van dit kongres. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
NAAR BRUGGE ! 

De VU organiseert cp 13 december te 
Brugge een provinciale meeting met de ka
merleden Frans Van der Eist en Hugo Schiltz. 
Wij hebben de plicht daar talrijk naar toe te 
gaan, doch daarbij nog de speciale plicht on
ze vrienden van Brugge door onze aanwezig
heid te danken voor hun goede opkomst tij
dens het Kongres te Oostende. 

OOSTENDE 
SINTERKLAAS 

Onze vijf afdelingen organiseren een geza
menlijk Sinterklaasfeest in hotel Guido op 
zondag 2 december Inschrijvingen tot 12 
jaar : 40 fr. per kind. Aan^sven bij Lieve Ds 
porter, Marlies Van Sijnghel, Marie Mad. Vy 
vey, Jos Van Hees, Annie Vanhoutte en mevr 
Schockaert. 
ONS BAL 

Volgens de uitbaters van het Thierbrahof 
waren er tussen 600 en 650 deelnemers aan 
ons Kongresbal : dat is tevoren nooit gewe
ten. Om te beginnen danken wij alle kaarten-
verkopers (met in het minst de hostessen) 
doch ook de dames die de zorg van de tom
bola op zich genomen hadden ; mevr. Van 
Sijnghel heeft hier als steeds weer eens 
reuzewerk verricht I De schenkers van de 
prijzen moet hulde gebracht worden voor de 
grote kwaliteit en waarde van de prijzen. Zo 
IS het bewijs geleverd dat wij resultaat heb
ben, wanneer we « willen » en eendrachtig 
samenwerken aan een initiatief. Vele afdelin
gen van 0-V-D zonden delegaties : onze eer 
verplicht er ons toe nu toch eens eon bal te 
bezoeken van een zusterafdehng. Totnutoe 
mag men niet zeggen dat op de bals van an
dere afdelingen de leden van Oostende tal
rijk aanwezig zijn. Onze eerste revanche moet 
zijn ; massaal naar Koekelare op 15 decem
ber. Van Koekelare was er een delegatie aan
wezig van minstens 30 man. 
HALFWEG 

Op 7 december in lokaal Noordzee zal on
ze gemeenteraadsfraktie verantwoording af
leggen t.o.y. pers, Jeden en publiek. Om 20 
u. 30 zulten wij u gsawe ontmoeten voor het 
beantwoorden van allerlei vragen. 

POPERINGE 
BAL 

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

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

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 CO fr. Ook bij B 
Huyghe. lepersestwg 41. tel 31683. 

WERVIK 
GELUKWENSEN 

Aan ons bestuurslid Hervé Raes en zijn 
vrouwtje Nicole die op 16 november in het 
huwelijk traden. Hervé, met zijn beidjes zal 
het nog beter werken zijn voor Vlaanderens 
zelfstandigheid. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Heden zaterdag 1 december. Verdere zit-
dagen in december • zaterdagen 8 en 22 de
cember. Adres : Coudyzer Maurits. Magdale-
nastraat 75, van 10 tot 11 uur Afgevaardigde: 
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108, bij wie men 

alle inlichtingen kan verkrijgen. 
DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 (na 
18.30 u.). 

Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 ('s voor-
middags). 

LIMBURG 

BERINGEN 
DANSAVOND 

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

BEVERLO-LEOPOLDSBURG 
EENJA;.;. DEETAAN 

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. Deelnam, in de 
onkosten : 100 fr Men kan inschrijven tot 6 
decpmbe,- bij voorzitter Pol Meukens. tel 011/ 
47603 of sekretaris Roger Hendrickx. tel 
48444. 

BREE 
F0'~ • 'BESPREK 

De DF-afdeling Breé organiseert op vrij
dag ? 1 j_v;r-^'- r) 'p hn 
plu.=-alii;-,-e T het o.-'Jcrviis Naiic-s de VU 
zal bij deze gelegenheid het woord gevoerd 
worden door volksvert. E. Raskin 

BOCHOLT 
ZEER GESLAAGDE VOLKSVERGADERING 

Op 17 november j l . had te Bocholt in 't 
Schuurke een volksvergadering plaats inge
richt door de plaatselijke afdeling. In het 
welkomwoord werd volksvert. E. Raskin gefe
liciteerd met zijn verkiezing tot nationaal se
kretaris van het partijbestuur. Teven werden 
zijn verdiensten als partijmandataris even 
belicht. Jan Latinne, voorzif-ter, schetste de 
aktuele poliiiieke toestand in België. Sen. G. 
Siegers sprak vervolgens zeer geanimeerd 
over de mijnpolitiek en plaatste deze in het 
kader van de huidige energiekrisis. Hij toon
de ook de rol aan die Vlaanderen op dit ogen
blik in de wereld speelt op het gebied van de 
energievooriening. Volksvert. E. Raskin ver
klaarde daarna het sociaal-ekonomisch pro
gramma van de Volksunie. Hij wees erop dat 
we op dit ogenblik vooral aandacht moeten 
bester' aan een welzijnspolitiek. In de 
diskuss.f, geleid door Jaak Gabriels, werd op 
aanvraag van het publiek het standpunt van 
de partij inzake abortus kort en bondig uit
eengezet. Tot slot dankte voorzitter Jan La-
tinne de aanwezigen en al degenen die mee
gewerkt hebben tot het welslagen van deze 
volksverpadering. 

EIGENBILZEN 

ARR KALENDER 
7 december ; uitgebreide arr. raad (Wim Jo-
rissen). 
8 december : Bal, afd. Beringen (zaal Iris). 
LEDENFEEST 

Zaterdag 26 januari 1974 in de gemeente
lijke feestzaal. De leden worden vergast op 
een eetmaal en een strijdvolle toespraak. 

GENK 

ARR. VERGADERING 
Voor vrijdag 7 december worden alle man

datarissen en bestuursleden van het arr. 
Hasselt uitgenodigd op een buitengewone 
vergadering in Hotel Majestic, Zavelstr., Genk 
(langs de Europalaan). Na een overzicht over 
de toestand en onze werking in het arr., zal 
algemeen sekretaris Wim Jorissen er het 
vernieuwd offensief van de Volksunie als lo
gisch sluitstuk van het zopas gehouden Kon
gres te Oostende uiteenzetten, ledere afde
ling dient vertegenwoordigd te zijn ! 

HOESELT 

LEDENVERGADERING MET SOUPER 
Vrijdag 14 december om 20 u. in ons lokaal 

ABC, Tonqarenstvvg 3. jaarlijkse statutaire al
gemene ledenvergadering met een souper 

voor one leden (prijs : 100 fr.). Sprekers : 
volksvert. E. Raskhi en prov. raadslid dr Du-
chateau. 
AFDELINGSBESTUUR 

Daar de heer Jans Jozef ontslag nam als 
voorzitter van de plaatselijke afdeling om ge-
zondheidsredenen, werd de heer Ramaekers 
Willy aangeduid als nieuwe voorzitter. 

HOUTHALEN 
GROOT BAL 

Heden zaterdag 1 deecmber richt de VU-
Houthalen van 20 u. af een groot bal in, met 
DJ Dandy en een reuze-tombola, in de Paro
chiezaal Houthalen Centrum. Inkom 40 fr. 
ledereen is welkom. 

MAASEIK 
KANTONNALE VERGADERING 

Dinsdag 18 december e.k. om 20 u. te 
Maaseik, Verdere mededelingen volgen. 

PEER 
NIEUWE VOORZITTER 

Het afdelingsbestuur vergaderde op maan
dag 19 november II. op het sekretariaat. We
gens zijn te drukke werkzaamheden als arr. 
sekretaris nam Jaak Indekeu ontslag als af
delingsvoorzitter. Hij wordt opgevolgd door 
prov, raadslid Jan Plas. 
LEDENHERNIEUWING 

Het bestuur is inmiddels volop bezig met 
de 'ecienhernieuv.'.nn. Eén dezer c'anen komen 
ze waarschijnlijk ook bij u aankloppen : mocht 
u zelf niet thuis zijn, verwittig dan uw huis
genoten. 
20-.J.\F,IG BESTAAN 

De plannen voor de viering van 20 jaar VU 
worden ook in Peer stilaan uitgebroed. Een 
lubilsumbal en een iedenfeest zullen vast op 
het programma staan. 
KONGRES 

Zij die het progi anima of de konyreoreso-
luties van de Volksune willen ontvangen, 
kunnen dit gratis bekomen op eenvoudige aan
vraag bij één onzer bestuursleden, 
DIENSTBETOON 

De zitdag van volksvert. Raskin heeft plaats 
elk eerste zaterdag van 13 tot 13 u. 30, ten 
huize van prov. raadslid Jan Plas, Kollegelaan 
5. U kunt ook terecht bij : gemeenteraadslid 
Jef Rinckens, Markt 16 ; gemeenteraadslid Jef 
Ivens. Herisstr. 9 en KOO-lid Jaak Knevels, 
Lindedorp 38. 

TONGEREN 
VOLKSVERGADERING 

De volksvergadering op 16 november j l . in 
zaal Palace was een groot sukses. Louis Pon-
celet zat de vergadering voor en leidde de 
twee sprekers : volksvert. E. Raskin en sen. 
W. Jorissen in. De beide sprekers behandel
den de aktuele nationale en gewestelijke po
litieke aangelegenheden. Prov. raadslid Van 
Hollebeke en de gemeenteraadsleden P. Jo
rissen en L. Langenaker waren samen met 
het voltallig afdelingsbestuur aanwezig. Deze 
volksvergadering had een ruime weerklank 
in de streek en ook zelfs in de pers. Proficiat 
aan de ploeg van Tongeren ! 

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 be
trekking. 
Kontakt : sn. Jorissen, Louisastr. 31, 2800 Me
chelen. tel. 50.54.27. R 138 

Zoals u ziet : « Wij waren er ook ! 

1. Bediende, ruime ervaring als sekretaris, N., 
Fr., Eng., zoekt passende betrekking. 
2. Magazijnier 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 licht werk : Antwerpen, 
Mechelen, St-Niklaas. 
5. Dokterassistent met ervaring zoekt be
trekking bij huisarts, specialist of in kliniek. 
— 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 Antwe^ 
pen-Brussel-Mechelen. 
Licentiaat sociologie zoekt passende betrek
king. Schrijven of telefoneren 435,96 W. Jo
rissen, Louisastr. 31, 2800 Mechelen R 144 

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

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 i.iet W. Kuijpers, Swertmo-
lenst. 23, 3020 Herent,.tel. 016/296.42. R 140 

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

Echtpaar uit de middenstand, wonend in Brus
sel, natuurliefhebbend en houdend van hui
selijke gezelligheid zoekt kontakt met echt
paar tussen 35 en 44 j . met dezelfde ideeën, 
liefst zonder kinderen. Antw. met foto kan
toor blad onder nr. R 148 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

MACONFECT - KLEDING 
Oppersfraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keu» 
kleding . KLAAR O M DRAGEN » 

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

ZEEVISGROOTHANDEl 
Prijslijst op aanvraag — 

AL - AL AANBOüW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 

BRUSSEL 02/17 71 99 
ANTWERPEN 03/35 60 69 

LEUVEN 016/347 94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

TIELT ( W V L ) 051/420.15 
GENT 09/25 50 85 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5 000 in stock) 
HEREN DAMES KINDEREN 
Oendermondse steenweg 276 

AAIST 

KWEKERIIEN | .V.H. 
Oendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - Tel. 09/69.31.70 
GESELEKTEERDE PLANTEN voor 

PARTIKULIERE VERKOOP 
Open s zaterdags 

KATALOOG OP AANVRAAG 
BFZOEK ONS TUINCENTRUM 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

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

Brugstraat 10 9328 Sclioonaarde 
Tel 052/43246 

wek rustdaq vri|d 14u tot zat 16u 

/W£7 VOLKSWAGEN 
GEFN PROBLEMEN 

GARAGE St JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT Tel 52 13 12 

F I T 

Kollegest 
2440 GFFI 

'\ 19 81 
fel 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 

Tel (02)28 87 09 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 • 1030 ScFiaarbeek 

Tel 34 06 43 of na 18 u 25 46.42 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maal. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter ' 
Prijsbestek en studie zi jn gratis. 

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

Tel (058) 235 81 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Inaekten TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok op aanvraag Gratis bestek in gans tiet 
land PVBA INDUSTRADE Vanderzl]peiwtr 
12, Wemmei (BL) - Tel 02/79.20 00 

D i t is d e t i j d v o o r e e n b e z o e k a a n d e 

s t a n d i n g s v o l l e s p e e l g o e d z a a k 

Speelgoed 
C O R T V R I E N D T 
Diepestraat 29 - Antwerpen 

Tel. 32.44.30 

Al le speelgoederen, 
spellen en hobby voor 
kinderen en voiwasse 
nen, voor open lucht 
en binnenhuis Het 
volledige gamma 
merkart ikelen. 

