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Wilfried Martens, de kille voorzitter van de CVP, heeft sinds zijn aanstelling 
al menige struise verklaring afgelegd Het bleken steeds woorden in de wind Als 
het erop aankomt gaat hij met zijn partij steeds weer door de knieën, en doet 
hij braafjes wat zijn PSC- vrienden •> of de BSP van hem verlangen 

Neem nu de gewestvorming Op haar Antwerps kongres twee jaar geleden 
keurde de CVP een aantal resoluties goed die een hele stap betekenden in de rich
ting van het federalisme Federalist Martens verklaarde sindsdien herhaaldelijk 
dat de CVP geen vrede zou nemen met halfslachtige oplossingen Hij wilde zelfs 
een nieuwe grondwetsherziening omdat die van Eyskens te weinig kans biedt voor 
doelmatige en duurzame struktuurhervormmgen En Tindemans liep enkele maanden 
geleden nog overal rondvertellen dat hij liever geen gewestvorming had dan een 
slechte. 

Maar wat zien we nu ' Nadat Martens en zijn partij al heel wat water m hun 
wijn deden bij de vorming van deze legering, verloochenen zij nu — door hun in
stemming met het plan van Terhulpen — alles wat zij voordien over een 'innige 
gewestvorming hebben verteld Als men dat vergelijkt met wat zij op hun kongies 
te Antwerpen vertelden, dan kun je meteen de afstand meten tussen de woorden 
van de CVP-leiders en hun daden in de regering 

HUN WOORDEN EN HUN DADEN 

Hetzelfde kan gezegd worden van de PVV-ers Hoewel die zich in het verleden 
steeds als verkrampte unitaristen gedroegen, waren ze de laatste jaren toch mer
kelijk bijgedraaid. En de jongste maanden kon je hun leiders geregeld horen 
verklaren dat de gewestvorming geen ingewikkelde poespas mocht worden, dat 
we naar BEirvDudige en Ware strukturen moesterr HVIaar wat tn Terhulpen werd 
uitgedokterd is precies die « poespas » (dixit Jef Claes in . Het Volk •) waarvan 
men niet weten wou Bovendien kan men zich afvragen of men Grootjans' centrum
ouvertures nog enigszins ernstig kan nemen, als de PVV-ers zich zomaar akkoord 
verklaren met de baarlijke nonsens van Terhulpen 

Als de regering geen gewestvorming welke die naam verdient wil, dat zij het 
dan duidelijk zegge en naar de kiezer gaat, want dan heeft ze geen reden van 
besraan meer. Het land een softenon-gewestvorming opdringen, waarvan men op 
voorhand weet dat zij een mislukking moet worden, is een politiek misdrijf zonder 
meer Als de CVP en de PVV daaraan meewerken, zal het duidelijk zijn voor ieder
een dat ZIJ m deze regering slechts de gijzelaars zijn van de arrogante BSP-ers en 
van de grillige PSC-ers, die paardje rijden met de CVP 

Als die gewestvorming van Terhulpen een kans krijgt dan betekent het dat 
een reële kans om het land beter te struktureren vergooid wordt omwille van interne 
partijkwesties en partijpolitieke berekeningen. 

Paul Martens 

DE REGERING 
BAARDE EEN MONSTER 

Dé reden tot vorming van deze vijfpartijen-regering van Leburton 
was : de gewestvorming, in uitvoering van Eyskens' grondwetsherzie
ning. Na een vol jaar steriel geleuter kondigde de regering onlangs 
aan, na een zoveelste konklaaf in Terhulpen, dat een oplossing was ge
vonden. Een « op!ossing-om-er-vanaf-te-zijn » zoals spoedig bleek, ge
sproten uit het brein van enkele PSC-ers en verdedigd door de Brus
selse worstendraaier Vanden Boeynants. Men zou een zeer beperkte 
gewestvorming alleen even uittesten in een experimentele fase (van 
onbeperkte duur). Die « oplossing » van Terhulpen werd in teksten 
gegoten, en de regering zegt nu tegen 15 januari met haar ontwerp 
voor de dag te zullen komen. 

