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DAVEREKDE INZET VU-KAMPAGNE 

Er wordt de jongste paar weken in de pers en bij politieke gedachtenwtsselingen 
alleriiande nogal wat drukte gemaakt rond de centrum-opvattingen van erekabinets-
chef Hendrickx (CVP) en de Vlaamse PVV. Sommigen doen het zelfs voorkomen 
alsof er rfeeds gedokterd wordt aan de vorming van een nieuwe centrum-partij, 
die zou bestaan uit de PVV, de VU en een gedeelte van de CVP. Het doet allemaal 
erg verwarrend aan, zodat velen zich gaan afvragen wat er nu eigenlijk gaande is. 
Vorige week reeds hebben wij in dit blad ons standpunt toegelicht, maar het kan 
voor alle duidelijkheid geen kwaad er nog eens op terug te komen. 

De Volksunie denkt er eenvoudig niet aan haar eigenheid prijs te' geven. Daarover 
moet niemand zich enige illusie maken. De Volksunie is nog steeds een radikale 
oppositiepartij die momenteel als eerste opdracht heeft deze in vele opzichten 
belachelijke regering-Leburton ten val te brengen, omdat haar « beleid • gewoon 
rampzalig is voor het land en voor onze gemeenschap in het biezonder. Zolang de 
CVP, de PVV en de BSP deze rotregering steunen zullen wij hen bekampen als 
medeverantwoordelijk voor de huidige gang van zaken, dat is klaar. Ligt ze morgen 
of overmorgen in het zand, dan kunnen wij verder zien, maar Inmiddels blijft het 
parool voor allen die fn de VU staan en met haar sympathiseren : een harde oppo
sitie tegen Leburton en zijn medeplichtigen. 

GEEN 
DUBBELZINNIGHEID! 

Het gaat niet goed in de regering en tussen de regeringspartijen. In de CVP en 
de PVV ergert men zich elke dag wat meer aan de arrogante machtspolitiek die 
de BSP-ers voeren, aan hun verstarde opvattingen en hun verkrampt unitarisme. 
Deze beide partijen zijn allerminst fier over hun verrichtingen in het kabinet-Lebur-
ton, vandaar dat ze met één voet in de oppositie staan maar met de andere in de 
regering blijven om verder met volle teugen te kunnen blijven genieten van de 
voordelen van het bewind, tot in het schandalige toe. Denken zij nu wellicht de 
Volksunie, enige oppositiepartij in Vlaanderen, te kompromitteren en te verzwakken 
door de indruk te wekken alsof de VU hun geknoei en hun sphandalen minder erg 
gaat vinden als zij morgen maar kan deelnemen aan een nieuwe regering ? 

Wat men ook moge beweren : tie Volksunie, en geen enkele van haar prominen
ten,, staan te trappelen om in een regering te stappen. Het is nu toch wel bewezen, 
geloof ik, dat onze partij echt niet In elkaar zakt als ze in de oppositie staat. Haar 
resultaten, in de oppositie behaald, liegen er niet om. Haar elektorale aanhang ver
zesvoudigde. Onder haar invloed werden CVP en PVV gesplitst en kreeg de BSP een 
tweekoppige leiding. Het federalisme werd onder haar invloed centraal ddJskussie-
tema, waar het vroeger als utopie of separatisme werd weggewuifd. Alvast de 
CVP volgde de VU inzake de amnestiegedachte. Het was de groei van de VU die de 
andere partijen ertoe verplichtte de taalwetgeving wat meer au sérieux te nemen 
die hen oog deed krijgen voor de industrialisering van Vlaanderen en voor allerhande 
marginale groepen. De VU-oppositie was voor Vlaanderen renderend in de voorbije 
jaren, en ze kan dat morgen nog méér worden in de mate dat wij de anderen ertoe 
verplichten onze voornaamste programmapunten over te nemen. 

En dat is onze tweede grote opdracht op dit ogenblik : wij moeten, door een 
alerte oppositie-taktiek in het parlement en door een intense propagandistische 
werking in heel Vlaanderen, de Volksunie naar een nieuwe schitterende overwinning 
voeren bij de volgende parlementsverkiezingen. Dit is de enige realistische manier 
om onze invloed op het landsbeleid te vergroten, om de anderen ertoe te dwingen 
met ons en ons programma rekening te houden, om de voornaamste doelstellingen 
van onze partij te kunnen realiseren. 

De Volksunie is hoegenaamd geen kandidaat-zelfmoordenaar. Politiek gezien bete
kent dit dat wij slechts bereid zijn met andere partijen te praten over een even
tueel gemeenschappelijk beleid, wanneer die partijen ertoe bereid zijn een belang
rijk deel van ons federaal en sociaal programma mee uit te voeren. En daarover 
willen wij Inderdaad praten, maar dan met alle partijen, hoewel de BSP zoals ze 
zich nu opstelt dat vrijwel onmogelijk maakt. Dit heeft niets met antl-socialisme te 
maken, maar stoelt eenvoudig op de beoordeling van de huidige BSP-werkelijkheid. 

Om het in twee woorden te zeggen. De Volksunie sluit zich niet af voor vrijmoe
dige en klare dialogen met wie dit wenst, maar dat beïnvloedt haar programma en 
haar specifieke taak als Vlaams-nationale partij geenszins. En het zal haar inmiddels 
niet afleiden van haar onmiddellijke opdracht.: de ongenadige oppositiestrijd tegen 
de ongeluksregering-Leburton, tot zij er ligt. 

(r.c.) Na het VU-kongres te Oos
tende, dat vriend en tegenstander 
deed opkijken door de massale op
komst, de ernst van de referaten en 
redevoeringen, de stijl en het en-
toesiasme, is de^ Volksunie niet bij 
de pakken blijven zitten. Onmid
dellijk j verd gestart met vijf grote 
provinciale VU-meetings, v/aarop 
de VU in het offensief- gaat tegen 
de mentaliteit « we zijn er geko
men, de Vlaamse Beweging mag 
nu stilaan op haar lauweren rus- ~ 
ten » en geli|kaardige bedrieglijke 
voorstellingen, waaraan de tradi
tionele kleurpartijen niet vreemd 

Hoewel de weersomstanfjlgheden bar slecht' 
waren (sneeuw, ijzel, r^-t pd.), haddan 
meer dan 600 persbne i'igeven aan 
de oproep van het pa en van de 
beide Limburgse arr. besturen. De opkotrjBt 
was dermate overrompelend, dat de zaal, 
die door de direktie van het Kultureel Cen
trum ter beschikking was gesteld, onvoldoen
de ruimtö bood, zodat heel wat personen 
geen zitplaats konden bemachtigen of zelfs 
genoodzaakt waren naar huis te keren. 

Deze eerste provinciale meeting werd 
voorgezeten door E. Raskin, sekretarls van 
het partijbestuur, die achtereenvolgens het 
woord verleende aan Fr. Van der Eist alqe-
meen voorzitter en H. Schiltz, voorzitter van 
het partijbestuur. Tot slot deed R. Vanheus-
den, sekretaris van de Volksunie arr. Has
selt, een warme oproep tot meer aktle en 
tot volledige Inzet in de volgende weken en 
maanden. 

We zijn ervan overtuigd dat deze Limburgse 
start een prikkel zal zijn voor de volgende 
provinciale VU-meetings : ze moeten massaal 
bijgewoond worden, door de tienduizenden 
leden en kaderleden. Deze maésale opkomst 
zal de strijdwil en de dinamiek van de partij 
duidehjk maken, vooral aan onze tegenstan
ders, die uit bepaalde wensdromen moeten 
geholpen worden. Het welslagen van deze 
geestdriftige meetings zal tevens voor alle 
partijleden en simpatisanten een prikkel tot 
harde, doorgedreven aktie zijn. 

fr. vaii 4€r eist : 

een nieuwe 
offensieve geest 

Top op heden wetd' niets gedaan om tot 
de zgn. « gewestvorming » over te gaan. In 
1969 hebben alle partijen erkend en onder-
schreven dat de unitaire staat moest her
vormd worden. Aan de Walen werden door 
de grorldwetsherzlenlng de waarborgen gege
ven die zij eisten, plus nog een aantal toe
gevingen aan de Franstalige Brusselaars. 

Het statuut voor de Brusselse agglomeratie 
dat aan de Vlamingen waarborgen moest ge
ven is een volledige mislukking geworden 
en blijkbaar durft niemand er nog aan raken. 
Van het urgentieprogramma voor Brussel door 
het Overlegcentrum der~ Vlaamse Vefenigin-
gen in september 1972 vooropgesteld spreekt 
niemand meer. 

De. Kultuurraad is een ontgoocheling, aan
getast In zijn bevoegdheid, onder de voogdij 
geplaatst van de centrale regering, zonder 
eigen uitvoerend orgaan. 

Na verloop van jaren moet men konstate-
ren dat men nog nergens staat met de be-

Fr. Van der<Elst : 

Hasselt 
en 

brussel 
bijten 

de spits af 

loofde staatshervorming, integendeel ont
breekt bij de huidige regering, die nochtans 
opgericht werd om de gemeenschapsproble
men op te lossen en de grondwetsherziening 
door te voeren, de wil om tot een goede, af
doende oplossing te komen. Wanneer het re
geringsprogramma reeds zeer ontoereikend 
was op het stuk van de geestvorming, wordt 
zelfs dit programma thans verloochend en 
komt men voor de dag met « voorlopige • 
maatregelen, met • een eerste faze ., met 
een « experiment », waarna men in een ver
wijderde toekomst zou zien of men verder 
gaat of niet. Dit alles is van aard de zaken 
steeds ingewikkelder te maken, niemand vol
doening te schenken en de staatshervorming 
te saboteren en op de lange baan te schui
ven. Dit Is woordbreuk vanwege de partijen 
die aan het bewind zijn en bedrog ten over
staan van de Vlamingen die nog altijd wach
ten op het Inlossen van beloften die hen 
door eerste-minister Eyskens gedaan werden. 
De Vlamingen moeten scherp reageren tegen 
deze politiek en tegen de totale afwezigheid 
van een Vlaamse politiek. 

Daar waar in de grondwet thans de pari
teit in de ministerraad ingeschreven staat om 
de Walen zgz te . beschermen », stelt men 
met verbazing vast dat In het kernkabinet de 
Vlamingen geminoriseerd zijn. Waalse minis
ters en staatssekretarissen mogen ongestraft 
meedoen aan anti-Vlaamse hetze en zelfs in 
het buitenland brochures verspreiden op 
staatskosten om mogelijke investeerders af te 
schrikken van investeringen in Vlaanderen ; 
zij mogen naar het buitenland reizen om dé 
belangen van de Vlaamse zeehavens te on
dergraven. Dat mag allemaal zonder reaktie 
van de « Vlaamse » ministers. 

Ondertussen doet men beroep op de « na
tionale solidariteit • om verder miljarden van 
Vlaanderen over te hevelen naar Wallonië. 

In Vlaams opzicht gaan wij onder de hui
dige regering niet vooruit maar achteruit. 

Voor de regeringspartijen schijnen de ge
meenschapsproblemen niet meer te bestaan. 
De, BSP verdedigt met een konservatieve 
mentaliteit de unitaire staat en geen enkele 
Vlaamse stem wordt nog gehoord in deze 

-partij ter verdediging van de Vlaamse belan
gen. De CVP heeft haar partijprogramma van 
Antwerpen blijkbaar totaal vergeten en de 
voorzitter van de CVP spreekt nog over één 
enkel onderwerp : de abortus. 

Het is weerzinwekkend dat dergelijk deli-
kaat probleem als een elektoraal wapen mis
bruikt wordt. De Volksunie heeft op waardige 
wijze haêr standpunt duidelijk geformuleerd, 
doch zal zich niet laten meeslepen in een 
wansmakelijke uitbuiting van de abortus uit 
politieke berekening. Namens de PVV worden 
wel verklaringen afgelegd, maar daarin ont
breekt iedere belangstelling voor de Vlaamse 
problemen en een duidelijke stellingname 
t.o.v. de staatshervorming. 

Nochtans moet deze staafsheryormmg er 
komen willen de Vlamingen niet voor 'vele 

zijn en die ze dan ook propageren. 
De Volksunie blijft niet rusten, ze 
knoopt terug aan bij de dinamiek 
en de" rusteloze strijd, tot aan de 
laatste Vlaamse eis is voldaan en 
dan zal de partij, in een Vlaamse, 
demokratische staat, een nieuwe 
taak op zich nemen als beleidspar-
ti j. Eer het zo ver is moet Vlaande
ren wakker geschud wórden en dat 
gebeurt alvast met de provinciale 
meetings. Andere propagandisti
sche initiatieveïï zijn op komst, 
want sinds het kongres van Oos
tende beschouwt de partij zich als 
gemobiliseerd. 

jaren teruggeslagen worden. De Vlamingen 
zijn veel te .galaten t.o.v. een regering waar
van ze terecht nfets goeds verwachten. 

Maar er moét' in Vlaanderen terug een 
offensieve geest aangewakkerd worden om
dat wij anders nooit zullen veroveren wat 
noodzakelijk is om de Vlaamse volksbelan
gen op alle gebied veilig te stellen. 

Hoe belangrijk ook andere problemen zijn, 
de Vlaamse strijd moet voortgezet worden 
omdat wij nu eindelijk iets anders willen dan 
beloften en schijntoenevingen. Wij willen 
de defini»if;vp oolossinq, die alleen het fede
ralisme ons kan geven. 

h. schiltz : een sterke 
volksunie is de beste 
waarborg 
voor Vlaanderen 

Diegenen, die ervan dromen de Volksunie 
op te slorpen in vage eentrumformules, zul
len bedrogen uitkomen. De Volksunie denkt 
er niet aan haar eigenheid prijs te geven. De 
PVV moet niet trachten daaromtrent verwar
ring te scheppen. 

De Volksunie blijft wat zij is : . federaal 
en sociaal ». Wie op beide punten bereid is 
een belangrijk deel van haar programma mede 
uit te voeren, zal door de Volksunie in volle 
openheid en Jdaarheid tegemoet getreden 
worden, zoals het een volwassen partij past. 

De PVV noch enige andere partij geniet 
hierbij a priori de voorkeur van de Vlaams 
nationale partij. Dit weze ondubbelzinnig ge
zegd. Anderzijds lijdt het geen twijfel dat 
de huidige BSP, als unitaire en reaktionalre 
partij, de minst aanvaardbare partner is, 
hetgeen geenzins tot gevolg heeft dat de 
Volksunie haar sociaal programma zou ver
loochenen. 

Intussen zal de Volksunie niet nalaten een 
harde oppositie te voeren tegen de huidige 
regering en tegen de traditionele partijen. 
Eerst moet de heer Leburton weg. Nadien 
dienen er verkiezingen plaats te hebben. 

Het is duidelijk dat de andere partijen des 
te Vlaamsgezinder zullen worden, naarge
lang zij stemmen aan de Vlaams-nationale 
partij verliezen. Een sterke Volksunie is de 
beste waarborg voor Vlaanderen I 

Dit is de juiste betekenis van de optie van 
de Volksunie als beleidspartij, een beleids-
partij, die een onvervangbare rol te spelen 
heeft in het vrije Vlaanderen, het federale 
Vlaanderen, de Vlaamse staat I 

IN VLAANDEREN MOET EEN NIEUWE 
OFFENSIEVE GEEST ONTSTAAN 
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Ruim 10(M) hixe winteroverjassen 
- gewaarborgd zuiver scheemoi -

voor heren 
LODENS -> JAGERSMANTELS - GEKLEDE SHEnAHD MANTÖS 

- ENZ.... 

1.500FJ.995F 
Nu is het juiste ogenblik daar om uw wintermontels te kepen i 
Uw leis komt er driedubbel uit. Dit ibetekent kwaliieittkleding 
tegen fabriekspriis kopen... U spoort vele henderden 
f rofllcen 111 

Luxe wintervesten voor heren 
Nieuw model 3 / 4 montel gevoerd met exiro kwaliteit, syn
thetische pels, wild leder en Borg. In alle denkbare maten en 
modellen. Uiizonderliike knappe modellen voer de jeugd I I I ! 

»,1.500FJ.995F 

SUPER DISCOUNT 
VERKOOP TEGEN ECHTE 
FABRIEKSPRIJZEN! 

Ga dat maar zoeken... 
Die prijzen vindt U 
zelfs in Holland niet! 

10.000 
dames- en herenwintermantels 
• herenkostuums • borgvesten • 
sportvesten • blazers • broeken 
v a n a l l e r b e s t e k w a l i t e i t 
gaan nu tegen super discount 
fabrieksprijzen de deur uit! 

Profiteer vah jdeze 
uitzonderlijke eindejaarsverkoop 

U MOET NAAR NIEL! 
2000 luxe blazers voor heren 
• VAN ZWVER SOHEERWOL 

• A U £ DENKBARE MATEN 

• IN ZWART - BRUIN - BLAUW OF GRIJS 

NÜ 1.500 F 

1000 kwaliteits herenbroeken 
• VAN TERLENKA EN WOL 

• ALLE MATEN BESCHIKBAAR 

• IN TALRIJKE MODEKLEUREN 

NU 500 F » 750 F 
DIT IS DE MACHTIGSTE SUPER DISCOUNT VERKOOP 

VAN DAMES- EN HERENKLEDING DIE U OOIT GEZIEN HEBT! 
VOOR HET JAAREINDE WILLEN WIJ NOG RUIM 10.000 KLEDINGSTUKKEN 

VAN DE BESTE KWALITEIT BUNA GRATIS DE DEUR UIT! 

WEES ER BUI KOM NIET TE LAAT! 
/^,^tK<^ .«^.^.-rtA-^^^^-^^V- ^J-^r- ^ - V ^ 

500 LUXE DAMESWINTERMANTELS VAN ZUIVER SCHEERWOL 
• IN TALRIJKE MODEKLEUREN • MET ECHTE PELSKRAAG • MATEN VAN 40 TOT 52 

Nu tegen echte fabrieksprijzen: I . O U U i EN I . y y D I 
MEER DAN 2000 LUXE WINTERMANTELS VOOR DAMES IN VOORRAAD 111 

ZO'N KEUZE VINDT U NERGENS 111 

lOOden prachtige damesmantels 
In alle denkbore moten. Vier kleuren: donkergroen, 

marineblcHiw, donkerbruin en zWart. 

NU TEGEN DE ECHTE 

FABRIEKSPRIJS VAN 1.500 F 

Damesregenmantels 
VAN TERGAL GEVOERD MET EERSTE KWALITEIT WARME 

BORG IMITATIE PELS 

2.495 F NU 1.995 F 

5000 luxe herenkostuums 
• PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKING 

• NIEUWSTE MODELLEN VAN 'T JAAR 

• GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

NU 1.995F-2.500F 
3.250 F 

VOLLE REKKEN EN IN 

75 VERSCHILLENDE MA

TEN UIT TE KIEZEN 

RUIM 1.000 F BENEDEN DE VROEGERE PRIJZEN 

5000 sportvesten voor heren 
• IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN 

• VAN ALLEREERSTE KWALITEIT 

• AlLE GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

NU 1.000 F» 1.500 F 
OOK PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN VOOR DE JEUGD 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

CLMCtKTCHU t NUL 

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

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR • ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

P.S. BELANGRIJKE MEDEDELING : 

Alia kledingstukken van deze SUPER DISCOUNTVERKOOP zijn aangeduid met: 

o) witte label op de mouw met hun etkampri|i 

b) Mister M en Mister M de Luxe 

De verkoop van onze normale collecties heren-< en dameskleding gaat gewoon verder 

tegen hun normale verkoopprijzen. 

1 J l \ t ^ 
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BRUSSEL: 
\ 

lest voor geloofwcardigbeid van de irodilionelen 
Ook al viel de provinciale meeting 

voor Brabant in het midden van de 
week, toch is deze bijeenkomst geen 
«loordeweeks geval geworden. Integen-, 
deel ! Een zeer grote opkomst die de 
geestdriftige start van Hasselt onder
streepte. De ruime zaal van de Meli 
(Heyzel) was ruim volzet ? 

onze (broze) 
welvaart herdenken 

Volksvertegenwooiiber Vik Anciaux en se
nator Maurits Coppieters spraken er over 
de grote problemen van vandaag en morgen, 
over de nieuwe start van de volwassen partij 
die wij geworden zijn. Hoe kon het anders, 
of de olieboykot, schaarste en rantsoenering 
werden druk besproken op een ogenblik 
dat duidelijk bewezen wordt hoe broos onze 
welvaartstaat wel is. De grote verdeeldheid 
in het zgn. « verenigd Europa » wordt scherp 
onderlijnd en zeker het gebrek aan een dui
delijk energiebeleid en -onderzoek en toont 
wat ons land betreft de belangrijkheid van 
onze eigen steenkool 

Om het olieprobleem af te ronden klaagde 
spreker de kortzichtigheid van de Belgische 
regering aan, daar zij geen onmiddellijke 
oplossing heeft voor fiet nijpend brandstof
tekort dat nu reeds bejaarden, armen en 
grote gezinnen treft. 

Over de inflatie herhaalde Vik Anciaux het 
bekende VU-standpunt dat de regering geen 
ware anti-inflatiepolitiek voert en dat zij de 
belastingen naar de gemeenten verschuift 
wat hij bedrog en immoreel noemde. Als 
voor.naamste oplossing inzake dit vraagstuk 
stelde hij een drastische inkrimping van de 
overheidsuitgaven voor en een heropvoeding 
tot meer soberheid en zelfbeheersing van 
de konsument. 

ware staatshervor
ming maar geen 
eksperiment ! 

Wat de staatshervorming betreft werd nog 
eens duidelijk gesteld dat slechts een twee
ledig federalisme de enige en waarachtige 
oplossing is voor de Belgische ziekte en dat 
het kompromis van Ter Hulpen een decentra
lisatie onder voogdij is waarbij de macht 
geïnstitutionaliseerd wordt. De staatshervor
ming mag geen eksperiment zijn, maar een 
ware hervorming. Daarom ook zal de VU de 
splitsing blijven eisen van het arr. Brussel-
Halle-Vilvoorde en voor de Brusselse agglo
meratie eentalige kandidatenlijsten. Hij noem-
oe Brussel een test-case voor de geloofs-
waardigheid van de traditionele partijen. Zul
len de zgn. Rode Leeuwen zich laten opslor
pen door de BSPSB ? 

Tot de PVV zei de spreker dat wanneer zij 
een gesprek met de VU wil, best haar rela
ties met de frankofone broeders'achterwege 

De vergadering stelde het ten zeerste op 
prijs dat de VU haar radikaie politiek wenst 
verder te zetten en liet dit dan ook merken 
toen Anciaux herhaalde ^ t de CVP, arrondis
sement gesplitst of niet, de moed moet heb
ben gesplitste lijsten voor te dragen en een 
samengaan met de PSC, die voor een ruime 
Brusselse uitbreiding is, te negeren. 

gezin : bazis van 

onze volkskracht 
Senator coppieters mocht een werkelijke 

ovatie in ontvangst nemen na zijn, zoals 
steeds diep doorvoelde rede. Wij weten dat 
Coppieters Europa liefheeft. Hij haalde dan 
ook weer de woorden van Georges Bernanos 
aan, die reeds in 1933 zei voor Europa te 
willen getuigen op een ogenblik dat de an
deren het niet meer deden. Vandaag wenste 
de senator stil te staan op een ogenblik dat 
enkele heren van de grootmachten beslissen 
wat Europa doet of niet doet. Waar blijft in 
de diskussie de stem van Benelux, het wordt 
niet eens geraadpleegd I 

Toch moet het een Europa van de volkeren 
worden en geen van Engeland - Duitsland -
Frankrijk. ^ 

Onze senator plettte voor een Belgische 
buitenlanc^se politiek die ongebonden staat 
tegenover\ie machten zodat het met gezag 
opnieuw de echte beteken.s van de NAVO 
kan eisen. Hij kon begrip opbrengen vcsor de 
Palestijnse zaak en vroeg dat zowel « de 
grote Arabische broers » van de Palestiinen 
en Israël te zorgen 'voor een menselijke 
oplossing voor het Palestijnse volk. Verder 
trok hij de parallel met de' Vlaamse bevrij-
dingsstrijd en veroordeelde elke verdrukking 
waar en door wie ook. , 

Voor de regering had hij geen zachte woor
den ivm met haar onderwijspolitiek. Ze is 
doende zowel leerlingen als onderwijsper
soneel in vakjes van overtuiging op te delen, 
pleitte voor de gemeenteschool als instelling 
die het dichts bij de gemeenschap staat. 
Vroeg het publiek zich niet op sleeptouw te 
laten nemen door andere partijen die een 
kampagne voeren over de etische proble
men, r 

Geestdriftig verdedigde onze Wase senator 
tenslotte een verantwoord ouderschap en het 
gezin als basis van onze volkskracht. 

(m.v.l.) 

A - BON TE KINSHASA 
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(Argos) Kinshasa zal nog een tijdlang 
nadreunen van de . atoombom . die daar 
vrijdag 30 november tot ontploffing kwam. 
In een geruchtmakende toespraak tot zijn 
« uniforme • parlementariërs kondigde pre
sident Sese Seko Mobutu van Zaïre een 
reeks maatregelen aan die de totale « zaïrl-
sering » op ekonomisch vlak moet afronden. 
Voortaan ligt de l ^^ too f t . op ekonomlsche 
ontwikl<eling. < | i - i j c ^ ^ 

De reakties op die toespraak zijn zeer uit
eenlopend. De meeste kommentatoren gewa
gen van een historische beslissing, van een 
autentieke tweede revolutie. In een katwijl 
kende de Zaïrese hoofdstad weer de sfeer 
van 1960 toen verbitterde autochtonen amok 
maakten van Belgièch bezit. Tot een golf van 
xenofobie is het dit keer niet gekomen, maar 
een paar penetrante waarschuwingen zullen 
met zo gauw van de lucht zijn : biezondere 
rechtbanken worden opgericht om buiten
landers te berechten, die fraude plegen of 
« de nationale rijkdom plunderen » zoals de 
generaal de kapitalistische drijverijen boud-
weg omschrijft. Toch moeten de buitenlandse 
industriebazen niet onmiddellijk harakiri 
gaan plegen : buitenlandse eigenaars van 
boerderijen, plantages en immobiliënmaat-
schappijen (die hun eigendom aan Zaïre moe
ten afstaan) zal schadevergoeding worden 
uitbetaald. * 

Daar niet alle Belgen in Zaïre ontwikke
lingshelpers kunnen heten zal in bepaalde 
milieus van harde zakenlieden weer eens 
hoogspanning heersen. België is ni leveran
cier nr één van Zaïre, terwijl voormalig 
Kongo in de hiërarchie van onze eigen leve
ranciers een eervolle ^negende ^plaats be-

kleert Hetgeen niet impliceert dat de pre-
zident zijn Belgische handelspartner heeft 
ontzien. Sese Seko meent "Integendeel dat 
België Zaïre op schandelijke wijze blijft ex
ploiteren. Ter illustratie : uit een totaal van 
910 miljoen dollar In Canada geïnvesteerd 

•zou België een winstmarge van 100 miljoen 
8 fr halen, terwijl het op 400 miljoen dollar, 
belegd in Zaïre... een bonus van zowat zes 
miljard harde franken zou opstrijken. Sese 
Seko vindt die verhouding bepaald ongezond. 

De prezident had het trouwens niet alleen 
op de Belgen begrepen. Pakistani die zich 
in Kivu aan goud- en diamantsmokkel te bui
ten gaan, moeten het Zaïrese grondgebied 
verlaten of zich onverwijld in andere land
streken gaan vestigen. Eenzelfde maatfegel 
geldt voor de Portugezen die sinds nagenoeg 
een halve eeuw in het grensgebied met 
Angola bedrijvig zijn... Hierbij is te beden
ken dat buitenlandse ondernemingen aan die 
groepen vaak enorme leningen hebben toe
gestaan. Die zullen nu tot juttemis op beta
ling mogen wachten. 

Blijkbaar wil Mobutu ook de pozitie van 
het centraal gezag in het Zaïrese binnenland 
konsolideren. Hij overweegt maatregelen te
gen het massale uitzwermen van zijn agra
riërs naar de volgepropte steden. Hij meent 
dat die landarbeiders en boeren het leeuwe-
deel van zijn bevolking — de voordelen van 
de stad n- -n . genieten » en toch bij 
hun haarde _ jn moeten blijven. De grootste 
overwinning van Sesé Seko zou inderdaad 
hierin bestaan dat hij het lot van het boeren-
proletariaat kon verbeteren. Maar het zal niet 
gempi'keliik zün effi-iente autochtone be
drijfsleiders te vinden. 

Ofschoon de president ook op dit vlak met 
alle faktoren rekening houdt... : het mini
sterie van Landbouw zal jaarlijks de uitbe
taalde schadevergoeding kontroleren en er 
scherp op toezien dat de arbeiders voortref
felijke lonen uitbetaald krijgen. Eigenlijk zal 
men bezwaarlijk kunnen zeggen dat Mobutu 
zich van zijn presidentiële taak kwijt als een 
jantje van Leiden... 

ibramco voor de 

beneluxraad 

Vrijdag 30 september verga
derde de Interparlementaire Be
neluxraad. Aan de orde stond 
o.m. het vraagstuk van de hin
derende bedrijven in grensge
bieden m.a.w. de vestiging van 
IBRAMCO te Ternaaien. Een ge
deelte van de Waalse vertegen
woordigers trachtte deze be
spreking te beletten maar de 
meerderheid verwierp zulks. 

Senator Van Haegendoren 
zegde de Nederlanders de steun 
van de Vlamingen toe tegen de 
aanslag op het milieu in Neder
lands Limburg. 

HANSTEREHD 
EN 

AUTOLOOS 

De Belgen hamsteren weer. Nee, nog geen petro
leum, maar dat komt nog wel de dag dat de geruck. 
ten over benzme- en olierantsoenermg sterker 
worden. Want met die autoloze zondagen is het 
ook dat riiet en als we straks onze invoer met 
JO % zullen verminderd zien, zullen de onwijze 
en met-vooruitziende mannen van de Wetstraat 
wat anders moeten bedenken dan snelheidsbeper
king en autoloze zondagen. Want de produktle 

dreigt m het gedrang te komen als we steeds min
der olie krijgen. Hoewel een drastische produktie-
daling wel het spook van de inflatie zou verdrijven 
die de regering Leburton trouwens met zeer weinig 
overtuiging heeft bestreden, als we niet mogen 
zeggen, dat ze deze inflatie zelf In de hand werkte 

Er wordt dus gehamsterd : lucifers en suiker 
daarmee begon het, daarna kwam de fijne olie aan 
de beurt. We houden van ons volk, dat niet dwazer 
IS dan andere volken, maar je staat toch met je 
mond vo tanden als je een zwaar met flessen 
' fiine olie s, [of het olijf- of maisolie was, durven 
we met zeggen) beladen huisvrouw vol overtuiging 
hoort zeggen . Met die ollekrisis heb ik maar best 
twintig flessen ingedaan, waarmee zal ik anders 
mayonnaise maken n..^ / 

Qe vierde macht heeft schoon te schrijven dat 
er enorme voorraden voedingswaren zijn zo ver 
reikt haar macht niet om de huisvrouwen van ham
steren te weerhouden De vieede macht kan een 
minister en zelfs een regering doen struikelen 
een huisvrouw overtuigen kan ze niet. Zo defileren 
in de weekdagen onze draagsters tussen winkel 
en voorraadkamer (waar misschien nog Suez-krisis-
suiker staat) en rijdt de heer des huizes zijn ega 
rond van het ene warenhuis naar het andere . want 
wat ze hier niet hebben zullen ze ginder wel heb
ben... .. En zo vefbrandt er zaterdags meer benzine 
dan vroeger... 

Speelt bij het hamsteren het moederinstinkt bii 
de autorijders wordt de door feministen graag geci-
teeroe wijsheid vaak bewaarheid . Hoe oud een 
man ook wordt, ergens blijft hij een knaap .. Zodus 
stonden vorige zondagavond honderden auto-min

naars te trappelen in de sneeuw voor hun garage 
van ongeduld (en van de koude voeten) om klokke-
slag acht uur de auto In te wippen en weg te 
rijden, zomaar. De meesten hadden het vehikel al 
opgewarmd. Op slag was de stille, witte winter-
lucht vol gebrom en gegier, uitgenomen in het 
Antwerpse, waar de vriezeman de wegen in glim
mende glijbanen had "veranderd. Wat niet heeft 
belet dat er elders, waar de gladheid slechts spo
radisch (en des te gevaarlijker) was sllppartijen 
en botsingen bij de vleet veroorzaakte 

Veel heeft HORECA (nog zon modern monster
woord) er met bij gewonnen, want het weer was 
te slecht. Het besluit de autoloosheid met zeven 
uur te verkorten was een pleister op een hóüten 
been En het was trouwens gedeelteli;k qe'msplreerd 
om restaurant-matuvus uit het Brusselse gelegen
heid ie geven te gaan schransen zoals ze elke zon
dagavond doen (en zoals ze in de zomer de auto
strade Brussel-Kust voor hen alleen moeten heb
ben). 