SINTERKLAAS 
KERSTMIS 
NIEUWJAAR 

STEEDS VRIJ IN EN 

UIT TOT 20 UUR 

VLAAMSE 

Z lEKENFONDSEN 

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

GEMEENTE MOL 
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 

Bekendmaking van het onderzoek 

Het College van Burgemeester en Schepenen, 

Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29 3 62 
gewijzigd bij de wet van 22 4 70 en de wet van 22 12 70 betreffende 
de Stedebouw en de Ruimteli jke Ordening 

Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder 
plan van aanleg « Ontwerp 2 1° Leenhof », opgemaakt overeenkomstig 
de wet te l i jke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangeno
men m de vergadering van 12 1173, op het gemeentehuis voor een
ieder ter inzage l igt van 2 12 73 tot 2 174 van 10 tot 12 uur 

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te 
maken heeft moet die schr i f te l i jk aan het Schepencollege laten qe 
worden, ui ter l i jk op 2 1 74 te 12 uur 

Te Mol 23 november 1973 

Op Bevel 

De Secretaris, 
J Hermans 

Namens het College van Burgemeester 

en Schepenen : 

De Burgemeester 
J Coois 

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

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

Provincie Oost-Ylaanderen 
ARR AALST 
Ziekenfonds Priester Daens Hopmarkt 36 9300 Aalst 
Tel 053/745 53 
ARR GENT EN DENDERMONDE 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent. 
Tel. ' 09/23.52 27. 
ARR E E K L Ó EN'KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland Gravin Johannalaan 8 
Eekio Tel 09177 23 51 
ARR OUDENAARDE 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34 - 9700 Oudenaarde 
Tel 055/331 15 
ARR ST NIKLAAS 
Vlaamse Mutualiteit Waasland Vrasenestraat 14 2750 Beveren 
Waas Tel. 03/75.66 66. 

9900 

Provincie West-Vlaanderen 
ARR BRUGGE: 
Ziekenfonds Flandria Bouchoutelaan 2 Brugge-St Kruis 
Tel 050/321 95 Bureeluren 14 21 u bij voorkeur op maandag 
ARR KORTRIJK-IEPER 
Ziekenfonds West-Flandria. Verruelaan 41 8500 Kortrnk. 
Tel 056/256.98. 
ARR OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
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Deheegher Jan 
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VLAAMSE INRICHTERS, 
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één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

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

Vlamingen, 
><Ul >'raag GRATIS ADVIES (£/ ' ^ Ë tfoor uvu hypoflieek 

leningen ( I e en, 2e c.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT . Tel 09/22 88 33 
van 9 tot 18 u ('s zat geslot.) 
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5 UTiH 
liiRlS E 

ER L R N B 
ONS 
KRUISWOORDRAADSEL 

OPGAVE 80 
HORIZONTAAL 
1) schelp van een slak 
2) oosterlengte - omwentel ingsl i 

chaam 
3) bijbelse f iguur - uitroep 
4) werk van Vondel - tweeklank 
5) daar - voegwoord nieuw testa

ment 
6) wi jde 
7) Duitse stad heil ige schr i f t 
8) deel van het gelaat twee mede 

klinkers 
9) Euiopeaan - daar - meisjesnaam 

'0) gel i jkwaardig 
VERTIKAAL 

1) grote mogendheid 
2) laatsleden - daar oningewijde 
3) gedaan gaar mals 
4) opening van een vulkaan 
5) mohameddaanse bijbel en vol 

gende 
6) anagram van TOE - Frans export 

produkt - mast 
7) Europees land 
3) Bijbelse stad geti i - Frans na 

woord 
9) doen, verr ichten 

10) moeil i jk te vinden voorwerp voor 
lorpi'^d die te diep in het glas 
gekeken heeft 

teevee 
ZATERDAG 1 DECEMBER 

BRT 1 
• 13U.30 : Japanse zeden en gewooirten. Da-

kumentalre. 
• 13u45 . Houthakkers In Kanada. Doku-

mental re 
0 14u35 . 
O 16u00 : 
O ISuOO : 
O 18u05 : 

f i lm . 
O 19u05 : 
O 19U.45 : 
O 20u 10 : 
• 20u35 
• 21u25 
O 21u55 
O 22u45 • 

ZONDAG 2 

BRT 1 

• 14U.30 : 
kievi t . 

C 14u55 . 
O 15u05 • 
O 17u15 

door de 
0 18u15 
O 18u20 
O 18u4" 
• 18u50 

Diesel. Biografische f i lm. 
Volksuniversi tei t . 
Fabeltjeskrant. 
De mislukte bankoveral. Jetigci-

Trajekt. Verkeer. 
TV-nieuws. 
Relnaard de Vos. 2e af löverhig. 
Wim Sonneveld-Show. 
Echo 
Jake 
TV-nieuws. 

DECEMBER 

Survival. Dokumentah-e over de 

Professor Balthazar 
Binnen en bulten. 
De Flickx X 20 Bewegingsshow 
Flickx n a v hun 20-jarlg bestaan 
Fabeltjeskrant 
Sportreportage 
Openbaar kunstbezit 
Van wolven en wolfmensen Do-

kumentaire 
0 19u45 
O 20u00 
O 20u 25 
O 21u00 

Strauss 
O 22u35 

TV-nieuws. 
Sportweekend. 
Bel de 500 ' 
Wiener Blut Operette van Johan 

TV-nieuws 

BRT 2 

O 18u 50 • Van Pool to t Evenaar Explolratle-
kwis 

# 21u 15 Smog Gedramatiseerde doku-
mentaire over de gevolgen van milieuver
ontreiniging in een grote stad. 

O 23u 15 • TV-nleuws 

MAANDAG 3 DECEMBER 

BRT 1 

O 18u00 
O 18u05 
O 18u30 
0 18u40 
O 19u10 
O 19u45 
O 20u 10 

f i lm 
0 22u 10 

Musica 
O 22u 35 

Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
De bezoeker Tekenfi lm. 
Volksuniversitei t 
Sporttr ibune 
TV-nieuws 
De Chapman Story Spionnage-

Festival van Vlaanderen 1973 
Reservata 
TV-nieuws. 

DINSDAG 4 DECEMBER 

BRT 1 

O 18u00 • Fabeltjeskrant. 
O 18u05 : Het grote koraalrif 
O 18u30 Tienerklanken. 
O 19u05 Gastprogramma Het Vermeyien-

fonds 
O 19u45 TV-nieuws 
O 20u 10 • Bartje 
O 21u10 Wetenschappeli jk programma. Ju

piter 
0 22u 00 Inspraak 73. 
O 23u 00 TV-nleuws 

WOENSDAG 5 DECEMBER 

BRT 1 

O 16u30 
O 17u55 
O 18u00 
O 18u53 
O 19u20 
O 19u45 
O 20u 10 
# 20u35 

Jevanjong 
Fabeltjeskrant. 
Turf 
Volksuniversi tei t 
Politieke tr ibune PVV. 
TV-nieuws 
Dubbeldekkers. 
De eksplosie van het woord. Do-

kumentaire n a v de 500ste verjaardag van 
het drukken van het eerste boek in de 
Nederlanden door Dirk Martens te Aalst . 

9 21u 25 Konfrontatie 
C 22u 10 Horen en zien 
O 22u 30 TV-nieuws 

DONDERDAG 

BRT 1 

O 18u00 
O 18u05 
O 18u30 
O 19u10 

ding 
O 19u45 
• 20u 10 

6 DECEMBER 

Fabeltjeskrant. 
Black Beauty. 
Tienerklanken 
Israelit isch-godsdienstige ultzen-

TV-nieuws 
Wachtwoord Kwis met Lia Tim

mermans en Wil l Ferdy 
O 20u40 Teatro 10 Amusementsprogram

ma 
0 21u2O De Boerenkrijg Dokumentalre 

over de opstand van de Vlaamse boeren 
tegen de legers van de Franse Republiek 

O 22u 00 Gastprogramma De Katolieke ge
dachte 

O 22u30 TV-nieuws 

BRT 2 

0 19u10 
0 20u40 
0 21u45 

Twee jeugdf ims voor Sinterklaas. 
De kraak Tri l ler. 
Premiere 

VRIJDAG 7 DECEMBER 

BRT 1 

O 18u00 
0 18u05 
O 18u15 
O 18u50 
O 19u03 

zending 
0 19u45 
O 20u 10 
0 21u00 
O 21u45 
O 21u55 

Fabeltjeskrant 
Fimmuseum van de schaterlach 
Volksuniversi tei t 
Ziet u er wat m ' 
Protestants - godsdienstige uit-

TV-nieuws 
Sam 
Panorama 
TV-nieuws 
La Victoria De andere f i lm. 

10% vr.V.U. leden 
KÖSTÜÜMS VESTONS-BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
.Steantwuwersvst, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35J^ 
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RUIM TWEEDUIZEND 
MENSEN OP HET 
14de PARTIJKONGRES 
TE OOSTENDE 

VOLKSUNIE M S NIUMISCHE 
LEVENSKRACHTIGE BELEIDSPARTII 

BETEKENIS YAN DIT KONGRES 

Hugo Schiltz die als voorzitter van de kongreskommissie de resolutiebe
sprekingen voortreffelijk leidde. 

Als voorzitter van de kongreskommissie 
kon volksvertegenwoordiger Schiltz om 10 u 
's morgens reeds voor een uitpuilende zaal 
zijn inleidend woord spreken nadat arr. 
voorzitter Van Synghel het welkomwoord had 
uitgesproken 

De Volksunie is een volwassen partij ge
worden, aldus Schiltz Volgend jaar vieren 
WIJ het 20 jarig bestaan van de partij en 
steeds meer kiezers in Vlaanderen kijken 
naar de partij op en verwachten van haar 
dat ZIJ de fundamentele hervormingen zal 
afdwingen, en haar verantwoordelijkheid zal 
opnemen m een vernieuwd beleid voor land 
en gemeenschap Daarom was het nuttig en 
nodig dat de VU haar politiek profiel bondig 
en duidelijk zou aflijnen, opdat eenieder de 
partij zou kunnen beoordelen op haar juiste 
plaats in het politieke leven en de waarde 
erkennen van haar vernieuwende politieke 
denkbeelden Dit politiek profiel, zo zei de 
h Schiltz tot de kongressisten, is uw op
dracht en meteen ook uw verantwoordelijk 
heid Deze taak is uitermate belangrijk, want 
het wordt immer duidelijker dat de traditio
nele partijen uitgepraat geraken Steeds 
meer mensen stellen zich de vraag of de 
federalisten voor een alternatief kunnen zor 
gen dat de achterhaalde traditionele politiek 
moet vervangen Wij moeten het bewijs le
veren dat WIJ daaitoe in staat zijn 

Dit kongres moet het vertrekpunt zijn van 
de laatste stormloop tegen het unitarisme en 
het konservatisme van het België der tra 
ditionelen 

BIJ het emde van het kongres kon de h 
Schiltz met genoegen vaststellen dat de 
kongressisten de verwachtingen volwaardig 
hebben ingelost Het kongres zo zei hij 
heeft het overtuigende bewijs geleverd van 
de levenskracht en de volwassenheid van 
de VU de jongste en tevens de meest dyna 
mische partij in het Vlaamse land 

De grote handicap van de autoloze zondag 
heeft ons met kunnen verhinderen vandaag 
voortreffelijk werk te leveren 

Het volksnationalisme met zijn humanis 
tische en pluralistische verantwoording is 
een volwassen politieke optie Fen optie die 
beter dan gelijk welke konfessionele of 
marxistische de weg opent naar een mense 
lijke Vlaamse gemeenschap in een mense 
lijk Europa 

De VU kan met langer gedoodverfd woi 
den als een loutere « taalpartij » zij is een 
volwaardige beleidspartij Dit kongres dat 
slechts een synthese bracht van ons pro
gramma heeft bewezen dat de partij voor 
alle sektoren van het maatschappelijk leven 
weet wat zij wil en geldige oplossingen voor 
staat. 

De Volksunie Ie bovenctten eb eoiga partij 

in Vlaanderen die een duidelijke, ondubbel 
zinnige en doeltreffende oplossing voor de 
Vlaamse problemen verdedigt Tegenover de 
ondoelmatige chaos van « formules - die de 
traditionelen voortdurend bedenken om met 
naar de kern te moeten gaan plaatsen wij 
onze klare en eenvoudige eis een Vlaamse 
staat in een federaal België 

De Volksunie is tevens een vernieuwende 
)artij een partij met verfrissende opvattin
gen over de leefbaarheid (leefmilieu, privacy 
enz) de lokale demokratie het onderwijs 
ZIJ wil een Vlaanderen naar de maat van de 
mens 

De grote aandacht die het kongres be 
steedde aan de demokratie op alle vlakken 
bewijst dat zij een grote waarborg is tegen • 
de gevaren die ons op dit punt bedreigen nl 
dat de demokratie door het samenspannen 
an onkontroleerbare en ongrijpbare druk 

kingsgroepen slechts in schijn gehandhaafd 
blijft maar in werkelijkheid uitgeschakeld 
wordt Dat de partij het daarbij met bij woor
den laat bewijzen de wetsvoorstellen van 
haar parlementsleden (o m voorstel-Baert op 
kumulverbod, voorstel-Van Haegendoren over 
de inkomsten der parlementsleden) en de 
hardnekkigheid waarmee de VU-frakties in 
Kamer en Senaat de rechten van het parle
ment verdedigen bij elke gelegenheid 

Dit kongres heeft het bewijs geleverd, 
aldus Schiltz dat de Volksunie geroepen Is 
om ook na de grondige hervorming van de 
staat een rol te blijven spelen, een bij uit
stek vernieuwende rol Dit waar te maken is 
de opdracht van ons allen Laten wij, in de 
overtuiging dat wij de goede zaak van 
Vlaanderen dienen ook morgen geestdriftig 
verder werken aan deze taak, onverpoosd, 
zegezeker. 