De gewestraden zouden uil een mengsel van volksvertegenwoordi
gers en provincieraadsleden bestaan (!), ze zouden slechts bevoegd 
zijn over een drietal « ongevaarlijke » materies, wat veel minder is 
dan destijds \n de « werkgroep der 28 » werd vooropgesteld, en de 

centrale regering blijft een stevige vinger in de (dunne) gewesteH)ife 
pap houden. Dat is alles... 

De hele pers is met te spreken over het onding waarmee de regering 
nu wil uitpakken. Zelfs de konservatieve unitarist « Tenax » van « Het 
Belang van Limburg » noemde het geval zondermeer « een gedrocht ». 

Het enige goede punt zou de begrenzing van Brussel zijn tot de 
huidige 19 gemeenten. Dat is dan de suiker waarmee de wel erg 
bittere pil voor de Vlamingen « genietbaar » moet worden. 

Het wordt met de dag duidelijker dat Leburton van de oliekrizis en 
alles wat dit meebrengt gebruik wil maken om twee lastige politieke 
vliegen in één klap te vangen : de gewestvorming erdoor drukken 
(ook al lijkt die nergens op) en Ibramco realizeren. Als hij daarin 
slaagt — en het ziet er enigszins naar uit — dan weet iedereen meteen 
wat er te verwachten is van al die « konsekwente » CVP-ers en PW-
ers in deze regering van en voor de BSP. 

EEN KANS VOOR DE 
PLURALIS riSCHE 
SCHOOL ? 

Dinsdag werd in de verruimde schoolpakt-
kommissie grondig van gedachte gewisseld 
over de pluralist'sche school In navolging 
van de Volksunie (bij monde van senator 
Coppieters) verdedigde PVV voorzitter Groot 
jans daar de thesis dat de pluralistische 
school moet beschouwd woiden als een on
derwijsvorm die de vrije keuze evenmin 
aantast als het neutraal en levensbeschou 
welijk gericht ondeiwijs De ouders moeten 
kunnen kiezen tussen deze drie Het plura
listisch onderwijs zou bijgevolg het bestaan 
van de andere schooltypes met overbodig 
hoeven te maken. 

IBRAMCO-
CHANTAGE 

De promotoren van de Ibramco-raffinaderij 
maken misbruik van de huidige oliekrizis om 
het betwistbare pro °kt erdoor te drukken 
De Iranezen, die er een dikke stuiver willen 
aan verdienen, hebben nu een ultimatum ge
steld als Ibramco tegen begm januari de 
zegen krijgt^ dan zullen ze België een hoe
veelheid olie leveren Maar dan wel tegen 
peperdure marktpriizen (Ze willen ze in die 
voorwaarden overigens aan iedereen leve
ren) Het gevaar is niet denkbeeldig dat CVP 
en PVV voor deze gekombmeerde B'^"-
Iraanse chantaae /wichten Achteraf z?l e's 
belastingsbetaler dan maar de zware reke
ning moeten b3talen Als Ibramco er komt 
dan betekent dit noch mm noch meer dat 
eon Luikse BSP-verkiezmgsbelofte as^hono-
ree-d wordt ten koste van het hele land A^n 
gezien het parlement dit dossier voor de 
gestelde termijn (15 januari) met meer be-
hoorliik kan behandelen, betekent dit dat de 
bevolkina eens te meer voor voldongen fei
ten wordt geplaatst Een geliefkoosde metode 
van de socialisten. 

SCHANDALIGE DISKRIMINATIi 
Nog vóór het einde van het jaar wil de 

regering 100 miljoen ten geschenke geven 
aan de uitgevers van dagbladen. Deze staats
steun moet hen toelaten het hoofd te bieden 
aan de snel stijgende kosten. Het zijn de 
socialisten, met hun slecht geleide, kwij
nende kranten, die het hardst om die staats
steun hebben geroepen. Nu hun man, Lebur
ton, eerste-minister is achten zij het ijzer 
warm genoeg om het te smeden. Nog vóór 
nieuwjaar zullen « Vooruit » en « Volksga
zet » zich aldus kunnen verheugen met 7 
miljoen fr. extra voor elk, en volgend jaar 
krijgen ze minstens het dubbele. 