De plotse winter en de plotse bezuinigingen zijn 
in onze welvaartwereld, waar zoveel verkwist wordt 
(met alleen benzine wordt nodeloos verreden hoe
veel brood wordt er bvb. niet weqaegooid. in hoe
veelheden waar hongerende Indiërs en Ethiopièrs 
luid schreeuwend van opluchting zouden op afstor
men) hard aangekomen. 

Of de autoloze dagen het Westen tot bezinning 
zullen aanzetten en tot minder verkwisting valt 
at te wachten. Een goed teken Is de verhoogde 
kulturele belangstelling : musea, biblloteken en 
teaters pronken met fluks gestegen bezoekersclj-

fers Sommigen hebben voor het eerst ervaren wat 
echte land^Ujk rust en stilte is. Anderen hebben 
de broosheid van de welvaart gekonstateerd. Hoog 
torende technokraten zien misschien vandaag in, 
dat ze toch wat te vroeg de kolenproduktie hebben 
afgeremd of te weinig naar andere energiebronnen 
hebben uitgekeken. Ministers, die het altijd beter 
weten, staan nu met de mond vol tanden en zijn 
alleen nog in staat tot een smeekbede, bestemd 
voor de Arabische machtshebbers, waarvan de 
naar hier ingeweken onderdanen — gastarbeiders 
genoemd — met minachting worden behandeld, 
niet alleen door ministers trouwens. 
En om een niet zo ernstig bedoeld kursiefje ernstig 
te eindigen : de oliekrisis zal een einde maken aan 
de onvoorwaardelijke steun van het Westen aan 
Israel. Deze steun was begrijpelijk in het begin, 
maar is niet langer te verdedigen waar toch dé 
Israëlische politiek duidelijk op verovering en an
nexatie van Arabisch gebied is gericht. Ook het 
trauma van de niet-vervulde plicht tot hulp aan het 
vervolgde Joodse volk tijdens de tweede wereld
oorlog, werkte deze onvoorwaardelijke steun van 
het Westen in de hand. Het is toch geweten dat 
de Geallieerden herhaaldelijk in de gelegenheid 
waren talloze Joden van uitroeiing te redden, doch 
deze mogelijkheden ongebruikt lieten voorbijgaan. 
Zoiets verwekt gewetenswroeging en., tast de 
obiektiviteit aan. Israël veilige grenzen waarborgen 
dat kan iedereen bijtreden, thans ook de meeste 
Arabische staten, maar het Israëlisch imoerialisme 
goedkeuren, dat gaat niet meer. Vooral niet sinds 
de Arabische oliekraan het Westen tot de harde 
werkelijkheid wakker schuldt. alias 
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DE SLUWHEID 
VAN 
MINISTER 
DE SAEGER 

De benadering van de figuur van minister De Saeger is niet zo gê m̂ak-
l<elijl<. Hij Is een man die met grote vooringenomenheid en zonder enige 
luisterbereidheid zijn wil doordrukt. Hij geeft daarbij de indruk de parle
mentariërs een goede voorlichting te verstrekken, terwijl hij hen in feite 
bij iedere kommissievergadering met dokumenten overstelpt. Aldus ver
vaagt zijn objekt en hult hij het in een nevelachtige geheimzinnigheid. 
Zo spekuleert hij op de makheid van zijn volgzame meerderheid en kan 
hij zijn begroting en wetsontwerpen met gemak laten aanvaarden. 

Tijdens de openbare vergadering .neemt hij ijverig nota van de gestelde 
vragen. Hij globaliseert ze en hult zijn antwoorden in een mooi kleedje, 
daarbij zeggend dat hij niet In detail op alles kan antwoorden. In werke
lijkheid gaat hij netelige vragen uit de weg en presenteert alleen facetten 
waarover iedereen akkoord kan gaan. Dat is alweer gebleken bij de jongste 
begroting van zijn departement. 

Argeloos als een duif stelde hij dat de maatschappij allerlei kollektieve 
voorzieningen moet aanvaarden ; vaak ongehuwde moeders die ook als ze 
niet Ingeschakeld zijn In de maatschappelijke zekerheid rechten op kinder
bijslagen, zelfs verhoogde moet krijgen. Er moet een andere mentaliteit 
groeien tegenover de ongehuwde moeders en hij deed daarvoor een 
warme oproep. Of hij hierbij dacht aan de vroeger door katholieke Instel
lingen uitgestoten ongehuwde moeders, zegde hij niet, doch dit werd hem 
door de Volksunie vlug voor de voeten gegooid. 

Verder gaf hij af en toe nijdige prikken op opwerpingen van de oppo
sitie en beweerde dat hij zelfs niet luisterde naar wat men hem voor de 
voeten gooide. Dit Is de machtsmens ten voeten uit. 

held van herteginnedal 

Ook de held van Herteginnedal kwam weer naar boven wanneer hij 
moest antwoorden op de opmerking van VU-senlator Bob Maes oVer de 
benoemingen in de klinieken van de KOO te Brussel, waar hij enkele 
tientallen Vlaamse geneesheren deed benoemen, doch ten prijze eveneens 
van enkele tiefritallen Franstallgen die bulten het kader werden benoemd. 
Dat was niet erg, zo beweerde de minister, want deze laatsten waren toch 
stagiairs. Op die manier geraken we er nooit, hoewel de taalwet al 10 jaar 
oud is. Beschamend gewoon ! Zo ziet men tot wat de buitengewone 
maatregelen ons leiden. 

sarlcasme, negeren, enormiteiten... 

Aan senator Coppieters die zelfs zo vriendelijk was de minister te 
verwittigen niet aanwezig te kunnen blijven, antwoordde hij dat zijn 
beschouwingen van filosofische aard waren. 

Senator Van In kreeg eveneens, ofwel geen antwoord, ofwel een ant
woord dat niet veel om het lijf had. 

Senator Vandezande die nochtans een hele reeks vragen stelde, werd 
gewoon genegeerd, tenzij in verband met de dopingbesluiten, omdat toe
vallig een PVV-er eveneens die vraag had gesteld. De minister zei enkel 
dat hij het betreurde dat er geen eensgezindheid was in de Natfonale 
Kommissie, opgericht met dat doel. De sportbeoefenaars weten nu dat 
zij nog jaren in de onzekerheid zullen blijven over wat geoorloofd is of 
niet. En ondertussen kan men rustig ^i jn gezondheid door stimulerende 
middelen blijven aftakelen, hoewel de wetgever het in 1965 anders heeft 
gewild. 

Geen sprake over öe improvisatie waaraan het departement van Volks
gezondheid zich bezondigt in de sektoren der preventieve geneeskunde 
ö.m. de gehandikaptenzorg, de gewestelijke kommissies tot bestrijding 
van de tuberkulose en de overlapping met de nationale werken tot 
bestrijding van de tuberkulose, de afwezigheid van Vlaamse geneesheren-
specialisten die werken voor de gerechtelijk geneeskundige dienst, het 
uitblijven van de uitvoeringsbesluiten van de wetten Hulpiau met betrek
king tot de mededeling van inlichtingen en dossiers ; binnen het kader 
van de preventieve geneeskunde en tussen de preventieve en de kreatieve 
geneeskunde (hier zei de minister zelfs dat de besluiten, hoewel ze in 
ontwerp bestaan, waarschijnlijk wel voorbijgestreefd zouden zijn, niet 
wetende wat hun Inhoud Is en het feit dat ze steunen op de wetten 
Hulpiau, die dan eveneens voorbijgestreefd zijn, terwijl de minister er 
nochtans hoog mee oploopt. Van kennis en goed beheer gesproken !). 

geen woord 

Geen woord over de reeds In februari '73 beloofde cirkujaire.over het 
medisch schooltoezicht, over het inwerkingtreden van het reeds 2 jaren 
gepubliceerde besluit over de erkenning van de geneesheren-specialisten, 
over het ontbreken van kontrole op de aanwezigheid van hormonen In het 
vlees, bestemd voor binnenlands verbruik, terwijl vlees dat bestemd Is 
voor de uitvoer, gekontroleerd wordt, over de bedoelingen van de minister 
met betrekking tot het taalevenwicht In het Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie. 

Geen woord over de representativiteit van VOS als vereniging in aan
merking komend voor benoeming in de Raden van Bestuur in de Oorlogs-
werken (NWOS en NWOl). Ze weten ook dat de Vlaamse frontsoldaten 
en oudstrijders van de oorlog 1940-'45 zelfs niet op minister De Saeger 
moeten rekenen. Of zou hij toch zijn Vlaams blazoen willen oppoetsen ? 

Geen woord over de valsheid van de gegevens die gediend hebben 
voor het opstellen van de taalkaders In het Ministerie van Volksgezond
heid. Zo wordt voor de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst een verhou
ding 25 N tegen 75 F aangenomen, terwijl voor andere medische diensten 
(medisch schooltoezicht, sociaal-medische Rijksdienst en medisch school
toezicht) slechts een verhouding van 55 N tegen 45 F werd aanvaard, 
hoewel de cijfers voor de Nederlandstaligen veel gunstiger zijn. Noch
tans had senator Vandezande hem reeds verleden jaar verwittigd over de 
valsheid der cijfers. Zijn houding is dan blijkbaar een nawerking van 
Hertoginnedal. 

De minister zou dus beter niet aan mooipraterij doen, doch de regels 
van de demokratie eerbiedigen en antwoorden op de hem gestelde vragen. 
Meer wordt van hem niet verlangd ! 

••sM 

geknoei met 
het dekreet... 

(VH) Het is geen geheim dat 
sommige fiere CVP-ers er ak
koord mede gaan toe te geven 
aan de eis tot uitholling van het 
Dekreet op de sociale betrekkin
gen in de bedrijven en zulks bij 
wijze van kompromis tussen 
Franstalige en Nederlandstalige 
ministers. 

De Franstallgen zijn er vooral 
bekommerd om dat de Frans-
sprekende kaderleden in de gro
te ondernemingen in het arr. 
Hal!e-Vilvovorde hun kolonialis
me verder zouden kunnen dopt' 
zetten. 

Het hoeft niet gezegd te wor
den dat het de bondgenoten van 
de heer Van den Èoeynai^s zijn, 
nl. de Vlaamse CVP-ers uit het 
arri" Halle-Vilvoorde, die het 
sterkst ageren om een zgn. soe
pele toepassing van het Dekreet 
in de Brusselse omgeving te be
komen en zulks via rechtstreek
se onderrichtingen van minister 
Glinne. 

...dank zij de 
brusselse cvp 

De Vlamingen menen mis
schien ten onrechte dat zij mi
nister Glinne als zondebok moe
ten beschouwen. De man is wel
iswaar tegen gevallen maar staat 
tussen hamer en aanbeeld en 
hamer en aambeeld waren niet 
noodzakelijk Vlaanderen en Wal
lonië maar wellicht nog veel 
meer de toegeeflijkheid van de 
Brusselse CVP en de meer stug
ge houding van de Vlaamse so
cialisten en Vlaamse CVP-ers 
buiten Brussel. 

Laten wij nooit vergeten dat 
de Vlaamse CVP te Brussel bij 

de jongste gemeenteverkiezin
gen de bondgenoot waren van 
de heer Van den Boeynants en 
het programma Van den Boey
nants tot uitbreiding van de 
Brusselse olievlek onderschre
ven. 

pyy voor 
federalisme 

amnestie ? en 
Sommige kranten schrijven 

over een samengaan, ja zelfs 
over een samensmelting van de 
VU r-et de PVV. 

Men kan zich de vraag stellen 
hoe het mogelijk is zulke kwak
kels op te laten. 

Ziet men de PVV zich al uit
spreken voor federalisme en 
voor amnestie en een meer so
ciale koers gaan varen ? 

Zo de PVV dit alles zou doen 
dan zou er inderdaad over een 
vorm van samenwerking kun
nen worden gepraat. Zoals in 
zulk geval dê  VU ook met de 
CVP en de BSP zou kunnen pra
ten. 

Maar zulke mirakels zijn nog 
niet van deze tijd... 

ocharme... 
Onder de titel « Hlstoire d'un 

timbre » is de Soir deze dagen 
gestruikeld ov'er de uitgave van 
een volwaardige VTB-postzegel 
door de PTT. 

De zaak zit zo in mekaar : de 
regie heeft ook een zegel uitge
geven n.a.v. de vijftigste verja
ring van de radio, die volgens 
de Soir het eerst in het Frans ̂  
uitzond. Omdat op dit zegel niet 
de prioriteit aan het Frans doch 
aan het Nederlands werd gege
ven ziet de Soir daarin het zo
veelste bewijs van de Vlaamse 
wil, België een Nederlandstalig 

imago op te dringen... hoewel 
het hier ging om de stipte toe
passing van de taalbeurtrol. 

Er is echter volgens de Soir 
nog een veel erger « misdrijf » : 
de radioherdenkmgszegei heeft 
slechts een frankeerwa&rde van 
4 fr. terwijl — oh Vlaamse 
snodaards — het VTB-postzegel 
de volle frankeerwaarde van 
5 fr. heeft. 

Lees en savoureer het besluit 
van r'it « grote Brusselse blad »: 
« Een kleinigheid zal men zeg
gen, maar het is precies met 
kleinigheden van die aard dat 
het Vlaams imperialisme de hand 
legt op alle sektoren van het 
openbaar leven ». 

En met zulke kinderachtighe-
den houden les Bruxellois en 
hun opiniemakers zich in een 
krisistijd bezig !... 

slavenhandel 
Het leuren met gastarbeiders 

in West-Europa werd reeds te
recht een moderne vorm van 
slavenhandel genoemd. En dat 
geldt de wettelijk toegelaten 
immigranten. Maar wat te zeg
gen over de illegale inwijking 
van Turken, Indiërs, Pakistani, 
Zuidslaven e.a., inwijking die op 
een mensonwaardige mensen
smokkel neerkomt. Uit een rap
port van de Evangelische Kerk 
blijkt dat alleen al in West-
Duitsland 250.000 vreemde ar
beiders illegaal in het land ver
blijven, die onderbetaald wor
den, in ellendige voorwaarden 
behuisd zijn en in de bestendige 
vrees voor ontdekking en uit
wijzing leven. Ca. duizend 
« agentschappen » houden zich 
met deze mensensmokkel bezig, 
die vooral langs sluikwegen in 

, Italië en Spanje bedreven wordt. 
Sommige « bestellingen » be
treffen 100 tot 200 man, die dan 
verstopt in vrachtwagens tus

sen de lading, of zelfs in kof
fers samengeperst worden. Ook 
in ons land bestaat een derge
lijke mensenhandel, vaak tussen 
Engeland en België, in even 
weerzinkkende omstandigheden. 

verbetjsring 
in brusselse 
peutertuinen 
PEUTERTUINEN 

Gaan we t^ "Brussel achteruit 
in het Lager Onderwijs door de 
beruchte vrijheid van het ge
zinshoofd (lees taaldwang) dan 
blijkt het toch een feit dat meer 
en goed verzorgde Vlaamse 
scholen Vlaamse kinderen van 
de verfransing redden. 

Dit gebeurt zeker reeds in ze
kere mate in de kinderbewaar
plaatsen en peutertuinen waar
van er in 1972 heel wat bijkwa
men voor Vlaamse kinderen. 

Waar het % in de peutertui
nen 69 F - 31 N is zijn we er 
nog niet inzake kinderdagverblij
ven waar de verhouding 92 F is 
tegen 8 N. 

Op vraag 22 van 7-11-73 van 
senator Jorissen antwoordde 
minister De Saeger immers als 
volgt : 
Kinderbewaarptaatsen : 
1971 : 3797 F - 200 N. 

1972 : 4262 F - 383 N. 
Peutertuinen : 

1971 : 1586 F 

1972 ^ 1848 F 

425 N. 

854 N. 

Op basis van. deze cijfers 
heeft Wim Jorissen een nieuwe 
parlementaire vraag gesteld aan 
minister De Saeger. Onze sena
tor wijst op het onlogische in de 
twee cijfers en zegt dat de oor
zaak ligt in een tekort aan kin
derdagverblijven met Nederlands 
als voertaal. Hij vraagt of de 
minister het ontstaan van nieu
we kinderdagverblijven niet in 
de hand kan werken ? 

^ 

In acht Vlaamse steden trok za
terdag Sinterklaas, vergezeld van 
zijn trouwe zwarte knecht, op Am-
nestietocht. Te Antwerpen vaandel-
de hi'i gedurende twee uur In de 
omgeving van een grootwarenhuis 
in de middenstad en deelde er met 
gulle hand pamfletten rond, waarop 
de eis tot onmiddellijke amnestie 
in België werd uitgedrukt. 

De aktie was een organizatie van 
de Amnestie-werkgroep, hierbij ge
steund door haast alle Vlaams-na-
tionale verenigingen. Uit de pam
flettekst lichten we volgende para-

Blijft België het haatdragendste 
\land ier wereld ? 

Als meestbekende bisschop, sluit 
Sint Niklaas zich velledig aan bij 
de oproep van mgr. Heuschen en 
van alle Belgische bisschoppen, 
alsook bij de Amnestievoorstellen 
van CVP en VU, om de haat te ver
drijven, en eindelijk toe te geven 
aan de rechtmatige Vlaamse eis : 
Amnestie nu ! 

^ 

INCIYIEKENVRETERS STELLEN NOG STEEDS DE WET 
Met onvermoeibare t regelmatig

heid blijven de zgn. vaderlandslie
vende verenigingen nieuwe voorde
len en uitbreidingen van bestaande 
voordelen of vergoedingen eisen. 
Elke regering gaat er vrij gerede
lijk op In. De laatste regeringspro
gramma's bevatten onveranderlijk 
een paragraaf of een hoofdstuk 
daaraan gewijd. 

Op dinsdag 6 november lag In de 
Senaatskommissie voor de Lands
verdediging een dergelijk wetsvoor
stel ter besprekihg. Voor eenmaal 
was het ingediend door... dr Van 
Haegendoren en enkele andere VU-
senatoren : wel vanuit een onver
wachte hoek. Zoals men kon ver
wachten was het er hen niet om 
te doen, de dank van het Belgische 
vaderland aan zijn konformistische 
zonen opnieuw te verzilveren, doch 
een stuk onrecht te herstellen dat, 
weer eens, op de repressie terug
gaat. 

Het ging slechts om een kleinig
heid : de herziening van een 
« krijgsgevangenenkaart ». De in
diener had zijn voorstel nog inge
perkt en bijria onaanvechtbaar ge
maakt door het te amenderen in 

deze zin : « op voorwaarde dat de 
betrokkenen niet veroordeeld wer
den of intussen in al hun rechten 
hersteld werden ». 

Het is interessant, te vernemen 
wat minister Van den Boeynants 
daarop, bij monde van zijn kabi
netschef, te zeggen had. Vooreerst 
had hij een technisch bezwaar te
gen de tekst. Deze kon inderdaad 
verbeterd worden ; maar dat stel
de de minister natuurlijk niet voor! 

Verder aanvaardde hij niet dat 
de beoordeling van het « goed ge
drag 1 der krijgsgevangenen licht
vaardig zou geweest zijn. Uit het 
feit dat van alle 170 000 krijgsge
vangenen een dossier werd aange
legd en dat slechts aan 2.640 onder 
hen de kaart geweigerd werd 
meende hij te mogen besluiten dat 
er met gematigdneid opgetreden 
werd. 

Hij weidde uit over bepaalde 
vormen van « slecht gedrag » bin
nen de kampen. Dan wanneer het 
wetsvoorstel het alleen op die wei
geringen gemunt had die aan « on
belangrijke feiten van kollabora-
tie •• te wijten zijn. 

Even hardhorig werd betoogd, dat 
het wetsvoorstel onberispelijke 

•e-i. • . 

burgers op dezelfde voet stelt als 
« onwaardigen ». Is men « onwaar
dig » wanneer meTT niet eens ver
oordeeld werd door een repressie 
die een half miljoen dossiers aan
legde ? 

Tenslotte, en dit werd naar voren 
gebracht als een zwaar argument, 
zou zulke gelijkstelling onvoorzien
bare gevolgen meebrengen voor 
andere « statuten van nationale er
kentelijkheid ». Zulks kan alleen 
gebeuren fn samenwerking met de 
regering en de vadeilandslievende 
verenigingen. Welnu, dit is op voor
hand uitgesloten want, aldus de 
kabinetschef, « deze verenigingen 
staan biezonder allergisch tegen
over dergelijke voorstellen». M.a.w. 
deze gekende inciviekenvretende 
patriotten stellen in zulke zaken 
nog altijd de wet. 

De reaktie van de meerderheid 
(de oppositie-partner beperkte zich 
tot een informatieve vraag) k«n 
men niet beter betitelen dan « zo
als verwacht ». De liberalen her
haalden dat zij humanitaire herzie
ningen niet afwijzen op voorwaar
de dat deze individueel zijn, met 
algemeen. Anders gezegd •: zij 
willen van geen « politieke J> rege

ling horen, die immers dp toege
ving zou insluiten dat bepaalde 
gedragingen minder inciviek waren 
en bepaalde beteugelingen piinder 
gerechtvaardig^l dan tot nu toe of
ficieel werd beweerd. 

De socialisten steunden hun af
wijzende houding vooral op soli
dariteit met de vaderlandslievende 
verenigingen. Van enige « socia
listische » visie op de zaak was er 
zoals steeds geen sprake. 

En de CVP ? De Vlamingen onder 
heri legden veel begrip aan den 
dag maar... stemden tegen. De 
Walen zetten de klaarblijkend val
se argumenten van de minister nog 
eens dik m de verf. Zij wonden 
zich ook op omdat « zulk soort 
wetsvoorstellen », steeds komende 
van Vlaamse zijde, de Indruk wek
ken dat de Vlamingen meer getrof
fen werden dan de Walen en dat 
deze laatsten hartelozer zouden 
zijn. 

in elk geval harteloos genoeg 
om het wetsvoorstel te verwer
pen. 

Samen met alle andere leden 
van de meerderheid, en met mede
werking «van het' Rassemblement 
Wallon. 
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kumulverbod 
en 
leeftijdsgrens 

De partij, waar de meeste ku-
muls bloeien, de BSP zal daar 
iets aan doen op een verlengd 
kongres, te houden te Leuven 
op 15 december a.s. Het zou 
met gesloten deuren gehouden 
worden omdat de pers op het 
vorig kongres (6 oktober j l) ge
tuige was van minder fraaie ta
ferelen en die taferelen van 
twistende partijgenoten wereld
kundig had gemaakt. 

Te Leuven zal in ieder geval 
de leeftijdsgrens op 65 jaar 
voor bepaalde mandaten ge
bracht worden, behoudens bij
zondere gevallen, die bij een 
kongresmeerderheid van twee 
derden moeten toegestaan wor
den. Wat de kumuls betreft : 
het kongres zou deze van man
datarissen met de priv«-sektor 
verbieden doch de kumuls met 
funktles in socialistische ven
nootschappen en interkommu-
nales niet verbieden ! Als men 
nu weet dat precies de socia
listen uitmunten in het kumu-
leren van politieke, mutualistl-
sche, sindikale en Intergemeen
telijke mandaten, dan weten we 
bij voorbaat dat er op dit vlak 

niet veel zal veranderen. Voor 
als na zullen de bonzen van de 
Staatsbehoudende even ijverig 
en gulzig als vroeger het manna 
onder mekaar verdelen. 

ze doet het... 
De PSC, Waalse zusterpartij 

van de CVP, zou men beter « de 
Waals^ schoonmoeder van de 
CVP » noemen. Want ze heeft 
het voor het zeggen m het kris-
ten-demokratisch huishouden : 
met nog niet half zoveel parle
mentszetels als de CVP heeft 
ze 5 ministers en staatssekre-
tarissen tegenover 7 voor de 
CVP. In het kernkabinet — waar 
nu uitsluitend Frans wordt ge
sproken ondanks de « Vlamin
gen » Tindemans, Declercq en 
nog een paar helden — telt de 
PSC evenveel ministers als de 
CVP. Ook elektoraal is de PSC 
oververtegenwoordigd : in Lux
emburg heeft ze maar 15.000 
stemmen nodig voor een zetel, 
terwijl de liberalen met 30.000 
stemmen een zetel halen en de 
BSP daarvoor 25.960 stemmen 
nodig heeft. De CVP heeft 24 
duizend stemmen nodig voor 1 
kamerzetel, de PSC 21.000. Met 
65 % der stemmen haalt de 
CVP 62% van de zetels, de 
PSC doet dat met resp. 22 en 

23 %. Ze heeft met eens zoveel 
mandaten als de VU en toch 
stelt ze zich als een grote partij 
aan, met een gedwee CVP in 
haar kieltjeszorg. Als je Not-
homb en Martens ziet en hoort 
dan zie je de baas en de knecht. 
Niet de CVP doet het maar de 
PSC. Als een opgeblazen kik
ker, maar dat ziet de CVP dan 
weer niet. 

rassenhaat 
Bruxelles stelt zich hatelijk 

aan tegenover de Vlamingen. Te 
Molenbeek schold de kassier
ster van ^en badinrichting een 
Vlaams meisje uit voor al wat 
lelijk was omdat het kind geen 
Frans sprak. Een ander Vlaams 
meisjes, dat een ijsje at, stoot
te de furie het Ijsje in het ge
zicht maar het kind kon zich 
nog tijdig achteruittrekken. 
Voordien had de lerares nog 
een twistgesprek met de dolle 
kassierster over de noodzake
lijke tweetaligheid in het Brus
selse. 

Deze drie incidenten werden 
aan de direktie van de badin
richting gemeld. Ze tiperen de 
mentaliteit van sommige Frans
talige Brusselaars : arrogant en 
histerisch anti-Vlaams. Zoals die 

halve gare frankofoon die enke
le tijd geleden twee van onze 
bloedeigen redakteurs de huid 
volschold omdat ze te Brussel 
op de hoek van de Drukpers
straat onder mekaar Nederlands 
spraken .. 

Dat Is Bruxelles anno 1973... 

'het gaat slecht 
BIJ de PLP — niet te Brussel 

waar er meerdere liberale par
tijtjes zijn — maar bij de 
Waalse liberalen Niet alleen 
vinden ze moeilijk een opvolger 
als partijvoorzitter van Jeune-
homme, voorzitter geworden 
van de Waalse Kultuurraad, 
maar de kloof tussen leiding 
en basis wordt alsmaar groter. 
De PLP krijgt geen twintig man 
meer bijeen voor vergaderingen 
waarop o.a. nochtans een der 
twee kandidaten voor het partij
voorzitterschap spreekt (Ha-
notte uit Bergen en Damseaux 
uit Verviers). Dan zijn onze 
meetings en vergaderingen 
bruisende feesten tegenover 
deze blauwe begrafenisbijeen
komsten. Straks slaagt de PLP 
er niet in, een partijvoorzitter 
te kiezen. En zeggen dat deze 
bloedarmoedige en futloze par
tij ook regeringspartij Is en mi
nisters levert... 

FDf-viktoriekraaiers dagen brusselse onderdonen uit 
We hadden ons voorgenomen 

een tijdje met geen woord meer te 
reppen over de handel en wandei 
van de Brusselse agglomeratie-
raad, omdat die frankofonen, in een 
laatste machtsroes, slechts onbe
nullige dingen presteren 

Maar we zijn snel van mening 
veranderd Die heren tonen inder
daad van dag tot dag op voorbeel
dige wijze hoe de volksvijandige 
kapitaalsmajoors de Belgische wet
ten en de politieke moraal aan hun 
voeten lappen 

De frankofone meerderheid van 
de hoofdstedelijke raad werd op de 
laatste bijeenkomst ingespannen 
om een ongunstig advies uit te 
biengen over de inplanting van de 
Smt-Aloysius-fakuiteiten te Koekel-
beig Hun spitsbroeders, die zich 
aanstellen in het betrokken ge
meentebestuur, moesten reeds 
vroeger inbinden Zij kwamen zo
waar aandraven met het argument 
dat op de plaats van de universi

taire kampus een sociale wijk uit 
de grond zou rijzen die onderdak 
moest verschaffen aan 600 men
sen 

Als men de heren goedgelovig 
zou volgen, dan werkt de inplan
ting van de handelshogeschool in 
het nadeel van de plaatselijke be
volking. Het tegendeel is waar ; 
dat hebben de ministers voor eén 
keer wel ingezien 

De FDF-ers Wijven immers het 
antwoord schuldig op de vraag van 
senator Lode Claes, waarom de-
verlaten chokoladefabriek aan de 
overkant van het bekende Simonet-
plein geen plaats zou kunnen rui
men voor de voorgehouden sociale 
bouwpolitiek van de bewindslie
den van Koekelberg Het is er het 
gemeentebestuur immers om te 
doen de stimulans, die de Vlaamse 
hogeschool geeft aan het plaatse
lijk verenigingsleven, ongedaan te 
maken. 

Of de sociaal-misdeelden ook in 
Koekelberg een volwaardig onder

dak hebben, zal wel de slaap van 
het frankofone gemeentebestuur 
met verhinderen. 

Maar, alle argumenten zijn goed 
om de suksesrijke ontplooiing van 
de Nederlandse kultuurgemeen-
schap te Brussel tegen te werken. 

Gelukkig moeten we met te 
zwaar tillen aan de zogenaamde ad
viezen die de Brusselse agglome-
ratieraad goedkeurt, telkens als het 
stemmen van stupiede moties nog 
wat tijd overlaat Het pleit inder
daad niet voor de kwaliteit en de 
ernst van hun' werk als de schepe
nen van de agglomeratieraad- zelfs 
een waarschuwende vinger moeten 
inkasseren van de kumulzieke mi
nister Cudell van Brusselse Zaken 
en andere ontwikkelingsgebieden» 
betreffende de voltooiing van de 
kleine ring te Brussel 

Op een pertinente wijze geven 
Lagasse en zijn aanhangers immers 
blijk van een groteske onkunde op 
het gebied van beleidvoering 

ZIJ getuigen alleen maar van een 
ongebreidelde pretentie die steeds 
mindor femgonoten voor ernst ne
men. ' 

Trouwens, de onrechtmatig-ver-
kozen Brusselse macbtvoerders 
steken het niet onder stoelen of 
banken dat zij hun werk te zwaar 
opnemen. De jongste vergadering 
van de Brusselse agglomeratieraad 
werd vroegtijdig geschorst, omdat 
de FDF-viktoriekraaiers de verkie
zingsoverwinning wilden vieren van 
21 november vorig jaar. , 

Die receptie, die duidelijk 'n ge
moedelijk onderonsje van het FOF 
was op de kosten van de Brusselse 
onderdanen kan er slechts toe bij
dragen dat de laatste Vlamingen en 
Walen, die nog enig geloof hechten 
aan de goede bedoelingen' van de 
Brusselse frankofone politici, gaan 
denken aan een afrekening met 
het Brusselse kapitalistisch en pa
ternalistisch gezag 

bart 

BLIK OP DE NEDERLANSTAÜGE PERS 
Nu de Kultuurraad officieel be

krachtigde dat « Vlaams » als term 
moet vervangen worden door « Ne
derlands » waar het taal en kui
tuur betreft, zullen we ons daar 
maar dadelijk geestdriftig bij aan
sluiten door deze blik in de Neder
landstalige kranten te laten ver
trekken uit het Noorden. Nog een 
nababbeltje over het VU-kongres. 
En die VU reed deze week door de 
hoofdartikelsruimte als nooit te vo
ren. Ze stond in het « Centrum » 
van de belangstelling-. 

de nieuwe iinie 

Oit Noordnederlands weekblad 
maakt blijkbaar ook niet veel on
derscheid meer tussen Noord en 
Zuid. Op dezelfde bladzijde waar 
drie rijksnederlandse partijen hun 
kongres besproken zagen kreeg het 
VU-kongres omzeggens gelijke 
ruimte. 