VERSCHOVEN 
De autoloze zondag heeft een ge 

voelige weerslag gehald op de kon-
greswerkzaamheden Het oorspronke 
lijk tweedaagse programma diende op 
een enkele dag te worden Scmenge 
trokken waardoor de hoofdstuKken 
' leefbaarheid » « internationale dl 
mensies » en •• demokratie op sociaal-
ekonomisch en internationaal vlak » 
naar een latere partijbijeenkomst 
(voorjaar 19741 werden verschoven 

BIJ de bespreking van de resoluties 
tijdens de kongresnamiddag bleek al 
spoedig dat er nog te veel hooi op de 
vork werd genomen men zou uren 
op het geplande tijdschema achteruit 
raken Omstreeks 17 u greep de kon 
greskommissie dan ook in Gezien de 
omstandigheden werden ook de on
derdelen « onderwijs en kuituur » en 
« sociaal-ekonomisch beleid » naar la
ter verschoven Mede ten jgerieve van 

• ' | M " '^ I » • • f " * ^ " ' 

de talrijk opgekomen persmensen, 
werden dan onmiddellijk de voorziene 
slottoespraken gehouden die van al
gemeen voorzitter Van der Eist (zie 
p 14 en 15), van algemeen sekretaris 
Jorissen (zie p 13) en mevr De Blee-
cker Ingelaere namens de jongeren 
(p 13) Na dit belangrijke intermezzo 
werden de resoluties over « demo
kratie » verder afgewerkt waarbij de 
massa kongressisten zeer gediscipli
neerd en aandachtig tot het einde 
toe bleef meewerken 

Het spreekt vanzelf dat wij in dit 
nummer enkel de goedgekeurde re
soluties brengen Het is wel jammer 
dat de andere (belangrijke) hoofdstuk
ken pas later kunnen worden behan
deld, want pas dan zal men een vol
ledig synthetisch beeld hebben van 
de Volksunie en haar multi-dimensfo-
naal p/ogramm^. 
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RESOLUTIES 
VAN HET Ude YOLKSUNIE-KOHGRES 
inleiding 
De Volksunie wil een Vlaams-nationale be-
Icldspartl] zijn die zicli tot doei stelt door de 
varwezenlljldng van liet federalisme de 
Vlaamse voll<smacht maximaal aan te wenden 
voor de ekonomische, sociale en kulturele 
ontplooiing van liet Vlaamse volk in een fede
raal Europa, met inachtneming van de alge
meen-Nederlandse verbondenheid. 

Dientengevolge wil de Volksunie als par
ti] mede-verantwoordelijk zijn voor het beleid 
In het land en wenst zij nogmaals duidelijk 
de grote trekken te bepalen van een beleid 
gericht op meer gelijkheic' van kansen, meer 
rechtvaardigheid en meer demokratie. 

ethische beginselen 

1. : Hoezeer de politieke aktlvltelt ook aan 
de tijd en ruimte gebonder. Is, toch meent 
de Volksunie dat fundamentele etische begin
selen er de basis moeten van vormen, ledere 
politieke groep moet zich Inspireren aan een 
« mensbeeld ». De Volksunie wil haar poli
tieke gedragslijn dan ook bepalen vanuit zulk 
« mensbeeld ». 

2. : Voor de Volksunie is in het mensbeeld 
essentieel de wisselwerking, de zinvolle we
derkerigheid tussen enkeling en gemeen
schap. Zoals de gemeenschap niet kan zijn 
wat zij Is zonder de aanwezigheid en de bij
drage van de vrije individuele mensen, zo 
kan de vrije individuele mens slechts zijn 
wat hij is mede door zijn lidmaatschap van 
de gemeenschap. 
leder mens heeft tot taak en heeft dus ook 
recht op persoonlijke zelfbeschikking en zelf
ontplooiing. Dit moet gebeuren in de gemeen
schap, die aan de persoon de nodige moge
lijkheden en middelen moet geven om zich 
te ontplooien en zich los te maken van elke 
vervreemding. De persoonlijke zelfbeschik
king van de mens Is dus slechts mogelijk 
mits het positief beleven van de sociale di
mensie door de individuele mens. Dit Is de 
humanistische visie van de Volksunie. 

3. : De gemeenschap, binnen dewelke de 
mens zijn taak als mens moet waar maken, 
neemt konkrete vormen aan. De mens leeft 
In kringen vertrekkend van het gezin en dorp 
tot de wereldgemeenschap. 
Voor de Volksunie Is de volksgemeenschap 
een onmisbaar kader voor de ontplooiing van 
de mens. Zo begrepen is het volks-natlonalls-
me van de Volksunie eng verbonden met haar 
humanisme en de verdediging van de volks
gemeenschap een uiting van haar bekommer
nis voor de medemenselijkheid. 
De zelfontplooiing van de mens eist boven
dien in toenemende mate samenwerking van 
volks- en streekgemeenschappen In ruimere 
verbanden. De Volksunie beschouwt haar 
volksnatlonalisme dan ook als een bijdrage 
voor de opbouw van een Europese- en wereld
gemeenschap. 

4. : Binnen het raam van deze beginselen 
wenst de Volksunie de levensbeschouwelijke 
verscheidenheid van de Vlamingen als een 
positief verschijnsel te eerbiedigen en te 
waarderen. 
De Volskunie bevestigt dan ook haar vaste 
wil zich krachtdadig te verzetten tegen iede
re vorm van diskriminatle en onverdraag
zaamheid die de leden van de volksgemeen
schap zou beletten te leven volgens hun Ie-
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vansbeschouwelijke visie. Dit Is hat pluralis
me van de Volksunie. 
5. : Precies omwille van haar volks-nationale 
en medemenselijke opdracht dient elk Volks-
unie-beleld er op gericht te zijn alle mlsdeel-
den In de welvaart te laten delen, dlskrlmi-
natie omwille van geslacht, afkomst of ."tand 
uit te sluiten en de uitoefening van de eko
nomische macht en het bezit van de produk-
tlemlddelen zo dicht mogelijk bij de mens te 
brengen. 

methodische 
beginselen 

6. : De beginselen mogen niet verward wor
den met een te strakke ideologie, die nu en 
In de toekomst, ongewijzigd en zonder aan
passing, op elke politieke toestand zou die
nen te worden toegepast. 
De snelle ontwikkeling van techniek en we-
tensch.,p dwingt ons tot een voortdurend 
herdenken van maatschappelijke verhoudin
gen en Instellingen. 

7. Om deze volks-nationaiistische opvattmgen 
te verwezenlijken moeten gepaste Instellin
gen opgebouwd worden zodat de enkeling 
er zijn individualiteit en zijn gemeenschappe
lijkheid zo volkomen mogelijk kan beleven. 
Dit wil zeggen dat de beslissingsbevoegd
heid zo dicht mogelijk moet gehouden worden 
bij de levenskringen waarbinnen de mens zich 
waar kan maken, als enkeling of in groep. 
Dit veronderstelt een spreiding van macht 
en het organiseren van «zelfbestuur» op ver
schillende niveaus In de mate waarin dit mo
gelijk Is en wenselijk en In dialoog met ande
re levenskringen. Dit Is het federalisme van 
de Volksunie. 

8. : Mens en gemeenschap zijn voortdurend 
in ontwikkeling. Levensomstandigheden wis
selen snel en vaak diepgaand. Het zou ge-
tulgen van hoogmoed en overmoed te den
ken dat men, vertrekkend van de fundamen
tele basiswaarden van meet af aan en voor 
altijd hieruit een praktische oplossing zou 
kunnen afleiden voor alle problemen waar
mee mens en gemeenschap In de toekomst 
zullen af te rekenen hebben. 

De Volksunie meent dat de toekomst van de 
mensheid vooral zal gekenmerkt worden door 
de noodzaak op ieder ogenblik da problemen 
te kunnen herdenken en oplossingen aan te 
passen aan de snel wisselende gegevens 
Ter vrijwaring van de zelfbeschikking van de 
mens is politiek gezien leder dogmatisme 
verkeerd. In de plaats moet, met eerbiediging 
van de beginselen en hierdoor geïnspireerd 
een pragmatische aanpak komen. Dit bete-
knt geen beginselloosheld maar integendeel 
het vrijwaren van de beginselen tegen ver
stikking door verstarde toepassingsformules. 

Evrard Raskin en Huao Schiltz : het kongres van de nieuwe start. 

staatsopvatting 

1. : De maatschappij Is een gelede werkelijk
heid ; zIJ Is opgebouwd uit een aantal levens
kringen, die alle bijdragen tot de zelfbeschik
king en de zelfverwezenlijking van het indi
vidu. Deze kringen moeten dan ook gestruk-
tureerd worden. 

2. : Toegepast op de politieke werkelijkheid 
betekent dit : 

a. autonomie op de politieke werkelijke de
len : volkeren, gewesten, gemeenten (anti-
centralisme) ; 

b. samenwerking in grotere gehelen (anti-
partlkularlsme). 

3. : De verhouding tussen de grotere en klei
nere gehelen Is van dynamische aard. Hieruit 
vloeit voort dat deze verhouding niet voor 
eens en altijd kan worden vastgelegd. Steeds 
moet zij worden aangepast aan de zich wij
zigende omstandigheden. 

4. : Voor de Volksunie Is een volk het produkt 
van een gemeenschappelijke traditie (taal, 
kuituur, afstamming, geschiedenis) ; het ma
nifesteert zich als een solidaire eenheid en 
streeft naar zelfbehoud en -ontwikkeling. Als 
dusdanig draagt deze levenskring bij tot het 
menselijk geluk, verruimt hij het individueel 
bestaan, verschaft hij geborgenheid en vormt 
hij de bakermat voor kunst en kuituur. 
Een volk kan zijn wezenlijke bestemming 
slechts bereiken, indien het over een eigen 
struktuur beschikt. Zo een volk met over een 
voldoende mate van politieke autonomie be-

Op het Oostendse stadhuis werd een ruime VU-delegatie o.l.v. Frans Van der Eist en 
Het W9MI feeds eofder gezegd,: Oostende was een voortfeffeiijke gastheer. 

'Wim Janssen door burgemeester Piers ontvangen. 

schikt, dan wordt het, zakar zo h»t Mn min
derheid is, vrij vlug h*t voorwerp van >'er-
drukking. 
Van de andere kant is het zo dat een pollti*-
ke struktuur, die samenvalt mat de voiksgs-
meenschap beter kan funktloneren. Zowol 
het tot stand komen van het gemeenschaps
gevoel als de ontwikkeling van goede Inter
menselijke kommunikatie maken betere kan
sen in kultureel homogene entiteiten. 

5. : Het Vlaamse volk heeft, zoals alle andere 
volkeren, recht op een eigen staatsstruktuun. 
Deze struktuur moet het zelfbehoud en de 
ontwikkeling van ons volk waarborgen. Dit 
gebeurt echter met, zo de autonomie tot het 
strikt kulturele terrein wordt beperkt. Kuituur 
is nauw verbonden met de andere aspekten 
van het maatschappelijk leven. Het is even
eens onvoldoende een struktuur uit te bou
wen, die van bovenaf wordt bevoogd. De 
Volksunie meent dat de ervaring duidelijk 
aangetoond heeft dat de Vlaamse Beweging 
haar einddoel alleen kan bereiken via een 
volwaardige politieke autonomie 
De staatshervorming moet in ons land dan 
ook leiden tot een Waalse en Vlaamse staat 
in het raam van een Belgische bondstaat. 

6. : In de opvatitng van de Volksunie spreekt 
het vanzelf dat alle Vlamingen deel uitmaken 
van de eigen politiek- struktuur. Uiteraard 
veronderstelt dit de invoering van de Vlaam
se en Waalse nationaliteit, binnen het kader 
van het Belgisch staatsburgerschap, waarbij 
de Vlaamse Brusselaars tot het Vlaamse volk 
moeten worden gerekend. 
In dezelfde opvatting moet ook de onaan
tastbaarheid van het grondgebied van de 
volksgemeenschap worden gewaarborgd. 

7. : Ofschoon de Vlamingen een eigen leef
bare staat kunnen vormen, ^f zich in andere 
staatkundige verbanden kunnen inschakelen, 
pleiten volgens de Volksunie een aantal gege
vens voor een federatie met twee staten, In 
afwachting van een verdere evolutie in Euro
pees verband. 

8. : Ieder van beide staten moet over een 
eigen wetgevende, uitvoerende en rechterlij
ke macht beschikken, en over een voldoende 
mate van financiële autonomie. 

9. : Wat Brussel betreft dient er een onder
scheid te worden gemaakt tussen aangele
genheden van territoriale en persoonlijke 
aard. 
Territoriale aangelegenheden worden behar
tigd door een eigen Brussels orgaan (op pa
ritaire basis samengesteld). 
De personele belangen door de respektieve 
Vlaamse en Waalse instanties. 

9bls : Het beslechten van bevoegdheldskon-
flikten tussen de beide staten, de bondsstaat 
en de hoofdstad Brussel moet gebeuren door 
een hoog grondwettelijk hof. 

10. : De Duitse minderheid hoort noch bij 
Vlaanderen, noch bij WalloniS. Zij dient 'n 
volle vrijheid zelf over haar lot te beschik
ken. 

11. : Volgens de Volksunie is de opbouw van 
een gezonde federale statt met de huidige 
gebrekkige grondwet met mogelijk. In af
wachting van de nodige wijziging eist de 
Volksunie dat de bestaande wetten zoveel 
mogelijk in federalistische zin zouden aange
wend worden. 