Die sinterklaaspolitiek op socialistisch 
verzoek wordt verantwoord met mooie slo
gans over vrijwaring van de persvrijheid, de 
noodzaak een waaier van opinies te behou
den in onze pers, bescherming van de demo-
kratie, enzomeer. 

Het klinkt allemaal mooi, maar het blijft 
een schijnheilig vertoon. Want hun « princi
pes » zijn enkel toepasselijk op de dagblad-

VOLKSUNIE TEGEN 
KUMULS 

In de verenigde senaatskommissies van 
Justitie en Binnenlandse Zaken verdedigde 
Vü-senator Jorissen het amendement op het 
wetsvoorstel Pierson betreffende de onver
enigbaarheid tussen de mandaten van par
lementslid en dit van burgemeester of sche
pen van een grote gemeente, van bezoldigd 
ambtenaar van een parastatale instelling of 
van een interkommunale In dit laatste geval 
verkeren nogal wat BSP-ers De bespreking 
wordt na nieuwjaar voortgezet 

pers. De weekbladpers, die toch evenzeer 
een informatieve en opiniërende taak heeft 
en die evenzeer gekonfronteerd wordt met 
snel stijgende kosten, krijgt geen roole duit. 

Deze diskriminatie dreigt echter uit ta 
groeien tot een waar schandaal als de ver
hoging van de posttarieven behouden blifft 
zoals ze gepland werd. Tal van publlkaties 
van kulturele verenigingen allerhande en 
bijvoorbeeld ook de hele plaatselijke en ge
westelijke VU-pers zullen zwaar getroffen 
worden als de verspreiding ervan i.p.v. 0,15 
of 0,20fr. voortaan 0,75 fr. tot 1^0 fr. per 
eksemplaar zal moeten kosten. Zo'n dras
tische verhoging van de posttarieven is ver
nietigend. Wil de regering daèr het geld 
zoeken dat zij aan de krantebazen zal ge
ven ? Wil de regering meteen ook die opl-
niepers wurgen die haar niet welgevallig is ? 

VU-senator Jorissen heeft de aandacht van 
RTT-staatssekretaris Daems reeds gevestigd. 
Hij maakt zich klaar voor een zware Inter
pellatie indien niet spoedig terzake klaM 
wijn wordt geschonken. 

dagelijks bestuur 
In de schoot van het partijbestuur 

van de Volksunie werd het dagelijks 
bestuur vervolledigd. Het dagelijks 
bestuur van de partij bestaat nu uit 
volgende 6 personen : volksvertegen
woordiger Frans Van der Eist (cilge-
meen voorzitter), senator Wim Joris
sen (algemeen sekretaris), volksver
tegenwoordiger Hugo Schiltz (voorzib 
ter van het partijbestuur), Evrard Ras
kin (sekretaris van het partijbestuur), 
en de senatoren Maurits Coppieters 
en Edgard Souwens. 

WL KLAAGT AAN: 

verfransing 
van de voer 
via 
onderwiis 

(r.c.) Over de Voerstreek wordt niet 
meer gesproken, stelde al geruime tijd 
geleden « zekere » pers vast, w.o. 
ook Nederlandstalige kranten. Regering 
en meerderheid hadden andere zorgen 
en van een terugkeer naar Luik werd 
toch niet meer gerept.. 

Intussen vulde de regering Leburton 
begin dit jaar de besluiten tot facili
teiten van 1962 aan, in die zin, dat de 
weg naar verfransing van de Voerstreek 
volledig openligt, vooral via het onder
wijs. Dat gebeurde in alle stilte en 
intussen kon het verfransingsproces 
door een geniepige uitbreiding van het 

(lees door biz. 3) 
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SUPER DISCOUNT 
VERKOOP TEGEN ECHTE 
FABRIEKSPRIJZEN! 