Er IS nog een ding waarover de 
Volksunie het eens is • de moge
lijkheid tot regeringsdeelneming 
gaat ze met langer uit de weg Dat 
de sterk naar een louter Belgisch 
etalisme neigende socialisten daar
bij voorlopig met in aanmerking ko
men als partner, werd zaterdag wel 
duidelijk De banbliksems, die de 
socialistische partijkrant . Volks
gazet » dagelijks over de Vlaams-
nationale partij afvuurt, zouden dat 
trouwens onmogelijk maken 

Jammer was dat onderwijs, kui
tuur en het sociaal-ekonomisch be
leid wegens tijdgebrek in Oostende 
met aan de orde konden komen 
In de kongresstukken waren daar 
veel zinnige dingen over te vinden 

Overheersende indruk van deze 
Vlaamse bijeenkomst de demo 
kratische instelling van een partij 
die toch tegen wil en dank nog 
overblijfselen van het belaste ver
leden van haar voorgangster heeft 
mee te sleuren Wat dit laatste be
treft «L'mcivisme nest pas mort» 
(het onstaatsburgerlijk gedrag is 

met dood) fluisterde politiek redak 
teur Manu Ruys van de Brusselse 
« Standaard » me toe Maar hij be 
doelde de kop die maandag wel 
weer boven het kongresverslag in 
de anti-Vlaamse •• Libre Belgique » 
zou staan 

gazet van 
antwerpen 

Ziet de gedachte van centrumal
ternatief, het jongste podiumdebat-
tenvoedsel, als afweergedachte te
gen het steeds stijgende machts
misbruik van de BSP-isten. 

Te onthouden daaruit is zeker dat 
die partijen heel wat raakpunten 
hebben, omdat hun programma's el
kaar ten dele overlappen Daarop 
voortbordurend, wenst Hendrickx de 
dialoog tussen die groepen op gang 
te brengen, in de hoop dat daardoor 
later een hechtere samenwerking 
tot stand zou komen als tegenhan
ger van het socialisme 

De reakties van de afgevaardig
den van CVP, PVV en VU hadden 
een gemene deler men wenst 
werkelijk de etatizerende en van 
haar tijdelijke macht misbruik ma
kende BSP opzij te zetten, om het 
land te laten regeren door de an 
dere partijen 

Voorlopig is dat nog een wens
droom, maar dat hierover hardop 
gepraat wordt, is alvast tekenend 
De hele vraag blijft echter hoe die 
partijen elkaar zullen kunnen vin
den. 

de standaard 
Manu Ruys voorspelt dat in der

gelijk klimaat Jos Van Eynde wel 
verwoed aan zijn ketting zal begin
nen trekken zoals zijn eerste geblaf 
in « Volksgazet » trouwens al aan
duidt 

Misschien stijgen nu de kansen 
op een nieuwe grondwetsherziening 
— zoals ook de Brusselse socialist 
Pierson aanbeveelt — en op een 

verdaging van de gewestvorming ' 
Het socialistische partijbureau eist 
echter, zonder uitstel, een voorlo
pige en experimentele regionalisa
tie Liever een slechte dan geen 
gewestvormmg dus Maar is Tin
demans het daarmee eens ' 

Indien de aktie voor een centrum-
koalitie voortduurt, zullen de socia
listen, hoe dan ook, nerveuzer wor
den De reaktie van Jos van Eynde 
op het Antwerpse gesprek getuigt 
daarvan In « Volksgazet • richt de 
BSP-staatsman een waarschuwing 
tot de CVP-partner en dreigt hij 
met een breuk in het gemeenschap
pelijke vakbondsfront Op de reeds 
zo zwaar belaste regering begint 
aldus een nieuw element van span
ning te drukken 

De pre-elektorale periode'vangt 
wel erg vroeg aan 

voor allen 
Nog nijdiger blaffertjes zitten in 

dit BSP-weekblad. Die voorspellen 
volgende rampen uit het koffiedik 
dat zich in het Belgische naoorlog
se kopje terug heeft opgehpopt. 

Heropleving van het nationalisme 
in Vlaanderen, m Wallonië en te 
Brussel 

Fascisten, die hun verleden niet 
kunnen loochenen die terug een 
rol spelen in ons politiek leven 

Zoeken naar schandalen ver
dachtmakingen tegenover politie-
kers zonder dat men bewijzen kan 
brengen 

Misbruik van het demokratisch 
legime om de demokratie zelf ka
pot te maken 

De roep naar een sterk gezag, 
naar een sterke man om de « boel » 
op te kuisen 

Zo ver staan wij dan in dit land, 
nadat wij dachten, nu 25 jaar terug 
dat WIJ het nationaal fascisme eens 
en voor altijd hadden verslagen 

Zullen WIJ de openbare opinie van 
dat gevaar kunnen overtuigen ' 

Zal de meerderheid van onze 
landgenoten gaan beseffen wat er 
ons weerom boven het hoofd hangt' 

Het IS hoog tijd I 

de nieuwe 
Het door de BSP sistematisch op. 

delven van meer dan dertig jaar 
oude koeien is dan wel duidelijk om 
de vuile walmen die rond de BSP 
hangen minder te doen opvallen. Dit 
alles behalve « rechtse » blad graaft 
nog eens door de schijn naar het 
wezen van het Ibramco opzet. 

Voor de tewerkstelling van vier
honderd arbeiders in een Luiks 
firestige-objekt zal de staat nu, vol
gens uiteenlopende schattingen, 
ten minste tien miljard fr moeten 
uitgeven Dit betekent 25 a 50 mil
joen fr per arbeidsplaats Volgens 
de terminologie van ambtenaren 
van het ministerie van Ekonomische 
Zaken is dit « ekonomische non
sens » Tegen een dergelijk bedrag 
wordt een « arbeidsplaats - gewoon 
met interessant meer de werklo
ze arbeider zou er veel beter aan 
toe zijn als men hem de intrest van 
slechts een fraktie van dit kapitaal 
toekent Gesteld dat een arbeids
plaats aan de staat tien miljoen fr 
kost, dan kan dit kapitaal nog een 
netto jaarlijks inkomen van 400 000 
fr voor een werkloze arbeider ople. 
veren Een dergelijke kapitaalsin-
vestering voor een arbeidsplaats is 
dus ekonomische waanzin 

Voor Luik en konkreet voor de 
Luikse BSP, is het dit echter met 
omdat de leiders van deze partij ge
zworen hebben dat zij hun politieke 
belofte zullen houden en de kosten 
van deze belofte door de gehele 
Belgische gemeenschap zullen doen 
betalen De opkomst van de huidige 
minister van Ekonomische Zaken als 
wonder boy van de BSP is in met 
geringe mate te danken aan zijn 
bereidwilligheid om de adviezen 
van zijn departement naast zich 
neer te leggen, en m gezelschap 
van de h- Leburton en andere voor
name BSP financiers naar Teheran 
te reizen, — helaas niet om daar 
kontakt op te nemen met socialis
ten, want die zitten er zonder uit
zondering allemaal in de gevange 
<)̂ is en voor zover men weet heeft 
de delegatie van de Belgische BSP 
in Iran geen gevangenissen bezocht. 

"Wir-DFFENSIEF 

EEH LEGERDE 
WERVERS 

Deze week publiceren we de namen van een goede vijftig top-wervers 
in de abonnementenslag We zetten er deze keer meer dan twintig in het 
« centrum » van de belangstelling, want die twee dames — er is inder
daad een tweede VU-vrouw opgedaagd — en die vijftig man doen hun 
uiterste best om ons lezersaantal op te drijven, om de VU-gedachte een 
steeds grotere verspreiding te geven, en daardoor de stootkracht van 
onze partij te versteiken We zuUen verder geen grote woorden gebruiken 
maar doen ons petje af voof die dag-in-dag-ult-veroveraars, doet hen maar 
eens na i 

Wat de vrouwen betreft, is de kwantiteit er nog met, de kwaliteit Is er : 
Huguette Ingelaere staat reeds tweede in de rangschikking Zou ze waar
lijk Jef Nagels naar de kroon steken ? Of gaan we diverse duels aan de 
top tegemoet ? 

T O P - 5 0 
1̂ Jef Nagels (Oostende) 
2. Huguette Ingelaere (Gent) 
3. Joris Depré (Tervuren) 
4. Richard Vinex (St. Kv^/intens-L©nn?k) 
5. Jef Vinex (Erps-Kv^^erps) 
6. André De Volder (Leuven) 
7. Noël Lecompte (Wervik) 
8. René De Ranter (Aartselaar) 
9. Cis Nauwelaerts (Duffel) 

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

Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 
19. Jan Caudron (Aalst) 
20. Jaek Indekeu (Peer) 

Maorfts Remans (Zorvhoven) 
Renaat Van Heusden (Hassek) 

23. Jozaf Labaere (Kortrijk) 
24. Ferre de Beuckalaer (Kontich) 
25. Domlen Leppens (Houthalen) , 
26. Wilfried Lagas (Izegem) 
27. Koen Van Meenen (Heusden-OVt.) 
28. Marcel De Boeck (Vilvoorde) 
29. Miek Babyion (Roeselare) 
30. Herman Verslype (TIelt) 
31. Roger Stock (Harelbeke) 
32. Paul Pollet (Heverlee) 
33. Dolf Peeters (Steendorp) 
34. Gaston Asselberghs (Grimbergen) 

Marcel De Knijf (Deurne) 
36. Joris de Ruyter (St. Joris-Winge) 

M. Van Dierendonck (Brugge) 
38. Jan Ritzen (St. Amandsberg) 
39. Robert Arinckx (Duisburg) 

Lydia Dekeyser (Ichtegem) 
41. Jozef Claeskens (Aaien) 

Wim Duys (Broechem) 
Frans Vanhoof (Kampenhout) 
Hektor Van Ryssel (Blankenberge) 

45. Danny De Cuyper (Hallaar) 
Jaak Pilgrims (Tielt) 

47. Achiel De Cleyn (Hulshout) 
48. Francis Anthonis (Herentals) 

Alfons Brat (Merksem) 
Paul De Neve (Grimbergen) 
J. De Suttar (Melle) 
Jozef Dockx (Borsbeek) 
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welzijnsproblemen 
in Vlaanderen voor 
het jaar 2 .000 

Vervuiling, opeenhoping, overbevolking, zijn schrikbeelden die vaak voor
komen in futurologische schetsen van de toekomst 
Het Dosfelinstituut wil zich in een drietal colloquia buigen over deze 
problemen, die zich in Vlaanderen in het laatste kwart van de 206 eeuw 
ongetwijfeld ook zullen stellen 
Als voornaamste vragen zullen op deze colloquia aan bod komen « Wat 
doen WIJ met de rest van de vrije ruimte en het landschap en hoe verhoudt 
dit zich met onze volksgezondheid ? . , . Zullen onze steden nog bewoon
baar zijn ' » , En staat dit alles met in relatie met onze bevolking ? . 
Op een eerste colloquium zal dit laatste probleem behandeld worden 
Een aantal objektieve gegevens voor België en Vlaanderen, zoals o m 
huidige bevolkingssituatie, de aangroei tussen 1960 en 1970, de bevol-
kingspyramides en prognoses tot 2 000 zullen aan bod komen 
Dit eerste colloquium zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari 1974, van 
9 45 ur tot 17 45 uur m het Vormingscentrum Kasteel Van Ham, Steen-
okkereel Als deelname in de onkosten vragen wij 150 f r , met inbegrip 
van syllabi, lunch en koffie te storten op rekening nr 430-0835551-81 van 
het Dosfelinstituut te 1000 Brussel 

OPGELET DE INSCHRIJVINGEN DIENEN TE GEBEUREN VOOR 12-1-1974 
DOSFELINSTITUUT 

recente uitgave van het dosfelinstituut 
reeds lang bestaande leemte wordt opgevuld 
Voor studiewerk voor de geïnteresseerde leek, voor de historicus, voor 
de werkers in het •• veld » is thans ter beschikking • 

. BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING » 
Handelend over de periode 1945 - 1970 
Een overzicht op 2 750 titels in hoofdstukken ondergebracht, met auteurs
index 
Genaaid, 118 biz. PRIJS 150 fr 
Te vei krijgen door storting van het bedrag op rekening nr. 430-0835551-81 
(Kredietbank Brussel) vgn het Dosfelmstrtuat te lOOO Brussel. 
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DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT 
de saeger op zijn malst 

Twaalf sprekers namen deel aan de be
spreking van het wetsontwerp betreffende 
de medisch-farmaceutische kumulatie Na 
mens de Volksunie voerden kamerleden 
Anciaux en Baert het woord 

De medikus was van mening dat gezien 
de vele gerezen bezwaren tegen het ontwerp 
en ondanks de goede bedoelingen het pro 
bleem opnieuw ten gronde moet worden on
derzocht Wegen nl de voordelen wel te 
gen de nadelen op, zijn er wel zoveel streken 
zonder apoteek bestaat er een algemeen 
vestigingsplan (zonder zo'n plan is allerlei 
beïnvloeding mogelijk, ook van buitenuit) 
Bepaalde oogmerken kunnen ook met aftdere 
middelen dan dit wetsontwerp worden be 
reikt Het grootste bezwaar achtte de inter-
pellant de modaliteiten van overname : al 
leen kinderen van rijke ouders zullen nog in 
aanmerking komen Derhalve pleitte Vic An 
ciaux voor het opmaken van een rangorde 
die diskriminatie uitsluit Ook de fusie van 
apoteken houdt bezwaren in de hoogste 
bieders alleen zullen in de toekomst nog 
een apoteek kunnen openen Om deze socia 
Ie bezwaren stelde spreker de verzending 
naar de kommissie voor 

VU-kamerlidd Baert vatte de juridische be
zwaren samen weinig passende mterpreta 
tie door de minister van het advies van de 
raad van state ,en soms zelfs een onjuiste , 
de wet zal retroaktief zffn, wat strijdig (s 
met de rechten van de mens , voorbeeldige 

apotekers die een aanvraag indienden zijn 
nu de dupe vermits zij die zonder vergun
ning een apoteek openden toch van ambts 
wege aangenomen worden Omwille van deze 
juridische bezwaren vroeg ook deze spreker 
de terugzending naar de kommissie 

De minister ontweek een duidelijk ant 
woord wat dr Anciaux tot een bittere re 
pliek aanzette, evenals andere sprekers trou 
wens Minister De Saeger liet zich trouwens 
vervangen door de h Grafe, minister voor 
Waalse Aangelegenheden 

autoloze zondagen 
en gehandikapten 

vu kamerlid dr Goemans vroeg de minis
ter van Verkeerswezen een vlotter en fre-
kwenter openbaar vervoer tijdens de auto
loze zondagen en brak ook een lans voor 
faciliteiten voor gehandikapten en minder-
validen op autoloze zondagen Inderdaad vele 
verpleegde gehandikapten gaan met de week
ends naar huis wat meteen een ontlasting 
voor de verpleeginstellingen betekent die 
precies tijdens de weekends met minder 
personeel moeten werken 

De minister antwoordde dat het openbaar 
vervoer zal aangepast worden, eerst moest 
men de resultaten van het experiment ken
nen Wat de gehandikapten betreft en hun 
begeleiders er zal een speciale vergunning 
worden voorzien, terwhjl voor sport en ande
re Initiatieven minder toegeeflijk zal opge
treden worden 

senaat doet aanval 

op 2 .600 trikolore sjerpen 

Terwlf) vorige week dktsdagmorgen heel het Belgisch verkeer zioh uit een 
fameuze sneeuwstrop trachtte los te wroeten, vatte een dun bezette Senaat een 
biezonder gevulde driedaagse agenda aan Het vuur werd geopend door de sena
toren-burgemeesters die de begroting van hun « patron », minister Ctose van 
Binnenlandse Zaken, kwamen bespreken 

Wemig partij-politlek dispuut kwam eraan te pas in tegenstelling tot andere 
jaren kwamen de sprekers eens met aandraven met een resem argumenten om 
hun trikolore sjerpen en die van hun kollega's te beschermen integendeel ' Allen 
waren het er volmondig mee eens dat het aantal gemeenten in ons gezegend 
koninkrijk, dat door de minister op 2 600 werd geschat (anderen spreken van 2 300 
weer anderen van 2 400 wie zou de tel met kwijt geraken ' ) , duchtig moet worden 
ingekrompen en dat grote entiteiten uit de grond moeten komen die zo efficient 
mogelijk kunnen inspelen op de lokale behoeften De vangarmen van het centrale 
gezag moeten hun greep lossen op de lokale initfatieven en een grotere decentra 
lisatie moet worden ingevoerd 

Het deed plezier eindelijk eens — beter laat dan nooit " — een dergelijke 
tijdsgebonden aanpak m h^t raam van deze begroting te kunnen vaststellen m het 
statige halfrond van het Natiepalets 

Woensdagmorgen werd dan de begroting van Jos De Saeger van Volksgezond
heid aangepakt Een rustig maar langdurig debat Alleen uit de socialistische hoek 
kwam er een ietwat wrevelige ondertoon Vooral BSP er Wyninckx hield een rede
voering die men eerder van de oppositie zou kunnen verwachten Maar waarschijn
lijk lag hier met zozeer de zorg voor het leefmilieu of de volksgezondheid aan de 
basis dan wel de algemene politieke sfeer waarbij de BSP, die de jongste maanden 
al enkele fameuze blauwe ogen heeft opgelopen, eindelijk de kans krijgt terug te 
slaan al is het dan met slagen onder de broeksnem De Saeger toonde zich in 
zijn antwoord overigens geen klein beetje m zijn mmisterieel zitvlak gebeten over 
die iHtspreken van die jonge en wellicht onervaren BSP-senator. 

hufb. 

vragenuurtje in de kamer 

Donderdagnamiddag is het vragenuurtje in 
de Kamer Vorige week stelden VU kamerle
den Mattheyssens, Schiltz en Kuijpers vra
gen de eerste over de uitvoering van het 
taaidekreet Het dinamische Antwerpse ka 
merlid wou weten hoever het nu staat met 
de formulering van het standpunt van de re
gering over dit bij uitstek sociale en eenpa 
rig goedgekeurde dekreet Premier Lebur-
ton moest het kamerlid nog een week ge 
duld vragen, daar « een grondig onderzoek 
de bespreking in jle ministerraad vooraf 
ging » Van « studeren » kennen de Lebur 
tons en Tindemans inderdaad iets 

Mr Schiltz had het over de moeilijkheden 
waarvoor de onafhankelijke brandstoffenver-
delers geplaatst worflen en vroeg minister 
Claes welke maatregelen op korte termijn 
hij dacht te treffen om de bevoorrading van 
deze verdelers zeker te stellen Minister 
Claes ging zeer uitvoerig op deze belang
rijke vraag in Zijn antwoord steunde v n I 
op de oprichting van een Koordinatiekomitee 
van de handelsproblemen inzake petroleum 
dat als klachtenbus doch ook als kontakt-
centrum met de diverse verdelers fungeert 
en betoogde tot slot dat dank zij deze werk
wijze en kordate onderhandelingen de moei
lijkheden van deze distributiesektor voor een 
aanzienlijke percentage werden overwonnen 
Dat blijkt echter in de praktijk met zo te 
zijn I 

Kamerlid Willy Kuijpers wenste te verne
men in hoeverre het Rekenhof werd geraad
pleegd te. onregelmatigheden bij de Regie 
van Telegrafie en Telefonie, zoniet waarom 
niet en hoe de minister dacht de geleden 
verHezen te dekken Staatssekretaris Daems 
somde een hele reeks maatregelen op tot 
voorkoming van onregelmatigheden, dit sinds 
mei 1971 (wat blijkbaar het RTT-schandaal 
1973 met heeft voorkomen ) Wat de kern 
van de vraag betreft, kontrole door Rekenhof, 
Komitee van Toezicht (ontstaan ten gevolge 
van de trage werking van het Rekenhof) en 
het Hoog Komitee (dat autonoom werkt), 
beriep de staatssekretaris ztch op de schei-
d l i ^ der machten, wat het beantwoorden 
van bepcialde vragen niet toelaat.. 

fefie kritiek 

Tijdens de bespreking van het wetsont
werp, houdende de begroting van de dien
sten van de eerste miqfster voor het begro
tingsjaar '74, verklaarde VU-kamerlid Emiel 
Vansteenkiste dat hIj bekommerd was om 
de politisering van het overheidsambt De 
ambt«naren staan onder nwtoed van pofitieke 
leldws en bevorderhjg te voor hen slechts 
mogelijk door tussenkomst van partij of vak 
bond De ambtenaren maken 17 02 % van de 
beroepsbevolking ent en hun aantal is geste
gen van 588 711 in '69 naar 617 997 in '70 en 
647 240 In '71 

Om te besluiten deed E. Vansteenkiste een 
beroep op de vakbonden om het algemeen 
beleng te dienen. Hij betichtte de opeenvol-
gemie regeringen er tevens van een al te 
lakee houding te hebben aangenomen 

Volgens de heer Luc Vansteenkiste heeft 
het VU-kongres de str-uktuur van het twee

kamerstelsel gehekeld en terecht ' Hij klaag
de de steunve lening van de regeiing san 
de pers aan die met van partijpolitieke be
doelingen IS vrij te denken De VU is noch
tans akkoord om de pers te helpen door het 
ter beschikking stellen van infrastruktuur, 
maar dan ook aan periodieken 

De regionale opmiespreiding wordt prak
tisch onmogelijk gemaakt en dit door de 
verhoging van de tarieven inzake drukwerk 

De heer L. Vansteenkiste wenste over 
twee vooruitgangskontrakten nl het kontrakt 
met Siemens en dat met MBLE Philipss meer 
uitleg 

Verder vraagt hij waarom het beheer 
over de databanken niet aan het nationaal 
instituut voor statistiek werd toevertrouwd '' 

BIJ het opstellen van het rijks agister is 
er nog altijd geen wettelijke basis en in de 
begrotingen vindt men met alle bedragen 
terug die daarvoor worden uitgetrokken le
dereen moet inzage hebben van zijn dossier 
m het rijksregister want wie zegt dat er 
geen politieke gegevens over personen wor
den m opgenomen '' 

Het wetsontwerp op het rijksregister moet 
doorgepraat en gewijzigd worden en wel 
met inachtneming van volgende punten er 
moeten korrekties kunnen uitgevoerd worden 
en het inzagerecht moet gerespekteerd wor
den , de ingewonnen gegevens mogen niet 
aan derden worden verstrekt en de moge
lijke veiligheidsmaatregelen moeten degelijk 

worden onderzocht ; aan hat reetit op priva
cy en op schadevergoeding moet aandBoht 
worden besteed 

De VU meent dat iedereen het recht heeft 
zich door vr^j verkozen afgevaerdtgden ts fa-
ten vertegenwoordigen en ts gekant 1»gen 
de monopoliepositie van het vakbondsfront. 
Dergelijke methodes leiden tot toestanden 
zoals deze bij de RTT De personeelsleden 
hebben zich nog nooit via syndikale verkie
zingen kunnen uitspreken en de minder-va-
lieden worden ontmoedigd door een overdw-
ven formalisme 

kwaliteit van de melk 

De kwaliteit van de melk m ons land laat 
te wensen over en de vraag mag gesteld, of 
de melkkontrole nog in handen is van de 
kontrolediensten van het ministerie Aldus 
leidde VU-kamerlid Vic Anciaux een omstan
dige vraag m, gericht tot de minister van 
Landbouw waarbij diverse misbruiken of 
onergelmatigheden of mogelijkheid daartoe 
opsomde Tot slot suggereerde hij maatre
gelen om tot een sluitender en minder wil
lekeurige of onvoldoende kontrole te komen 

De minister betwistte de bewering dat de 
melk m ons land op een lager kwaliteitspeil 
zou staan dan in de ons omringende landen 
Hij gaf een overzicht van de totstandkoming 
van de kontrole en het streven naar verbe
tering van de kwaliteit om dan de gestrafte 
inbreuken te vermelden, statistische gege
vens over de zelfstandige melkophalers te 
verschaffen en zich bereid te verklaren en
kele voorstellen van de interpellant te zullen 
onderzoeken in het kader van een algemene 
reorganisatie van de kwaliteitsbepating 

in de senaat 
BIJ de bespreking van de begroting Bin

nenlandse Zaken oefende Vü-senator Joris-
sen scherpe kritiek» uit op de werking van 
het Gemeentefonds en op de karikatuur, die 
men van de pariteit in de Brusselse ge
meentediensten maakt VU-senator Vande-
zande had het meer bepaald over de samen
voeging van gemeenten nu de andere for
mules een mislukking blijken te zijn Hlj ging 
dan grondig de tegenstrijdigheden na in de 
interpretatie der taalwetten, een kritiek waar 
geen speld meer tussen te krijgen was 

In het zelfde debat handelden ook VU-se-
natoren Van In en Persyn over het vraagstuk 
van de gemeentelijke fusies, aan de hand 
van praktische ervaringen (beiden zijn ook 
plaatselijke mandatarissen) Senator Van In 
stelde ook nog mondelinge vragen over de 
minder validen en de beperking van het auto
verkeer en over de mogelijke rantsoenering 
van de benzine, waarover hij degelijke in
formatie van de bevolking vroeg Minister 
Close beloofde tegemoetkomende maatrege
len voor mmder-vallden en ontkende een na
kende benzine-rantsoenering 

VU-senator prof dr Elaut legde tijdens het 
debat i z begroting Volksgezondheid minister 
De Saeger op de rooster van zijn vakkundige 
kritiek, wat niet belet dat senator door zijn 
droge humor vaak de lachers op zijn kant 
heeft want naar Elaut wordt in de senaat 
aandachtig geluisterij Hij pleitte voor split 
sing van NWKW in het Nat Werk Kanker
bestrijding, verwees naar vier VU-wetsvoor-
stelen ter verbetering van de bescherming 
van de ongehuwde moeder, uit welke voor
stellen de minister inspiratie kan halen en 
besloot zijn pleidooi met de eis meer kin
dertehuizen, meer bejaardentehuizen 

Steeds m het zetfde debat noteerden we 
tussenkomsten van senatoren Vandezande 
(inschakeling gehandikapten bestrijding tbc 
doping vermijden van dubbele medische on
derzoekingen, een amendement i.vm. het 

medisch schooltoezicht onwettigheid i v m . 
de taalkaders) Coppieters (abortus geeste
lijke aspekten van de volksgezondheid, ge
zinsbegeleiding, nood aan een sociaal sta
tuut voor de moeder noodzaak van een eigen 
ministerie voor het gezin) , Van In (geen 
echt milieubeheer geen gekoordineerd be
leid 1 z ziekenhuiswezen, onzekerheid over 
tal van KOO s i v m de fusies van gemeen
ten enz) , senator Bob Maes (taaitoestanden 
in Brusselse ziekenhuizen met de vraag : 
welke De Saeger zal hier optreden de man 
van Hertoginnedal of de doordrijver ' ) 

in het begrotingsdebat Arbeid en Sociale 
Voorzorg noteerden we tussenkomsten van 
VU senatoren Siegers (energiekrisis kolen-
alternatief, arbeidsgeneeskunde integrate 
der gastarbeiders, en milieubescherming) en 
Van In benarde situatie van werklozen m 
overheidsdienst wantoestanden in de rijks
dienst voor arbeidsvoorziening waarvan 
vooral Vlamingen het slachtoffer zijn) 

VU senator Jorissen bracht kritiek uit op 
het wetsontwerp tot wijziging het KB nr 72 
betreffende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen (we komen daarop uitge
breider terug Dezelfde senator drong, zich 
beroependop het reglement, aan op een spoe
dige bespreking van het RTT-verslag van l««t 
Hoog Komitee van Toezicht 

Tot slot was er nog de interpellatie van 
VU senator Lode Claes tot de minister van 
Ekon Zaken en van Verkeer en Havenbe-
leid over de tussenkomst van de regering 
bij het afsluiten van kontrakten voor levering 
van aardgas uit Algerie en de financióle tus
senkomsten bij de aanleg van installaties te 
Oran voor de vloeibaarmaking van dit gas, 
de bouw van een metaantanker en de aanleg 
van een pijpleiding Marseille-Belgiè De In
terpellant betwistte o a de noodzaak van de 
bouw van een metaantanker en was van 
mening dat Zeebrugge als terminal voor de 
oliebevoorrading van België en West-Durts-
land in aanmerking komt. 

BLIK OP DE FRANSTALIGE PERS 
Het was te verwachten dat, na de incidenten die in (Ie Kamer de eerste-

minister zo scherp tegenover de oppositie stelden, een vloed van verviijten 
over de Volksunie zou neerkomen. 

Merkwaardig (alhoewel voor kenners niet ongewoon) mag het daaren
tegen heten dat over het VU-kongres geen noemenswaardige kommen-
taar werd geleverd. 

En het gebakkelei over de gewestvorming blijft inmiddels als onder
stroom aanwezig. 

Ie Journal de 
mons (bergen) 

Deze krant verdedigt de aange 
kondigde gewestvorming met het 
argument dat er geen alternatief 
bestaat, omdat de oppositie geen 
gemeenschappelijke noemer vindt 

« Reeds tussen Franstaligen be
staan er vergaande meningsver
schillen ( ) Het federalisme van 
de linkerzijde verwijst nog steeds 
naar Andre Renard het is een 
middel om tot antikapitalistische 
struktuurhervormingen te geraken 
of, als men wil, om in het Waalse 
land gemakkelijker een sociale-kom-
munistisch regime van volksfront
inslag te vestigen Het federalis
me van de rechterzijde is doel op 
zichzelf , het is een verschijnings
vorm van het nationalisme 

Het ware misschien denkbaar 
dat de Franstaligen op het vlak 

van de taktiek een gemeenschap
pelijk standpunt innemen Men zou 
dan wel vele dubbelzinnigheden op 
de koop toe moeten nemen en de 
rechterzijde zou bovendien moeten 
gebaren alsof zij met weet wat de 
linkerzijde klaar houdt voor nadien 
Maar zblfs in deze gunstige ver
onderstelling zou het zwaarste 
werk nog voor de boeg liggen 
een akkoord — met name over 
Brussel — met de Vlaamse fede
ralisten 

Ziedaar de hindernis die de oppo
sitie niet bij machte is te nemeh 
De reden is duidelijk er zijn twee 
rivalizerende en tegenstrijdige fe 
deralismen Het ene is uitdrukking 
van het radikahsme der Franstali
gen, h3t andere valt samen met 
het radikahsme der Nederlandsta-
ligen De lotsbestemming van deze 
twee vijandige krachten is een 
krachtmeting met als eerste inzet 
Brussel. (Pol Vandromme) 

Ie peuple 
(brussel) 

« Onze grote luchthaven bevindt 
zich op Vlaamse grond Werd zij 
alleen ten behoeve van de Hit 
dezen hoofde onderworpen te wor
den aan de verplichte gewestelijke 
eentaligheid die de charme uit
maakt van de Belgische grondwet' 

Neen In weerwil van de Volks
unie heeft men geduld dat de aan
duidingen en inlichtingen daar in 
vier talen aangebracht werden 

Een dergelijke verdraagzaamheid 
heeft nochtans met gezegevierd in 
de (nationale en internationale) ha
ven van Antwerpen noch op onze 
autowegen (nochtans bereden door 
een meerderheid van automobilis
ten die met wonen m de dorpen 
wier grondgebied aan deze auto 
wegen paalt) 

( ) Daarom had ik — in de me
ning dat België zekere Europese 
plichten te vervullen heeft — reeds 
een zestal jaren geleden onze wet
gevers durven suggereren om de 
lA/egaanduidingen viertalig te ma
ken daar waar dit nuttig kan zijn 
(met een kleur voor elke taal, zodat 

men met één oogopslag wegwijs 
wordt) 

En ziedaar, na zes jaren bedenk
tijd hebben de hoge bevoegde ge
zagsdragers mijn nederig advies 
beaamd Het is nooit te laat om 
goed te doen Men zal de autowe
gen beviertaligen , tenzij de Kuitu 
rele Raden er zich tegen verzet 
ten om hun dierbare nlono kuituur 
te beschutten » ( J d O ) 

Ie petiple 
(brussel) 

BIJ ontstentenis van een akkoord 
over het statuut van Brussel of 
over enige vorm van federalisme 
verstaan die van het FDF RW en 
die van de Volksunie elkaar won»̂  
derwei m de beoefening-van het 
schimpen het bedekt doen ver
staan het uiten van grofheden en 
in het onvermogen om als demo 
kraten te denken 

WIJ kunnen met verhelpen dat 
ZIJ zodoende eenzelfde gedrag ver
tonen als dat wat het bedroevende 
voorrecht was van de as Rex VNV 
voor de oorlog en dat men dan ook 

^ \ 

vanzelf aan de uitdrukking « neo-
rexisme » denkt om hun schanda
lig optreden te bestempelen 

( ) Zulkdanig walgelijke metho
den brengen met alleen de indivi
duen in diskrediet die zich daarvan 
bedienen — of ze nu parlementai
ren zijn dan wel joernalisten — 
maar ook de partijen die hen dui
den en toejuichen 

Dit IS nu het geval met het FDF-
RW en met de Volksunie, deze 
rioolwerkers van het parlementaris 
me, die voor hun boosaardige insi 
naties en hun vuile aanvallen gaan 
putten in ondei'-nationalistische 
poelen » (Jean Louis Lhoest) 

Ie journal 
(charleroi) 

Jacques Guyaux stelt vast dat 
FDF RW en VU evolueren naar be-
leidspartijen Gezien de tegenstrij 
digheid tussen beiden ziet hij hier 
voor geen kans tenzij 

. Tenzij het Rassemblement 
Wallon breekt met het FDF De na
tionalisten, de Vlaamse eendeels 
de Waalse anderdeels zouden on 
der elkaar kunnen overeenkomen 
ten koste van de Brusselaars zij 
zouden het kunnen eens worden 
over een tweeledig federalisme 
Men kan zich indenken dat zij bv. 

de Voerenaars zouden uitwisselen 
tegen de Franstaligen van Wemmei 
en van Sint Genesius Rode 

Zou dit immoreel zijn ' Zeker. 
Onmogelijk '' ik geloof het alhoe
wel in politieke aangelegenheden 
het woord • onmogelijk » Frarw 
noch Vlaams is » 

tageblatt (esch) 

Spijts zijn dfuitse titel is deze 
groothertogel ijk-Luxemburgse socia
listische partijkrant geen vreemde 
eend in de Franse pers-bijt Tot 
voor korte tijd droeg zij nog de 
bij titel • Journal d'Esch » en bin
nenin vindt men nog steeds Fran
se artikelen Haar gezindheid is 
natuurlijk fel anti-Duits Wat zij 
over de Volksunie op haar eerste 
bladzijde publiceert is van de hand 
van een man die ook bij • Le Peu
ple » (en « Grenzecho • ') joema-

llSt IS 
• De meerderheidspartijen zien 

,n deze aanvallen een stelselmatige 
lasterkampagne Daarbij verwijzen 
ZIJ naar voorbeelden uit de geschie
denis met name naar de anti-de-
mokratische en anti parlementaire 
strijdmethoden van autoritaire pro-
fascistische bewegingen zoals de 
door Hitler en Mussolini gefinan
cierde Rexisten of de Vlaamse 
nazis van het VNV 
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hongersnood 
en verspilling 

In Nederland heeft men ontdekt 
dat ongeveer 2 °/o van het hulsvuil 
uit brood bestaat, vjai zou overeen
komen met 50 miljoen broden die 
jaarlijks In de vuilnisbak gegooid 
worden ! Ais wij dan even denken 
aan de duizenden doden van de 
Sahel en Ethiopië, dan is dit meer 
dan wraakroepend. Waarop toch — 
altijd weer opnieuw — stikt de 
ene In weelde en krepeert de an
dere van miserie ? 

knettergekke 
a me ri kanen 

Begrafenisondernemers in de 
Verenigde Staten doen gouden za
ken. Zij weten dat heel wat rijke 
Amerikanen niet alleen graag bui
tenissig leven, maar even graag 
excentriek begraven willen worden. 
Daarom zijn zij steeds op zoek 
naar iets nieuws. Een bepaalde fir
ma voert sinds korte ti jd* onge
wone doodkisten uit Ghana in. Ze 
hebben de vreemdste en meest 
onverwachte vormen. De liefheb
ber kan kiezen tussen een kist in 
de vorm van een olifant, walvis, 
adelaar, -auto en noem maar op. De 
prijs schommelt tussen 70.000 en 
100.000 fr. 