12 • Een Vlaamse staat die niet centralis
tisch is en waarin kleinere levenskringen een 
aangepaste struktuur krijgen. Anderzijds die
nen deze leefknngen aan een reële werke
lijkheid te beantwoorden en mogen zij 't tot 
stand komen of het behoud van de deelstaten 
en hun efficiënt funktloneren niet in het ge
drang brengen. 
Hieruit vloeien voort : 

a. de uitbouw van leefbare gemeenten door 
middel van een verantwoorde fusiepolitlek ; 

b. de herziening van de wet op ds agglomera
ties en federaties ; 

c. de afschaffing van de arrondissementen ; 

d provinciale administraties die omvormd . 
worden tot instrumenten van gedekoneen-
treerd bestuur 
Daarenboven is het wenselijk dat de centrale 
overheidsdiensten niet op één plaats worden 
samengebracht en dat zij zoveel mogelijk 
worden gedekoncentreerd 
In een Vlaamse staat moeten alle taalfacili-
teiten afgeschaft worden zowel voor gemeen
ten als voor instellingen. 

13 : De Vlaamse staat mag evenmin partiku-
larlstisch zijn Hiertegenover staat dat de 
grotere gehelen, waarvan hij deel uitmaakt, 
zijn eiqenheid en zelfstandigheid moeten eer
biedigen 
Hieruit vloeien voort : 

a een positieve houding t.o.v. het bondsge
zag, zolang dit verband noodzakelijk is ; 

b. een positieve medewerking aan de irtl-
bouw van de Europese eenheid ; 

c. de nauwst mogelijke samenwerking met 
Nederland op elk gebied, al of met binnen het 
kader van de Benelu* ; 
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inleiding 
De Volksunie bevestigt haar principiële ge
hechtheid aan de parlementaire demokratie, 
hoe gebrekkig deze soms ook funktioneert. 
Zij bevestigt tevens haar principiële afkeer 
voor het aanwenden van elke vorm van gees
telijk en fisisch geweld voor het oplossen 
van onze maatschappelijke en politieke pro
blemen. 
D Volksunie meent dat in de federale staat 
het aantal bestuurslagen beperkt en de be-
stuursstrukturen zo eenvoudig en doorzichtig 
mogelijk moeten gehouden worden. 
Daarom meent de Volksunie dat slechts drie 
politieke beleidsniveaus moeten behouden 
blijven, nl. de gemeente, de Vlaamse resp. 
Waalse deelstaat en de bondsstaat. De Brus
selse agglomeratie neemt als dusdanig een 
bijzondere plaats in. 
Dit heeft voor gevolg dat de provincies als 
politieke beleidsinstanties moeten afgeschaft 
worden. De provinciale administraties kunnen 
behouden blijven als instrumenten van gede-
koncentreerd bestuur eventueel met aanpas
sing van de grenzen van hun werkgebied. 

demokratie in de 
gemeenten 

1. : De Volksunie beschouwt de autonome ge
meente als de politieke basiseenheid met 
eigen grenzen, eigen lokale wetgevende 
macht, eigen geldmiddelen, eigen groeiende 
en veranderde opdrachten. 

2. : Het totstandbrengen van een betere de
mokratie in het gemeentebeleid veronder
stelt dat het beleid gevoerd wordt in recht
streeks en aktief kontakt met de burger. 

3. : Om hun rol naar behoren te kunnen ver
vullen en hun autonomie waar te maken, moe
ten de gemeenten naar bevofkingsaanta! als 

wat betreft hun ruimte een behoorlijke om
vang hebben. De Volksunie is daarom voor
stander van een planologisch goed doordach
te politiek van samenvoeging voor de lande
lijke gemeenten aan de ene kant, en de ste
delijke agglomeraties aan de andere kant. In 
deze optiek wordt de oprichting van federa
ties en agglomeraties overbodig. 

4. : Om de vervreemding in deze grotere 
eenheden tegen te gaan dient men in de ge
meente wijkraden op te richten die aktief bij 
het bestuursproces betrokken worden. Er 
dient gezorgd voor spreiding van de loket 
diensten. 

5. : Op financieel gebied moet de zelfstandig 
heid van deze grotere gemeenten opnieuw 
waar gemaakt worden. Daartoe moet de sub
sidiepolitiek van het centraal gezag voor spe
cifieke werken afgebouwd worden en de 
hiervoor vrijkomende middelen globaal ter 
vrije beschikking van de gemeenten gesteld 
worden. 

6. : De Volksunie meent dat de demokratie 
op gemeentelijk vlak slecht funktioneert. Het 
feit dat de bestuursmeerderheid tijdens de 
gemeentelijke legislatuur niet kan gewijzigd 
worden en het kontrolerecht van de oppositie 
in de praktijk vaak onuitvoerbaar is, verlamt 
de gemeentelijke demokratie. Daar de ge
meentelijke demokratie vooral een bestuurs-
demokratie moet zijn, blijft de Volksunie voor. 
stander van proportionele schepenkolleges. 
Deze formule zal mettertijd een geest van 
breder overleg doen ontstaan en alleszins een 
betere informatie van de oppositie en de be 
volking mogelijk maken. 

7. : De interkommunale : dit instrument van 
intergemeentelijke samenwerking biedt de 
minste waarborgen inzake demokratisch be
heer. Omdat oppositioneel medebeheer in de 
interkommunale de enige waarborg biedt tot 
demokratische kontrole, eist de Volksunie 
dan ook dat de beheersorganen van de inter
kommunale proportioneel zouden 
steld worden. 
Verder meent de Volksunie dat : 

samenge-

— er een sluitend toezicht op de interkom-
munales moet ingevoerd worden via een 
eenvormige open boekhouding : 

— er strenge kontrole op de kumulaties moet 
worden ingevoerd. 

— absolute voorkeur moet gegeven worden 
aan zuivere interkommunales boven gemeng
de interkommunales ; 

demokratie op 
gewestelijk vlak 

1. : Het oprichten van Vlaamse en Waalse 
deelstaten in België heeft slechts zin v̂ ran-
neer zij leiden tot zelfbestuur van Vlamingen 
en Walen en tot een betere demokratie. 

2. : Men moet er bijgevolg zorg voor dragen 
dat de politieke besluitvorming en het be
stuursapparaat in de Vlaamse en Waalse 
staat niet bezwaard wordt door de fouten 
van het huidige parlementaire sisteem maar 
van meet af aan kans biedt pp de opbouw toi 
een betere demokratie. 

3. : Daarom meent de Volksunie o.m. dat in 
een Vlaamse en Waalse staat een parlement 
rechtstreeks moet verkozen worden volgens 
het proportioneel sisteem en het éénkamer
stelsel. Het aantal leden van het parlement 
moet niet te groot zijn. De verkozenen mo
gen geen andere politieke mandaten bekle-
den. gemeenteraadslid uitgezonderd. Zij moe
ten behoorlijk vergoed worden. De verkiezin
gen voor het parlement van de deelstaten val
len in principe niet samen met de verkiezin
gen van het bondsparlement. 

4. : In iedere deelstaat wordt een regering 
aangesteld. De formateur van deze regering 
wordt gekozen door het parlement van de 
deelstaat. Hij stelt zijn regering samen, die 
onderworpen wordt aan het vertrouwensvo
tum van dit parlement. De Volksunie verzet 
zich tegen de toevoeging van een minister 
van de bondsregering aan de regering van de 
deelstaat. 

5. De ambtenaren van de deelstaten moeten 
worden benoemd door de overheid van de 
deelstaten, en dit volgens objektieve normen 
en onder volstrekt toezicht van een vast 
wervingssekretariaat. in een overgangsperio
de kan worden voorzien in de overheveling 
van de provinciale administraties en van 
delen van de bestaande kaders van de rijks-
administraties. 

8. : Zoals op het bondsvlak, moeten op het 
vlak van de Waalse en Vlaamse deelstaat de 
sociaal-ekonomische • advieslichamen. het 
Planbureau evenals het Rekenhof, recht
streeks aan de parlementen van de deelstaten 
worden gehecht. 

het demokratie op 
vlak van de 
bondsstaat in een 
toekomstig 
federale staat 

1. : De Volksunie meent dat het parlement 
moet bestaan uit een bondskamer verkozen 
volgens evenredige vertegenwoordiging en 
een paritair samengestelde Bondssenaat De 
Senaat zou geen wetgevend werk verrich
ten maar optreden als bezinningskamer met 
het recht een tweede lezing aan de Bonds
kamer op te leggen. 

2. : De Volksunie meent dat voortaan de re
geringsformateur, tevens kandidaat eerste-
minister. door de bondskamer moet verkozen 
worden. De formateur stelt zijn regering sa
men en onderwerpt ze aan het vertrouwens
votum van de bondskamer, waarna de rege
ring door het staatshoofd wordt aangesteld. 

3. : De Volksunie stelt vast dat de parlemen
taire demokratie voortdurend verder wordt 

uitgehold door de miskenning van de werkelij
ke rol van het Parlement, door de onvoldoen
de materiële voorzieningen, noodzakelijk voor 
een efficiënte parlementaire werking en door 
onvoldoende informatie naar buiten. De Volks
unie wil een algemene herwaardering van de 
politieke werking van het Parlement. Zij ver
wijst in dit verband naar haar Kongres van 
1969 en naar het in 1973 geformuleerd voor
stel tot herwaardering van de parlementaire 
funktie. 

De Volksunie herhaalt haar voorstellen m.b.t. 
deze materie : 

1. Het parlement dient opnieuw elke beslls-
sings- en kontrolerende bevoegdheid tot zich 
te trekken. De nationale overlegorganen mo
gen slechts advies verlenen en het parle
ment dient uiteindelijk te beslissen. 

3. Wat betreft de informatie en de werkings-
mogelijkheden eist de Volksunie een totaal 
inkijkrecht van de parlementairen, zoals be
schreven in het recente Volksunievoorstel, in 
de boekhouding van ministeries, rijksdiensten 
en parastatalen, de oprichting van een infor-
matipool in het parlement en betere informa-
tiemogelijkheden voor het parlementslid. 
De Volksunie is tevens voorstander van een 
sterke beknotting van de kumulaties bij parle
mentairen. De misbruiken inzake sociaal 
dienstbetoon moeten worden weggewerkt via 

^rijkscentra voor maatschappelijke dienstver
lening. 

4. De onafhankelijkheid en de kontrolerende 
bevoegdheden van het Rekenhof moeten wor
den verstevigd en uitgebreid in de zin van 
ruimere en snellere bekendmaking van ver
slagen, rapporten, e.d. en in het uitwerken 
van mogelijkheden om preventief op te tre
den. 

5. Wat betreft de informatie en de inspraak 
van het volk dient : 

— een ombudsman aangesteld : 

— meer open informatie gegeven via recht
streekse TV-uitzendingen, verplichte objektie
ve verslagen van het parlementswerk en dui
dingsprogramma's na het nieuws. 

lî  

8» s^iitagiix'. 
' >»id9p >':« CiL. !>, „ . .ó£,.„ ; 
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ARR. OOSTENDE 

DANKT 

DE 

VOLKSUNIE 
Zondagochtend heeft menig kaderlid van 

het arr. Oostende-Veurne-Diksmuide voor het 
eerst sinds vele dagen rustig uitgeslapen i 
Het kongres werd trots alle sjeiks een triom
fantelijke gebeurtenis Het samentrekken op 
één dag van het kongres deed gedurfde 
plannen (waarover later een ander verhaal) 
m duigen vallen en bracht de inrichters tal 
van nieuwe problemen , vooral de onzeker 
held over de opkomst werd een nachtmerrie 

Gelukkig dat we de uitdaging toch nog aan 
vaard hebben • te Oostende werd vriend en 
vijand met verbluffing geslagen I De stad 
krioelde van auto's met leeuwen en « VL's » 
tot zelfs in de meest « leuke » buurten toe 
men moest immers parkeren zo dicht moge
lijk blJ het Kursaal 

Jef Nagels 

Toon Van Synghel 

Oostende-Veurne-Diksmuide hecht eraan 
langs deze weg de talrijke scharen VU leden 
van heel Vlaanderen hartelijk te danken, met 
alleen voor de schitterende opkomst, doch 
vooral voor het welwillend oegrip dat zij be
toond hebben voor de fouten m de organi
satie, die er uiteindelijk toch nog waren 

Daadwerkelijk werden wij ook gesteund 
door de algemene direkteur Toon van Over-
straeten en de vrienden van het hoofdsekre-
tariaat, die trouwens bewezen hebben dat zij 
ook in staat zijn nachtwerk te verrichten, 
wanneer dit moet 

Een pluim geven we toch ook aan de hon 
derden leden van de stad en tevens van het 
arr Oostende die ervoor zorgden dat de zaal 
tenslotte nog te klem werd gelukkig was er 
de bar om een paar honderd mensen op te 
vangen 

Zonder in verdere details te treden van na 
men vermelden wij er toch drie R Gekiere, 
G Trouwaen en A Ruysschaert Nochtans 
allen die meewerkten verdienen hulde en 
dank inbegrepen de hostessen 

Trots de vermoeienissen van een hele dag 
zwaar kongreswerk kwamen nog velen van 
buiten ons arr naar het kongresbal waaron 
der de senatoren Wim Jorissen en Bouwens 
de kamerleden Nelly Maes en Hugo Schiltz 
en Paul Martens hoofdredakteur van •> Wij » 