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

10.000 
dames- en heren win ter mant els 
• 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 

en de deur uit \ 

Ruiin 1000 luxe winteroveriassen 
- gewaarborgd zuiver scheerwol • 

voor heren 
LODENS - - JAGERSMANTELS - GEKLEDE SHETLAND MANTELS 

- ENZ.... 

!fitoei»'SB«c- -n -rw 

Profiteer van deze 
uitzonderlijke eindejaarsverkoop 

U MOET NAAR NIELI ^°°°'-"*-' 
NU 1.500FJ.995F 
Nu is het juiste ogenblilc daar «m uw wintermantels te kopen I 

Uw reis komt er driedubbel uit. Dit betekent kwaliteitskleding 

tegen fabrieksprii« kopen... U spoort vele iionderden 

franken 111 

Luxe wintervesten voor heren 
Nieuw model 3 / 4 mantel gevoerd met extra kwaliteit, syn

thetische pels, wild leder en Borg. In alle denkbare maten en 

modellen. Uitzonderlijke knappe modellen voor de jeugd 1 ! ! ! 

1.500FJ.995F 

2000 luxe blazers voor heren 
• VAN ZWVER SCHEERWOL 

• ALLE DENKBARE MATEN 

• IN ZWART - BRUIN - BLAUW OF GRIJS 

NU 1.500 F 

1000 kwaliteits herenbroeken 
• VAN TERLENKA EN WOL 

• ALLE MATEN BESCHIKBAAR 

• IN TALRIJKE MODEKLEUREN 

NU 500 F » 750 F 

• PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKING 

• NIEUWSTE MODELLEN VAN 'T JAAR 

• GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

NU 1.995 F-2.500 F 
3.250 F 

VOLLE REKKEN EN IN 
75 VERSCHILLENDE MA
TEN UIT TE KIEZEN 

RUIM 1.000 F BENEDEN DE VROEGERE PRIJZEN 

DITIS DE MACHTIGSTE SUPER DISCOUNT VERKOOP 
VAN DAMES-EN HERENKLEDING DIE U OOIT GEZIENHEBTl 

VOOR HET JAAREINDE WILLEN WIJ NOG RUIM 10 pOQ KLEÖINGSTtrKKEN* 
VAN DÉ BESTE KWALITEIT BIJNA GRATIS DE DEUR UIT! 

5000 sportvesten voor heren 
• IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN 

• VAN ALLEREERSTE KWALITEIT 

• ALLE GEWAARBORGD ZUIVER SCHEERWOL 

WEES ER BIJ! KOM NIET TEMAT! NU .000 F E. 1.500 F 
500 LUXE DAMESWINTERMANTELS VAN ZUIVER SCHEERWOL 

• IN TALRIJKE MODEKLEUREN • MET ECHTE PELSKRAAG • MATEN VAN 40 TOT 52 

Nu tegen echte fabrieksprijzen: L O U U i EN l . i i J i 
MEER DAN 2000 LUXE WINTERMANTELS VOOR DAMES IN VOORRAAD I I ! 

ZO'N KEUZE VINDT U NERGENS I I ! 

lOOden prachtige damesmantels 
In alle denkbare maten. Vier kleuren: donkergroen, 

marineblauw, 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 

OO.K PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN VOOR DE JEUO» 

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

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR ZON. EN FEESTDAGEN GESLOTEM, 

P.S. BELANGRIJKE MEDEDELING : 

Alle kledingstukken van deze SUPER DISCOUNTVERKOOP zijn aangeduid met: 

o) witte label op de mouw met hun eskamprljs 

b) Mister M. en Mister M. de luxe. 

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

tegen hun normale verkoopprijzen. 
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VVL KLAAGT AAN: 

YERFRANSING VAN 
DE VOER 
VIA ONDERWSJS 

(vervolg biz. 1) 

franstalige scholennet met de gelijk
tijdige ondermijning van het neder-
landstalig onderwijs met alle kracht 
voortgezet worden. 