Wij hopen dat er veel kisten bij 
zijn in de vorm van een zwijn. Zo 
kunnen degenen die als dusdanig 
geleefd hebben op gepaste wijze 
begraven worden. 

allen naar japan 
In Japan wonen 518 personen die 

ouder zijn dan 100 jaar. Tien jaar 
geleden bedroeg het aantal 153 en 
In 1972 was dit 405. De oudsten on
der de ouderen zijn vrouwen. De 
verhouding is vier vrouwen op.ééo 

Volgene -het Japans' ministerie. 
'- van Volksgezondheid zou het .aan-
.^ tal honderdjarigen in. ,de loiViènde 

-jaren nog stijgen. 

haast-je-niet 
In Amerika (alweer) bestaat een 

klub van de • haast-je-nieters ». De 
hoofdzetel van de klub is geves
tigd te Philadelphia en telt 1.80d 
leden. De « haast-je-nieters » bou
wen op de volgende vaststelling : 
Iedereen wil alles onmiddellijk ge
daan hebben, ook als het zonder 
problemen tot later kan uitgesteld 
worden. De mensen beseffen niet 
welke zware lichamelijke en gees
telijke tol er betaald dient te wor
den voor dergelijke haast. 

De klub maakte haar filosofie 
bekend door allerlei akties zoals 
het verkopen van cake die een dag 
oud was, een protestbe^ging te
gen de oorlog van 1812 en een 
bezoek aan de jaarbeurs van New-
York, nadat die al lang gesloten 
was. < 

Misschien bestaat de mogelijki 
heid een klub van Vlaamse « Haast-
je-nieters » op te richten, dan kun
nen wij tenminste een reuzebeto
ging organiseren onl 1830 aan te 
klagen ! 

parfum 
in het ïngelse stadje Dicot is 

een 23-jarige plaatselijke schoon
heid de toegang tot haar stamcafé 
ontzegd omdat haar parfum te 
sterk is. 

Volgens de caféhouder moesten 
de klanten bierviltjes op hün glas 
leggen om te beletten dat de reuk 
van haar parfum het kostelijke 
gerstenat zou bederven. 

En wij die dachten dat mannen 
alles konden yerdragen van jonge 
schoonheden ! 

brussel : nr 10 
Het Amerikaanse blad « Busi

ness International » heeft aan za
kenlui gevraagd wat ze uitgeven 
aan hotels, taxi's, eetmalen en een 
avondje uit wanneer ze op zaken
reis zijn. De duurste stad is vol
gens hen Stockholm gevolgd door 
Oslo. Daarna komen Parijs, Dussel-
dorf, Frankfurt, Zurich, Geneve, Ko- ' 
penhagen en Wenen. Als nr 10 
kwam Brussel uit de bus nog altijd 
duurder dan Londen en Amster
dam. 

vrouwen 
als nagerecht 

in de maand september II. werd 
door de politie een befaamd Ita
liaans restaurant te Pavia geslo
ten. Het restaurant plaatste nie^ 
alleen lekkere kikkerbilletjes op 
zijn spijsloart, maar bood ook aan-' 
trekkelijk^ vrouwen aan als nage
recht. Naar gelang de kwaliteit van 
het vlees schommelde de rekening 
tussen 4.500 en 45.000 fr. i 

De meeste fijnproevers met dik
ke portefeuille kwamen uit de Po-
vlakte. De politie greep pas in na 
een klacht van een 26-jarige vrouwj 
wier echtgenoot er te sterk had op 
aangedrongen dat zij zich ook als 
nagerecht zou aanbieden. 

In het kader van de gelijkberech
tiging raden wij ^ Italiaanse vrou
wen aan in de toekomst ook man
nen als nagerecht te eisen. Ver
sierd met slagroom kan het best 
meevallen I 

hilda uytterhoeven. 

snelheids
beperking en 
veiligheid 

De aktieve BGJG-werkgroep 
« Ruimte voor de Jeugd » van het 
gewest Maaseik maakte volgende 
bedenkingen bij de snelheidsbe
perking. 

Van de 100 ongevallen die er ge
beuren, vinden er 90 % hun oor
zaak in een menselijke faktor. On
geveer 16 °/o zijn te wijten aan 
overdreven snelheid ; en 10 % 
aan inhaalm^neuvers. Daar inhaal-
maneuvers gewoonlijk gepaard 
gaan met hoge snelheden, kan men 
rustig beweren dat 20 % der 

huidige verkeersongevallen hun 
oorsprong vinden in overdreven 
snelheid. 

Amerikaanse statistieken spre
ken zelfs van 40 %. En in de 3 
staten der VSA waar geen snel
heidsbeperking geldt, liggen de per
centages der dodelijke ongevallen 
merkelijk hoger. Hoe groter de 
snelheid, hoe feller de indeuking. 

Overdreven snelheid verhoogt dus 
niet alleen de kans maar ook de 
ernst van een verkeersongeval. 

In Groot-Brittannië ging de in
voering der snelheidsbeperking ge
paard met een daling van 19 % 
der lichamelijke ongevallen. A 

Ook in België werd in de eerste 
maanden van de 90km-snelheidsb9-
perking een werkelijke daling ge
noteerd. 

Tijdens de snelheidsbeperking 
(90 km per uur) had de wegenpoli-
tie echter de opdracht gekregen 
« soepel » en « niet al te streng » 
op te treden. Tijdens het week-end 
10-11 november wist de automobi
list dat er strenge sankties getrof
fen konden worden : hoge geldboe
tes, 'gevangenisstraffen, verbeurd
verklaring der auto. De strenge 
sankties hebben derhalve resultaat 
gehad. De werkgroep stelt zich dan 
ook als eerste vraag : waarom kan 
de snelheidsbeperking wel opge
legd worden uit overweging van 
ekonomisch belang en niet uit 
overwegingen van louter menselijk 
(verkeersveiligheid) belang ? 

Deze heer, in groot ornaat, laat de sneeuw van de voorbije weel< rtlet aan 
zijn tiart l<omen. Men noemt hem toch de heer van de schepping voOr iets... 

JONGEREN.OUDEREN 

EN 

EEN JEUGDBEWEGING 

Op 14 ol<tober 1973 richtten oud-scouts uit gans Vlaanderen een eigen 
organisatie op. Haast unaniem besloten ze « /t/eur te bekennen « en het 
adjektief « Vlaams » in hun naam op te nemen, en zo ontstand een 
' Vlaams Verbond van Oud-Scouts '•. Ze volgden in de groepering, en de 
federalisering, het-voorbeeld van de jongeren. 

— « Vroeger had je inderdaad verschillende groepen in het scoutisme, 
zo vertelt ons een bestuurslid van de nieuwe organisgtie, daar was de 
FOS (Federatie van Open Scouting), dat was de kleinste groep, want het 
VVKS en de katholieke meisjesgidsen waren veel talriiker » 

Vroeger verdeeld, smolten — een tweetal jaren geleden — alle vereni
gingen samen tot één- jeugdorganisatie : het Scouting Vlaanderen, nu 
zeventigduizend leden rijk. 

De reorganisatie kwam ook het pluralisme ten goede : » Je hebt pro-
testant.'se groepen en zelfs islamletische. in Limburg. Bovendien passen 
we nu ook daadwerkelijk de koëdukatie toe ». 

Hier gaat de jeugdbeweging het onderwijssisteem duidelijk voor. 

Maar waarom de ouderen samensloten ? , \ 

— -We zijn blijven geloven in de idealen van onze jeugd, we willen nog 
altijd broeders zijn voor elkaar, êr bestaat zelfs een internationaal\er-
bond van oud-gedienden zoals wij ». 

Zo bevorderen zij de verstandhouding onder de volkeren. 

— ' We hebben geleerd in groep te leven, iets voor elkaar te doen, en 
dat blijft aan je kleven, en zo zetten heel wat oud-scoutsgroepen zich 
sociaal in >. 

En hij vertelt over een ziekenhuis in Zurich, dat zo dringend helpende 
handen nodig had, en door een positieve inzet van oud-scouts kon blijven 
werken. 

— 'En tenslotte hebben we heimwee naar het bewegmgsleven, we 
blijven in kontakt met jongeren en houden onszelf dan ook jong ! •. 

Verder willen ze de meisjes en jongens helpen in zover die zelf bij
stand vragen. Dat gebeurt wel. maar toch veranderde er veel in het scou
tisme, en elke jeugdbeweging ziet zich met dezellde bepaalde verschijn
selen gekonfronteerd. 

— «Ze zingen niet meer, of heel weinig, dat is toch echt jammer I ». 

Inderdaad, de moderne muziek heeft er Iets mee te maken. 

— • En de jeugdbewegingstei. :l< wijzigde zich grondig : sporen-zoeken 
en knopen-leggen. dat is er met altijd meer bij, wel zitten ze soms uren 
in een kring naar platen te luisteren ». 

Maar je moet de longeren een eigen richting laten uitgaan, al houden 
de ouderen — zeer diskreet — een oogje in 't zeil. i 

— « Ouderkomiiees begeleiden heel wat groepen en die ouders sluiten 
dan ook bij de oud-scouts aan, al hadden ze in hun jeugdjaren zelf met de 
jeugdbeweging niet veel te maken .. 

Het beroemde scoutsuniform maakte plaats voor een beige broek en 
rode pull. 

— 'Al beginnen sommigen flink heimwee te voelen naar specifieke 
uniformstukken •. 

Het grote probleem ? 
— ' Jeugdleiders ! Geef ons kundige, degelijke tieners die met kinderen 
willen omgaan ! •. 

De jeugdbeweging is in onze tiid een grote noodzaak gebleven In de 
vrijetijdsgroep vindt de jeugd een houvast, een vorming : ze krijgen de 
kans hun verbeelding de vrije teugel te laten, en door solidariteit en 
sociale zin vrienden te maken voor het leven. 

huguette d.b. 

wil IN KEDERUND 

BEV01KIM6SGR0EI 
SHEl AFREMMEN, 
IA OF NEEN? 

(jeeveedee) Er kan -in Nederland geen serieuze rede worden uitgesproken 
zonder dat daarin op een of andere manier de dichtheid van de bevolking wordt 
aangeroerd. De koningin spreekt erover in haar jaarlijkse Troonrede bij de opening 
van het parlementaire jaar (- de problemen van een dichtbevolkt land • of : . het 
feit dat ons land voller wordt '}, de professoren roeren het vraagstuk aan, de 
vakbondsleiders betrekken het in hun beschouwingen, enz. Voor een land dat als 
een van de dichtst bevolkte tér wereld geldt — meer dan 13 miljoen inwoners op 
een grondgebied dat ongeveer even glr^of is als België — is die aandacht voor de 
bevolkingsomvang en -groei natuurlijk niet verbazingwekkend. En als er in de 
ekonomie of het onderwijs of de gezondheidszorg of noem maar op iets mis dreigt 
te lopen, wordt door velen dan ook de omvangrijke bevolking als een voorname 
oorzaak aangewezert. 

De geleerden die zich in deze materie verdiept hebben en die (op verzoek van 
de vorige regering) een advies moeten uitbrengen over het bevolkingsvraagstul<, 
blijken het echter helemaal niet.met elkaar.eens te zijn. Dat kwam de afgelopen 
week aan het licht toen een tussentijds rapport "werd uitgebracht van de staats-
kommissie Muntendam (genoemd naar haar voorzitter). Uit dat rapport kwam naar 
voren dat dé professoren die deze kommissie vormen, ernstig verdeeld zijn over de 
aanpak van het probleem. Bovendien vinden sommigen van hen het een uitermate 
dringende kwestie, terwijl anderen niet zo overtuigd zijn van die urgentie Ko.-tom, 
de publikatie van het rapport leverde heel wat gespreksstof op. wat overigens 
welkom was na de aandacht die vrijwel uitsluitend gericht was op het aardolie
probleem en de voetbalmatch tegen België. 

de welstand als « vervuiler » 

Een van de meest markante opmerkingen in het bevolkingsrapport, waarmee 
de geleerde heren het toevallig vvél eens waren, was dat een vermindering van 
de bevolkingsgroei niet gezien zal mogen worden als het grote redmiddel tegen 
alle kwalen van de Nederlandse maatschappij. Natuurlijk, aldus de ploeg-Munten-
dam, zal afremming van die groei een steentje kunnen bijdragen tot oc oplossing 
van zaken als de milieuvervuiling, de woningnood (28 jaar na het einde van de 
oorlog !) of de overbevolking der univereiteiten. Maar men moet daar ook weer 
met alle heit van verwachten. Er zijn heus nog wel andere oorzaken van het ver
schijnsel dat Nederland zich de laatste jaren overbevolkt is gaan voelen. 

De « bevolkingsgroei-deskundigen . zeggen in hun rapport dat de enorme 
inkomensstijging wel degelijk als een hoofdoorzaak van de milieu-verontreiniging 
moet worden gezien. Zo zou de vertwintigvoudiging van hpt aantal Nederlandse 
personenauto's sinds 1950, veel meer het gevolg zijn van de welstandsverhoging 
dan van ds bevolkingsgroei. Als de bevolking m de vijftiger en zestiger jaren niét 

gegroeid zou zijn, aldus de deskundigen, zou het aantal auto's even goed enorm 
zijn gestegen. Hetzelfde geldt volgens hen voor de woningnood : door de welstand 
trouwen de mensen vroeger en willen ze een eigen huis, en eveneens door de 
welstand blijven ouden van dagen veel minder dan vroeger bifhun kinderen wonen 
en betrekken ze een bejaardenwoning. Dat heeft dus met bevolkingsgroei weinig 
of niets te maken. 

een kind per gezin « extreem » genoemd 

Zijn de mensen van de kommissie-Muntendam bet er dus over eens dat eko-
nomische oorzaken wellicht een belangrijkere rol spelen dan demogratische, over 
de taak die de overheid zou moeten vervullen bij het regelen (lees : atremmen) 
van de bevolkingsgroei lopen de meningen sterk uiteen. Terwijl een deel van de 
kommissie ronduit zegt dat de regering zo spoedig mogetijk maatregelen moet 
treffen om het aantal geboorten te beperken (slechts één kind per gezin zou volgens 
hen normaal zijn), meent een ander deel. de meerderheid namelijk, dat de tijd voor 
stringente overheidsmaatregelen voorlopig nog niet is aangebroken. Deze « gema
tigden • verwijten de voorstanders van onmiddellijke geboortebeperking een extre
mistische houding. Zij vragen zich af wat de menselijke gevolgen zouden zijn wan
neer veel vrouwen geen gevolg meer zouden kunnen geven aan de drang naar het 
koesteren en verzorgen van het nageslacht. Zij vinden het zinloos om te tilosoteren 
over de vraag ho? goed het wel allemaal zou gaan in Nederland als de bevoll^ing 
nog maar half zo groot zou zijn als de huidige 13 miljoen. 

Uit deze verdeeldheid binnen een groep van mensen die ernstig studie hebben 
gemaakt van het bevolkingsvraagstuk, blijkt hoe moeilijk deze zaak in Nederlanc: 
ligt. Hoewel er de laatste jaren in de opvattingen over gezinsgrootte en geboorte
regeling veel is veranderd, zijn er met name in het kristelijke volksdeel nog velen 
die menen dat een kroostrijk g^zin als een • zegen • moet worden gezien. Het 
« Gaat en vermenigvuldigt u • uit de bijbel willen zij onverkort laten gelden. Als dit 
inderdaad gewetenskwesties zijn, kan men daar natuurlijk weinig tegenin brengen. 
Van de andere kant schreef Vondel al : « Wïj groeien vast in tal èn last », het 
vraagstuk is dus niet nieuw in Nederland. 

Een subtiel samenspel tussen geweten en maatschappelijke verantwoordelijk
heid zal — op het individuele plan — kunnen bijdragen tot de oplossing. Maar dat 
niet alle narigheid van het leven verweten kan worden aan de bevolkingsgroei (en 
we hebben het nu over een hoog ontwikkeld welvaartsland) heeft de betrokken 
staatskommissie terecht aangetoond. En tu£"en haakjes : de bevolkingsgroei in 
Nederland is uit zichzelf al zó teruggelope.'-, dat men ver.vacbt pas over zestig jaar 
17 miljoen inwoners te hebben. Nog maar twee jaar geleden voorspelde men dat 
getal al in het jaar 2000 zou zijn bereikt I 
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de v^ereld 

NA DE ARABISCHE TOP 

t\ 

(Argos) De ontwikkeling in het IVIidden-
Oosten blijft erg grillig verlopen. Pas had 
de wereld zich verheugd over het officKéle 
instemmen van Israël om te, Geneve over 
vrede te praten toen eind vorige week de 
Egyptisch-lsraëlische dialoog bij kilometer-
paal 101 afsprong... en fsraël zijn strijd
krachten in staat van « grootste paraatheid » 
bracht. / 

Meteen beweerden ongeluksprofeten dat 
nog vóór het begin van de op 18 december 
vastgelegde vredeskonferentie een nieuwe 
oorlog zou uitbreken. Van de meningsver
schillen tussen de generaals Yariv^dsfaël) en 
Gamassy (Egypte) weten wij het nu wel : 
de generaals strandden op punt twee van 
het Kissinger-bestand waarin de terugkeer 
naar de bestandslinies van 22 oktober een 
enorme struikelblok lijkt. Bekvechten, strib-
belingen en « het opwarmen van de front
linies » (zo omschrijft men de sporadisch 
heroplaaiende gevechten) behoren al van-^ 
ouds tot het patroon van een tussentijdse 
bestandssituatie. Het kan verkeerd zijn hier 
zwaar te tillen maar kleine oorzaken hebbBn 
vaak zware gevolgen : Egypte heeft al tot 
vervelens toe herhaald dat er geen vredes
konferentie komt als de Israëli's niet voor
afgaandelijk bereid zijn een duidelijke schei
ding tussen de twee betrokken legers te 
aanvaarden. 

Belangrijker was natuurlijk de Arabische 
top te Algiers. De bijeenkomst van de Ara
bische « top » vertoonde barsten en scheu
ren. Wel was er een brede konsensus op 
politiek vlak waarbij de Arabische bereid
heid om met Israël te onderhandelen ondub
belzinnig overkwam. Verder kregen de ge-
frusteerde. Palestijnen een onverwacht goede 

WHITEIAW'S 
UATSTE 
KANS 

(Argos) In Noord-lerland werd dus overeen
stemming bereikt over de vorming van een 
koalitieregering tussen drie partijen : protes
tantse unionisten, de katolieke sociaal-demo-
kratische Labourpartij (SDLP) en de kleine 
alliantiepartij waarin katolieken en protestan
ten samengaan. De politieke verzoening is 
het. werk van William Whitelaw, de Britse 
minister van Noordierse zaken die de onder
handelingen zeven weken lang met gezag en 
bekwaamheid heeft geleid. Het Uitvoerend 
Orgaan (zo wordt de nieuwe regering om
schreven] zal bestaan uit elf politici : zes 
unionisten, vier SDLP-ers en een vertegen
woordiger van de Alliantiepartij, dit alles on
der leiding van Brian Faulkner (voorzitter van 
de unionisten) die premier was tot maart jl. 
toen Engeland het bewind van hem overnam. 
Alleen op voorwaarde dat hij weer premier 
werd wilde Faulkner met het nieuwe bewind 
scheepgaan. Zijn eigen partij kreeg de porte
feuilles van financiën, landbouw, nationale 
opvoeding en voorlichting. De SDLP wordt 
verantwoordelijk voor handel,~ huisvesting, 
gezondheid en sociale voorzorg. Haar voor
zitter Gerry Fitt wordt adjunkt van de pre
mier waardoor hij de nieuwe machtsverdeling 
a,h.w. simboliseert. Toch zal de nieuwe rege
ring pas begin 1974 aan het werk gaan. 

Zoals mocht verwacht worden is de nieuwe 
ontwikkeling bij de IRA op felle reakties ont
haald. Vooral de katolieke SPDL-leden moeten 
het ontgelden. In een vlammend kommunikee 
werden zij als « verraders » bestempeld. De 
IRA stelt immers dat de strijd van de voorbije 
vier jaar niet gevoerd werd om van de Britse 
regering een paar « schamele koncessies » 
loc te krijgen... Ook aan protestantse zijde 
steigeren de onverzoenlijke extremisten van 
dominee Paisley en William Craig. Zij gingen 
al verwoed te keer tegen plannen van de 
nieuwe bewindsploeg om « als de situatie 
het toestaat » meteen alle politieke geïnter
neerden vrij te laten. 

Uit Dublin kwam een gunstige reaktie van 
premier Cosgrave die de samenwerking tus
sen katolieken en protestanten toejuicht als 
een eerste historische stap. Voor Ulster zelf 
zal ten slotte veel afhangen van de vastbe
radenheid van de nieuwe ploeg om op te 
tornen tegen het geweld van IRA en haar 
protestantse tegenvoeters. 

beurt. Voortaan zal Ja'sser Arafat en zijn 
Bevrijdingsfront als enige vertegenwoordi
ger van het Palestijnse volk gelden. Maar 
hierdoor voelt koning Hoessein van Jordanië 
zich erg benadeeld. Omdat hij die voor hem 
ongunstige ontwikkeling had voorzien, had 
hij dan maar zijn kabinetchef op ver
kenning naar Algiers uitgestuurd. Vandaag 
weet men niet eens of Hoessein naar Geneve 
gaat. Er kwam evenmin antwoord op de vraag 
of Arafat een voorlopige Palestijnse rege
ring (in het buitenland) gaat samenstellen. 
Voor het overige is de guerilla-leider niet 
bijster loslippig. Hij blijft er bij d9t hij veld
slagen kan winnen met zich niet over de 
onmiddellijke toekomst uit te spreken. 

Ook terzake van de oiieschaarste is het 
Arabisch standpunt niet onverdeeld. Gadhafi 
wil zijn olie ruilen tegen westerse wapens, 
terwijl Algerië en Irak hun eigen socio-eko-
nomische belangen hoger evalueren dan de 
Arabische solidariteit. Boumedienne heeft 
duidelijk gesteld dat zijn land valt of staat 
met de inkomsten van zijn olieuitvoer. Een 
groteske situatie als men bedenkt dat de 
•• heftigste socialistische » landen uit het 
Arabisch blok (ook Libië bv.) verder zaken 
willen doen met het kapitalistische We*sten, 
terwijl de feodale woestijnkoningen bij hun 
oliewapen blijven zweren... 

Hoe dan ook te Algiers bleek duidelijk 
dat dit oliewapen verder zal gehanteerd wor
den... naargelang de toestand evolueert. Wü 
kennen het standpunt, dat trouwens te Brus
sel door sjeik Zaki Yamdni werd uitgelegd : 
de oliekraan gaat niet verder dicht voor lan
den die zich « goed » gedragen. Maar de 
« neutrale » landen moeten rekening houden 
met verdere vermindering. Hiertegen heeft 

het Westen voorlopig niet veer verhaal, al
leen dat de westerse landen nu misschien 
krachtiger op zoek zullen gaan naar alterna
tieve oplossingen in de energiesektor zodat 
hun afhankelijke positie over zeven... acht 
jaar tot een onzalig verleden zou behoren. 
Inmiddels kunnen wé alleen maar erkennen 
dat die Arabieren hun chantage-taktiek van 
ons hebben geleerd. Oo"k het Westen heeft 
vropgef zijn politieke wil met ekonomische 
middelen opgedrongen. Het procédé is be
slist niet nieuw. 

In al die drukte rond de Arabische publici
teit zou men Israël gaan vergeten. Wat de 
Arabieren van hun oliewapen verwachten is 
een opgelost probleem : zij willen dat Israël 
alle bezette gebieden ocitruimt. Zij willen dat 
wij hierbij een handje toesteken. Vooral 
Washington heeft hiervoor een stevige stok 
achter de deur : het kan zijn wapenleverin-
gen aan Israël opschorten. De vraag is maar 
of Washington die oplossing genegen is zon
der dat Moskou de Arabische wereld een
zelfde maatregel treft. 

Allicht zal Israël een kompromisvoorstel 
móeten aanvaarden : teruggeven van ver
overd gebied in ruil voor internationale waar
borgen i.v.m. zijn eigen veilig bestaan... 
vooral nu gebleken is dat het konflikt mili
tair niet kan uitgevochten worden zonder een 
nieuwe wereldoorlog op gang te brengen. Te 
Tel Aviv is vandaag een ontwikkeling in die 
richting bezig. Daar heeft 3e Arbeidspartij 
een op territoriale koncessies gericht par
tijprogram uitgewerkt... met het oog op de 
verkiezingen van 31 december e.k. Maar wie 
zegt daar dat de regerende Arbeidspartij 
na 31. december nog aan het roer zal staan ? 

Sjeik Zaki YamanI, minister van Petroleum uit Saoedi Arabië en Abdessfam, minister van Industrie 
uit Algerië zijn naaii Europa overgewaaid met een diplomatentas vol dreigementen. 
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In Polen geboren ais David Green, In Israël 
gestorven als David ben (zoon van) Goerion : 
tussen beide namen en beide data ligt een 
zeer strijdbaar en een zeer bewogen leven, 
het leven van een Zionist en een veroveraar, 
die echter op het laatst voldoende realist 
was om in te zien, dat er geen vrede kon 
komen ten koste van Arabisch bezit, en van 
het Palestijnse volk. Hij was dan ook bereid 
de veroverde gebieden mits bepaalde waar

borgen te ontruimen op de Golanhoogte na. 
Mede om andere meningsverschillen ging hij 
letterlijk en figuurlijk de (Negev-) woestijn 
in, terug naar de grond, naar de dieren, on
der de hoge hemel, waar de orthodokse Jood 
nog beter de bijbel verstaat. 

Deze week bracht Israël zijn vader des 
vaderlands een laatste hulde : de vrede die 
in zijn levensavond verbeidde heeft David 
Ben Goerion niet meer mogen beleven. 

JAPAN 
- 191 M f 

ANDERE lftNDEN_ 

OLIE-MALAISE 
OF 
OLIE-KATASTROFE ? 

(Argos) Ahmed Zaki Yamani, olieminister van Saoedi-Arabië, zorgt er geregeld 
voor dat het Westen een schokje ,#rijgt. Eind vorige week is hij te Kopenhagen 
gaan dreigen dat zijn land de olieproduktie desnoods met 90 pet zal verminderen 
als de VSA, Europa en Japan maatregelen zouden treffen tegen de Arabische olie
boycot. Zijn verklaringen werden achteraf bijgetreden door koning FeisaI himself 
die te Riad verklaarde nooit te zullen toegeven aan Amerikaanse dreigementen. 
De vorst zei zelfs dat nooit versoepeling of verlichting zou intreden zolang niet 
volledig is voldaan aan bekende Arabische eisen betreffende de Palestijnen, het 
oostelijk deel van Jeruzalem eo het Ontruimen door Israël van veroverd Arabisch 
gebied. FeisaI en zijn olieminister reageerden hiermee op een waarschuwing van 
Kissinger dat Washington represailles overweegt indien de oliëboykot onredelijk 
lang zou duren. De strakke houding van de olieproducerende landen lijkt ingegeven 
dopr de overweging dat de Arabische wereld tot dusver nooit meer dan 10,2 pet 
van zijn ingevoerde voedingswaren uit de VSA heeft betrokken, dat ze bijgevolg 
de Amerikaanse represailles niet buitensporig hoeft te vrezen. De Arabieren zouden 
trouwens op de wereldmarkt wel andere kandidaat-leveranciers vinden. Bovendien 
meent Feisel dat zijn land gebeurlijk meer zou ontvangen voor de resterende 20 pet 
aan nu voor zijn hele produktie. Ten slotte' is er het Saoedi-Arabisch dreigement 
alle olie-installaties te vernielen indien mocht blijken dat Washington militaire 
tussenkoijist overweegt. Anderzijds mag men aannemen dat de VSA die katastro-
fale ontwikkeling zou overleven terwijl in Europa (en Japan) nieuwe beperkingen op 
de olieproduktie per slot de hele industriële sektor zouden aantasten. Niet alleen 
zouden de olieprijzen astronomisch de hoogte inschieten, maar ook de werkloosheid 
zou onheilspellend toenemen. Vandaag heeft West-Duitsland al zijn deuren gesloten 
voor gastarbeiders die niet uit de EEG-landen komen. Straks zaL ook de ontwikke
lingshulp gevaarlijk in 't gedrang komen n'en déplaise de optimistische verklaringen 
van de beroemde Amerikaanse ekonomist J.K. Galbraith. 

Intussen veroverde het Arabisch oliewapen weer nieuw gebied : ook de Japanse 
«regering heeft Israël gevraagd op korte termijn « alle » bezette Arabische gebieden 
te ontruimen. Na de geruchtmakende EEG-rezolutie over het Midden-Oosten is de 
Japanse verklaring een nieuwe slag voor de Israëlische pozitie : ook Japan kan nu 
niet langer neutraal heten. 

cavalier seul en bemiddelaar 

De rol van Iran in het oliekonflikt is op zijn minst eigenaardig te noemen : de 
Shah heeft als moslem de zijde der Arabieren gekozen, maar, de Islam is dan ook 
het enige bindmiddel tussen de Arabische wereld en het niet-Aziatische maar 
mohammedaanse Iran. Teheran onderhoudt geen 'diplomatieke betrekkingen met 
Israël, doch beide landen hebben wel handelsmissies in hun respektievelijke hoofd
steden. Iran levert bovendien olie aan Israël en niet alleen in transito. 

Het baart dus geen verwondering dat Iran volop olie levert aan het Westen, 
want het heeft geld nodig om zijn reusachtige industriële planning te verwezen
lijken. Nog minder verbazing wekt het vermoeden dat de Sjah bij koning FeisaI op 
matiging in de olie-boykot aandringt, wat des te meer indruk maakt als men weet 
dat Iran zowat de militaire beschermer is van Saoedi-Arabië, Koeweit en de olie
emiraten, vermits het over een sterkr modern leger beschikt. Iran is ook de kontakt-
instantie tussen Amerika en de oliesjeiks wat het gewicht van zijn bemiddelaars
positie nog verzwaart. 