Ten slotte danken wij nog de direktie en 
het hulpvaardig personeel van het Kursaal en 
de stadsdiensten 

Nog dit ' we willen diegenen, die reeds 
qeld gestort hadden voor het middagmaal, 
om wat geduld verzoeken met de terugbeta 
Img van het reeds betaalde geld : tegen 
Kerstmis zal alles in orde zijn 

Nogmaals dank aan de Volksunie van heel 
Vlaanderen en hopelijk tot weerziens bij een 
der volgende kongressen doch dan voor 
twee of drie dagen 

jef nagels, 
arrondissementeel sekretaris 

AKTUELE PROBLEMEN 
1. de staafsheryorming 

De Volksunie wijst de zogenaamde oplossing van de gewestvorming waartoe de 
regering op konklaaf in Terhulpen besloten heeft af om de volgende redenen 
1) het IS onduldbaar dat een hervorming van de staat opgevat wordt als een ekspe-
riment , 
2) het IS een kompromis waarbij de unitaristen en de provmcialisten hun slag heb
ben thuisgehaald zowel op het vlak van de strukturen als op het vlak van de auto
nomie, en de bevoegdheden en de financiële middelen 
3) het IS ongehoord dat de CVP zich laat gebruiken om de PSC een abnormale 
macht in de besluitvorming te verlenen en daarmee wezenlijk de besluiten van haar 
kongres van 19/2 verloochent 

Tegenover het stuntelig geknoei van de regering stelt de Volksunie als enig 
alternatief de eenvoudige struktuur van een waarachtig federalisme en verwijst hier
voor naar de resoluties van de sektie Staatshervorming en Politieke Demokratie 

In ieder geval Kan de Brusselse agglomeratie geen 3de deelstaat zijn in de 
federale struktuur Ze dient het hoofdstedelijk gebied te zijn voor Vlamingen en 
Walen met beperkte territoriale autonomie 

De Volksunie wil een grondwetswijziging waardoor het Parlement een perma
nente konstituante wordt 

2. brussel - hoofdstad 
1) De Volksunie klaagt de laksheid aan van de traditionele partijen t o v de fla
grante wetsovertiedingen en de onsociale toestanden in de Brusselse ziekenhuizen 
De Volksunie eist, zoals de wet en de rechtvaardigheid het voorschrijven, Vlaamse 
dokters voor Vlaamse zieken 
2) De agglomeratieraadsverkiezingen in Brussel werden in 1971 door de Franstall-
gen op een flagrante wijze misbruikt omdat de wet dit bedrog toeliet 
De Volksunie eist dat deze agglomeratiewet verbeterd wordt om dit misbruik uit te 
sluiten, onder meer door goedkeuring van het Volksunie voorstel dat eentalige 
kandidatenlijsten verplicht 
3) De Volksunie is voorstander van een splitsing van het kiesarrondissement Brus
sel Halle-Vilvoorde 
4) De Volksunie eist de afschaffing van de taalfaciliteiten in de Vlaamse randge
meenten De Franstalige inwoners aldaar hebben nu ruim genoeg tijd gehad om 
zich aan te passen 
5} De 5 randfederaties rond de agglomeratie zijn te klein en hebben te geringe 
bevoegdheden om een Vlaamse gordel van smaragd te betekenen 
De Volksunie eist de oprichting van een grote randfederatie met ruimere en reële 
bevoegdheden 

3. sociale politiek 
In het licht van de steeds voortschrijdende en groeiende Inflatie en geldont

waarding, acht de Volksunie noodzakelijk 
T] dat de regering een ernstige Inspanning doet om de overheidsuitgaven in be
dwang te houden 
2) dat de regering een intense politiek zou voeren om het konsumptiepatroon 
te wijzigen , 

De Volksunie klaagt daarenboven de fragmentarische politiek van de regering 
aan t o v de sociaal minder-bedeelden, die trouwens de grootste slachtoffers zijn 
van de inflatie. 

4. ekonomische politiek 
1) De twee grote volksgemeenschappen in het land hebben geen financiële verant
woordelijkheid 
Dit leidt tot een dwaze en niet gerechtvaardige subsidieringspolitiek, waartoe de 
regering zich verplicht voelt omwille van het principe van kompenserende ver 
deling 

De Volksunie wil dat aan deze nutteloze en geldverspillende kompensatiepolitiek 
een einde wordt gesteld , 
2) De staatssteun aan de bedrijven was noodzakelijk voor de ekonomische ekspan-
sie, maar dreigt te evolueren naar een vervlechting van de staat en het bedrljfsge-
beuren waarbij de bevoegdheidsgebieden onduidelijk worden 
De Volksunie is voorstander van een restriktievere en een meer selektieve toepas
sing van de steunverlening uitsluitend steunend op objektieve behoeften van de 
gemeenschap 
3) indien de noodzaak zich voordoet en bij ontbreken van het prive initiatief dient 
de staat zich te mengen in het ekonomisch leven 
De Volksunie meent echter dat de vorm die aangewend wordt in het Ibramco projekt 
verkeerd is Voor het optreden van de overheid in de ekonomische sektor opteert 
de Volksunie voor een onafhankelijk overheidslichaam, met een streng wettelijk 
statuut en waarvan de leden noch met een openbaar ambt, noch met een andere 
kommerciele aktiviteit kumul mogen uitoefenen 

5. legerhervormingsplan 
De Volksunie verwerpt het legerhervormingsplan 

1) omdat ze tegenstander is van een beroepsleger en tevens van een ongemoti
veerde uitbreiding en versterking van de rijkswacht 
2) omdat haar eis • 1 dienst per gezin » met opgenomen is 

In verband met de NAVO verplichtigen wil de Volksunie 
1) dat aan de NAVO haar oorspronkelijke inhoud moet worden gegeven die veel 
ruimer is dan alleen militair defensiedoeleinden 
2) dat van de NAVO partners moet geëist worden dat zij het demokratisch beginsel 
ook m hun land zouden respekteren , 
3) dat het lidmaatschap van de NAVO met tot gevolg mag hebben dat ons land 
betrokken wordt m konflikten die alleen de internationale positie van de VS aan
belangen 

6. syndikaal statuut van het 
openbaar ambt 

De Volksunie verwerpt het regeringsvoorstel inzake het syndikaal statuut voor het 
openbaar ambt om volgende redenen 
1) omdat in een demokratisch land ieder het recht heeft zich voor /ijn beroeps-
belangen, te laten verdedigen door vrij gekozen afgevaardigden 
2) omdat wat het overheidspersoneel betreft aan het zgn gemeerib^lic ,eiijk front 
van de socialistische en kristelijke vakbonden, zonder verkiezingen, een politiek 
monopolie werd verleent , 

3) omdat het algemeen belang hierdoor ernstig geschaad wordt vermits zeker het 
openhaal* ambt voor de burger geen politieke kleur mag hebben laat «jtaan een 
monopoliekleur 
4) omdat dergelijke toestand onvermijdelijk leidt tot erge misbruiken en schan-
ddlen zoals in de RTT en tot onaanvaardbare politizering zoals in het officteel 
onderwijs 

7. energiebeleid 
1) de regeling dient klaarheid te scheppen in de struktuur van alle energieprijzen 
door de oprichting van een onafhankelijk kontrole orgaan 
2) Indien in het huidig stadium een prijsverhoging voor vloeibare brandstoffen on
vermijdelijk zoj blijken dient de regering vooreerst over te gaan tot een verminde
ring van de overdreven taksatie van de brandstof 
3) Gezien de carentie van Europa moet de regering een intensief onderzoek op 
Europees vlak naar alternatieve energiebronnen krachtdadig stimuleren 
4) Daar men rekening moet houden met een mogelijke toekomstige rendabiliteit 
van de steenKolen moet de rege'inq alle aandacht besteden aan een handhaving 
van deze produktie en het Kempisch kolenbekken behouden als een energiereserve 
5) De prijs van de brandstof voor huisverwarming dient opgenomen te worden In 
de index. 

Volksvertegenwoordiger Anciaux tijdens de « Aktuele Problemen »bespfokkm, 

8. internationale situatie 
1) De Volksunie stelt vast dat Europa ten overstaan van de oorlog in het Nfldden-
Oosten volledig verdeeld is en geen vredestichtende rol heeft kunnen spelen, 
omdat Europa nog steeds geen politieke eenheid vormt De Volksunie heeft steeds 
een politiek federaal Europa der volkeren nagestreefd 
2) De Volksunie meent dat de pacifikatie In het Midden Oosten moet gebeuren In 
het belang van de betrokken volkeren en met m het belang van grote mogendheden. 

9. steun aan de pers 
De Volksunie verwerpt de steun aan de pers m de formule die de regering heeft 

voorgesteld, omdat op die wijze alleen enkele partijpolitieke belangen worden ge
diend De Volksunie klaagt bovendien de regering aan omdat deze, door het manipu
leren van de posttarieven, de gedifferentieerde opinievorming en informatie van de 
burger met opzet verhindert 

Desondanks blijft het probleem van de leefbaarheid vooral van de opiniepers 
gesteld De voortschrijdende koncentraties m de krantenwereld leiden naar onde-
mokratische situaties en naar informatiemonopolies Tussen persorganismen bijvoor
beeld die o m ook uit de aard van hun opinie niet en andere persorganen die wél 
hun deel van de publiciteitskoek krijgen, is het konkurrentiesysteem totaal en de
finitief ontwricht 

Het vrijwaren van de onafhankelijkheid en de leefbaarheid van de opiniepers is 
uiteindelijk een gemeenschapsbelang en dus ook een gemeenschapstaak 

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat daartoe uiteindelijk diep ingrijpende 
maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het ter beschikking stellen door de ge
meenschap zelve van de nodige Infrastrukturen die — in vergelijking met wat in 
diverse landen geldt voor de radio- en TV-infrasstruktuur — door de opiniestromin
gen kunnen gebruikt worden bij het uitgeven van periodieken Daartoe zal echter 
een grondige mentalitettsverschurvwg mzake informatierecht en informatieplicht 
nodig zijn 

10. amnestie 
De Volksunie betreurt dat 30 jaar na het einde van de oorlog nog steeds het pro

bleem van amnestie in ons land gesteld blijft 
In een algemene vredespolitiek in het jaar van de Rechtvar digneid hei naait de 

Volksunie haar diepmenselijke eis van amnestie voor politieke veroordeelden van 
de tweede wereldoorlog 40-44. 

VU-HULDE AAN DE 

VLAAMSE ZEELIEDEN 

Het is traditie dat bezoekende verenigingen of kongres-
serende organisaties te Oostende, hulde brengen aan ds 
Vlaamse zeelui, die hun leven lieten in de barre golven. 
Na de ontvangst van de VU kongresdelegatie op het stad
huis van Oostende trok deze afvaardiging naar het monu
ment der zeelieden op de dijk Namens de Volksunie legde 
algemeen voorzitter mr Van der Eist een bloemenkrans 
neer aan de voet van dit sobere gedenkteken waarra de 
afvaardiging enkele ogenblikken ingetogen rond het monu. 
ment stond 

Op onze foto de afvaardiging na deze korte plechtigheid • 
voorzitters Van der Eist en Schiltz algemeen sekretaris 
Jorissen parlementsleden Mattheyssens Van Steenkiste, 
Babyion Persyn De Facq, algemeen direkteur Van Over-
straeten partijraadsvoorzitter Delang hoofdredakteur 
Martens Dl direkteur Augustijnen arr sekr VU OVD Na
gels en enkele leden van het lokaal VU-bestuur. 
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JONGE VROUW, 
JONGE MAN, 

Zo mag ik dan in jullie naam voor dit kongres spreken. 
Wat verwachten wij, jonge mensen, van een jonge partij als de Volksunie ? Als 

wij ons engageren, kan dat verschillende oorzaken hebben : anderen hebben ons 
beïnvloed, wij kwamen zelf tot een inzicht, wij groeiden op in een Vlaams-nationaal 
milieu. 

Maar wat ons, jonge mensen — hoe wij er ook toe kwamen — zeker in de 
Volksunie heeft aangetrokken, is haar strijd tegen het traditionele, de verstarring. 
de onverdraagzaamheid, haar strijd voor de bevrijding van de Vlaamse mens, het 
Vlaamse volk. 

Daarom zijn wij tot deze partij toegetreden, en van haar verwachten wij steeds 
opnieuw, steeds hernieuwd, een radikale uitdrukking van ideeën en een even kon-
sekwente aktie om die ideeën waar te maken. 

Geen zalvende zinnen, wel duidelijke stellingnamen, geen getreuzel, wel onmid
dellijke, volgehouden werking ! 

Wij voeren immers een bevrijdingsstrijd. 
Als volksnationalisten streven wij ernaar het Vlaamse volk te bevrijden. Dat kan 

alleen door een echt zelfbestuur, door een eigen Vlaamse staat. Omdat wij niet 
alleen beseffen maar ook zelf ondervinden wat verdrukking is, kunnen wij ons ver
bonden voelen met alle volkeren ter wereld, die voor dezelfde eigen bevrijding 
strijden. Maar het is onzin voor de onafhankelijkheid van de anderen te pleiten, als je 
zelf niet eerst en vooral ijvert voor de onafhankelijkheid van je eigen mensen. 

Zo lopen sommige leeftijdsgenoten achter allerlei vlaggen, maar miskennen de 
eigen. 

Ze zijn niet oprecht, of worden misleid. 
En het is ook een protest die de verdrukkers hier toelaten of zelfs orchestreren, 

zodat de geestdrift van de jongeren een uitlaatklep vindt en omdat slogans over 
verre landen n betogingen tegen andere diktaturen hier geen kwaad kunnen. 

En wie zijn zij die luid de vrijlating van politieke gevangenen in andere landen 
eisen, terwijl zij niet schijnen te vermoeden dat dertig jaar na de oorlog in dit 
land de repressie voor politieke veroordeelden voortduurt ? Wij kunnen België 
niet aanvaarden zonder amnestie. 

En wat te denken over hen die de armoede elders aanklagen en niet weten dat 
de bejaarde overbuur nauwelijks behoorlijk leven kan ? 

De konservatieve machten m dit land kunnen blij zijn: hun schoolsistemen leveren 
progressieve jongeren, die vooruitstrevend optreden voor andere werelddelen, maar 
de traditioneelste aller strukturen en machten hier ongemoeid laten. 

Het is onze taak, jongeren in deze partij, met open ogen onze maatschappij te 
bekijken en de jonge mensen rondom ons de levensnoodzakelijkheid van ons enga
gement aan te tonen, hen, tevens erop te wijzen hoe duidelijk de gevestigde over
heden ze misleiden. 

Onze bevrijdingsstrijd geldt ook en vooral de Vlaamse mens. 
De sociale inzet van de Vlaamse Beweging spreekt uit haar gehele geschiedenis : 

niemand anders dan het volk en mensen eruit hebben doorheen de voorbije decen
nia de aktie gevoerd, zonder ooit aan de traditionele machten van Staat, Kapitaal 
en Kerk toe te geven. 

Wie het anders beweert, is zelf aan voornoemde regeerders gebonden. 
Wij jongeren, moeten de sociale bewogenheid van de Vlaamse Beweging weer 

waar maken : door een werkelijke belangstelling op te brengen voor de ekonomische 
noden en eisen van de werknemers en kleine ondernemers. 

Zelfbestuur — ons federalisme — is ook hier van toepassing. Dit houdt voor ons 
tevens in de kontrole op de supergrote, multinationale ondernemingen, die dit 
land al te dikwijls, al te duidelijk buiten het volk om regeren. Sociale gevoelens 

uHen in beperkte kring en In Intellektuee! jargon : het klinkt onecht. Wij moeten 
naar onze medemensen gaan, naar ze luisteren, hen in eenvoudige woorden uitleg
gen wat de bevrijding van de mens verder inhoudt. 

Dat is voor ons ook een menswaardige omwereld, een beschermd leefmilieu, waar
voor onze partij zich in dit land eerst en vooral heeft ingezet. Dat is een maat
schappij waar plaats en waardering en gelijkheid is voor allen, zeker voor wie het 
kapitalisme als de niet-produktieven beschouwt : de kinderen, de huisvrouwen, de 
gehandikapten, de ouderen. 

Als jonge vrouw wil ik beklemtonen dat volksbevrijding onmogelijk is zonder 
herwaardering voor de vrouw in onze maatschappij en zonder haar aktieve deel
name aan het politieke, sociale en ekonomische leven. Hiertoe moet zij alle kansen 
krijgen. 

Zij te het slachtoffer van vele onrechtvaardigheden, en die moeten wii onaedaan 
maken. ^ 

De vrouw, de man bevrijden, veronderstelt ook hem en haar bewust te maken 
dat zij onder een kommerciële dwang leven. Wij moeten het konsumeren tot re 
delijke grenzen terugbrengen, de konsumptiemaatschappij moeten wij kontroleren 

De mens bevrijden veronderstelt zeker hem te verlossen van de geestelijke 
dwang die zijn vrije meningsuiting verstikt. Hiermee bedoel ik de georganiseerde 
onverdraagzaamheid in onze maatschappij, het doelbewust katalogeren van de me
demensen, het etiketten-kleven, het in laatjes onderbrengen, het systematisch ver
delen. Dat IS gewoon een taktiek die de kleurpartijen regelmatig toepassen en on
derhouden, zodat zij verder de macht in dit land behouden. 

Hun rnacht bouwen zij niet alleen op verdeeldheid en onverdraagzaamheid, zij 
ontwaarden tevens het gezag door een korrupt staatssisteem in leven te houden 
waarbij zij de staatsburgers aan zich verplichten door een steekpenningen- en be-
noemmgspolitiek. Als jonge mensen kan je niet anders dan vaststellen dat de 
kleurpartijen op zo'n wijze de doodgravers zijn van de demokratie, vooral ook omdat 
ZIJ tevens het parlement tot machteloosheid herleiden, door o.m. de oppositie de 
mond te snoeren. Wat wij willen is een herwaardering van de volkswil Welke 
waarde heeft het principe één man één stem nog in zo'n sisteem ? Wij willen een 
echte demokratie ! De korrupte machtspolitiek van de regeringspartijen uit zich 
ook in het onderwijs, wat ons jonge mensen zeer raakt. 

Niet alleen moet ons onderwijs eindelijk kontakt vinden met de levende werke 
lijkheid, zij moet ook bevrijd worden van elke politieke dwang. 

Is het dan te verwonderen dat in zon samenleving, waar zelfs de kinderen regel 
matig als politieke wisselmunt door traditionele sjacheraars worden uitgeteld de 
jongeren elke geestdrift verliezen en zich in bittere onverschilligheid opsluiten ' 

Jongeren in öeze partij — en staat in feite hierop een leeftijd ? — wat wn 
moeten behouden is onze geestdrift ! Dat is de motor tot onze inzet, onze geloof 
waardigheid. Onze Vlaamse medemensen verwachten van ons een onvoorwaardelijk 
geloof in onze zending, en dat kan zich alleen uiten door een voortdurend voorbeeld 
van eerlijk werken. 

Dat eist de inzet van al onze talenten, en van onze onbaatzuchtigheid, de gehele 
liefde die wij voor ons volk kunnen en moeten opbrengen. Dat eist van ons het 
aanvaarden van de persoonlijkheid van anderen, samenwerking en eensgezindheid 

Dat eist van ons het vergeten van alle persoonlijke eerzucht, en als enig ver
langen blijft het verwezenlijken van onze vrijheid. 

Zo verzamelen wij in ons alle elementen die ons tot mensen maken, in staat 
in deze maatschappij de noodzakelijke revolutie door te voeren. 

huguette de bleecker-ingelaere 

WIM lORISSEN: 

SUCHTS VOOR DE OMBOUW VAN DE 
ÜNITARE S IMT NMR DE FQIERUE STUT 
ZIIN WU DESCUKDUR 

Een partij kan slechts groeien zo ze kan steunen op 
militanten en propagandisten die er in geloven en die 
er Iets voor doen. 

Oe kracht van de Volksunie, partij zonder dagblad of 
sterke nevenorganisaties heeft altijd gelegen in het geloof 
en in het werk van honderden onbetaalde propagandisten 
die onze ideeën uitdroegen en die de aanhang organiseer
den. 

Zo zijn we gegroeid. 
We menen dan ook dat iedereen het erover eens zal 

l i jn dat we vandaag enkelen onder hen naar voren halen 
om ze de welgemeende dank van de partij te betuigen. 

Meer speciaal wensen we de eerste tien van de abon
nementenslag omstreeks de vorige jaarwisseling figuurlijk 
In de bloemen te zetten. 

Samen hebben ze het afgelopen jaar voor een half 
miljoen frank aan abonnementsgelden binnengebracht, 
wat ongeveer 1400 abonnees betekende. 

De eerste vijf haalden er ten minste 175, de eerste 
drie meer dan 200, terwijl de vijf volgende boven de 70 
kwamen. 

Hoeveel avonden werk dit gekost heeft kan men zelf 
berekenen. 

Het zijn het eerste trio : 
Richard Vinex (arr. Halle-Vilvoorde], Walter Jaspers (arr. 
Mechelen) en Joos Somers (arr. Mechelen). 
Joris Depré [arr. Leuven), Cis Anthonis (arr. Turnhout) en 
Jef Olaerts (arr. Hasselt), Frans Van Dessel (arr. Meche
len), Jef Nagels (arr. Oostende), Joris De Ruyter (arr. 
Leuven) en Jan Caudron (arr. Aalst). 

Ik wens hierbij nog te zegge dat Joris Depre 474 abon
nementen maakte de jongste 3 jaar en dat ook Joos So
mers en Jan Caudron de jongste jaren altijd bij de besten 
waren. 

Wat me ook de gelegenheid geeft nr. 11 even te ver
melden omdat hij sinds we bestaan elk jaar een groot 
aantal nieuwe abonnees binnenbracht : Jef Vinex (arr. 
Leuven). 

Ik zal niet zeggen doe zo voort omdat ik weet dat ze 
voortdoen. Ze weten hoe zeer ze nodig zijn en hoe graag 
we ze bezig zien. Vrienden, dank ! 

Ons ledenaantal heeft dit jaar de 50.000 overschreden : 
50.129 op dit ogenblik. Einde 1969 was het 30.535. 

De jongste 4 jaar werden 20.000 leden bijgewonnen, ge
middeld 5.000 per jaar. 

Men zou dit kunnen betitelen als « de zachte neergang 
van de Volksunie »... 

Krap heeft minister Claes onze tijd uitgemeten doch een 
paar zaken wens ik toch nog te zeggen. 

Wij zijn thans in Vlaanderen de enige oppositiepartij 
tegen de huidige regering. Het is niet overbodig dit aan te 
stippen want wie de politiek van ver volgt en de pers de 
jongste weken leest zou kunnen denken dat we al in 
de regering zitten. 

Natuurlijk is het zo dat elke partij gesticht wordt om 
In een regering haar program te verwezenlijken. 

Maar dat is dan ook de noodzakelijke voorwaarde. Wij 
zijn geen wisselmunt voor ruziënde regeringspartners die 
niet grondig hun beleid zouden wijzigen. 

Slechts voor de ombouw van een unitaire staat naar 
een federale zijn we beschikbaar. 

In deze regering stellen we echter vast dat ze vast zit 
in de greep van starre unitaristen. 

Daarom zullen we onze oppositie verstrakken. De unita
risten hopen immers dat de federalistische stroming niet 
langer zal vooruitgaan en dat ze de huidige staatsstruktuur 
zullen kunnen instand houden. Men merkt het aan hun 
plannen voor de gewestvorming. 

De federalistische gedachte dient dus te groeien. 
Wat wil zeggen dat de Volksunie vooruit moet. 

Dat we nieuwe mensen moeten overtuigen van de 
juistheid van onze ideeën. 

Men heeft aan de hand van de jongste opiniepeiling 
geschreven over de stabilisatie en zelfs over de neergang 
van de Volksunie, 

Wij laten de waarde van de opiniepeilingen in het mid
den, doch zien liever de minst gunstige stelling onder 
ogen. 

Wij geloven niet dat we ons ooit mogen beroezen, wij 
menen dat men altijd krachtig moet doorwerken en dat 
is zeker het jongste jaar niet overal gebeurd. U wil het. 
Daarom bent U gekomen. Wij menen echter dat hef ze
ker niet gemakkelijker was de partij te brengen waar ze 
nu staat dan ze een nieuwe sprong vooruit te helpen. 

Vroeger beschikten we over minder middelen dan nu. 
De vooruitgang hangt hoofdzakelijk van ons af, van het 

geloof in onze Ideeën, van het werk voor onze ideeën. 
Wat we nog moeten doen is zeker niet lastiger dan 

hetgeen we al hebben gedaan. 
Wat we nog moeten doen is zeker niet lastiger dan 

wat vorige generaties in de Vlaamse Beweging hebben 
moeten doen. Vroeger waren de omstandigheden moei
lijker dan nu. 

Indien wij niet verder oprukken dan ligt de schuld 
alleen bij ons en bij niemand anders. 

Dan is het dat wij niet genoeg geloof meer hebben 
in onze ideeën en er niet genoeg meer voor werken. 

Politiek is niet alleen de kunst van de mogelijkheden. 
Wie dat zegt, brengt geen beweging. Politiek is de 

kunst om de mogelijkheden te scheppen. 
Dat heeft de Vlaamse Beweging steeds gedaan. 
Dat heeft de Volksunie gedaan sinds haar ontstaan. 
Moeheid of moedeloosheid, vrienden, mogen we niet 

kennen. Wel politieke wil. Geloof in de Vlaamse zaak. 
Inzet voor onze taak. Dan komt de Vlaamse staat. Dan 
geven we ons volk het eigen politiek gezicht en het eigen 
politiek uitzicht waar de vorige generaties zo vurig hebben 
naar verlangd, zo vurig hebben voor gevochten en soms zo 
zwaar hebben voor betaald. 

Wij hebben niet het recht te falen. Daarom de inzet, 
daarom zwoegen tot we slagen. 

Het hangt alleen van ons af. 

Richard Vinex, een der topwervers voor « Wij », ontvangt 
een prijs vanwege de partij. 
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FRANS VAN DER ELST: 

Wi l WILLEN HET 
FEDERALISME VERWEZENLIIKEN 

zij volgden ons 

De jongste tijd is er wel eens kritiek op de 
Volksunie. Het komt sommigen voor dat de Volks
unie niet zo radikaal, niet zo extremistisch meer Is 
als vroeger. Ik wens deze kritiek niet uit de weg 
te gaan, maar dan moet ik er toch op wijzen dat 
zich inderdaad een merkwaardige evolutie voorge
daan heeft. Doch niet wat de Volksunie betreft, 
maar wel wat de andere politieke partijen betreft. 