Bij het beoordelen van de ontwikkeling in het Midden-Oosten kan men er niet 
onderuit de gedragingen van Iran nauwlettend in het oog te houden, want het 
bekleedt zonder dat met zoveel woorden te zeggen een sleutelpositie in het olie
konflikt. , . ' , 
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Prachtige kreatie voor Vlaanderen 

99 ALFA BETA" 
door E.A. Wifhehead in "Vert ikaal" te Gentbrugge. 

Na het reeds zo veel gespeelde « Suiker » 
van Hugo Claus, startte Vertikaal naar mijn 
gevoel pas echt het seizoen met de prach
tige Vlaamse kreatie van « Alfa Beta » van 
E.A. Withehead. 

Blanka Heirman en Hugo Van Den Berghe 
vertolken op een schitterende wijze het echt
paar waarvan het huwelijk strandt, omdat de 
man gewoon naar menselijk kontakt zoekt, 
warmte, vrijheid, en van de volgens hem 
« barbaarse instelling die het huwelijk is » 
wil verlost zijn. 

Het is inderdaad zoals de auteur zegt 
• Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in 
het moreel bewustzijn van de mensen in het 
afbrokkelen van de gehechtheid aan geves
tigde waarden an het zoeken naar een nieu
we moraal van zelf-verwerkelijking ». 

Wanneer dit niet wordt aangevoeld door 
de vrouw, die de haar sinds eeuwen opge
legde rol van trouwe echtgenote en moeder 
blijft spelen, en^elfs zo ver gaat met drei
gementen als « Ik dood de kinderen en me

zelf als je nog naar die slet teruggaat ». Dan 
ploft alles in mekaar voor de man die het 
zelfs met behulp van woordenboeken heeft 
willen duidelijk maken dat het zo niet verder 
kan. (Zie bovenstaande foto). 

Spijts alle dreigementen vertrekt de man 
toch met het gevolg dat de vrouw haar kunst
matig opgebouwde wereldje als een kaarten-
huisje in elkaar ziet vallen. 

Bij het poetsen van de nieuwe fiets van 
zoonlief, krijg je het gevoel dat er'terug kon-
takt komt tussen man en vrouw, even vrees 
je dan de traditionele verzoening, maar juist 
daar is de auteur zeer sterk om zijn person-
nages op dat moment voorgoed uit elkaar te 
laten gaan. De vertolking van Hugo Van Den 
Berghe is gewoon schitterend (Hoe kan het 
anders ? Wij zagen hem op het TV-scherm 
zelfs een Julien Schoenaerts in de schaduw 
spelen). 

Blanka Heirman geeft het ganse stuk door 
een sterk gevoel van intense beleving, voor
al bij het slot draagt zij een dramatiek op zo 

'n fijne typische vrouwelijke manier (zonder 
teatraal te worden) dat je haar eenzaamheid 
zo op je vbelt overkomen, gewoon meester
lijk. 

Dit aHes Is zeker niet vreemd aan de knap
pe regie van Boudewijn Van Der Plaatse, die 
hier nogmaals bewijs levert van echt vak
manschap. 

Dat Boudewijn de voorkeur galf aan een 
nieuwe (meer Vlaamse ) vertaling van Wim 
d'Haveloos getuigt van ilJH" ernst voor het 
vak. 

We krijgen weer eens een bewijs dat er 
in Vertikaal geen sprake kan zijn van be-
roepsvermoeidheid, wat we helaas met van 
alle beroepsgezelschappen kunnen zeggen.. 

Ik kan alleen dit nog zeggen : Het loont 
echt de moeite om naar « Alfa Beta » te gaan 
kijken, het, loopt nog tot 29 december in Het 
Gents Voorstadsteater Vertikaal, Teaterstr. 
33, Gentbrugge. 

a.s. 

Arthur De Bruyne: 

"** DE KWADE JAREN W 

Met dit vierde deel van zijn « Kwade Ja
ren » sluit Arthur De Brvyne een bijdrage 
tot onze jongste geschiedenis af, die vèr 
boven de journalistieke kroniek, waarvoor 
de tekst oorspronkelijk bedoeld was, uft-
stijgt. Deze bijdragen uit « 't Pallieterke » 
vormen een kroniek over mensen die tijdens 
de « kwade jaren •> van de oorlog éen rol 
gespeeld hebben, of over gebeurtenissen uit 
die periode. 

Interessant is het feit dat De Bruyne voor 
menigeen onbekende feiten en achtergron
den aanduidt en vermeldt en dat hij vaak 
mensen en gebeurtenissen vannabij heeft 
gekend, van nabij dikwijls ook heeft meege-

, maakt. Zoals bijvoorbeeld heel de geschiede
nis van het Vlaamse-nationale satirische 
weekblad « Rommelpot ». het eerste tema, 
de eerste « kroniek » van dit vierde deel. 
Wat Rommelpot was, hoe het ontstond, wel
ke de moeilijkheden waren leren wij uit dit 
verslag van iemand die er rechtstreeks bij 
betrokken was. Welke invloed « Rommel
pot » heeft uitgeoefend hebben wij nog zo
pas ter gelegenheid van het afsterven van 
een der medewerkers — Albe — gezegd : 
zij die er aan meewerkten hebben met hun 
pen de weg vrijgeschreven voor een herle
ving van het Vlaams-nationalisme, zij heb
ben de ban van de ontgoocheling en de 
angst gebroken, ook al waren zij, om de 
woorden van De Bruyne te gebruiken, ervan 
overtuigd dat niet iedere Vlaamse aktiviteit 
met een politiek mandaat moet bekroond 
worden. 

« Rommelpot « verdween, mede door de 
chicanes en het machtsmisbruik van een 
diktatoriale Van Acker, wiens bonhommie 
die is welke Baudelaire al typerend voor de 
« Belg » noemde, • Ie plus cruel du monde ». 

Een Van Acker, die elders in dit boek ge
typeerd wordt met het woord van Geyl : 
« een onbeduidend mannetje, waar geen 
kracht van uit gaat... ». 

Na dit eerste hoofdstuk volgen er vijf • fi
guren » : Degrelle, Walter Boucherij, Hen> 
dl-ik Elias, Schuind en professor Geyl. 
Wie wéét welke plaats deze figuren gehad 
hebben, welke rol zij gespeeld hebben in de 
binnenlandse politiek in dit land (zij het, 
zoals Boucherij, indirekt via jeugdbeweging 
en lateKdoor publikaties), kan al vermoeden 
dat de uiteenzettingen van De Bruyne, zijn 
kennis van mensen en feiten, persoonlijk 
of door zijn uitgebreide dokumentatie, een 
interessante kijk geven op deze mensen ; 
dat zij vaak minder of niet gekende feiten 
en aspekten aan het licht brengen en over 
veel fnenselijke grootheid en kleinheid be
richten, die in elke politieker aanwezig is en 
zal blijven. 

Wij kunnen het essentiële zelfs hier niet 
samenvatten, maar zeggen u : neem en lees. 
Neem en lees deze vier delen direkte Vlaam
se geschiedenis. En leer eruit, hoe eerstens : 
er niets nieuws is onder de zon, wat de 
jeugd gisteren en vandaag ook moge-denken, 
en ten tweede hoe de tijden daarentegen 
elk hun eigen gelaat hebben, hun eigen vor
men en hun eigen stijl zelfs, maar dat de 
basisproblemen (o.m. volk en staat, gemeen
schap en maatschappij, de harmonisering van 
het nationale en sociale enz...) steeds zullen 
gesteld worden en om 'éen eerlijke en eigen 
oplossing vragen, niet om wat slogans of ir
reële utopieën 

Revelerend over de zin en de bedoeling 
van het repressionisme, is het stuk over ie
mand die geen Vlaming was, geen kollabora-
teur zelfs in ideologische zin, maar een offi
ciële Belgische funktionaris, sekretaris-gene-
raal Schuind, en die het slachtoffer werd van 
magistraturale naijver en plaatsjesjagerij : 
Ganshof Van der IVIeersch, de beruchte ver
antwoordelijke voor de spooktreinen, kwam 
tegen hem getuigen. 

Het stuk over Geyl — waarmee 't boek be
sluit en waarmee wij dit kort en onvolledig 
overzicht ook willen besluiten — is meer dan 
de schets van de Vlaams-nationale aktiviteit 
van de Nederlandse historikus. Zij werd, 
mede door de persoonlijkheid van Geyl zelf 
en zijn « bestendige aanwezigheid » in de 
Vlaams-nationale beweging, schets van vele 
decennia Vlaamse beweging : voor, tijdens 
en na de oorlog. 

Wat de socialist Geyl aan de gewezen fron-
ter en later socialistische minister Vos 
schreef in 1938, geven wij ter overweging aan 
al wie het nationalisme naar de achtergrond 
druken wil : « Mijn hemel, wij weten nu 
toch wel dat « een socialisme dat In kon-
flikt met een nationalistische stroming komt, 
verloren is... ». Het socialisme in Vlaanderen 
heeft dit ondervonden : het zag zich be
roofd van dat aktief, sociaal-bewust en revolu
tionair gedeelte van de Vlaamse bevolking, 
dat zich een eigen sociale ideologie schiep 
in het nationalisme, en van het grootste ge
deelte van de Vlaamsgezinde eoclaal-bewuste 
intellektuelen... 

Wij herhalen het : neem De Bruyne's werk 
ter hand. Meer dan in veel « studleweek-
ends » of studiedagen, ligt hier het leerma
teriaal voor het grijpen. Een aanschouwelijk-
heidsonderricht, met de jongste geschiede
nis als een objektief en van alle utopische 
hersenschimmen afstanddoende, nuchtere le
raar... 

j.d. 
Arthur De Bruyne : <• De Kwade 

Jaren. - 4 '. • Ultgeverll De 
Roerdamp, Brecht. 

LEKTUUR VOOR DE JEUGD 
Ben wandeling door de jongste boeken

beurs heeft ons overtuigd van het feit óax 
de jeugd- en kinderlektuur niet alleen qua 
omvang maar ook wat kwaliteit betreft, een 
verheugend niveau bereikt heeft in de Ne
derlanden en dat Vlaanderen daarbij voor 
het Noorden helemaal niet moet achteruit 
staan. De feestdagen en doordeweekse ge
legenheden zijn een goede gelegenheid 
om op deze uïfgaven te wijzen, en op de 
(niet alleen utilitaire) betekenis van het le
zen in de kinder- en jeugdopvoeding. Wij 
vermelden hierna enkele titels en hopen in 
de loop van de maand en alleszins tegen het 
einde van het jaar terug te komen met een 
verse korf vol kinder- en jeugdboeken. 

Meer en meer nemen zij een plaats in 
tussen de vele geschenken bij het Sint Ni
klaas, Kerst- en Nieuwjaarsfeest, en dit is 
een verheugend verschijnsel : met de jeugd 
vangt de leesgierigheid én daarmee ook de 
bron van elke kuituur aan. 

Guido Staes ontving op de jongste '^oe-
kenbeurs de piakette voor het beste jeugd
boek. « Het zeepbellenmeisje •> van deze 
auteur is een vlot geschreven en mooi ge
ïllustreerd verhaal, ook keurig uitgegeven 
door Lannoo, alleszins keuriger dan het be 
kroonde verhaal « De Kinderen van de Vre
de », uitgegeven door Altiora, Averbode van 
dezelfde schrijver. 

Eveneens bij Lannoo verscheen « De zil
veren Weg • van Rose Gronon • een vlot 
geschreven en spannend kinderboek van een 
onzer beste schrijfsters. Vermelden wij ook 
Lannoo's kinderatlas • een vertaling van 
Erwin Könnecke's boek • Meyers Kinder-
Weltatlas », aangepast en rijl<elijk ge'ilus-
treerd : een boek dat de kinderen naast 
heel wat wetenswaardigheden ook een vlot 
geschreven verhalende"^tekst biedt en dat 
Wij graag aanbevelen. 

Van de bekenden Jac Linders en Mariette 
Vanhalewijn verschenen — eveneens bij 
Lannoo — respektievelijk • Honkie en Pon-
kie op de Buldenberg «en - Simon en Saar-
tje . : twee zeer mooie, goed geschreven 
en prettig geïllustreerde kinderboe4<en, voor 
kinderen die het lezen al wat onder de knie 
hebben ! Voor iets kleiner raden wij enkele 
mooie kinderboeken en -boekjes aan, even
eens bij Lannoo uitgegeven Vooreerst de 
Bibt-boeken ; verteld-deor-tngeberg Feustel, 

geïllustreerd door Eberhard Binder-Stassfurt 
en in het Nederlands vertaald door L. Lin-
ders-Bakkeren : het zijn verhalen die al 
een beetje leesvaardigheid veronderstellen, 
zo vanaf 2e en 3e jaar Zeer interessant en 
leerzaam zijn Lannoo's kleuterboeken : het 
eerste « Kom en Kijk », het tweede • Kom 
en Speel » bieden de kinderen uitvoerig en 
bevattelijk informatie over alles en nog wat, 
van kleuren en cijfens tot verkeersregels, 
van het weer tot de wereldbevolking aan 
de hand van vele kleine illustraties. Een 
zeer prettige en leerzame uitgave, die lan 
de weetgierigheid der kinderen beantwoordt 
op een prettige wijze Handig van formaat, 
stevig en qua tekst en illustratie zeer ver
zorgd zijn de kleine boekjes van de reeks 
<• Mijn Vriendjes », met tekst van Mariette 
Vanhalewijn en tekenjngen van Jaklien. Wij 
zien deze vriendjes « op reis ». « over heel 
de wereld », • aan het werk », « in ie t 
cirkus »... Voor beginnende lezertjes een 
aangename manier om hun eerste kennis
sen met vrucht aan te wenden^ 

Stappen wij over van de kindertektuur 
naar de jeugdlektuur Werkelijke jeugdlitera
tuur vinden wij bij Dick Dreux en diens 
jeugdromans over onze nationale geschiede
nis In de Zwarte Leeuw-reeks heeft deze 
Noordnederlandse auteur heel wat Vlaamse 
geschiedenis in verhaalvorm gegoten : zo 
wel in « De Draak van Damme » als in « De 
van zijn vroegere historische jeugdromans 
Poorten van leper » zet hij de traditie voort 
« Pijlen voor Artevelde • en « De Kreet van 
de Clauwaert ». Aanbevolen in een tijd. 
waarin de nationale romantiek nogal eens 
minachtend bejegend wordt en waarin zijn 
opvoedende waarde voor de vorming van 
een nationaal bewustzijn over het hoofd ge
zien wordt, of misschien iuist om die waar 
de bestreden. 

In . De Eed van de Viking • gaat Bart 
Sereyns terug naar een nog vroeger ver
leden. Het boek verscheen in de reeks 
« Groots Verleden ». een reeks jeugdboe 
ken onder leiding van René Turky Ook hier 
historische romantiek van de goede soorT' 

• Rakhi en Sebastian » is een jeugdboek 
van Jessy Marijn, uitgegeven bij Lannoo, 
Tielt. Het is gesitueerd in het vroegere 
Oostpakistan tijdens de maanden die de In 
dische invasie en de uitroeping van de m-
afhankelijkheid van Bangia üesh voorafgaan ; 

en handelt over de ontmoetingf en de avon
turen van twee jonge mensen tijdens de 
met terreur gepaard gaande pogingen tot 
onderdrukking van het Bengaalse verzet. 
Het boek is wél pro-bengaals, wat voort
vloeit uit de initiële afkeer tegen elke 
verdrukking. Vlot en spannend geschreven, 
leert het de jongeren tussen 12 en 16 voor 
wie het boek bestemd is, enig inzicht te 
krijgen in een episode uit de jongste ge
schiedenis. Spijtig genoeg slechts één epi
sode : wat nadien in Bengalen gebeurde net 
de Biharis wijst erop hoe verdrukten zelf 
verdrukker kunnen worden. Maar dat zou 
dan tema zijn voor een nieuw verhaal ' 

Lannoo's Kinderatlas — 136 biz — 225 fr. 
Lannoo. Tielt. * ^ 

Rose Gronon : « De Zilveren Weg » — 110 
bIz — 148 fr — Lannoo, Ti,e|t.. 

Guido Staes : « Het Zeepbellenmeisje » — 
110 blz — 148 fr. — Lannoo, Tielt. 

Guido Staes : 
Clevin. Jorgen : ,-
- Kom en Kijk » — 64 blz — geb. 140 fr. 
I annoo, Tielt 
" Kom en Speel > — 64 blz — geb. 140 fr. 
Lannoo. Tielt. 
Vanhalewijn Mariette : « Mijn vriendjes • 
geïll door Jaklien — 4 deeltjes — per deel
tje-48 fr — Lannoo, Tielt 

Feustel Ingebor : Bibi — 24 blz — geb. 68 fr. 
Lannoo Tielt 

Feustel Ingebor : Bibi in het bos — 24 blz 
geb. 68 fr — Lannoo, Tielt. 

Vanhlewijn M. : Simon en Saartje — 112 blz 
148 fr — Lannoo. Tielt 

Linders Jac. : « Honkie en Ponkie op de 
Bulderberg » 112 blz — 148 fr. ' 

Marijn, Jessy : 
160 blz — 120 
Bart Sereyns : 
116 blz — gen. 
Nederlandsche 
werpen. 

Dick Dreux r « 

Rakhi en Sebastian ing. 

« De Eed van de Viking » 
90 fr. — geb 120 fr. — De 
Boekhandel. Kapellen/Ant- -J 
De Draak van Damme » — Nieuw-Vlaanderen » verscheen zopas het boek Als speciaal nummer van het jongerentijdschrift 

, « Trouw » door arthur de Bruyne. 
^ , ^ ^ Merl<sem. Bestelling door storting van 110 -f 10 (verzendingskosten) op rekening 414/7047901/14 van Ds N» 
Dick Dreux : « De Poorten van leper » — 126 derlanden, VZW, Alfred Coolstraat 33 - 2020 Antwerpen. " ' ' '"• ''""df^ V "f"' ^ï" 

3'S\^— De Fontein/Wesjlgi^. Merksem. Wie (in één bestelling) 4 pockets betaalt, ontvangt gratis een vijfde. J i r - rb - raév «.fn'sfe^tt*-

136 blz — De Fontein/Westland. 
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^JdOOOO 
op stctp in berKjn 

Op bezoek In Berlijn hebben wij een poosje 
staan kijken naar twee sportinstallaties die 
binnen enige tijd niet meer te zien zullen 
zijn, of altans niet meer in de vroegere vorm. 
Het ene gebouw, het sportpaleis, wordt afge
broken. Het andere, het olimpisch stadion, 
wordt omgebouwd. Wij hebben ter plaatse 
echter minder gedacht aan de sportpresta
ties die daar in de loop der tijdOT geleverd 
werden, dan, bij het stadion, aafi de reus
achtige show die Hitler daar in 1936 bij 
wijze van propaganda liet opvoeren (met de 
hulp van de olimpische jongens onder de 
leiding van onze <• compatriot » Baillet-Lar 
tour, prezident). En bij het sportpaleis dach
ten wij terug aan de historische rede van 
Goebbels, die het Duitse volk liet kiezen 
tussen oorlog en vrede. Het antwoord kent 
iedereen, nemen wij maar aan. 

In West-Berlijn groeit een gigantische 
nieuwe stad, een woestijn van beton. Reus
achtige gebouwen, die het uitzicht op de 
hemel beperken tot een heel smal streepje, 
zichtbaar ten koste van een stijve nek. Wel 
heeft men de goedheid gehad de hoogten 
van de gebouwen zo aan elkaar aan te pas
sen, dat het geheel dé indruk geeft van een 
gebergte, en dat moet de Berlijners dan het 
gevoel geven in de vrije natuur te zitten in 
plaats van tussen een hoop stenen. Het is 
ellendig, maar In het ingesloten West-Berlijn 
alHoht de enige oplossing om de mensen te 
bWjven herbergen. Wat wij ons daarbij af
vragen is hoe de mensen daar, zonder enige 
ruimte, zonder een pijltje groen, de sport 
beoefenen zonder dewelke men zogezegd 
niet leven kan. Volgens ons is het antwoord 
simpel : men kan de sport beter missen dan 
sommige andere dingen. 

Wij waren even in Oost-Duitsland, en den
kend aan de formidabele sportprestaties die 
door de Oostduitsers de laatste jaren worden 

geleverd, konden wij toch niet anders dan 
even vragen hoe dat verklaarbaar is Om het 
maar dadelijk te zeggen : wij zijn niks wijzer 
geworden. Op onze vraag of de mensen gin
der na de dagtaak dan zo druk de sport beoe
fenen, zei men ons « kom nou, niet meer dan 
ergens anders ». Dat men in de scholen veel 
sport beoefent, is juist, maar blijkbaar niet 
zoveel meer dan bij voorbeeld in West-Duits
land. En enig voordeel zit er voor de knappe 
sportbeoefenaars, die gans de wereld afdwei-
len, niet in. Op onze beurt : kom nou .. 

goeie goesting 

In « Les Sports » schrijft Mon Arets weke
lijks een rubriekje « L'agenda de RaytViond 
Arets ». Daarin vertelt hij wat hij in de loop 
van de week zoal uitgevoerd heeft. De ene 
dag twee voetbalmatchen en een TV-repor-
tage. De andere dag vier keren « un verre de 
l'amitié » en een souper of twee drie. Nog 
een andere keer van de ene receptie naar 
de andere, en een hoop praatjes met of zon
der mikro met vedette X, Y of Z. Kortom, 
al sport en aanverwante wetenschappen wat 
de klok slaat. Normaal misschien voor een 
sportioernalist, maar naar onze smaak be
droevend arm aan inhoud. Wi] zouden het 
vlakaf gezegd, niet kunnen. Wij hebben al de 
buik vol als « sportweekend » in het teveetje 
wat te lang duurt naar onze zin. 

geestelijk voedsel 

Ontzettend hoeveel « boeken • er tegen
woordig verschijnen over sport en sport-
vedetjes. Ontzettender nog hoe vulgair die 
zijn. Vriendelijk verzoek het woord vulgair 
hier goed te begrijpen. Enkele dagen geleden 
hoorden wij een befaamd Vlaams geleerde 
zeggen : • De pseudo-wetenschap die heden 
ten daije wordt rondgestrooid is een reuze
groot bewijs van dekadentie ». Wat dan te 

Judo, zeer in trek vooral bij de jongeren, krijgt maar zelden een plaatsje in de pers. En toch 
groeit het aantal beoefenaars en simpatisanten met de slag. 

zeggen van af die prullen ? Wat te zeggen 
van die vele pogingen om welbewust de 
volksmens dom te houden ' Wat te zeggen 
van de grrrote joernalisten met hun grote 
taak voor de opvoeding van hun volk, die al 
die rommel aanprijzen ? Wat te zeggen van 

ons feuilleton (41) 

eer 
Vlaanderen 
vergaat 
door JOZEF SIMONS 

; 
Met Clara aan zijn zijde maakt Jan een wandeling door Laardonk. Zij herinnert zich 
best Florimond Van Laar. In hem zag Clara het radikale, zich bevrijdende Vlaanderen. 
In Jan het Vlaanderen dat niet durft... Aan het graf van Florimond zal iets erg ge
beuren. Meteen het einde van dit boek dat een van de meest mooie gebeurtenissen 
van onze Vlaamse strijd beschrijft... 

xévtiide hoofdstuk HET TESTAMENT 

De kom van 't dorp was als een bob
belende, ziedende ketel. Hei-verlichte 
kramen, walmende rook van smoute-
tebollen en patates-frites, kinderen die 
toeterden op trompettekes en schoten 
met piston-geweerkes ; slierten bral
lende jonge kerels en lachende zingen
de deernen, die dansten de ene zaal 
in, de andere uit. Licht-uit al de open 
deuren waar binnen een orgel dreunde, 
violen zongen, koper schetterde, of 
weemoedige harmonica's aanhieven : 

Mals Ie plus joli rêve, 
C'est Ie rêve d'amour I 

Volledig verzoend, gearmd als dikke 
vrienden, laveerden door de Dorp
straat de Roervogel en de Antichrist, 
beiden zalig in de wijngaard des He
ren. De Roervogel, met fladderende 
jaspanden, zijn hoge hoed op één oor, 
deed moeite genoeg om zijn waardig
heid op te houden, zich vastklampend 
aan de arm van de Antichrist Deze 
was nog flink op de been, maar 'hij 
lachte onophoudend, een schaterlach 
die zwaar opsteeg uit zijn dikke buik 
en dan openkletste als water dat uit 
een handbuis tegen vensterruiten 
wordt gespoten. 

Daar stonden ze nu voor de open deur 
van De Keizer. 

„ Hoor I " zei de Antichrist, ,, dat is 
noff muziek als in de goede oude tijd, 
toen de kermissenjiog niet vergeven 
waren van die orgels, toen we nog 
dansten onder de lindeboom, he I Kijk 
het Schuifeltje eens verliefd tegen zijn 
viool aanliggen, en hoor hem strijken : 
, 't Zijn allemaal zuivere maagden I ' 
Ert schaterlachend zeilden ze beiden 
binnen. 

Joost en Tine, stralend van geluk, kwa
men recht naar Jan toe. 
„ Jan, morgen vier weken trouwen we, 
als 't God belieft, en ge wordt ver
zocht op ons feest, met uw juffrouw, 
hoor ! ". 

Gommer en Toke werden door kennis
sen opgehouden. 

Een auto toeterde : de limouse van 't 
kasteel. Langzaam sneed hij door het 
volk Aan 't stuur de Franse officier ; 
naast hem, glimlachend, de mooie Ma-
rie-José, elegant gedrapeerd in haar 
zwarte rouwmantel, die haar zo goed 
stond ! 
Weer viel het gesprek op Florimond. 
,, Ligt hij nog altijd te Gotten- ? .. " 
vroeg Clara. 
„Neen" , zei Jan, „hier In de familie
grafkelder bij de kerk ". 

„ Hierbij ? Laten we dan een vaderons 
gaan bidden op zijn graf ". 
Ze stapten over de graven, door het 
hoge gras van 't kerkhof en knielden 
op de kille ar^duinsteen, waaronder 
Florimond rustte. Jan lichtte met zijn 
zaklampje, en met een kleur als van 
verblekend bloed schemerden de rood-
gouden letters : 

Hij Stierf in vrede met God, 

Voor Recht en Vrijheid. 

Leve Vlaanderen I 

't Scheen Clara of die letters haar met 
een gloeiend ijzer in het hart werden 
gebrand. 
,, Leve Vlaanderen ! ". 
Weer zag zij Florimond op die verga
dering — in zijn ogen die gloed... Zij 
bad en brak in snikken uit. 
„ K o m " , zei Jan, „ trek het u niet te 
zeer aan ". En hij boog zacht zijn hoofd 
om haar te paaien met een zoea. 
Maar als een opgeschrikte hinde 
schoot ze weg : „ Nee ", zei ze, met 
een hoofdschudden haar tranen Inhou
dend, „niet hier... en toch, ik geloof... 
nooit meer... ". 

Jan stond aan de grond genageld, 
„Wat... wat... ". 
„Vergeef me. Jan, maar ik geloof dat 
ik nooit genoeg van u zal kunnen hou
den, om een gans leven met u te slij
ten. Daarom is het beter dat we nu 
scheiden... nu... Hem had ik kunnen 
liefhebben. Hij was een man ! Hij was ^ 
een officier van Vlaanderen .. Waar
om stond gij niet bij hem... Waarom 
moest gij remmen ! ". 
„Clara ! Clara I Zaagt gij zelf toen 
klaar ?... ". 
„Gi j hadt toen beter moeten weten 
dan ik... 'k Heb zoveel nagedacht 
sinds... peter weten ? Gij hadt anders 
moeten voelen... anders moeten zijn. 
Vergeef me. Jan, laat me gaan... Het 
kan niet anders... Nee, ga niet mee... 
Ik vind wel alleen mijn weg naar de 
tram... Nee, ga niet mee I ". 

VI 

Jan zeeg als verpletterd neer in het 
hoge klamme grao. 
En de orgels raasden, de kermisvier-
ders bralden en brasten . — en de 
hemel Schoot vol gouden sterren 
Hoe lang Zat hij daar met ledig hoofd, 
de benen lam, vernietigd ? 
Een vinger klopte op zijn schouder : 
,,Zijt gij niet wel, man ? ". 
Jan keek op Die oude bekende stem I 
Hij Jichtte met zijn zaklampje 
„ Mijnheer de kapelaan ! ". 
„ Jan Broeckx, officier ! " 
De oud-kapelaan, met zijn scherpe blik
ken, Zijn puntige neus, zijn nu grijzen
de sluikharen .r- met zijn Vlaams hart. 

de duizenden ongelukkigen voor wie «I die 
krankzinnige onzin zowat de enige lektuur 
IS ? Het is « in » zo een beetje medelijdend 
neer te kijken op de mensen destijds, voor 
wie de bijbel de enige lektuur was. Zou dit 
niet veel erger zijn ? 

zijn gans Vlaams wezen — die daar zo 
plots voor hem stond, als een spook ! 
Waar kwam hij zo onverwacht van
daan ? -

Hij was geroepen voor familie-aangele-
genheden in de buurt... Op de terug
reis hier afgestapt om nog eens de 
plaatsen en de mensen te zien, die 
hem zo nauw aan 't hart waren ge
groeid. 

„ En dit graf moest Ik zien, Jan. Hém,' 
die daar ligt, moest ik mijn eregroet 
brengen, mijn llefdegroet, omdat ik 
weet wat een hart er in hem heeft 
geklopt... ". 

„ Ik heb het ook goed gemeend, mijn
heer de kapelaan, wIJ waren vrien
den... ". 

„ Ik ga te voet naar Antwerpen ; Ik 
moet me nog eens kunnen bewegen 
in Vlaamse lucht, eer de trein me weer 
naar den vreemde, naar het Walenland 
brengt. Ga je een eindje mee ? ". 
Ze gingen, om het gewoel te vermijden, 
over een verlaten binnenweg tot aan 
de vaart en stapten op langs de dijk. 
En onder het gaan schpot alles in Jan 
los, welde alles hem van het hart naar 
de mond, en. Bij horten en stoten 
eerst, doch langzamerhand kalmer en 
rustig, vertelde hij van zichzelf van het 
front, van Florimond en, tenslotte, ter
wijl ze bleven staan, het afscheid van 
Clara bij het graf. 

„God zij dank ! " zei de kapelaan. 
„Vlaanderen heeft nog niet gans zijn 
ziel verloren. Als de vrouwen voelen 
waar het heen moet, als in haar de 
geest van Vlaanderen _weer levend 
wordt — neen, dat Is geen avondrood, 
dat is morgengoud. 
Jan, wat achter ons ligt, is voorbij. Nie
mand kan 't verleden ongedaan maken. 
Eén k^ns is gemist, omdat Vlaanderen 
met bereid was. Daar zijn er die zeg
gen : het uur der volkeren slaat maar 
ééns. Niet waar I Eer Vlaanderen ver
gaat, komen er nog levenskansen... 
De aktivisten hebben in Vlaanderen 
neergelegd : het ferment der zelfstan-
digheidsgedachte. Die krijgen de vijan
den nooit meer kapot. 
Nu we met schade en schande hebben 
geleerd, zal het ons niet zo moeilijk 
vallen om ons voor te bereiden op de 
slag van morgen. Laten we de hand 
aan de ploeg slaan. Arbeid en word 
Clara waardig. 

Het volk moet bewerkt worden opdat 
het bereid weze de banden, die 't wur
gen, af te smijten en het op te nemfen, 
met Gods hulp, voor het levensrecht 
van Vlaanderen. De geschiedenis geeft 
nog wel een kans. Dat Vlaanderen dan 
het uur, dat het zijn is, erkenne — en 
toegrijpe ' Dat uur slaat nog, eer 
Vlaanderen vergaat... ". 