Toen ik mijn Intrede gedaan heb in het parle
ment als enige gekozene van de Volksunie, vijftien 
jaar geleden, was ik een extremist, omdat ik toen 
de moed had openlijk het federalisme te verdedi
gen en amnestie te eisen. Wanneer 15 jaar later 
eerste-minister Leburton meent zich te moeten 
verdedigen tegen de — gewettigde — verdenking 
dat hij een unitarist zou zijn geeft dit feit de af
stand aan die afgelegd werd, de invloed die wij 
gehad hebben, wat er veranderd is. 

Het is niet de Volksunie die haar programma, 
haar slandpunt gewijzigd of afgezwakt heeft, het 
zijn de anderen. Wij mogen niet blind zijn voor wat 
wij bereikt hebben. 

essentieel 

Wij hebben ons Vlaams-nationaal programma niet 
verloochend, wij houden onverminderd vast aan het 
doel dat wij nastreven en waarrond niet alleen alle 
Vlaamse-nationalisten maar honderdduizenden zich 
in Vlaanderen kunnen verenigen : voor het Vlaamse 
volk een eigen staat, voor het Vlaamse volk een 
eigen parlement en een eigen regering, de ruimst 
mogelijke autonomie binnen een hervormd Belgisch 
staatsverband, zodat de integriteit en de homoge
niteit van Vlaanderen gewaarborgd is en wij als 
Vlamingen, zonder volksvreemde inmenging in onze 
eigen aangelegenheden ons zelf kunnen zijn en aan 
onze toekomst bouwen. Dit kongres heeft nogmaals, 
klaar en ondubbelzinnig, ons federalistisch program
ma goedgekeurd en dit Is voor mij essentieel. 

regeringsdeelname 

Een politieke partij moet er echter ook naar 
streven haar programma te verwezenlijken. Dat is 
haar doel en haar bestaansreden. Dit stelt het 
probleem van een eventuele regeringsdeelname. 
Deze mogelijkheid mogen wij niet uitsluiten of uit 
de weg gaan. Wij moeten haar onder ogen nemen, 
doelbewust, omdat wij ons programma moeten 
willen verwezenlijken. 

Doch ik wens te beklemtonen dat wij niet staan 
te trappelen van ongeduld om ten alle prijze een 
regeringspartij te worden, dat regeringsdeelname 
voor ons geen doel op zich zelf is : het enige wat 
onze houding mag bepalen is de mogelijkheid om 
ons programma of een essentieel deel van ons 
programma te kunnen verwezenlijken. Op dit stuk 
zullen wij in ieder geval stevige waarborgen moe
ten hebben. 

Ik zou er mij ten stelligste tegen verzetten, dat 
verzeker ik U, dat de partij en het partijprogramma 
zouden opgeofferd worden omwille van een rege
ringsdeelname en enkele ministerportefeuilles. 

Wanneer de gelegenheid zich zou voordoen zul
len wij de partijprogramma's vergelijken met ons 
eigen programma om te onderzoeken welke punten 
van overeenkomst er zijn, of er een voldoende 
gelijklopendheid is om een samengaan te kunnen 
verantwoorden. 

Deze eventualiteit mag ons in geen geval af
remmen in onze aktie, In onze strijdbaarheid. Deze 
strijdbaarheid is meer dan ooit nodig. 

unitarisme steekt weer 

de kop op 
Wij moeten vaststellen dat de Vlaamse strijd 

beslist niet uitgestreden Is. Wij moeten Integen
deel betreuren dat de offensieve kracht van de 
Vlaamse Beweging de jongste tijd verzwakt schijnt, 
dat er een te grote onverschilligheid waar te ne
men is in het Vlaamse land ten overstaan van het 
politieke gebeuren. 

Het was Verschaeve die, indien ik mij niet vergis, 
eens gezegd heeft dat de Vlamingen beter een 
bulldog dan een leeuw tot symbool en voorbeeld 
zouden nemen. Een bulldog laat niet los wanneer 
hl] ergens zijn tanden ingezet heeft. De Vlamingen 
zijn niet hardnekkig genoeg, zij nemen te gemak
kelijk genoegen met beloften. 

ledere, zelfs tijdelijke verzwakking van de Vlaam
se druk op de regering, op de traditionele politieke 
partijen heeft onmiddellijk nadelige gevolgen. Is 
het dan de Viammgen nog niet duidelijk geworden 
dat wij onder de huidige regering niet vooruit 
maar achteruitgaan ? 

Bij de huidige eerste minister, in de huidige re
gering ontbreekt de wil om de Vlamingen voldoe
ning te schenken. Het unitarisme heeft onder de 
huidige regering terug de kop opgestoken zoals 
te verwachten was. 

In 1969 In de Werkgroep van de 28 of werkgroep 
Eyskens waren alle partijen akkoord om te erkennen 
dat de unitaire staatsstruktuur voorbij gestreefd 
was, dat een hervorming van de staat noodzakelijk 
was. 

Met de belofte van een staatshervorming heeft 
men de Grondwetsherziening er door gehaald. Wij 
hebben gewaarschuwd, wij hebben deze Grond
wetsherziening bestreden. Thans krijgen wij gelijk. 
Zelfe van CVP-zijde gaan nu stemmen op om een 
nieuwe grondwetsherziening te vragen. 

Door deze Grondwetsherziening bekwamen de 
Walen wat zij eisten : de waarborgen tegen hun 
minorisatie, de pariteit in de regering, de alarmpro
cedure, de dubbele meerderheden. 

De Vlamingen werden toegeving op toegeving 
afgeperst en zij werden met beloften afgescheept. 

Wij staan thans op de drempel van het jaar 1974 
en er is nog geen begin gemaakt met de hervor
ming van de unitaire staat, met de regionalisatie 
of gewestvorming. Integendeel wordt de moedwil 
steeds groter en worden de voorstellen steeds 
slechter. Van Eyskens over de Saeger tot Leburton 
werd hetgeen beloofd en aanvaard was steeds ver
der uitgehold en verminkt. Het werd steeds duide
lijker dat nadat de Walen voldoening gekregen 
hadden de wil om de hervorming van de staat 
door te voeren en de gemeenschapsproblemen op 
te lossen verzwakte, de resoluties van het CVP-
partijkongres van Antwerpen ten spijt. 

cvp : woorden 

maar geen daden 

Deze resoluties waren bemoedigend, doch wij 
moeten betreuren dat zij blijkbaar geen de minste 
invloed hebben op de politiek die door de CVP-mi-
nisters gevoerd en verdedigd wordt. Bijzonder ont
goochelend is het standpunt van minister Tinde-
mans, waar anderzijds de voorzitter van de CVP 
alleen en uitsluitend nog belangstelling schijnt aan 
de dag te leggen voor het abortusprobleem. 

De heer Tindemans durft na zoveel jaren beweren 
dat de problemen eerst nog eens grondig moeten 
bestudeerd worden, dat de kwestie te ingewikkeld 
is, dat men in fazen zou moeten tewerk gaan, dat 
men zou kunnen beginnen met een experiment om 
dan « later » tot een definitieve oplossing te ko
men 

Al wat men tot nu toe gedaan heeft is een knoei
boel gebleken waarover iedereen beschaamd is. 
Iedereen vraagt eenvoudige strukturen, geen ver
menigvuldiging van instellingen, maar men gaat 
verder op de slechte weg. 

Men heeft dat allemaal niet gezegd in 1969 of 
ten tijde van de Grondwetsherziening. Het is niets 

anders dan een terugkrabbelen, een duidelijke te
rugkeer op wat uitdrukkelijk beloofd was. Men wil 
niet raken aan de unitaire en gecentraliseerde staat, 
men wil alleen schijntoegevingen doen en de her
vorming saboteren door slechte en gebrekkige op
lossingen. De wending die de zaken genomen heb
ben onder de huidige regering is noodlottig voor 
een spoedige hervorming van de staat. 

Het is de taak en de opdracht van de Volksunie 
er voor te zorgen dat er in Vlaanderen weer een 
offensieve geest oplaait, dat de strijdbaarheid aan
gescherpt wordt, dat laksheid en passiviteit over
wonnen worden. Het zou een fatale vergissing zijn 
vanwege de Vlamingen te denken dat de strijd 
uitgestreden is en dat zij op hun lauweren mogen 
rusten. Het wordt nu meer en meer duidelijk dat 
de beslissende strijd nog moet gestreden worden. 
Daarom : schudt Vlaanderen wakker. 

opnieuw 

in het offensief ! 

Terecht heeft de Volksunie van bij de aanvang 
deze regering afgewezen en bestreden. Alleen heb
ben wij ze misschien niet genoeg bestreden, zijn 
wij er tot nu toe niet voldoende in geslaagd het 
Vlaamse land wakker te schudden. De Vlamingen 
hebben de vernedering geslikt van een eerste-mi 
nister die niet bij machte is zich behoorlijk in hun 
taal verstaanbaar te maken. En wanneer er een 
kernkabinet samengesteld wordt waarin zelfs de 
pariteit niet meer in acht genomen wordt, maar 
waarin de Vlamingen geminoriseerd worden komt 
er niet eens een merkbare reaktie in Vlaanderen 
tot uiting. 

Waar blijft het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen met zijn urgentie-programma in zeven 
« haalbare » punten inzake Brussel van september 
1972 ? Wij horen niets meer van het Overlegcen
trum. 

ekonomische struktuur 

blijft zwak 

in Vlaanderen 

Het probleem van de werkgelegenheid en dus van 
de investeringen is een bestendig probleem. Het 
werd in Vlaanderen voor een deel, maar niet op 
bevredigende wijze, opgelost door buitenlandse in
vesteringen en de vestiging van filialen van bul 
tenlandse of multinationale bedrijven 

De vraag dient gesteld naar de verhouding tus
sen eigen en vreemde investeringen, naar het aan
deel van buitenlandse ondernemingen in onze 
ekonomie. Dit aandeel schijnt zeer groot te zijn 

Het komt ons met wenselijk voor dat Vlaanderen 
in toenemende mate een wingewest wordt voor 
vreemde of multinationale ondernemingen, hoezeer 
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ook destijds de buitenlandse investeringen begroet 
werden en aangemoedigd om de industrialisering 
van Vlaanderen te bevorderen en onze arbeids
krachten werk in eigen streek te bezorgen. 

De aandacht zou thans in de eerste plaats moe
ten gaan naar het bevorderen van eigen investe
ringen, waarvoor de middelen o.m. dank zij het 
grote overschot op onze betalingsbalans ongetwij
feld voorhanden zijn. 

Het is in dit opzicht te betreuren dat men m 
Vlaanderen onder druk van de CVP de beslissing 
genomen heeft in plaats van één Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappij op te richten zoals in Wal
lonië, en aldus alle krachten en middelen te bun
delen, een aantal provinciale GOMS in het leven 
te roepen. Tot leven zijn zij nog steeds niet geko
men, maar zij bestaan al op papier. 

Het zou ten zeerste gewenst zijn, nu het nog 
mogelijk is, op deze ongelukkige beslissing terug 
te komen. Nu uit een diepgaande studie gebleken Is 
hoe zwak de ekonomische struktuur in Vlaanderen 
nog steeds is, moet een grote en gekoördineerde 
inspanning gedaan worden om de eigen investerin
gen te stimuleren, waarbij onze duidelijke voorkeur 
gaat naar het privé-initiatief, maar waarbij de GOIVl 
hoe dan ook een belangrijke aanvullende en stimu
lerende taak te vervullen heeft. 

Het is dan ook van het grootste belang, ik her
haal het, dat alle krachten en alle middelen zouden 
gebundeld worden en men zou komen tot één 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor gans 
Vlaanderen. 

In dit verband moet ook de aandacht gevestigd 
worden op de anti-Vlaamse houding aangenomen 
door de Walen ten overstaan van onze Vlaamse 
zeehavens en van investeringen in Vlaanderen. 
Rond het dekreet Vandezande over de verneder
landsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen — 
waarvoor wij graag hulde brengen aan senator Van
dezande, wiens naam meestal verzwegen wordt als 
vader van het dekreet — werd in binnen- en bui
tenland een kampagne op touw gezet om de inves
teerders af te schrikken. 

Wij wensen te ctnderstrepen dat de anti-Vlaamse 
houding van de Walen niet in overeenstemming 
te brengen is met hun beroep op de nationale 
solidariteit en de miljarden-hulp die van de Vla
mingen geëist wordt ten voordele van Wallonië. 

Dat leden van de regering aktief deelgenomen 
hebben aan deze kampagne zonder enige sanktie 
bewijst de laksheid van de Vlaamse ministers. 

financieel beleid voert het land regelrecht naar 
een financiële katastrofe in 1975, zoals ik in mijn 
tussenkomst In het debat over de Rijksmiddelenbe
groting aangetoond heb. 

Zij is tot stand gekomen om de gemeenschaps
problemen op te lossen. IVIaar de wil ontbreekt — 
wat te verwachten was van een regering Leburton 
om de hervorming van de staat door te voeren. 

Zij is al evenmin in staat om de inflatie in te 
dijken. 