(EINDE) 

zot rekord 

Zot rekord noemt « Les Sports » het re
kord van de Amerikaanse dokter Al Abbott, 
die met de fiets — in het spoor van een 
wagen uiteraard, en na door een wagen op 
gang te zijn getrokken — één kilometer af
legde aan een gemiddelde snelheid van — 
schrik niet — 223 kilometer per uur. Voor 
een man die elgenlfjk nooit gefietst heeft 
alleszins een behoorlijke prestatie, dachten 
wij. Wij vinden dergelijke rekords ook zot, en 
staan dus aan de zijde van « Les Sports ». 
Maar wij vinden een uurrekord è la Merckx 
óók zot. En wij begrijpen dus niet waarom 
het Brusselse gazetteken wekenlang bleef 
doorrazen over de bovenmenselijke groot
heid, daargesteld door de heer Merckx, die 
in één uur zoveel en zoveel kilometer kon 
afleggen op een speciaal gemonteerde fiets, 
maar het zot vindt één kilometer af te leg
gen in zoveel en zoveel sekonden op een 
speciaal gemonteerde fiets, Nu is het na
tuurlijk waar dat wij maar weinig begrijpen. 

bekrompen geest 

Jaak Lecocq weet alles. Ook dat burge
meester van Maele van Brugge afin VU-m-
terpellant Reynaert, die uitleg vroeg over de 
aankoop van de velden van klub Brugge door 
de stad, zei dat dit voor de stad een finan
cieel renderende operatie is, omdat dit het 
enige argment was dat bevattelijk was voor 
de bekrompen geest van de h. Reynaert. 
Anders had de burgemeester ook nog ge
sproken over de plicht van de stad om, via 
de aankoop van de terreinen van klubs die te 
veel met geld gesmost hebben, te zorgen 
voor de sportopleiding van de jeugd. Maar 
ja, begin zo iets uit te leggen aan iemand 
van de Volksunie. Wij kennen de h Rey
naert niet, maar zijn vraag « of de stad bereid 
was alle ondernemingen met financiële pro
blemen op te kopen » — zo omschreef Jaak 
het, en vermits die alles weet . — Inkt ons 
vrij pertinent, en, wat Jaak ook orakelt, nog 
geen bewijs van bekrompenheid. Wij kennen 
wel sportjoernalisten die dagelijks bewijzen 
van bekrompenheid leveren, zwart op wit. 

kongres 

Door Sporta werd te Steenokkerzeel een 
kongres georganiseerd, gewijd aan de sport-
geneeskunde. Sportgeneeskunde die eigen
lijk nog niet beslaat, niet in de opleiding en 
met als zelfstandige beroepsaktiviteit. Door 
de verschillende sprekers werd aangetoond 
dat de sportgeneeskunde een moeilijke weg 
moet zoeken tussen de sportmoraal, het 
opdrijven van de prestaties, en het lichame
lijk en geestelijk welzijn van de enkeling, 
die sport bedrijft. Van geen van die drie lig
gen de normen echter vast, zodat tiet voor
alsnog niet zo eenvoudig is te bepalen wat de 
sportarts in een bepaald geval te doen en 
te laten heeft. Zonder terzake enige bevoegd
heid te bezitten denken wij dat het best is 
de gespecializeerde artsen rustig hun weg te 
laten zoeken, zonder van waar dan ook druk 
uit te oefenen. Inmenging van onbevoegden 
kan de zaak alleen moeilijker maken. En 
terloops, alweer een dikke pluim voor Sporta 
voor dit initiatief, voor dit zoeken naar de 
kern van de zaak. 

goed zo 

Twee weken na elkaar eens wat beters 
gezien in Binnen en Buiten dan « voetbal-
flitsen » en pijnlijk slikkende Delabastita's. 
Twee weken na elkaar moderne of ritmische 
damesgymnastiek. De eerste keer betrof het 
de Europese kampioenschappen, die ander
maal de zaak waren van de Oosteuropese 
landen. Er kwam geen enkel land uit het 
oude Westen bij te pas. En nu, verleden zon
dag, waren de Flick's aan de beurt. Voor 
leken — zoals wij — lijkt het alsof de con
ceptie van wat de Flick's doen dicht aan
leunt bij de bazis van de ritmische gymnas
tiek, al zien zelfs wij ook nog opvallende ver
schillen. Wat wij ons echter afvragen is dit : 
kan uit de groep van de Flick's geen keur-
groep geselekteerd worden die in de rit
mische gymnastiek ver zou kunnen doordrin
gen ? Of gebeurt dat al ? Of is het — best 
aanvaardbaar — tegen de principes ? 

Miei Puttemans haalt weer de krantenkoppen 
als heerser ove^ de cross-country velden. 
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bewegings|VllJzer 

— Een Vlaamse staat... nu ! — 
Grote Provinciale VU-MEETING in de 
« HANDELSBEURS » (aan de Meir) 

te Antwerpen op dinsdag 18 december om 20 u. stiot 
Muzikale omlijsting door de « Vaganten » 

Sprekers : Mr. Frans Vander Eist en Mr. Hugo Schiltz 
Meeting-Voorzitter : senator W. Jorissen' 

Meeting-O/Voorzitter : senator C. Van Eisen 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Onze arr. raadsleden nodigen wij hierbij 
vriendelijl< uit. aanwezig te zijn op onze e.k. 
arr. raad van vrijdag 14 december a.s. te 
20 o. 30 in de bovenzaal van de « Nieuwe 
Carnot •>, Carnotstr. 60, Antwerpen. 
ROUW 

Arr. bestuur en raad betuigen langs deze 
weg hun diep medevovelen aan de zeer ge
achte mevr. en l<inderen Tesseiy, bij het 
overlijden (26-11-73) van hun geachte en dier
bare echtgenoot en vader (47), dinamisch 
en trouw Borgerhouts VU-afdelingsbestuurs-
lid. de heer Kamiel Tesseiy. 
VVM 
Niettegenstaande zeer ongunstige weersom
standigheden kende de jongste VVM-avond 
een relatief ruime belangstelling. Op zijn 
gekende degelijke manier bracht volksvert. 
André De Beul ons een uiteenzetting over 
de fusies van gemeenten en het VU-stand-
punt ter zake. Om de niet-aaTiwezige manda
tarissen en bestuursleden tegemoet te ko
men wordt een samenvavtting van deze uit
eenzetting gemaakt. Een exemplaar hiervan 
wordt u toegestuurd op -het eerste verzoek 
aan VVM=voorz. Hugo Andries, Turnhoutse-
baan 116, 2200 Borgerhout, tel. 36.59.67. 

Let op : in de maand december geen VVM-
avond maar bevelen u de provinciale mee
ting op 18 december a.s. in de Handelsbeurs 
te Antwerpen aan massaal bij te wonen. 
PROVINCIALE VU-MEETING 

Het arr. verwacht u allen, ter gelegenheid 
van de « grote volksmeeting » (In samenwer
king met arr. Mechelen 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. Meeting-voorzitter is sen. Wim Joris
sen ,met als.ondervoorzitter bij deze meeting, 
sen. C. Van Eisen (Mol). Aangepaste muzikale 
omlijsting door de « Vaganten ». 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Uw ernstige problemen, met veel zorg en 
spoed behandeld door een onzer mandataris
sen : De Bruyne, Mattheyssens, De Beul of 
Bergers ; die u etke maandag op ons sekre-
tariaat, Wetstr. 12, aantreft tussen 16 en 20 
u. Tel. 36.84.65. Het sekretariaat is dagelijks 
geopend van 9 tot 16 u. 30. 's Maandags open 
tot 20 u. 
KOO 

KOO-aangelegenheden voor inwoners van 
Antwerpen Stad kunnen besproken worden 
met onze afgevaardigden van de KOO op tel. 
afspraak : De Boel 33.97.90 of De Laet 
38.66.92. • 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Onze afdeling telt 8 gemeenteraadsleden 
die u eveneens graag met uw problemen wil

len helpen. Voor afspraak, indien u hun adres 
en telefoon niet mocht kennen, raadpleeg het 
sekretariaat. 

ABONNEMENTENSLAG 
Dank zij de inspanningen van onze bestuurs

leden we aardig omhoog met het nieuwe 
abonnementental. Maar..., aan de toppers. 
Moens en De Roover kan niemand'wat. Zij 
hebben natuurlijk de vitaliteit van hun jeug
dige jaren als troef. Voortdoen tandem I 

LEDENSLAG :"''^-' 
Hé, mijnheer ! U bent nog geen lid van de 

Volksunie. U wist natuurlijk niet welke lieve 
vrouwelijke bestuursleden wij hebben, die 
graag even langs komen, om op uw verzoek 
u als lid in te schrijven. ^ 

Hé̂ , mevrouw ! Dito als boven, maar dan 
met ^en keuze uit de « fleure » van onze 
mannelijke bestuursleden. 

ER WAS EENS 
Er was eens een'opiniepeiling en die bleek 

niet al te gunstig ! Maar nu moet u met uw 
hele familie eens komen kijken naar de mee
ting in de Handelsbeurs op dinsdag 18 decem
ber om 20 u. te Antwerpen. Dat zal wat an
ders zijn I Daar zullen wij de opiniepeiling 
eens peilen ! 

KVO 
Erika Pauwels, Gerda Tilman, Nick Dumont, 

Stroobants. Bekaert, Geyskens, Massink. Van 
Eetveld, Lampaert en De Bouvre zorgden er 
voor dat de voorstelling van vorige week een 
daverend sukses kende. 

STICKERS 
Leeuw of VL : zo ergens vanachter op uw 

wagen, naast of op die B. Heerlijk ! U kan 
ze op het sekretariaat kopen." Kan ook op 
uw buurrpans wagen ! Opletten ! Doen als 
het heel donker is ! 

BORGERHOUT 

OVERLIJDEN 
Maandag 26 november j l . overleed ons be

stuurslid Kamiel Tesseiy. Een nog jonge man 
van nauwelijks 47 jaar is van ons heengegaan. 
Kamiel Tesseiy blijft in onze herinnering 
voortleven als de dinamische, stipte en ini
tiatiefrijke man die nog heel veel voor zijn 
volk had kunnen presteren. We bieden onze 
oprechte deelneming en medevoelen aan aan 
mevrouw en de kinderep Tesseiy. 

BURGERBOS 
Een initiatief van Vu)o. Een wandelklub dia 

in'januari 1974 definitief van start gaat. Voor 
het eerste jaar zijn er reeds verschillende ak-
tiviteiten gepland van wandelingen in de om-^ 
geving van Antwerpen tot langere voettoch
ten. Ook oudere VU-leden kunnen toetreden. 
U stuurt een bankje van 50 fr. aan Wandelklub 
« Burgerbos » pa. Leo Van Loon, Frans De 
Vriendtstr. 12 of door overschrijving op PR 
94 van ASLICvoor rek. nr 001-0207849-29 van 
Wandelklub « Burgerbos ». 

VU-MEETING 
Afdeling Borgerhout roept alle leden, «Wij'-

lezers en simpatisanten op, om massaal deel 

te nemen aan de prov. VU-meeting te Ant-
A^erpen op dinsdag 18 december te 20 u. 
stipt in de Handelsbeurs (aan de Meir). Ver
dere berichtgeving hieromtrent : zie hierbo-
'en bij arr. mededeling. 

80RSBEEK 

ZE ZEGGEN DIT, ZE ZEGGEN DAT... 
Een zestal propagandisten profiteerden van 

de eerste autoloze zondag om de brochure 
« Ze zeggen dit, ze zeggen dat... » in Bors-
beek-Centrum aan de man te brengen. Met 
nog de laatste tonen vanv het arr. herfstbal 
in het hoofd, verkochten ze in minder dan 
twee uur tijd, meer dan 100 nummers. 

HERNIEUWING LIDKAARTEN 1974 
Voor zover dit nog niet moest gebeurd 

zijn, zullen de bestuursleden eerstdaags de 
lidkaarten voor 1974 komen aanbieden. 

MARSEPEINSLAG 
In het kader van onze doorlopende financi

ële mobilisatie werd een marsepeinslag geor
ganiseerd. Een hele njassa marsepein werd 
verkocbt : laat ons nu maar hopen dat er 
niet te veel ziel;en komen met a! dat gesnoep. 
DIENSTBETOON 

Al onze mandatarissen staan steeds ter 
üwer beschikking : 

Peer Van Nuffelen, gemeenteraadslid. Oor-
luylei 24, tel. '21.60.33. 

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

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

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

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 seiiftje 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 

KERST- EN KINDERFEEST 
Op 22 december in zaal Luyckx. Wi] reke

n t stellig op de aanwezigheid van alle in
geschrevenen. Wij voorzien mooie geschen
ken voor de kinderen. Smakelijke koffiekoe-
ken en andere voor de ouders en een stevige 
oint voor de vaders. 
BAL 

Op 9 februari 1974 richt de VU-Broechem 
een bescheiden bal in met prima muziek aan 
bescheiden prijs. 
VU-MEETING 

OQ 18 december, wil Broechem aanwezig 
zijn op de prov. meeting te Antwerpen. Wie 
qaat er mee ? Laten we samen gaan en af
spreken I 
•LEDENWERVING 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 1974 

De vernieuwing van de lidkaarten verloopt 
vrij vlot. leder bestuurslid kreeg zijn deel. 
Veel handen maken het werk licht. De be
stuursleden worden vriendelijk verzocht tij
dig af te rekenen op de gestelde datum, zo
dat kan afgerekend worden met het hoofd
bestuur voor einde 1973. Een tiental nieuwe 
leden werden reeds ingeschreven. 
FUSIE GEMEENTEN 

In de twee fusiegemeenten Ranst en Broe
chem hielden de besturen, van de beide afde
lingen van de VU een eerste kontaktvergade-
ring met het ojjg op de komende fusies. 

DEURNE 
'LOKAAL . TREFPUNT . 

Alle dagen open (behalve woensdag), Turn-
houtsebaan 28. Ontmoet er uw Vlaamse 
vrienden. Inlichtingen voor het gebruik van 
de zaal ter plaatse. 

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 eindejaarsbal in : • Van 
ouj 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 

WVG 
Onze bloeiende afdeling van het WVG 

(Vlaamse gepensioneerden) heeft haar voor
zitter Leo Wydouw en mevr. J. Mattheyssens 
aangeduid als leden van de Edegemse bejaar-
denraad. Wij wensen hun een vruchtbaar man
daat, ons volk ten bate. Als plaatsvervangers 
werden A. Dekeyser en A. Van Reeth aange
duid. 

WVG houdt haar kerstfeest op donderdag 
20 december om 14 u. in gemeenschapscen
trum « Drie Eiken ». Allen'op post ! 

Ondertussen worden steeds belangstellen
den met open armen ontvangen op onze we
kelijkse bijeenkomsten, elke maandag vanaf 
14 u. in « Drie Eiken •. 

VNSE 
Tijdens de algemene vergadering van 30 

november werd een sluitende begroting voof-
gedragen en werden ook 50 obligaties uitge
loot die per 1 januari kunnen geïnd worden. 
Uit dit alles moge blijken dat het « Drie 
Eiken • ongetwijfeld voor de wind gaat. Om 
onze doelstellingen te realiseren moet het 
zakencijfer echter nog groeien. De VNSE wil 
immers ook aktiverend en stimulerend optre
den t.a.v. de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

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 ! 

EKEREN 

PROV. MEETING ' 
Zal plaats hebben te Antwerpen op dins

dag 18 december om 20 u. In de Handelsbeurs 
Sprekers : Frans Van der Eist en Hugo Schiltz. 
Muzikale omlijsting : De Vaganten. 

LEDENWERVING EN . WIJ -ABONNEMENTEN 
Word lid of neem een abonnement op 

« Wij ». Zich wenden tot het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72. tel. 41.04.41. 

• VLAANDEREN NATIONAAL . 
Is de naam van de nieuwe suksesvolle LP-

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

HERENTALS 

SiNT-NIKLAASFEEST 
Ondanks de autoloze zondag en spiegel-

gladde wegen werd het St-Niklaasfeest van 
de VU-vrouwen Vlaamse Kring een enorm 
sukses. 170 van de meer dan 200 ingeschre
ven kinderen waren op zondagnamiddag met 

hun ouders op post in de stemmige « Cafe
taria ' van het Scheppersinstituut. Na het ge
slaagde optreden van goochelaar Caraardo 
werden alle kinderen door de Sint bedactit 
met waardevolle geschenken en paketten. 
VU-voorzitter A. Laureys dankte de inricht-
sters voor dit prachtige familiefeest. 

HERENTHOUT 

SINT-NIKLAASFEEST 

Ruim 150 kinderen hadden de gore mtet en 
het bar-koude weder getrotseerd om hun 
« grote vriend » in zaal « Lux » op te wach
ten. Om 16 u. was het dan ook een drukte 
van belang die echter snel overging in een 
geïnteresseerd herbeleven van hst feest van 
vorig jaar. Onze vriend Van Hoey bracht niet 
alleen een kleurige sintese maar tevens wist 
hij de schoonste momenten op treffende wij
ze op de gevoelige plaat vast te leggen. Na
dien was het de beurt aan juffr. Cambré, om 
door solo- en samenzang de kleinen voor te 
bereiden op de komst van hun grote vriend. 
Om 17 u. was het grote ogenblik gekomen. 
Het werd een stormloop naar hem toe. Maar 
vooraleer de zaal te betreden had de « Goede 
Sint » nog eerst een daad te stellen van 
diep-menselijkheid : hij legde een bloemtull 
neer aan het monument van de gesneuvelde 
met als opschrift •• Meer Liefde - Minder 
Haat - Sinterklaas ». In de ruim een uur du
rende kindershow — de hoofdbrok van dit 
rijkgevulde kinderfeest — kregen wij een 
staaltje van wat begaafde kinderen onder ge
duldige en geïnspireerde leiding presteren 
kunnen. Het warme applaus dat elk nummer
tje te beurt viel onderlijnden eens te meer 
wat de families Cambré, Meulemans, Goos-
sens en Helsen kunnen. Het werd 'n sukses 
over de hele lijn. En dan werd Sinterklaas de 
grote vedette. Met kwistige hand deelde hij, 
geholpen door zijn twee «zwarte pieten » on
vermoeibaar de rijk-gevulde geschenkpaket-
ten uit aan zijn ongeduldig-trappelende 
vriendjes. 

HERSELT 

DIENSTBETOON WIM JORISSEN 

De zitdag van senator Wim Jorissen « Bij 
de Mike », Bergom, wordt van maandag 10 
verplaatst op dinsdag 11 december van 19 tot 
20 u. 
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Maandag 10 december : volksvert. A. De Beul en R. Mat
theyssens. 
Maandag 17 december : volksvert. A. Dé Beul en sen. H. 
De Bruyne. 
Lok. : VU-sekretariaat (Stad) Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 
36.84.65. van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 17 december : sen. H. De Bruyne. 
Lok. : « Vleminckhof ». Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 
tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 12 december : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. van 19 
tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 20 december : volksvert. dr H, Goemans. 
Lok. : o Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 
tot 21 u. 30. 

BRABANT 

VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger : 
ASSE : dinsdag 18 dec, 21 u., in het sekretariaat, Prieel-
str. 1, met J. Van Dooren. 
BRUSSEL : Woensdag 19 dec, 19 u„ café Uilenspiegel 
Pletincksstr. 
DIEGEM : maandag 17 dec, 20 u., café Bacchus. 
HAREN : maandag 10 dec, 20 u., café Ons Huis. 
HEKELGEM : dinsdag 18 dec, 20 u., ten huize van A. De 
Schrijver, Brusselbaan 89. 
MACHELEN : maandag 10 dec. 21 u., in de zaal Egmont. 
ST-GENESIUSRODE : dinsdag om 21 u., café De Dragon
der, met Lieve De Wit. 
STEENOKKERZEEL : woensdag 12 dec. 21 u.. café Den 
Appel, met Mon Schepens. 
VILVOORDE : maandag 17 dec, 21 u., café De Gouden 
Voorn. 

WEZEMBEEK-OPP|M : dinsdag 11 dec, 21 u., café bij Ma-
thilde. 
OP AFSPRAAK : De Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 
59.54.55. 
BOB MAES, senator : 
KRAAINEM : dinsdag 18 dec, 19 to( 20 u., ten huize van 
gemeenteraadslid Boutmans, Oudstrijderslaan 4. 
STKWINTENS-LENNIK : dinsdag 11 dec, 19 tot 20 u., in 
het lokaal in de Verzekering tegen de Grote Dorst, Eize-
ringen. 
ZAVENTEM : dinsdag^ 18 dec, 20 u. 30 tot 21 u. 30, Park-
laan 14. t 
Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DE FACO. volksvertegenwoordiger : 
Op afspraak ten huize, Domenstr. 3, Essene, tel. 09/ 
22.64.23 of 09'25.64.91. * 
FRANS ADANG, federatie schepen : 

Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroekstr., 
St-Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83. 
STAN PHILIPS, agglomeratie raadslid : 
BRUSSEL : maandag 10 dec, 20 tot 22 u., café Uilenspie
gel, Pletincksstr. 
JAN DE RERLANGEER, agglomeratie raadslid : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van 
Emiel De Smedt, J. De Brucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u.. ten huize. De Smet 
de Nayerlaan 150, tel. 38.34.80. 
DE BRABANDER, agglomeratieraadslid : 
HAREN : dinsdag 18 dec. in Ons Huis, Verdunstr. 
JEF VALKENIERS, federatieschepen en burgemeester : 
SCHEPDAAL : elke maandag van 18 tot 19 u. en elke don
derdag van 10 tot 12 u. in het Gemeentehuis. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Ar r ) 

EMIEL VAN STEENKiSTE, kamerlid : 
Ie zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u., « De Beurs », Grote Markt. 

10 u., Vlaams Huis, Ijzerlaan. 

11 u., bij gem. raadslid Martin Van Cleven, 

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

DIKSMUIDE : 

HOUTHULST : 
Terreststr. 8. 
KORTEMARK 
KOEKELARE : 
straat 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30. bij M. De Keyzer. Engelstr. 10. 
3e zaterdag van elke maand : 
WESTENDE : 9 u., « Casino », Essex Scottisblaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 u., •> Were di >, de Smet de Nayerlaan. 
ROKSEM : 11 u., bij schepen L. Vierstraete. 
BREDENE : 13 u. 30. bij K Haeck. Driftweg 59. 
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkestr. 
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club ... Kon plein. 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr 059/79548 Van Iseghemlaan 5 

TONGEREN-MAASEIK (Arr . ) 

SENATOR J. HARDY 
Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en elke zondag van 9 tot 12 u.. 
lan huis : Nieuwe Baan 2. Alt-Hoeselt. tel. 02 /32353 
SENATOR G. SLEGERS 
Elke tweede zaterdag van de maand : 
MAASEIK : café De Posthoorn. Eosstr 3 10 tot 10 u. 30. 
tel 011 ,'61408 
DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11 u. 30 tot 
12 u.. tel 011/59632 .-, 
Elke derde zaterdag van de maand : *^i?/"Vi? *^A 
BREE : café Cambrinus. Kloosterstr 8, van tS tot 15 fi. 30. 
tel. 011/65809 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 
16 u. 30, tel. 011 /58466. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr. 14, van 10 u. 30 
tot 11 u. 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. RASKIN 
Elke eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorissen. Blaarmolenstr. 13. 13 tot 
13 u. 30, tel. 012/31092. 
BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, 14 tot 14 u. 30. 
tel. 012/42128. 

HOESELT : café ABC, Tongersebaan 3, 15 tot 15 u. 30, 
tel. 011/19233. 
ledere eerste zaterdag van de maand : 
EISDEN : café Atlanta. Rijksweg 154, 9 u. 30 tot 10 u., 
tel. 011/67175. 
tel. 011/61408 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 u. 30 tot 11 u., 
BREE : café Old Tom. Markt 4, 12 tot 12 u. 30, tel. 011/ 
66590. 
PEER : bij Jan Plas, Coilegelaan 5. 13 tot 13 u. 30, tel. 
011/30244. 
ST.-HUIBRECHTS-LILLE : bij E. Adriaens, Lindstr. 13. 14 
tot 14 u. 30, tel. 011/43620. 
OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpstr. 45, 15 tot 15 u. 30, 
tel. 011/40817. 
LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Beemdstr., 16 tot 16 
u 30, tel. 011/40817 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, 17 tot 
17 u. 30, tel. 011/37578 
ledere maandag : 
AAN HUIS : Ursulastr. 1. Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tel. 
011/19454. 
Mevr. DE ROO-NEVEN. Beemdstr., Lommei, tel. 011/ 40817. 
ledere dinsdag aan huis vanaf 20 u. 
L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoeselt. tel. 012/18188. 
Alle dagen aan huis van 9 tot 11 u. 
JAN PLAS, Collegelaan 5, Peer, tel. 011/30244. Alle dagen 
op afspraak. 
JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, 
tel. 011/67269. ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 
FR. VAN HOLLEBEKE, Kielenstr. 48, Tongeren. Tel. 012/ 
32524. ledere woensdag van 17 tot 19 u. aan huis. 
THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8, Kinrooi. Alle dagen 
op afspraak, tel. 011/64413. 
ANDERE ZITDAGEN 
J. CUPPENS, Zandbergstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/64402. 
ledere eerste en derde dinsdag van de maand van 18 tot 
19 u. 
J. GABRIELS. Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere 
maandag van 17 tot 19 u. 
J INDEKEU, Grotstr. 18, Peer, tel. 011/30509, elke zondag 
van 9 tot 12 u. 
J. LATINNE, Dambrugstr. 7, Bocholt, tel. 011/65372. ledere 
dinsdag van 17 tot 19 u. 
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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, Broydenborglaan 19, 
tel. 27.82.11 staan voor alle informatie tot uw 
dienst. 
VLAAMS-NATIONAAL CENTRUM 

Afdeling Hoboken is trots deze weg te kun
nen mededelen dat wij over een lokaal be
schikken in de Steynstr 85, dat langzaam 
maar zeker in orde wordt gebracht. Dat de 
jaarlijkse huurprijs en de inrichting van dit 
centrum een zware geldelijke inspanning van 
de afdeling vraagt zult u zeker al begrepen 
hebben. Diegenen die financieel en/of mate
rieel willen steunen nemen kontakt op met 
voorzitter Fons Bracke, Frieslandstr. 4/8 J, 
tel. 27.76.96. 

KONTICH 
BALLONWEDSTRIJD 

Denkt er aan, morgen zondag 9 december 
vanaf 15 u., zal St-Niklaas in de Alcazar aan
wezig zijn om persoonlijk de prijzen te over
handigen. 
VU-BAL 

De VU-Kontich nodigt u allen hartelijk uit 
op haar eindejaarsbal, op zaterdag 22 decem
ber, in zaal « Pronkenborg ». Kontich Kazer
ne. Orkest : combo « The Spiders ». Een 
gans werkteam waarborgt een prachtige zaal
versiering, een stemmige bodega, een vlotte 
bediening, een reuzetombola met een stel 
grandiose prijzen en het wordt een enige 
avond. 
VU-MEETING 

Dmsdag 18 december in de Handelsbeurs 
te Antwerpen. Gezamenlijk vertrek in lokaal 
Alcazar. Samenkomst 19 u. 
WENSEN 

Ons lid Rony Knockaert werd betrokken in 
een zwaar auto-ongeval. Hij werd met' ernsti
ge verwondingen opgenomen in de kliniek van 
Reet. Wij Vi/ensen hem een spoedig en al
geheel herstel, 

MOL 
VLAAMSE MUZIEKMAATSCHAPPIJ 
KEMPENLAND 

Hierlangs worden alle vrienden van ons 
Kempenland uitgenodigd om het jaarlijks teer-
feest mee te vieren. Dit teerfeest met gezel
lig samenzijn gaat door op zaterdag 22 de
cember om 20 u. in de feestzaal « De Goud-
bloem » bij Stan Laenen, Voogdijstr. 10, Mol. 
Deelname aan het feestmaal is gratis voor de 
muzikanten en 100 fr. voor niet-muzikanten. 
Gelieve in te schrijven voor 15 december bij 
Louis Luyckx, St-Paulusstr. 63, (014)32329 of 
bij het VU-sekretariaat, Suzanne Meynen, 
Beekstr. 22. (014)32320. 

'Eveneens op 22 december bezoekt Kem-
penJand de bevriende herbergiers ; hiervoor 
is de bijeenkomst om 14 u. bij Stan Laenen. 
Om de grote afstanden en mogelijk ook guur 
weder op te vangen wordt een autobus in
gelegd. 

MORTSEL 
VU-MEETING 

Alle Vlaams-nationalisten en simpatisan-
ten van Mortsel, nemen het als een plicht, 
na het betekenisvol VU-kongres te Oostende, 
aanwezig te zijn op de grote « Provinciale 
VU-meeting » te Antwerpen op dinsdag 18 
december te 20 u. in de Handelsbeurs (aan 
de Meir). 
VVVG 

Het Vlaams Verbond voovr Gepensioneer
den, afdeling Mortsel, zal op -'oensdag 12 
december te 15 u., in gezellige vereniging 
samen zijn in de zaal Hellemans (Eggestr.) 
voor het Sinterklaas- en Kerstfeest. Een tijn 
en goed georganiseerde namiddag, met eten
tje, film, kerstsprookje (door niemand minder 
dan mevr. Yvonne Waegemans) en een ver
rassing voor al de leden, staan op het pro
gramma. Inlichtingen omtrent het VVVG-le-
ven kunt u steeds bekomen op het Mortsels 
VVVG-sekretariaat ': mevr. J. Claessens-Van 
Mierlo, Pastoor Deensstr. 13. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

VORST-KEMPEN 
5-JARlG BESTAAN 

Onze afdeling viert dit jaar haar 5-jarig be
staan op zaterdag 15 december in het kasteel 
Meerlaar te Klein-Vorst (aanvang 20 u.). De 
personen die hun bijdrage voor het koud 
buffet nog niet betaald hebben, kunnen dit 
doen op PR 516612 van Rob Geeraerts. 

BERLAAR 
OVERLIJDEN 

Het VU-bestuur betuigt zijn deelneming aan 
Paul De Belsen en familie bij het plotse 
overlijden van vader René De Belser. De mas
sale anwezigheid op de begrafenis, ondanks 
het gure winterweer zijn een troost voor de 
bepro'efde familie. 

KONINGSHOOIKT 
DENDERENDE FEESTAVOND 

De afdeling met de feesttraditie. Weer om 
niet door te rijden, vroeg (3 u.) thuis zijn 
naar Jeutse normen en toch kon niets ver
hinderen dat de zaal « barstenvol » was. On
ze parlementairen Bouwens, Jorissen, Sels, 
het lokale gemeenteraadslid Fr. Van Bouwel 
(op krukken na zijn ongeval) en de honder
den van Jeut en rondom. Werk wordt be
loond. Bijna 1.000 kaarten op voorhand ver
kocht; welke afdeling doet het na ? Die van 
Balder die'Jan Adries de hopen geld zagen 
tellen zullen zeker geen fusie tussen Ka 
ningshooikt en Berlaar afwijzen. 

VU arr. LEUVEN 

20 JAAR VOLKSUNIE 

JUBILEUMDANSFEEST 
ZATERDAG 12 JANUARI om 20 u. 30 

SALONS GEORGES Hogeschoolplein Leuven 

met THE LORDS en gast GIEDON 

Toegang 60 fr . Voorverkoop 50 f r . 

TISSELT 

2de VLAAMS DANSFEEST 
De jonge afdeling Tisselt nodigt u en uw 

familie voor de 2de maal uit op haar dans
feest, heden zaterdag 8 december in zaal 
Molensteen. 

BRABANT 

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 vooral 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. "an-
vang : 20 u. 30. 

LEUVEN (Arr.) 

KAMPAGNE 

Vanaf nu voert de VU van het arr. een 
grootscheepse kampagne, waarbij de klem
toon zal gelegd worden op het sociaal pro
gramma van de VU. Alle kantons zijn thans 
druk bezig met het vastleggen van initiatie
ven zoals volksvergaderingen, pamfletten 
enz. De streekpers zal maximaal worden inge
schakeld, terwijl de witte gebieden zullen 
bewerkt worden door een speciale arr. pro-
pagandaploeg. Over enkele weken komt ook 
nog een speciale affiche van de pers, welke 
de aktie zal begeleiden. Er is dus heel wat 
te doen. Alle kaderleden worden hierbij op
geroepen het hunne bij te dragen tot het wel
slagen van deze aktie, die juist op zijn tijd 
komt. Zij zal verschillende maanden duren 
en besloten worden met een arr. volksverga
dering te Leuven. 

DOKUMENTATIE PROPAGANDA 

De arr. verantwoordelijke voor propagan
da doet via deze weg nogmaals een oproep 
tot alle afdelingen en kantonnale gevolmach
tigden, opdat zij niet zouden nalaten alle 
dokumentatie in verband met plaatselijke ini
tiatieven in te zenden, teneinde opgenomen 
te kunnen worden in het propaganda-archief. 
Adres : Willy Somers, Klappijstr. 55, 3294 
Molenstede. 
DIAWAGEN 

Gezien de autoloze zondagen, is het on
mogelijk met de diawagen te werken op zon
dag. Gelieve daar rekening mee te houden 
tot nader bericht. 
JUBILEUMDANSFEEST 

Er schijnt veel belangstelling te bestaan 
voor ons jubileumdansfeest van zaterdag 12 
januari 1974 in de Salons Georges te Leuven. 
Inlichtingen en bijbestellen van toegangskaar. 
ten : J. De Meyer, P. Poulletlaan 11, Hfever-
lee, tel. 016/33558. Prijzen voor tombola : 
A. Van Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo, 
tel. 016/27014. Algemene koördinatie en pro
paganda : W. Somers, Klappijstr. 55, Molen
stede, tel. 013/32669. 
KALENDER 
8 december : Kameraadschapsavond Broe
derband, Kessel-Lo. / 
9 december : Breughel-middag, VVVG, Kes
sel-Lo. 
9 december : Een namiddag met A. Preud' 
homme, VVVG-Kessel-Lo. 
17 december : Arr. bestuur. 
18 december : Kant. vergadering, Leuven-
Noord. 
21 december : Arr. raad, Lubbeek. 

Ziekenfonds 
BRABANTIA 

LEU '̂EN (Gewest) 
VVVG 

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 gepensioneerderi, 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. j;:':J^'^^'^ 

OVERUSE 

ZITDAGEN VLAAMSE ZIEKENKAS 

Volgende zitdagen hebben plaats: Cenrtum: 
dinsdag 11 in café van het Gemeentehuis, 
19 u. 30 tot 20 u, 30 ; Maleizen : zaterdag 8 
en 29, Langeweg 32, 10 tot 17 ; Eizer : zater
dag 29 in café op de Grens (Desees), 20 tot 
21 u. ^ 

RUISBROEK 

MEDELEVEN 

Te Roosdaal overleed op 28 november, de 
heer Judocus Notaerts, weduwnaar van Ma
rie-Christine Van Nieuwenhoven, oudstrijder 
1914-1918, geboren te Vlezenbeek, op 11 mei 
1882.De teraardebestelling op het kerkhof 
van Ruisbroek had plaats op zaterdag 1 de
cember. Aan de'families Notaerts en Van 
Nieuwenhove onze blijken van diep mede
leven. 

STEENOKKERZEEL-PERK 

DIENSTBETOON 

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

Elke 4de dinsdag : Theo Pauwels, prov. 
raadslid en Jules Vancauwenbergh, gemeente
raadslid. 

IN MEMORIAM 

Te Steenokkerzcel overleed in de leeftijd 
van 81 jaar, mevrouw Michiels, geboren Ma-
ria-Virgina Vermeylen. Zij was haar leven 
lang een toonbeeld van een Vlaamse moeder 
en grootmoeder, die rustig en groots de te
genslagen van het lot opving en verdroeg. 
Want de liefde voor Vlaanderen, zo luidt haar 
overlijdensprentje « Ze bloeit langs kerkers 
in tranen en armoe en nood «. 

De Volksunie betuigt hierbij aan de geach
te familie haar innig meeleven bij het ver
scheiden van deze bewonderenswaardige 
vrouw. 

ZAVENTEM-NOSSEQEM 

AMNESTIE-AVOND 

Op 21 december wordt een bezlnnlngs-
avond belegd over het amnestieprobleem. 

Plaats : St-Jozefscentrum, Vilvoordelaa om 
20 u. met L. De Lentdecker, verzetsman en B 
Maes, VU-senator ais sprekers. 

OOST-
VLAANDEREN 

AALST (Arr.) 

PROVINCIALE MEETING 
Het arr. Aalst wil talrijk vertegenwoordigd 

zijn op de prov. meeting te Gent op vrijdag 
14 deecmber. Om de individuele kosten te 
drukken, legt het arr. bestuur daarom drie 
bussen in. Bus 1 vertrekt te Geraardsbergen 
en rijdt over Ninove, Denderhoutem en Den-

I derleeuw. Bus II vertrekt te Aspelare en 
neemt de lijn Heldergem, Burst en Mere. 
Bus III vertrekt te Kerksken sn rijdt langs 
Haaltert, Erembodegem en Aalst. 

De afdelingsvoorzitters en de verantwoor
delijken voor organisatie zijn in het bezit van 
alle details over- urap en stopplaatsen. Wie 
van een dezer bussen gebruik wil maken — 
aan kostprijs — neemt dus kontakt op met 
het bestuur van zijn afdeling of met de arr. 
verantwoordelijke voor organisatie Staf 
Scheerlinck, Bertstr. 1b, Nederhasselt, tel. 
054/343.41. 

NIEUWE AANPLAKBRIEF " 
Het arr. bestuur stelt een nieuwe aanplak-

brief — groot formaat — ter beschikking van 
de afdelingen. Tekst : « Welvaart voor ieder
een in Vlaanderen door Federalisme ». De 
propaganda-verantwoordelijken van alle VU-
arr. hebben een eksemplaar ontvangen. Afde
lingsverantwoordelijken van buiten het î ri"-
Aalst die eeg eksemplaar willen ontvangen, 
nemen kontakt op met Willy Cobbaut, Bosstr. 
2, Baardegem. tel. 052/35452. Voor kostprijs 
en eventuele bestellingen neemt men kontakt 
op met Jos Verdoodt. Leuvestr. 29b, Erembo
degem, tel. 053/26826. 

DOSFELINSTITUUT 

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

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 Sche8rljijj^k,,j, Bq!;tstr. 1 b, Nederhas-

ERTVELDE 
SINT-NIKLAAS KOMT F 

Vandaag om 14 u. komt St-Niklaas. Voor 
alle kinderen van onze leden en simpatisan-

'ten in ons lokaal café Ritz. 

GENT-EEKLO (Arr) 
GESLAAGD ARR. BAL 

Het bal van zaterdagavond 1 december in 
de Riva te Deurle kende een vlot verloop, en 
zelfs was heel wat volk opgedaagd, het gure 
weer en de autoloze zondag ten spijt. Het 
orkest Steyaert zorgde voor leuke nummers 
die er de geestdrift in brachten. De tombola 
— met heel wat prachtige prijzen — bleek 
een topper onder alle oogpunten, dank zij 
de milde schenkers, de heer Coppejans uit 
Kaprijke en de heer Terrijn uit Gent, terwijl 
onvermoeibare Karel Rigo de zaken krachtig 
organiseerde. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretariaat: Keizer Karelstr. 80, 9000 Gent, 
tel 09/23.52.27 : dagelijks van 9 tot 12 u- 30 
en van 14 tot 16 u. ; vrijdag tot 19 u. ; zater
dag tot 12 u. 

Merelbeke : Hundelgemsestwg 359, tel. 
09/30.79.09, dinsdag van 14 tot 15 u. 

Wetteren ; De Klokke, Kon. Astridlaan 37, 
tel. 09/69.28.81, woensdag van 14 tot 15 u. 

Dendermonde : Den Ommeganck, Grote 
Markt 18, tel. 052/225.94, woensdag van 16 
tot 17 u. 

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

Zomergem : Markt 20, tel. 09/72-71.37, 
donderdag van 15 u. 30 tot 16 u. 30. 

Voorzien te Deinze, Drongen, Mariakerke 
en Wondelgem. 

GENT 
SAMENSTELLING VAN DE TWEE EERST£ 
WIJKKOMITEES 

Wijk Muide : voorz. ; Jozef Verloove iion-
(dervoorz. : Gisèle Janssens ; sekr. : Simonne 
De Fleurquin ; prop. : Valere Raman ; pen-
ningm. : Marcel Vlaminck ; leden : Liliane 
Bossuyt, Marcel Ros, Maria-Louisa Daveyne, 
Huguette De Bleecker. 

Wijk Brugse Poort : voorz. : Karel Rigo ; 
org. : vader en zoon Wouters ; prop. : Van 
Praet ; penningm. : Noëlla De Smet ; sekr. : 
Julia Lemens ; leden : de h. en mevr. Van 
Vlem ; de h. De Smet, Katelijne Cassiman. 

Zijn lid van het centrale bestuur, voorge
dragen door het komitee Muide : Gisèle Jans
sens ; voorgedragen door het komitee Brug
se Poort : de h. Van Praet. 

HELDERGEM-AAIGEM 
IN MEMORIAM PAULA FIERS 

In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 
november stierf in de O-L-Vrouwkliniek te 
Aalst op 49-jarige leeftijd Paula Fiers, de echt
genote van ons prov. raadslid Urbain De 
Grave en de moeder van Frieda, Gerda en 
Krist'l. Na een plechtige eucharistieviering 
in de parochiale kerk van Aaigem, werd ze 
op woensdag 5 december aan de Vlaamse 
aarde toevertrouwd. 

Dit ,veel te vroeg overlijden zal in de fami
lie De Grave en in de Vlaams-nationale ge
meenschap een grote leegte achterlaten. Ur
bain verliest de vrouw waarmee hij in volko
men één-klank door het leven ging. Frieda, 
Gerda en Krist'! verliezen een goede moeder. 
Vlaanderen verliest een verstandige vrouw. 

Wijzelf, wij dragen aan Paula Fiers een 
duurbare herinnering mee tijdens ons hele 
verdere leven. Wij hebben haar gekend in 
goede en slechte dagen. Wij weten dat zij 
karakter, verstand en hart had. Met de ge
voeligheid van haar geliefde dichteres Alice 
Nahon ging zij door de dagen en voelde zij 

mee-met « het leekl, gebracht over hen die 
ijverden voor het wezengoed van ons volk 
in 't zuidelijk Nederland » (Wies Moens). Zij 
ging door het leven als een blijde, moedige 
vrouw ! 

Aan Urbain, de kinderen en de familie bie
den wij het meeleven aan van de Volksunie
mensen in het arr. Aalst. (Bert De Cremer). 

HERDERSEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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 van Meenen, Neder-
broekstr 1 Ie Heusden. 

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

Gemeenteraadslid Koen Van Meenen : 
iedere maandag van 19 tot 21 u. bij ham 
thuis, of na afspraak tel. 30.73.88. 

Gemeenteraadslid Johan Dequidt : iedere 
zaterdagvoormiddag van 10 tot 1,1 u. 30 bij 
hem 'thuis, Molenweidestraat 5 te Heusden.. 

KOO-lid Gery De Witte : iedere zatferdag 
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-
.'estr. 16, Landegem. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
RECHTZETTING 

Zitdag sen. M. Coppieters, iedere Ie en 3e 
dinsdag van de maand en niet donderdag zo
als herhaaldelijk verkeerd is medegedeeld. 
Dit in ons lokaal, café De Gouden Leeuw, 
Dorp te 20 u. 30. 

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. 

SCHOONAARDE 
VÜ-KONGRES OOSTENDE 

Twee mensen uit onze afdeling volgden 
het van A tot Z. De afwezigen hadden grif 
ongelijk. Zulke dagen van uitzonderlijk be
lang zou ieder kaderlid onvoorwaardelijk moe
ten vrijhouden. 

GEMEENTERAAD 
Ons raadslid H. Van den Abbeele stemde 

voor het ontwerp Sporthal en zekerheid van 
fusies. 

Vraag samenkomst met andere gemeente
besturen voor bespreking fusieplan werd 
goedgekeurd. , 

Bouwgronden kloosterkomplex aan mini
mumprijzen verkopen. 

KERSTKAARSEN 
Van Bond zonder Naam. Hulp aan Vlaamse 

ongelukkigen. Alle vormen, kleuren, prijzen. 
Maria Van den Abbeele-Roels, Losweg 11. 

PROVINCIALE MEETINGS 
GENT 
VOLKSUNIE IN HET OFFENSIEF ! 

BSP - CVP - PVV samen : om de gewestvorming door te drijven, zeggen ze. 
Samen : eerder voor RTT-schandalen en korruptie. 
Samen : om te zwijgen over Anseele, om de Volksunie te verbieden het woord^ 

te voeren in het parlement. 
Samen : om van het parlement een karikatuur te maken, om een Ibramco-profi-

teurzaakje op te zetten dat ons veel miljoenen zal kosten. > 
Samen : om langs het schoolpakt het onderwijs te verkopen om het ongeboren 

kind als politieke munt te misbruiken. 
Samen : doen ze alles om de aandacht van de mensen af te leiden van de stij

gende prijzen, de stijgende belastingen, de stijgende werkloosheid. 
Samen : om ook, en vooral, alles te doen wat zelfbestuur kan verhinderen. 
De Volksunie staat in het offensief, werkt aan de toekomst van Vlaanderen in een 

nieuwe Vlaamse staat ! 
Kom naar de Volksvergadering van de Volksunie : Frans Van der Eist en Maurits 

Coppieters spreken. ' 

Op vr i jdag 14 december om 20 u. in de Minard Schouwburg te 
Gent. 

BRUGGE 
De senatoren F. Blanquaert, W. Persyn, G. Van In, de volksver

tegenwoordigers M. Babyion, P. Leys, E. Van Steenkiste en L. Van 
Steenkiste, de 15 provincieraadsleden en de arr. VU-besturien van 
Brugge, leper. Kortr i jk, Roeselare en Oostende-Veurne-Diksmuide, 
nodigen U vr iendel i jk uit tot de Provinciale Volksunie Meet ing, 
op DONDERDAG 13 DECEMBER e.k. om 20 uur in het Koncertge-
bouw, St. Jakobstraat, te Brugge. 

Sprekers zijn : 
Volksver tegenwoordiger mr. Frans Vander Eist, a lg . voorzit ter, en 
volksvertegenwoordiger m. Hugo Schiltz, voorzitter part i jbestuur. 

Zi j zul len handelen over : de Volksunie na het kongres van 24 
nov. j l . , het n ieuw offensief van de parti j en de huidige politie|ce 
toestand. 

Benevens de toespraken w i l de Volksunie er ook een echte 
« meeting » of ontmoet ing van maken, daar haar verkozenen in 
parlement ; provincie- en gemeenteraden talr i jk aanwezig zullen 
zijn om zoveel mogel i jk kontakten te leggen met leden ei^ sim-
patisanten. 

Bij vervoersmoei l i jkheden of slecht weer kunt U zich wenden 
tot de VU-parlementairen van uw arrondissement, die samen met 
hun arrond. bestuur voor vervoer zullen zorgen. 
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SINT-AMANOSBERG< 

. VERLEDEN EN TOEKOMST » 
Met het Dosfelinstituut richt de afdeling 

Sint-Amandsberg uit de reeks « Vlaamse be
weging >• een voordracht in « Lessen uit het 
verleden voor detoekonnst ». Walter Luyten, 
lis. geschiedenis, geeft deze sintese. Als les
gever en interessant causeur zal er voor jon
geren en ouderen een stuk bezielende vor
ming meegeven over de Vlaamse beweging. 
Datum : 11 december. Zaal « TiJI », Klinkkou-
terstr. Begin : 20 u. 

ST-GILLES-WAAS 

BAL ' 
Op 15 december met het Georgia Brown 

kwintet in de zaal « De Gouden Leeuw ». 
Aanvang 20 u. 30. Zeer ruime parking. 

SINT-NIKLAAS (arr.) 

PROV. MEETING - VRIJDAG 14 DECEMER 
Om alle benzine- en weerperikelen, die de 

verplaatsing naar Gent zouden bemoeilijken, 
tegen te gaan heeft 't arr. een autobus(sen) 
Ingelegd, die vertrekt te Melsele om 18 u. 45 
stopt te Beveren, Markt, om 19 u.. te St-
Niklaas, Stedelijk Zwembad, om 19 u. 20 en 
te Lokeren om 19 u. 30. De prijs per persoon 
bedraagt ongeveer 80 fr., drinkgeld inbe
grepen. 

Inschrijvingen : Bazel, Maurits de Smet, 
Parklaan 17 ; Beveren, Freddy de Schepper,, 
Acacialaan 8 ; De Klinge, Renaat Bogaert, 
HuJststr. 19 ; Elversele, Tony Peelman, Schut
tershof 31 ; Kemzeke, Walter Drumont, Voor-
houtstr. 5 ; Kieldrecht, Boudewijn Vlegels, 
Tragel 26 ; Kruibeke, Fons van Raemdonck, 
Mercatorstr 5 en Staf Ghijs, Gildestr. 34 ; 
Lokeren, Dirk Heye, Vermeulenstr. ; Melsele, 
Gilbert de Caluwé, Stationsstr. 128 en Paul 
van Parijs, Kalishoekstr. 115 ; Nieuwkerken, 
Werner Roodhooft, Meesterstr. 92 en mevr. 
Lutgart Govaert-Deleu, Zonnest. 33 ; Rupel-
monde. Fideel Verstraeten, Graaf van Vlaan-
derenstraat 26 ; Sinaai, René Baeyens, Neer-
str. 14 ; Sint-Gillis, Walter Stevens, Nieuw-
str. 53 ; Sint-Niklaas, Etienne Braem, Sint-
Gillisbaan 128, Paul Kerckhove, Magnolialaan 
71en Leo Van Hoeylandt, dr van Raemdonck-
str. 9 ; Temse, Alex Suanet, Koning Boude-
wijnlaan 64 ; Vrasene, Fons van Osselaer, 
Brugstr. 54. 

VEL2EKE 

BAL 

Zaterdag 15 december om 20 u. 30 in het 
Parochiaal Centrum, bal van de Vlaamse Klub. 
Inkom 50 fr. ledereen welkom. 

VRASENE 
BAL 

Zaterdag 22 december te 20 u. 15 geeft 
de Ammedee Verbruggenkring haar jaarlijks 
dansfeest in de Parochiekring,- Kerkstr. Or
kest : Combo . Vidi Andrews » o.l.v. André 
Verstiggel. 

WEST-
VLAANDEREN 

/ 
BLANKENBERGE 

VU-FEESTAVOND 
Al onze leden en simpatisanten zijn zeker 

reeds in het bezit van de uitrtodiging voor 
de tweede feestavond ingericht door onze 
afdeling, op 14 december om 20 u., in de gro
te achterzaal van het Hotel Leopold II, On-
derijsstr. Het sukses indachtig van verleden 
jaar, zal iedereen, opnieuw iedereen willen 
terugzien aan een smakelijke . zwijntjesker-
mis » (een verse koude slachtschotel met 
alle vleessoorten en vleesbereidingen, boe-
renbrood met reuzel). Ook al de leden van 
de plaatselijke afdeling van het Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden zullen komen 
verbroederen met de jongere generatie. Dit 
alles wordt u terug gratis aangeboden door 
het onvermoeibaar en nooit afgevend VU-be-
stuur. Het zal er niet ontbreken aan Vlaamse 
leute en gezelligheid, ledereen weze dus 
op post ! 

EERNEGEIM 

VUJOBAL 
Zaterdag 22 december richten onze jonge

ren hun bal in met een diskobar. Zaal : Riva-
Venus. Uitnodigingen volgen. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

HOUTHULST 
DIENSTBETOON 

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

ICHTEGEM 
IN MEMORIAM 

Op 22 november is heel onverwacht van 
ons heengegaan Maria De Keyser, zuster van 
Maurits en Lydia. Zij was één van onze aller
eerste leden, niet alleen van Ichtegem doch 
van heel het arrondissement. IJverig werkte 
zi; mede aan de opbouw van de VU en haar 
jaarlijkse zorg was steeds de Maartenstom-
bola. Samen met haar zuster Lydia vormde 
ZIJ het « thuisfront » en de nodige achter
grond voor het enorme werk dat Maurits in 
de Vlaamsnationale strijd presteerde en nog 
doet. Meer dan 50 jaar streed dit drieman
schap gezamenlijk voor ons volk ; ook door 
de repressie begaf het niet. Voor Maurits en 
Lydia IS h t een zeer pijnlijk afscheid : doch 
WIJ leven allen men hen mede. Hoe gewaar
deerd en geliefd zij was getuigt wel het zeer 

groot aantal partijvriendven dat de uitvaart 
bijwoonde, en dit trots mist en gladde we
gen. Zij geloofde in God en in de heropstan
ding van haar volk. Moge zij rusten in vrede. 

KOEKELARE 

ONS BAL 

Op zaterdag 15 december in de zaal Ter 
Bassenweide. We hebben de goede hoop, dat 
de andere afdelingen een flinke delegatie 
zullen zenden. 

KOKSIJDE 

DIENSTBETOON 

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

Ons bestuur was erbij op de kant. vergade
ring van 30 november. Onherroepelijk werd 
beslist : gemeenten voor mensen en niet 
voor politiekers ! 
KONGRES 

Meerdere leden van Koksijde werden opge
merkt op het suksesvoile VU-kongres van 24 
november te Oostende. Dank voor uw op
komst. Besluit : méér dan ooit opkomen voor 
een Vlaamse Staat ! 

KORTEMARK-HANDZAME 

NAAR BRUGGE ! 

Onze afdeling legt speciaal vervoer in 
om flink aanwezig te kunnen zijn op de prov. 
meeting te Brugge. Vertrek om 19 u. 30 ten 
laatste. Verzamelen aan De Speyer. Men kan 
zich melden bij R. Penninck of D. Debeucke-
laere. 

KORTRIJK 

DIENSTBETOON 

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

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

Ten huize van mevrouw L. Van Landuyt-
Comeyne, provincieraadsHd, 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-WILSKERKE 

KINDERFEEST 

Niet te vergeten dat onze afdeling, in sa
menwerking met de « Nelekring » een klnder-
feest inricht op zondag 26 december om 15 
u. Buiten snoep is er voor onze kinderen ook 
film voorzien. Aanmelden tegen 14 december 
a.u.b. 

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (arr.) 
KONGRES 

Het eigenlijke krongresicomitee van 0-V-D 
bestond buiten de arr. voorz. en sekretaris 
ook nog uit Léo \an de Weghe. Hij was be
last met de nachtverblijven en met de eet-
malen, wat een zeer belangrijke en tijdbene-
mende opdracht was. Hij heeft deze door de 
omstandigheden erg ondankbare taak met 
de Leo eigen stiptheid tot een goed einde 
gebracht. Het wierooksvat van dankbetuigin
gen is ten onrechte aan hem voorbijgegaan. 
Daarom weze dan hier nadrukkelijk de dank 
van de partij uitgedrukt. 
OP NAAR BRUGGE ! 

Op 13 december gaat te Brugge de prov. 
VU-meeting door in het Koncertgebouw. Spre
kers zijn Van der Eist en Schiltz. En aange
zien O-V-D in de provincie West-Vlaanderen 
ligt, is het onze plicht er talrijk naar toe te 
gaan. Temeen daar Brugge ook flink opgeko
men was naar ons kongres. Begin om 20 u. 
DIENSTBETOON 

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

OOSTENDE-STENE 

HUWELIJK 

Op 24 november trad Marie-Paule Ver-
plancke in het huwelijkswet Wllfried Lebluy. 
Onze hartelijkste gelukwensen ! 

OOSTENDE-VUURTOREN 

ONZE HUTSEPOT 
Voor een nog kleine afdeling en bij bar 

slecht weer, kwamen toch 27 leden bijeen 
om van een trouwens voortreffelijke hutse-
pot te snoepen. Een mooi resultaat voor 
deze eerste proef. Met genoegen vernamen 
we dat onze voorzitster weer terug thuis is 
en dat het haar goed gaat. 

OOSTENDE 

SINT-NIKLAASFEEST 
112 kinderen waren opgekomen trots het 

slechte weer en de gladde wegen ! En ze 
kwamen uit alle vijf de afdelingen van Groot-
Oostende. Niet alleen was de Sint weer in 
form, doch ook de geschenken waren van 
goede kwaliteit. Hartelijk dank aan mevr. De-
poorter, Van Sijnghel, Vyvey, Schoekaert en 
Vanhoutte ! 
NAAR BRUGGE ! 

Op 13 december richten de afdelingen ge
zamenlijk een speciale bus in naar de prov. 
meeting te Brugge. 
Vertrek 6u.45 Rave sijde (De Ton). 
6U.50 Mariakerke (Derby), 
7u.00 Hoek Mariakerkel.-Torhoutsestwg (Ste-

ne). 
7U.05 Hoek Sabbestr.-Perzikenlaan. 
7U.10 Hoek Nachtegalenl.-Vogelzang. 
7u.15 Kanadaplein. 
bestuursleden of tel. nr. 731.31. 
7U.20 St-Antoniusstr. (Vuurtoren). 
7u.30 Zandvoorde (Kerk). 

D^elnemingsprijs : 40 fr. Inschrijvevn bij 

POPERINGE 

BVVL 

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 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

DIENSTBETOON 

Hervé Vandamn^e, St-Maartensplein 2 (na 
18.30 u,). 

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

ROESELARE 

ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA . 

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

DIENSTBETOON 

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

LIMBURG 

VEURNE 

LEDENFEEST 

Vanavond om 20 u. gaat In het restaurant 
« Drie Koningen » te Beauvoorde ons avond
feest door, inkl. tombola. Moest u nog niet 
ingeschreven zijn : mogelijk Is er nog kans. 
Bel daarom naar nr 31.683. 

WEAVIK 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA • 

Afgevaardigde : Claeys Jef, Ten Brielenlaan 
108, bij wie men terecht kan voor aih i»v 
lichtingen. 

FUSIEPLANNEN 

De huidige fusjepl«nn«n b«t«i(en*n voor 
Wervik een totale ontmanteling. Ons kanton 
werd eerst gehalveerd door het verKes van 
Komen. Hollebeke en Zandvoorde gingen door 
fusies naar het kanton leper. Bleven slechts 
Wervik en Geluwe over als kanton. Bij de 
volgende fusies gaat Geluwe zeer waar
schijnlijk naar Menen. Wervik als kanton
hoofdplaats voor zichzelf, is absurd. Om Wer
vik voor een totaal verdwijnen te behoeden 
zou het fusioneren van Wervik met Geluwe, 
Geluveld en Beselare een goede stap zijn. 
Maar dan moet men verschillende dingen 
onder ogen zien. Deze laatste drie gemeen
ten zijn niet erg happig op een fusie mot 
Wervik. Door een ontstellend gebrek aan ini
tiatief in verleden en heden heeft Wervik 
ook niets aan te bieden. Medische uitrusting: 
na verdwijnen van kliniek en moederhuis 
praktishc riihil. Belastingen: het kantoor ver
dween na een wel korte levensduur. Onder
wijs : de mogelijkheden zijn zeer beperkt. 
Voor al deze diensten is Wervik hoofdzake
lijk op Menen aangewezen. Bepaalde men
sen spreken over volgende logische fusie : 
Menen -f Wervik -f Geluwe. Dit zou een 
sterke entiteit vormen (40.000 inwoners). 
Daar Menen bij het arr. Kortrijk behoort, be
tekent dit de doodsteek voor ons arr. leper 
(verlies van 18.300 inw.). Daarom durven wij 
opteren voor een groot arr. leper. Dit kan 
door Menen bij ons arr. te voeren. Dit is 
niet zo revolutionair als het wel klinkt. In al 
de sociaal-ekonomische studies rekent ifien 
Menen tot de Westhoek. Zo zou het arr. 
leper kunnen gehandhaafd blijven en zelfs 
versterkt worden. Zo blijft het ook zijn rech
ten behouden op tweevoudige subsidiëring 
als Europees noodgewest. In dit groot arr. 
moet het mogelijk zijn ieder gebiedsdeel te 
laten beschikken over bepaalde bevoegdhe
den. Dit alles zou een eerste stap kunnen 
betekenen naar een betere toekomst voor 
onze streek. 

ZIEKENFONDS . WEST-FLANDRIA . 

Zitdagen december : zaterdagen 14 en 22 
december van 10 tot 11 u. Adres : Coüdyzer 
Maurits, Magdalenastr. 75. Afegvaardigde : 
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108. 

WESTENDE 

MOSSELENFEEST 

Ons bestuur besfoot op 19 januari een mos-
selenpiaaltijd te houden voor de leden en 
vrienden, opgeluisterd met de dis'Kobar High 
Tension, waaraan drie bestuursleden mee
werken. Prijs : 90 fr. Verdere uitnodigingen 
volgen nog. 

ZARREN-WERKEN 

VOLKSVERGADERING 
Op 11 januari krijgen wij het bezoek van ka

merlid Vik Anciaux, lid van het parti|bestuur, 
die zal spreken op een volksvergadering. 

BERINGEN 
DANSAVOND 

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

BEVERLO-LEOPOLDSBURG 

EENJARIG BESTAAN 

Op vrijdag 14 december viert onze afdeling 
haar éénjarig-bestaan. Bij deze gelegenheid 
nodigen wij al onze leden, ook van Heppen, 
Oostham en Kwaadmecheleri, evenals simpa
tisanten uit op een gezellig mosselfeest in 
zaal Stella te Beverlo. Tijdens de maaltijd 
feestrede door sen. Gerard Siegers ; daarna 
ontspanning met disco-bar. Deelname In de 
onkosten : 100 fr. 

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 strijdvotio toespraak. 

GENK 

GEMEENTERAADSZITTING 
Op vrijdag 23 november kwam de gemeen

teraad te Genk bijeen. De begroting '74 stond 
op de agenda. Namens ,de VU-fraktie hield 
An Gysen een algemene bespreking : het 
werd een uitvoerig dokttment waaruit wij de 
hoofdlijnen onthouden : 
— de voorbereiding van de begroting moet 
veel ruimer gebeuren en alle raadsleden 
moeten beter geïnfornteerd worden ; 
— het grote deficit Is voor een deel te wlj-

^ ten aan de preetigewerken die veel te veel 
geld kosten (vb. sporthal -f zwembad : 170 
miljoen ; gemeentehuis kost meer dan uni
versiteit Limburg) ; 
— de gemeentelijke huisvuildienst (in eigen 
beheer) kost 830 fr. per gezin ; in de omrin
gende gemeenten Is dat slechts 300 fr. per 
gezin ; 
— er mosten dringend gemeentelijke verka
velingen uitgerust worden ; ongeveer 2.500 
mensen staan op de waoht*ijst bfj de bouw-
meatsoheppi] Nieuw Dak ; 
— ook op het vlak van de lcJndero|»vang moe
ten initiatieven worden genomen. 

Tijdens dezelfde zitting hield de H. Lens-
sen een gefundeerde tussenkomst en verde
digde de belangen van de eigenaars in ver
band met wijzigingen aan een BPA ter plaat
se Caetebeek ; het gemeentebestuur ver
wierp de bezwaarschriften waardoor de 
bouwpercelen op een diepte van 90 m wor
den gebracht en de betrokken grond aldus 
niet optimaal als bouwgrond kan worden be-
mrt. 

HASsar 
PROVINCIALE MeET4NG 

Na het overronipelend sukeee vsn bet Vb-
kongres te Oostende, is ooi< de eerste provin
ciale meeting door de maseaie opkomst een 
nieuwe mijlpaal geworden in de opgang van 
de Volksunie in Ümburg. Waar efders 'm dit 
blad verslag wordt uitgebracht willen vwj hier 
de inrichtende afdeling Hasselt danken om 
haar inzet bij de voorbereiding van deze 
meeting. 
KOLPORTAGE 

Gesterkt door de opv»armingen van Oosten
de en Hasselt, is onze kolportageploeg op
nieuw gestart. Onder leiding van Eduard 
Knaepen en met medewerking van senator 
Siegers werden In Runkst — niettegenstaande 
het ijzige witerweer — vorige zondagvoor
middag op enkele uren bijna 100 nummers 
van - Wij » verkocht. 
OPROEP LEDENHERNIEUWING 

Langs deze weg willen wij alle afdelingen 
herinneren aan de afrekening bij het arr. se
kretariaat van de ledenvernieuwing 1974, 
uiterlijk voor 27 december, teneinde voor 
de afdeling zelf het maximaal rendement van 
dezen ledenvernieuwing te kunnen behouden. 

HOESELT 

LEDENFEEST 

Vrijdag 14 december om 20 u. zal in hst 
lokaal ABC de jaarlijkse algemene vergade
ring plaatsvinden, waarbij de leden uitgeno
digd worden deel te nemen aan een lekker 
souper (bijdrage 100 fr,), Volksvert. E. Ras
kin en prov. raadslid dr Duchateau zullen er 
het woord voeren. 

AFDELINGSBAL 
Dit zal georganiseerd worden op zaterdag 

2 februari 1974 om 20 u. in de zaal . De Bos-
hut » te Alt-Hoeselt. 
LEDENVERGADERING MET SOUPER 

Vrijdag 14 december om 20 u. in ons lokaal 
ABC, Tongerenstwg 3, jaarlijkse statutaire al
gemene ledenvergadering met een souper 
voor one leden (prijs : 100 fr.). Sprekers : 
volksvert. E. Raskin en prov. raadslid dr Du
chateau. 

MAASEIK 

KANTONNALE VERGADERING 
Dinsdag 18 december e.k. om 20 u. te 

Maaseik. Verdere mededelingen volgen. 
IN MEMORIAM RAYMOND DILLEN ' 

Op 16 november overleed op 85-jarige 
ouderdom een trouwe onder de trouwen, ons 
aller vriend, molenaar Raymond Dillen te 
Maaseik, één der eerste strijders voor 
Vlaams recht. Hierna enkele regels aan mo
lenaar Dillen : 
De molen was hem lief, was leven. 
Hij kende het lied van regen en wind, van 
ruisend graan en zingend koren. 
Genoot van 't kreunen van de wielen. 
Van flapperende zeilen in stormend getij. 