Het zou dan ook een weldaau .ij.i .^.. i3t land 
indien deze regering zo spoedig mogelijk van het 
toneel zou verdwijnen. 

noodlottige regering 

Meer dan onder enige andere regering de jongste 
tien jaar wordt onder de huidige regering een te
rugkeer vastgesteld naar de traditionele Belgische 
politiek, met een duidelijke verwaarlozing van de 
Vlaamse belangen. Deze regering is niet alleen 
een noodlottige regering voor Vlaanderen maar 
voor gans het land. Zij is niet in staat het land op 
een behoorlijke manier te besturen. Schandalen 
en innerlijke verdeeldheid ondermijnen haar gezag. 
Zij is onmachtig de problemen op te lossen. Haar 

de volksunie en de 

" etische problemen " 

Als Vlaams-nationale partij heeft de Volksunie 
de opdracht en de plicht de grootste aandacht te 
besteden aan de fundamentele problemen waarvan 
ons volkswelzijn en de toekomst van ons volk af
hangen. 

Een van de essentiële problemen waarmee een 
volksgemeenschap gekonfronteerd wordt is onge
twijfeld het probleem van haar voortbestaan. 

Het is Lodewijk de Raet geweest die het eerst 
de aandacht gevestigd heeft op hetgeen hij noem
de « de Vlaamse volkskracht ». 

In het verleden werd de Vlaamse volkskracht m 
zekere mate aangetast door de verfransing, de de-
nationalisatie van Vlamingen voornamelijk te Brus
sel en langs de taalgrens, en door de emigratie 
van Vlaamse arbeidskrachten die geen werkgele
genheid vonden in het Vlaamse land. 

Een gelukkige faktor, die door de Vlaamsgezinden 
steeds hoopvol beklemtoond werd, was de natuur
lijke bevolkingsaangroei van de Vlaamse bevol
king door een vrij aanzienlijk geboorteoverschot. 

Thans is f'en van de meest verontrustende ver
schijnselen waarmede wij rekening moeten houden 
de ontstellende terugloop van de nataliteit in 
Vlaanderen. 

In 1962 bedroeg het aantal geboorten per 1000 
inwoners in België nog 16,68 en was de natuur
lijke bevolkingsaangroei + 4,63 per duizend Tien 
jaar later, in 1972, waren deze cijfers gedaald tot 
13,82 en -f 1,82. (Cfr. « Statistisch Tijdschrift ., 
1973, nr. 8-9). 

In 1971 was het geboortecijfer in het Nederlands 
taalgebied gedaald tot 14.64 per duizend tegenover 
14,23 voor het Franse taalgebied. Van een gunsti
ger positie van het Vlaamse land is sedert 1972 
geen sprake meer, behoudens dat voorlopig het 
aantal sterfgevallen lager ligt omdat de Vlaamse 
bevolki«g fiiet- in dezelfde mate verouderd is als [•''• 
de Waalse. Dit geeft ons voorlopig nog een ge- * 
boorteoverschot van -h 3,71 per 1000 tegenover 
0,07 in Wallonië. Het is evenwel duidelijk "dat wij 
met enige vertraging dezelfde evolutie kennen. 

Het komt mij overbodig voor te wijzen op de 
funeste gevolgen van deze evolutie, waarvan wij 
trouwens het voorbeeld In Wallonië reeds voor 
ogen hebben. 

Men hoeft geen voorstander te zijn van een on
gebreidelde aangroei van de bevolking — waar 
zeker geen sprake meer van is — om niet in te 
zien dat de huidige evolutie regelrecht leidt naar 
een snelle veroudering van de bevolking en uitein
delijk naar een uitstervende bevolking. 

Want het is een processus dat op een bepaald 
moment nog zeer moeilijk te stuiten is, wanneer 
men het te ver laat komen. 

Het gestadig achteruitgaan van de aktieve be
volking, van de jeugd, van de jonge generaties 
waarvan de stuwkracht en het intiatief moet komen 
voor vooruitgang en vernieuwing, wordt niet opge
vangen of gikompenseerd in zijn gevolgen door de 
stijging van de produktiviteit. Evenmin door de 
aanvoer van vreemde gastarbeiders, deze heden
daagse vorm van slavenhandel. Want deze ver
oudering leidt naar een stagnerende maatschappij, 
waarin trouwens de weigering kinderlast te aan
vaarden op zich zelf reeds de uitmq is van een 
negatieve geesteshouding, een symptoom voor 
het verzwakken van de levenskracht en de levens
vreugde. 

Er is niet alleen het verschijnsel zelf, er zijn ook 
de diepere oorzaken. Deze wijzen op hetgeen mis
loopt in onze komsumptiemaatschappij en wat ook 
op andere gebieden tot uiting komt in levensmoe
heid en de vlucht in het drugs-gebruik. 

Het is onbegrijpelijk dat in landen die geteisterd 
worden door een ontstellende terugloop van het 
geboortecijfer, de belangstelling eerder gaat naar 
het bevorderen van geboortebeperking dan naar het 
bevorderen van een normale geboorteaangroei. Dat 
het juist deze landen zijn die door hun beschaving 
hun techniek, hun welvaart, geroepen zijn om de 
rest van de wereld te helpen en te steunen, die 
thans zelfmoordneigingen vertonen is ook in we-
reldverband onrustwekkend. 

Het is onze plicht de aandacht op dit probleem 
te vestigen omdat onze bekommernis moet gaan 
naar het handhaven van onze volkskracht, nu en in 
de toekomst. 

Terecht stelt de Volksunie in de resoluties van-
dit kongres voorop dat fundamentele ethische be
ginselen aan de basis moeten liggen van de samen
leving, van de maatcshappij. 

Geen menselijke gemeenschap kan voortbestaan 
zonder het aanvaarden van zekere waarden die fun
damenteel zijn. Geen enkeling, geen individu kan 
normalerwijze zijn ontplooiing als een volwaardig 
en evenwichtig mens bereiken buiten een gemeen
schapsverband. De natuurlijke cellen van deze ge
meenschap zijn de gezinnen, en zowel de opvoeding 
van de enkeling, van het kind tot volwassen mens, 
als het voortbestaan zelf van de gemeenschap 
vereist het gezin. Een herwaardering van het gezin 
is noodzakelijk. Het gezin is de onontbeerlijke bron 
van onze volkskracht, waarvan onze welvaart en 
onze toekomst afhangen. 

De herwaardering van het gezin doet een geheel 
van problemen oprijzen omdat het niet alleen gaat 
om materiële voordelen die aan de gezinnen moe
ten toegekend worden. 

"Hiertoe behoren de ethische problemen. 
••'. Het is onaanvaardbaar, het is zelfs weerzinwek
kend te moeten vaststellen dat politieke partijen, 
zonder schroom of schaamt?, misbruik maken met 
elektorale doeleinden van een probleem zoals de 
abortus. 

Wij wensen daar niet aan mee te doen. Dit weze 
duidelijk gezegd we zullen ons niet ,laten mee
slepen. Men heeft gepoogd een misleidende ver
warring te stichten rond het standpunt van de 
Volksunie, men heeft het zelfs voorgesteld alsof 
de Volksunie voorstander zou zijn van vrije abortus. 
Dit is een valse voorstelling. De Volksunie stelde 
en stelt als een fundamenteel ethisch beginsel 
voorop de eerbied voor het leven. 

Er bestaat in de Volksunie een ruime konsensus 
om de vrije abortus, de abortus op aanvraag, te 
verwerpen, om ethische redenen zowel als om an
dere redenen als daar zijn : de bescherming van 
de gemeenschap ; de bescherming van de gezond
heid, fysisch en psychisch, van de vrouw. 

Wij zijn van oordeel dat abortus slechts kan be
schouwd worden als een uiterste noodoplossing 
in konkrete noodgevallen, wanneer er geen andere 
oplossing mogelijk is. Mits deze belangrijke en 
principiële beperking, kan men aanvaarden dat ze
kere schakeringen van mening over deze konkrete 
noodgevallen onvermijdelijk zijn, vermits deze zelfs 
onder de katholieke bisschoppen, andere moralisten 
en medici vastgesteld worden. 

Veeleer dan een eenzijdige en overdreven be
langstelling te wijden aan het probleem van de 
abortus — probleem dat moet herleid worden tot 
zijn juiste proporties en beperkt tot zeer uitzon
derlijke noodgevallen, die in de toekomst dank zij 
de medische vooruitgang nog zullen verminderen 
— wensen wij de aandacht te vestigen op de nood
zaak positieve maatregelen te nemen om nog be
staande problemen op te lossen en om de geboor
teaangroei te bevorderen 

Maar naast konkrete maatregelen, waartoe reeds 
initiatieven genomen worden ook door de Volks
unie, zal het er vooral op aankomen zekere des-
truktieve krachten in onze samenleving te bestrij
den, te reageren tegen het materialisme van de kon-
sumptiemaatschappij, om deze waarden te beves
tigen die én voor de gemeenschap én voor de 
mens in de gemeenschap onontbeerlijk zijn. 

Het is mijn overtuiging dat in de geestelijke ver
warring waarin wij leven, tegenover de ontbinden
de krachten die onze samenleving ondermijnen 
het Vlaams-nationalisme als ideologie een houvast 
biedt, de grondslag kan zijn voor de opbouw van 
een gemeenschap en een menswaardige maatschap
pij in Vlaanderen. 

enkeling 

en gemeenschap 

Ongetwijfeld kan het Vlaams-nationalisme geen 
eigen antwoord geven op èlle problemen, maar het 
kan ons een geesteshouding, een levenshouding 
bijbrengen die een harmonische verhouding waar
borgt ten overstaan van het fundamenteel probleem 
In ledere menselijke gemeenschap : de verhouding 
tussen de enkeling en de gemeenschap, de maat
schappij. 

Het laat de enkeling niet over aan zijn lot, het 
veroordeelt hem niet tot een wanhopige strijd tegen 
een naamloze kollektiviteit, het maakt van hem 
geen massa-mens, maar het neemt hem op, met 
eerbiediging van zijn persoonlijkheid, met erken
ning van zijn vrijheid, in een gemeenschap naar 
menselijke maat, een natuurlijke gemeenschap, 
waarin uit een geest van nationaal bewustzijn de 
solidariteit voortvloeit niet als een dwang die op
gelegd wordt, maar als een natuurlijke plicht. 

Waar men het ongebreideld streven naar steeds 
meer ekonomische welvaart wenst te vervangen of 
te milderen door een streven naar meer welzijn, is 
het van essentieel belang de mens, de enkeling te 
beschermen tegen een machteloos ondergaan 
in de grauwe massa, door hem te verankeren in 
een gemeenschap die voor hem zinvol is, waarin 
hij zich thuisvoelt, waarin zijn eigen bestaan, zijn 
leven een zin en een betekenis krijgen die uit
stijgen boven het egoisme van een vereenzaamd 
bestaan, in een vrij aanvaarde dienstbaarheid aan 
de gemeenschap en door de eigen gemeenschap 
aan de volkerengemeenschap. 

Dit is toch de zin en de diepere betekenis van 
ons volksnationalisme, dat met staatsnationalisme 
niets te maken heeft. 

Solidariteit in de schoot van de eigen gemeen
schap moet leiden naar sociale rechtvaardigheid. 

Waardering voor de eigen gemeenschap moet 
leiden tot waardering voor de andere gemeenschap
pen en tot verbondenheid met alle volkeren in de 
wereld, in hun rijke verscheidenheid. 

Volgend jaar, in 1974. zal het twintig jaar geleden 
zijn dat de Volksunie gesticht werd Dit betekent 
ook twintig jaar onafgebroken strijd in dienst van 
ons volk. 

Na zijn slottoespraak mocht de voorzitter van het rechtstaande kongres een ovatie in ontvangst nemen. 

de taak 

van de volksunie 

De taak die de Volksunie op zich genomen had 
Is niet voltooid en het doel werd niet bereikt 
ledere verzwakking van de Volksunie zou onmiddel
lijk nadelige gevolgen hebben voor de Vlaamse be 
langen in de ruimste zin. Ik heb uw aandacht reeds 
gevestigd op de pogingen die thans gedaan worden 
om de hervorming van de staat, om het federalisme 
tegen te houden en de klok terug te zetten. 

Ik moet dan ook een oproep richten tot U allen 
tot qans de partij, opdat wij met de inzet van al 
orjze krachten de vooruitgang van de Volksunie 
zouden verzekeren, in het vast geloof dat wij daar 
door niet alleen een partij dienen, maar een dienst 
bewijzen aan ons volk. 

Ik geef U na al deze jaren van strijd de verze
kering van mijn trouw, mijn trouw aan de Vlaams-
nationale Gedachte. In de strijd die ons nog wacht 
reken ik ook op U, op uw trouw aan de partij en 
haar idealen, op uw strijdvaardigheid die meer dan 
ooit noodzakelijk is. 
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-KONCRES 

Ons Kongres In beeld, van links naar reohts sn 
van boven naar onder. 

Jonge mensen tfjdew 
de stemming : een en 
al aandacht. Volk en 
nog eens volk, op 
geen afdeling na te 
tellen ! 

Het kongres van een jonge partij heeft 
natuurlijk een plaatsje voor verliefde 
jongelui. 
Lieftallige en behulpzame hostessen hiel
pen verdwaalden terug op het juiste 
pad... 
Vrouwenonderonsje op de trappen van 
de kongressenzaal. 
TV-man Jan Ceuleurs komt even infor
meren bi| Toon Van Synghel en Hugo 
Schiltz Deze jonge man brengt de kon-
gressisten vrede in Jehova's naam 
Naast een overtuigd stemmende Hugo 
Schiltz een ernstige Toon Van Synghel 
met strakke hand... 