't Kfuis bieef ook ben» aiet beepaatcd en ' 
dan ondank was 2 ^ k»n. 
Omdat hij trouw bleef deekte M; bet lot van 
velen. 
Maar trouw zijn Weef zi|n trots en toen ande
ren versaagden stond hij In de voit»s*e ^(n. 
En droeg de Vlaamse vlag vooropi, voonaen. 
Mon, gij hebt de goede strijd gestreden. 
En in uw late avond hebt gij genoten dat 
weer massa's bereid staan de vlag vcm T 
Vlaams veret te hijsen op alle Vlaawtse tonaws 

Aan de familie Dillen en vooral aan kmte-
raad Herman, oon van Raymond ons tmég 
medevoelen. 

PEER 
WEER AKTIEF 

Gemeenteraadslid Jef Hinckers is na eea 
betrekkelijke lange periode van ziekte weer
om flink hersteld. Jef Rinekens heeft z ^ 
plaats opnieuw ingenomen om aktief aan de 
slag te gaan. Proficiat, Jozef ! 
DIENSTBETOON 

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

TESSENDERLO 
JAARLIJKSE DANSAVOND 

Zaterdag 15 december in de Raadefcekteü. 
gemeentehuis. Orkest : Bert Minten 
STREEKPERS EN DOW CHEMICAL 

Einde oktobe< lanceerde onze afdeliog haar 
17e nummer van « Vrij-uit », op 4.000 ex. Deze 
keer was de hoofdbrok de vestiging in Tes-
sendelo-Paal van Dow Chemical. De CVP-
meerderheid heeft met blind vertrouwen in 
moeder Anna een gevaarlijke vervuiler binnen 
de grenzen van onze gemeente gehaald. Ook 
deze maal is onze afdeling niet te kort ge
schoten aan haar informatieplicht. 

ZUTENDAAL 
KOLPORTAGE 

Ook in Zutendaal werd vorige week gekol-
porteerd met het speciale Kongres-nummer 
van « Wij » door de kolportageploeg van Genk 
onder leiding van Jan Roux. Het gunstig ont
haal dat we haaet overal genoten, zal er ons 
toe aanzetten op deze weg verder te gaan. 
Een volgende keer — met beter weer ! — 

zoekertjes 

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
dlende. 
4. 40-jarlge man zoekt licht werk : Antwerpen 
Mechelen, St-Niklaas. ( 
5. Dokterassistent met ervaring zoekt be
trekking bij huisarts, specialist of In kliniek. 
6. Jonge man, klaar met legerdienst, diplo
ma lager middelbaar onderwijs zoekt pas-

/sende betrekking 
Schrijven of telefoneren 435.96, W. Jorissen 
LotJisastraat 31, 280 Mechelen — 143 

— Kok zoekt passende betrekking Antwer-
pen-Brussel-Mechelen. 
Licentiaat sociologie zoekt passende betrek
king. Schrijven of telefoneren 435.96 W. Jo
rissen, Louisastr. 31, 2800 MecHelen R 144 

1. Arbeider, 43 j . , zoekt betrekking in de 
streek Tienen-St-Truiden. 
2. Techn. Ing., 27 j . , elektriciteit, zoekt passen
de betrekking. 
3. Techn. Ing., 25 i., scheikunde, zoekt pas
sende betrekking. 
4. Juffrouw uit gezin van 8 kinderen zoekt 
werk als kinderverzorgster. 
5. Juffrouw uit groot gezin zoekt betrekking 
als bediende. 
Kontakt opnemen met W. Kuij'pers, Swertmo-
lenst. 23, 3020 Herent, tel. 016/296.42. R 140 

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

20.jarlg meisje zoekt werk in gezin vooroppas 
van kind en licht huishoudelijk werk, Leuven
se omgeving. Kontakt met sen. M. Van Hae-
gendoren, Guido Gezellelaan 63, 3030 Hever-
lee, tel. 016/24545. R I4g 

Jongeman. 23 j . , ongehuwd, diploma techni
sche handelsafdeling HSTS, afd. boekhouden, 
legerdienst volbracht zoekt passende betrek
king in Limburg. Kontakt : Jan Latinne, Dam-
burgstr. 7, 3598 Bocholt, tel. 011/66.372. 

R 150 

Overtuigd nationalist. 35 j . — Vertegenwoor
diger (8 jaar ondervinding) wenst vaste be
trekking ais vertegenwoordiger. (Vlaams 
landsgedeelte). Schrijven of telefoneren 03/ 
55.39.09 Wim Claessens (arr. sekretaris) — 
Pastoor Deensstraat 19 (2510) Mortsel R 153 
— 1 — — — IK 
Dosfelinstituut vraagt Nederlandstalige 
schoonmaakster voor onderhoud burelen 
's morgens of 's avonds (naar keuze). 
Voor inlichtingen tel. tussen 9 en 17 uur op 
het nr. 02/19.12.02 of 02/17.90.75 of schrij
ven op adres Tribunestraat 14, 1000 Brussel. 

— R 154 

Ouderlingen, zoekt U een ideaal tehuis, dat 
ook Uw thuis zal zijn, neem dan kontakt met 
A. De Kegel, Oude Kerkstraat 21 Antwerpen. 
Tel. 03/37.45.13. — R 151 

Firma in medische uitrusting zoekt dyna
misch vertegenwoordiger voor verkoop van 
medische apparaten, in ziekenhuizen. 
Sektor Oost- en West-Vlaanderen en Brussel. 
Schrijven met curr. vitae. Adres : Bureau 
blad. _ R 152 

Lic. in de Rechten zoekt passende betrekking 
Schrijven of telefoneren senator W. Jorissen. 
Louisastraat 31 - 2800 Mechelen. — R lés 

Gevraagd in verzekeringssektor (produktie 
en bodedienst) bediende in vast verband, 
woonachtig te Rekem, Uikhoven, Neerharen 
of Lanaken. \ 
Zich wenden volksv. E. Raskin, Ursulastraat: 
1, Eigenbilzen (Tel. 011/194.54). — R 1S6 
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BRIEF VAN 
SUCCES kLEDINC MEYERS 

KWALITEITSKLEDING AAN 
FABRIEKSPRIJZEN 

Bent U een modern ouderpaar ?? 

Dan is deze brief voor \J 

het « enefgiebelei-d » van minister Claes. 

voetbalklub 
" de leeuwen " 
uit kortrijk 

Onder impuls van enkele VU-sportminnaars 
werd voor een paar jaar overgegaan tot de 
oprichting van een voetbalploeg in het VU-
lokaal « 1302 » te Kortrijk. 

Na een paar vriendenwedstrijden sloten 
wij in 1971 aan in een tornooi « Schaal Van-
dewattijne ». In het begin moesten wij veel 
leergeld betalen om dan bij het einde bij 
de bieste ploegen te behoren. 

Verleden jaar gingen wij over naar de Ko
ninklijke Belgische Liefhebbers Voetbalbond 
waar wij bij de middelmaat behoorden. 

Dit I jaar komen wij terug uit bij de KBLVB 
en staan wij negende gerangschikt In reeks 
B. 

Onze leuze is : « Een gezonde geest in een 
gezond lichaam ». ledere speler tracht steeds 
als « liefhebber » zijn steentje bij te dragen 
om in de klassering een beetje naar boven' 
te schuiven. 

Het voornaamste doel van onze voetbal
ploeg ligt echter op een hoger vlak. Door 
onze voetbalaktiviteiten willen wij optreden 
als propagandisten van onze Vlaamse opinie. 
Zo wordt ha iedere thuismatch bestuur en 
spelers van de gasten uitgenodigd in ons 
VU-lokaal en wordt hun een pintje aangebo
den. Als het gaat om vriendschappelijke wed
strijden wordt kan er na de match nog een 
belegd broodje bij. Zo trachten wij langs de 
sport om andere mensen meer vertrouwd te 
maken met ons VU-lokaal en komen de men
sen eens in kontakt met onze VU-propagan-
disten. 

Daarenboven trachten wij ieder j€«r te 
zorgen voor een verbroedering met een ploe^ 
van binnen of buitenland. Iedereen zal zich 
nog wel herinneren welk een succes onze 
verbroedering met de Duitse ploeg uit 
« Burgen aan de Mosel » was. Drie dagen 
was het VU-lokaal gevuld met optimisten. 
Wij zullen oók nooit de mooie dagen verge
ten die wij doorbrachten aan de Mosel op 
uitnodiging van F.K. Burgen. 

Ook voor dit jaar hebben wij reeds plan
nen. Dit seizoen, na de kompetitie, zal een 
elftal uit Vlaams-Brabant worden uitgenodigd. 
Wij denken onmiddellijk aan Groot-Bijgaarden 
waar wij voor twee jaar zo gastvrij werden 
ontvangen. IVIoest Groot-Bijgaarden niet kun
nen komen is er al een tweede Vlaamse ge
meente, namelijk IVIollem, die bereid is eens 
naar Kortrijk te komen spelen. Het is van
zelfsprekend dat dan ook het plaatselijk VU-
bestuur wordt meeuitgenodigd. 

Eventuele kandidaturen van andere afde
lingen worden graag onderzocht. Schrijven 
naar Walter Van Den Brande, Waregemstraat 
61, Desselgem (8748). 

GROTE STEUNAKTIE 1973-1974-1975 

Dit alles vraagt van bestuur en spelers een 
grote financiële inzet. Een opsomming ma
ken van onze jaarlijkse kosten zou ons te 
ver brengen. Echter een paar zware uitgaven 

die jaarlijks terugkeren : uitrusting en bal
len : 7.000 — verzekering : 7.500 — Bijdra
ge KBLBV : 2.500 — Terrein en scheidsrech
ters : 3.500 fr. Voor 1972 gaf dit een totale 
som van ongeveer 30.000 fr. In dit bedrag 
was de verbroedering met Burgen niet in
gegrepen aangezien deze onkosten (20.000 
fr.) door de spelers en bestuur zelf werden 
betaald.' 

Aangezien wij niet steeds bij de spelers 
kunnen aankloppen hebben wij dit jaar een 
grote steunaktie op touw gezet. Wij verko
pen namelijk steunkaarten aan de prijs van 
100 fr. per kaart. Aan deze steunkaarten is 
er een gratis tombola verbonden met enkele 
zeer prachtige prijzen, waaronder : kleuren 
TV, Honda « Monkey », koersfiets. 

Bent U sportief of Vlaamsgezind, hebt U 
interesse voor initiatieven aan de basis van 
onze Vlaamse strijd stort dan een bijdrage 
voor VK De Leeuwen, Kortrijk. 

Storten : 
1) op rek. ASLK 001/0055.325/14 van Van 
Den Brande Walter, Waregemstraat 6 1 , Des
selgem. 
2) op PRK 887.211 van Van Den Brande-En-
gelere Irena, Waregemstraat 61, Desselgem. 

De steunkaarten worden bij ons op naam 
ingeschreven en de kaarten worden U opge
stuurd. De uitslag verschijnt in ons week
blad « Wij ». 

Wij danken nu feeds onze milde steuners 
en in 't bijzonder de twee afdelingen uit ons 
arrondissement, waarvan wij reeds een be
drag ontvingen. 

Verleden week sprak ik met mevrouw 

Janssens — mevrouw Janssens heeft drie 

kinderen — ; « De kleren van mijn kinderen 

kies ik heel nauwkeurig uit. Als voornaamste 

eisen stel ik altijd dat ze MODIEUS, maar 

ook PRAKTISCH gekleed moeten gaan, » 

Op mijn vraag waarom ze deze eisen stel

de, antwoordde ze me : « Kijk eens, ik wil dat 

mijn kinderen in goed aanzien staan, zowel 

bij vrienden en kennissen, als op school. 

Eén van de voornaamste punten Is dan ook 

dat hun kledij korrekt is. Maar voor zo'n 

ravotters als de mijne, moeten broeken en 

jassen stevig en van goede kwaliteit zijn. 

Wij allemaal moeten mevrouw Janssens 

gelijk geven ; Zij is een goede moeder : 

Ze is bezorgd om de kleding \>an haar kin

deren. Zij is een moeder ZOALS U, die aan 

het fatsoen van haar lievelingen denkt. 

En omdat je kwaliteit betaalt, moest me

vrouw Janssens tot voor kort veel geld spen

deren — TOTDAT ZE SUCCES KLEDING 

MEYERS (of S.K.M, zoals talloze tevreden 

klanten ons noemen) LEERDE KENNEN, 

WANT 

WIST U DAT 

— SKM EEN BOEIENDE KINDERAFDELING 

HEEFT 

— SKM AAN FABRIEKSPRIJZEN « WEG

GEEFT . 

— ELKE SKM-KLANT 10 TOT 20 % KORTING 

KRIJGT 

— SKM ALLEEN KWALITEI HEEFT EN GEEFT 

SUCCES KLEDING MEYERS zal Uw gewet

t igde eisen vol ledig voldoen : U zal er namen 

vinden als ANDRE BERCHCR, BESANO, MA-

COLUX, POPY, EVER-NEW en zovete andere... 

U ztfit Wezen tussen : 

Geklede jagersloden in zuivere scheerWol 

reeds vanaf ItSO F 

Praktische duffelcoats vanaf 1095 F 

Modieuze melsjesmantels in alle kleuren en 

maten vanaf 1395 F 

Vlot te jongensbroeken in tweed, f luweel , 

t rev i ra, ter lenka.. . reeds vanaf 325 F 

Prettige jongensoverjassen in namaak leer 

en -deim, en f luweel : 1500 F 

Parka's en gewatteerde anorakken vanaf 

695 F 

Modieuze bloezons voor jongens en meisjes 

vanaf 1250 F 

En dat alles kri jgt U-aan de voornoemde 

voorwaarden en voordelen : KWALITEIT, EEN 

PRIJS DIE U NERGENS VINDT, PRAKTISCH 

EN MODIEUS, EN DAN NOG ONZE NIET TE 

VERSMADEN KORTING VAN 10 TOT 20 % 

OP HOGER VERNOEMDE PRIJZEN. 

Ik kan begrijpen dat U zich nu de vraag 

stel t : « Hoe kan ik van dergeli jke EKONO-

MISCHE prijzen genieten ? « Heel eenvou

dig : Doe als mevrouw Janssens ; DENK EN 

KOOP ALS EEN MODERNE MOEDER ; KOOP 

BIJ SKM TE NIEL. "" 

, Kom vandaag nog met uw bon. Uw kin

deren zullen u er zeer erkentel i jk voor zi jn, 

want SKM schenkt Uw kinderen het succes 

en geluk dat hen toekomt. En U zult er alleen 

f inancieel voordeel bij hebben. Want onder

staande bon geeft recht op onze SUPER S. 

KAART waarmee SUCCES KLEDING MEYERS 

U % 20 kort ing geeft op ieder art ikel boven 

de 1000 F en 10 %_ kort ing op ieder artikel 

onder de 1,000 F (direkt uitbetaald ! ! ! ) 

A, De Langlestraat 4/10 NiEL 

Tel. 78,11.44 - 78.35.39 
H,RA. 61,500 - P,R, 48,76.82 

B.T.W. nr 510,504.169 

'TVW 
ADRFS ' 

PI AATR 

AANTAL KINDEREN 

saw:,'" 
BEROEP 

Ik wens mijn kinderkleding 
aan fabriekspri jzen te kopen. 
SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANGLESTRAAT 4/10 NIEL 

Vergunning nr. 1185 . Kat. A 

Op schoolreis met de V.T.B, naar Londen in 1974 

Even uw aandacht ! / 
Schoolreizen naar Looden zijn een echte V.T.B.-specialiteit. 
Vooral aan het. logies besteden w i j de grootste aandacht. Wi j 
gebruiken slechts goede tweedeklassehotels (geen slaapzalen 
of studentenhotels). De meeste kamers zi jn voorzien van bad, ra
dio en telefoon. Ónze pri jzen l iggen misschien iets hoger dan 
gebruikel i jk bij schoolreizen maar w i j verzekeren u dan ook een 
prima organizatie. 
Hierbij reeds enkele suggesties; deel ons echter u wensen mede 
en w i j maken graag een ontwerp voor u op. 
3 DAGEN LONDEN 
I e dag : per pakketboot van Oostende naar Dover. Doorreis per 
autocar naar Londen. Avondmaal en overnachting. 
2e dag : ontbi j t . Geleid stadsbezoek per autocar. Aflossing van 
de Wacht, Buckingham Palace, Tower of Londen (bezoek), St-
Pauls' Cathedral (bezoek). Horse Guards Parade, Houses of Parli
ament, middagmaal in een goed restaurant. Voortzett ing van het 

geleid stadsbezoek, AvondmaaJ en overnachting. 
3e dag : ontbi j t . Vri je voormiddag. Gelegenheid tot winkelen. Per 
autocar naar Dover. Lunchpakket is voorzien. Per pakketboot naar 
Oostende, 
Reissom per persoon op bazis van deelneming van 25 leerl ingen : 
2.150 fr. 
1 leerkracht gratis, 
4 DAGEN LONDEN 
Ie en 2e dag : zie 3-daagse reis, 
3e dag : ontbi j t , Daguitstap per autocar naar Windsor Castle, Eton 
en Hampton Court. Bezoek aan de St-Georg's Chapel. Middag
maal onderweg. Avondmaal en over-oachting, 
4e dag : ontbijt. Vr i je voormiddag. Per autocar naar Dover, Lunch
pakket is voorzien Per pakketboot naar Oostende, 
Reissom per persoon, op bazis van deelneming^van 25 leerlingen r 
2.700 fr. 
1 leerkracht gratis. 

Inl icht ingen : 2000 ANTWERPEN ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en In al bnze andere kantoren : 
9300 Aalst Kerkstraat 12 • Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28. Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel. Em Jacqmainlaan 126 Tel 
(02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stat ionsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 Tel. (099)23,60.21 — 3500 Hasselt, De-
merstraat 60-62 Tel. (011)235.70 — 8500 Kortr i jk. St.-Jorisstraat 33 • Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven. Bondgenotenlaan 102 Tel (0611267.20 
— 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel (051)420.09 — 8400 Oostende. Kerkstraat 14 Tel. (059)783.61 — 8800 Roeselare St Michiels 
straat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stat ionsstraat 18 Tel.(03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 • Tel. (041)428.40 — 
1800 Vi lvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Al le inl icht ingen eveneens bi j onze plaatseli jke vertegenwoordigers. 
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KRUISWOORDRAADSEL 

OPGAVE 81 

HORIZONTAAL 

1) gemeente in de provincie Ant
werpen 

2) Europese munt - an dem 
3) graad van gevangenisstraf 
4) vogel - selenium 
5) anagram van « LEG » - boom -

smal 
6) mist - l lchthoofdige toestand 
7) frans l idwoord - groeiwijze 
8) ^u ropees land - boksterm 
9) ' l idwoord - en andere - gedachte 

10) onafgewerkt 

VERTIKAAL 

1) remmen - wereldtaal 
2) roem - Nederlandse stad 
3) vuurwapen 
4) daar - jongensnaam 
5) oom - paling 
6) meisjesnaam 
7) stop - medium 
8) fami l ie l id - droog - muzieknoot 
9) anagram van « NEUS » - soort 

steen 
10) ongeluk, pech, ramp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

' I u U I u 
' I I M J^AM^ 

J I kkr [JJ 
•ZCBZIllTzz 
o 

I I 1 I I I I I I 

ZATERDAG 8 DECEMBER 
BRT 1 

13U..30 : Het land van de blues. Dofewwwv 
taire over Louisiana. 
14u,15 : Meneer Deeds gaat naar de stad. 
Komedie, 
16U.00 : Volksuniversitei t . 
ISu.OO : Fabeltjeskrant. 

Star Trek. 
Rekslo. Korte Jeugdfilm. 
Doorgaand verkeer. 
TV-nieuws, 
Reinaard de Vos. 
Hitjournaal, Schlagers en metedte-
1924 to t 1926. 
Echo. 
Mannix. 
TV-nieuws. 
Samenvattende reportage oww 

de Belgische kampioenschappen Bl^ert fe 
Mechelen. 

• 

O 
O 
O 
O 18u,05 
O 18u,55 
O 19U.05 
O 19U.45 
O 2Qu,10 
O 20U.35 ; 

en van 
• 21u,25 
O 21U.55 
O 22u,45 
O 22u,55 

ZONDAG 9 DECEMBER 
BRT 1 
O IOu.30 : Eucharistieviering vanuit Maae-

O o o o o o 

mechelen-Eisden, •' 
14ti.30 : Voor bber en tuinder. De bowtn . 
15u,00 : Professor Balthazar. 
15U.10 : Binnen en buiten. 
17U.15 : Tenuto. y 
18u.15 : Fabeltjeskrant. 
18u,20 : Sportreportage. 

# 18u,46 : Survival. Waterwi ld hl overvloed. 
O 19U.13 ; Butler en kok. 
O 19u,38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19u,45 : TV-nleuws, 
O 20U.00 : Sportweekend, 
# 20u,25 : Paradijsvogels, Toneel van 6 a ^ 

ton Martens door het NTG. 
O 23U.00 : TV-nieuws. 

MAANDAG 10 DECEMBER 
, BRT 1 

O 18u,00 ; Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : De woudlopers. 
O 18U.30 : Gags bij de vleet. Komteehe W m 

uit de oude doos. 
O 18U.40 : Volksuniversitei t . ' " ' ' 
# 19U.10 : Het kreeftenland. Dokumentaire. 
O 19U.45 : TV-nleuws. 
% 20u,10 : Een land zoekt zijn evenwicht. 
% 20U.40 : Wat hebben w l j ' u misdaan T 

Konfrontatie tussen ki jkers, kr i t ic i en ver
antwoordel i jken van de BRT (2e deel). 

O 22U.40 : TV-nieuws. 
BRT 2 
O 19U.10 : Sporttr ibune. 
O 19U.33 : Vader en de kip. Tekenfi lm. 
# 20U.40 : De trtein der traagheid. Speel

f i lm naar Johan Daisne. 
O 22U.05 : Vergeet niet te lezen. 

DINSDAG 11 
BRT 1 
O 18U.00 

18u,05 
18U.30 

O 19u,05 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 20U.55 

DECEMBER 

O 
Fabeltjeskrant. 
Het grote koraalrif. 
Livla. Jeugdmusical in 3 delen. 
Kijk en kook. 
TV-nieuws, 
Bartje. ' 
Bea en Paul of zo kan het ook. 

Een programma over een echtscheiding. 
9 21U.40 : Enquête, reportage of dokumen

taire. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

12 DECEMBER WOENSDAG 

BRT 1 
O 16U.30 : Jevanjong. 
# 18u,55 : Leven langs 

Dokumentaire, 
de Stille Oceatm. 

O 
O 

19U.20 
19U.45 

O 20u,10 
O 20u,35 
# 21u,25 
O 22U.10 
O 22u,30 

Politieke tr ibune. BSP. 
TV-nieuws. 
De dubbeldekkers. 
Mary's magazine. 
Konfrontatie. 
Horen en zien. 
TV-nieuws. 

DONDERDAG 13 DECEMBER 
BRT 1 
O 18U.00 

18U.05 
18u,30 
18u,50 
19U.10 
19U.45 

O 20u,10 
seerde 

O 21u,40 
O 22u,15 
O 22u,45 

O 
O 
O 
• 
O 

: Fabeltjeskrant. 
: Black Beauty. 
: Jonger dan je denkt. 
: Krea-tv-t i jd. 
: Dokumentaire. 
: TV-nieuws. 
: De zaak-Jagerstatter. Gedramatl-
dokumentaire. 
: Première. 
: De social ist ische gedachte. 
: TV-nleuws. 

VRIJDAG 14 DECEMBER 

BRT 1 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.15 
O 18U.20 
O 18U.50 
O 19u,03 
O 19U.45 
O 20u,10 
# 21u,00 
• 21U.45 
O 22u,25 
O 22U.35 

Fabeltjeskrant. 
Bobek en Lolek. 
Verkeersvei l igheid. 
Volksuniversitei t . 
Ziet u er wat in ? 
Katoliek-godsdlenstige uitzending. 
TV-nieuws. 
Sam. 
Panorama. 
Literaire wandeling door G6»rt. 
TV-nieuws. 
Festival van Vlaanderen I'SfS. 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PAHDfcOöUö 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
SteenhouvMrsvest, 52 Antwwp«o T«l. 03Jt35J% 
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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 

D i e p e s t r a a t 2 9 - A n t w e r p e n 

T e l . 3 2 . 4 4 . 3 0 

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

SINTERKLAAS 
KERSTMIS 
NIEUWJAAR 

STEEDS VRIJ IN EN 

UIT TOT 20 UUR 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandolwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamorverslerlngen - was

tafels 0n waskussens - k lnde rk lM lng 

SPORTA«TIICElEN : allartel - turnk ledi j - rul teruitrust lngan - p ing-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en ijsschaat-

sen - kamplngarttkelen - turngerei . 

SPEEIGOEO : uitgebreide keus in merkart ikelen : autobanen • 
elekr. tremen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren • 
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars • 
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden - tu inmeubelen - tulnschommels 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnumme' ' ) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di t b lad 10 % kort ing 

Groepen 

en 

maafschappijen 

allerhande ! l ! 

Speciaal 

voor U 

bedachf 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op iedfer ogenblik van de dag van het jaér 
middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T ' 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jg t U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag, en avondmaal In groep : gezel l ig, f i jn , goed en goedkoop, 
ue grote specialiteiten zi jn : Oehsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasi - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleessrhotel 

beter dan in Duitsland 
A M ™ r = , ; r I f ' ^ J ^ " " ^ ' ' ^ ^ ' ' ° - f^'- 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
^^^l^.V^ : Groenpl. 33. T 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel 016/268.69 mooiste 
DDiircr kelder van Europa 
AAI<T / J . ^ ' ^ T ' " " ^ ' * ' ' - 2^- ^^'- O Z / I S - ' " 89 mooiste van Brussel 
H m l T i : \ i l " l ' ! r J . ' t " * ° ' * ' 9 ^« ' - 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
KONT i ru ^ ^ ' " ' ' / B'-ugsestwg. 1. Tel. 056/751 36 - 2 400 plaatsen 
r A D u o ' Astndlaan 87 - Tel 03/57 30.32 
n p n i i r n L ' ^^^ Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi - tel . 051/728.22 
^IMT T D r i . n J . . * " ' ° * ^ 5 Brussel-Oosfende - Tel. 09/26.74.32 
^ccc iT i u . ^ , ? ^ • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
^ L o ^ ï r ' ^ ® " ' ° Steenweg - Tel 011/619.71 
REomrcM ^'^^"'^ Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel 050/502.96 
^ . " ' N S E N = Grote Markt 17 . Tel 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven MIddetkerke - Tel. 059/320.86 

^^.^^%"^'''"^^"'^ '• ̂ ' ^ "medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
'^S^^y?^^^^'" ^^ keufeen kan en leiden — Vast loon - Kost en 
T ? ° i r % l ' " ' r . ' ^ 5 ^ ' ' "^^ ̂ « ^ ' « ' « " « ' - Liefst mensen van 't vak 

Schnfteli ik aanbieden bi j : ABTS : Tiensesteenewg 128 Korbeek-Lo 

LT 
Vlamingen, 

M vraag GRATIS ADVIES 
' voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel 09/22.88.33 
van 9 to» 18 u. ('s zat geslot.) 

Agenten en makelaars' 
neem kontakt met ons I 

« W l | » 
lezers 
hebben 
een 
boon 
voor 
« W l | » 
adverteerders 

GEMEENTE MOL 
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 

Bekendmaking van het onderzoek 

Het College van Burgemeester en Schepenen, 

Overeenkomstig de bepalingen -der we t van 29 3 62 gewij
zigd 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 b i j lander pjan 
van aanleg « De Bergen », opgemaakte overeenkomstig de wet
tel i jke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aange
nomen in de vergadering van 12 1173. op het gemeentehuis 
voor eenieder 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 ge
worden, ui ter l i jk op 2 1 74 te 12 uur 

Te Mol 23 november 1973 

Namens het College van Burgemeester en 

Schepenen 
Op Bevel 

De Secretaris, 

J Hermans 
De Burgemeester, 

J. Cools 

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

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

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

e n L i m o n a d e s 

• 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
"2600 Berchem-Antwerpen 

Tel f03)36 10.11 

Deheëgher Jan 
Ledeganckstraat 19 

0»n t 
Tel. (09)22.45.62 

EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES |E BEST BI) 

V E R E L S T 
Meir 2 (Hoek Wiegstraat) 

2000 Antwerpen 

Tel. : 33.46.31 

HORLOGES- LONCINES 

VERDAL - MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 

VLAAMSE INRICHTERS, 

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

één adres i- -—• 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

|an Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T. 0 1 1 / 4 7 2 8 2 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— BIJ aankoop van 1 vest in leder of dalm steeds 1 broek in p 

begrepen ^ 

— Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

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

Magazi jnen open ledere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 ju. 

Will Tura gekleed bi) 
hel huis STANDING 

STANPING DINDERfflpNDSBTEENWEG,. 1 / i 

wis i Tel. Il53/2?9.n 

het 
algemeen bouwbedrijf i l U N n C N 
informatie-cent-ra 

ANTWERPEN CENT LEUVEN GENK 

Onderbergen 43 Brussefie.Jr? t 33 Winterü^g raat 22 
(016)337.35 (011)544.42 

Meir 18 
(03)31.78.20 (09)25.19.23 

600 ARBEiDERS 
100! MOGELUKHEDEN 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

MACONFECT - KLEDINC 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

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

— Prijslijst op aanvraag — 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 

BRUSSEL 02/17.V1.99 
ANTWERPEN 03/35 60.69 

LEUVEN 016/347 94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTAIS 041/239 10 
ZWEVEZEIE 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 DAVtE"^ KINDEREN 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

KWEKERIIEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle Tel 09/69.31.70 
GESELEKTEERDE PLANTEN voor 

PARTIKULIERE VERKOOP 
Open 's zaterdags 

KATALOOG OP AANVRAAG 
BEZOEK ONS TUINCENTRUM 

| a n P A U W E L S - D E B R A U W E R 

RESTAURANT 
- HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met fami l ietradi t ie 
Brugstraat 10 3328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek rustdag vn id I4u tot zat I6u 

MEI VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel 52.13 12 

F I T O 

Kollegest..i;,f 79-81 
2440 GEEL Tel 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 
Za^ikvoerder FOf'SS lABEAU 

de Ribaucourtstrsat 7 
St-Jans-Molenbeek Brussel 1080 

Tel (02126 87 09 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH 'ABORATORIUM 
Chaial laan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel 34.06.43 of na 18 u 25 46 42 

Aanbouwkeuken< 
HELEMAAL naar maat 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder d a i seriefabricatie, 

en zelfs beter > 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

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

Tel (058) 235 81 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insektea TWmnO JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek In gans het 
land PVB.A INDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12 Wemmei (Bt) - Tel 02/79.2000. 

/ 
7 • 

B O N 
Naam : „ ^ 
Adres : 
Tel • !..!!"!"!!"!""!; 

O beschik over bouwgrond 
gemeente • , 
breedte . ..'"'."" 

en wens de voordelen te kermen 
die U mil kan bieden 

O beschik niet over bouwgrond en 
verzoek U mi j een voorstel te 
doen voor het bouwen van een 
r i jwoning, vil la df half-open be
bouwing in volgende gemeen
ten 

O houd mi j ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

O zal een bezoek brengen aan uw 
i j i format iecentrum te 
op te u 

Handtekening 



ZONDER TUSSENPERSONEN! ZONDER SHOW!!! 

noniiTl l A imci BAROMETERS - UURWERKEN 
U n U U I n ARUEL WANDKLOKKEN - PENDULES, ENZ 

Van QooêcH * Scyvcft 
BAKELAERSTRAAL 80 2800 - MECHELEN 
Tel. (015) 167.24 (Neckerspoel) 

RECHTSTREEKSE INVOER DER MERKEN: 

Helvetia, Pabst, W . Huger, Baduf, e.a. 

Deze aankondiging geeft aan drager de gelegenheid zich 

tegen GROOTHANDELSPRIJS alle bij ons voorradig 

zijnde UURWERKEN, WAND- en STAANKLOKKEN aan 

te schaffen. 'iêS> 

Geldig tot 1 JUNI 1974 en gedaan te Mechelen ^ ^ i f i ^ 

Wij houden ons ter beschikking van 

PARTIKUUERE KOPERS iedere Viferkdag van 10 tot 20 uur 

TEL(015)167,24 (zatetdag inbegrepen) 
Strikt persoonlijk ^ 

LN aiiNai]i3Aav 
91 

j^n fcx? i'^^mim:/ :/iA.,v k- > ^ t ' ' ^^'.u' 'ii • 