Daar deze nieuwe verfransingsfase 
vooral via het onderwijs gebeurt, heeft 
de Vereniging van Vlaamse Leerkrach
ten (VVL) er goed aan gedaan, een 
onderwijsdossier van de Voerstreek aan 
te leggen, een 40-tal bIz., grafieken 
en tabellen tellende bundel, die woens
dagvoormiddag in het Pershuis te Brus
sel aan de pers w e r i overhandigd en 
waarin, sterk gedokumenteerd, het be
wijs zwart op wit geleverd wordt hoe 
deze regering en deze meerderheid het 
nefaste werk van haar voorgangers 
voortzet en uitbreidt, om eens de ver-
fransing in « meerderheidscijfers » 
uitgedrukt, de oude frankofone eis 
« retour a Liège » weer op te delven 
en dan met de nodige hetze en het tra
ditionele krokodillenmisbaar de Voer 
van Limburg los te scheuren en terug 
te schenken aan « la mère patrie ». 

Het is hier thans niet doenlijk dit dossier 
uitvoerig weer te geven De initiatiefnemers 
hebben echter zelf voor een samenvatting 
gezorgd waarvan we hierna de hoofdlijnen 
weergeven, een analyse, die er trouwens 
niet om liegt 

Vooreerst twee met diverse gegevens ge
staafde vaststellingen de nederlandstalige 
l<leuterscholen ontvingen gedurende de jong
ste drie jaar steeds minder l<inderen (daling 
van 51 % in 1971 tot 44 % dit schooljaar 
Tweede vaststelling ook de N lagere scholen 
gingen bestendig achteruit van 64 "o naar 
44 "o in tien jaar, einde 1972 en einde 1973 
39 "o (stagnatie sinds 1972) 

Samengevat somt het VVL-dossier vijf 
hoofdoorzaken op van deze bestendige ach
teruitgang van het N onderwijs in de zes 
Voergemeenten 

De onmenselijke morele druk van de frans
talige gemeentebesturen en van hun pion 
nen in het onderwijs, vanwege de plaatse 
lijke grootgrondbezitters om de Sécillon 
(ex-rexist) en vanwege de Waalse werkge 
vens. 

Als tweede oorzaak vermeldt het dossier 
de tekortkomingen van de overheid door een 
gebrek aan degelijke taalinspektie, gemis aan 
moed om sankties te treffen tegen de wets-
verkrachteis, de ziekte van de toegeefliik 
held tegenover de frankofone vraatzucht 
Het IS terloops reeds bij lezing van deze 
tweede soort oorzaken treffend hoe men 
overal waar een taalstrijd heerst — of nu in 
het Brusselse of aan de taalgrens — men 
steeds dezelfde oorzaken terugvindt van de 
verfransing 

Derde oorzaak is het tekort aan samen
werking tussen de verschillende nederlands
talige scholen, integendeel konkurrentieC) 
door het ronselen van leerlingen in andere 
Voerdorpen i 

De kortzichtigheid van bepaalde inrichten 
de machten die eerder aan het belang van 
de eigen school denken dan wel aan het 
algemeen belang van de Nederlandse ge
meenschap in de Voer Van deze vierde oor
zaak geeft het dossier enkele treffende, ook 
klerikaal getinte, voorbeelden 

De Vlamingen zouden in elk geval qua 
solidariteit met hun verdrukte taaigenoten 
in de leer bij de franstaligen kunnen gaan 
ZIJ steunen metterdaad de Secillons en an
dere Voerverfransers en annexionisten, 
Vlaanderen bekommert zich praktisch met 
om de Voerstreek, zeer betreurenswaardige 
vaststelling als vijfde hoofdzaak maar niet
temin bittere realiteit. 

voorstellen en eisen 

De VVL laat het echter met bij een klach
ten en overtredingendossier, doch wil er 
ook iets positiefs aan doen met zonder aan 
de akties in het verleden te herinneren die 
door de VVL ten gunste van het behoud van 
de Voer en het behoud van zijn nederlands-
talig karakter werden ondernomen. 

onmiddellijk verwezenlijkbaar: 

Op de eerste plaats moet de overheid de 
onderwijsfaciliteiten in de Voer ongedaan 
maken Daarom moet het KB van 10 mei 
1973 zonder uitstel ingetrokken worden Zo 
zullen de Franstalige Voerenaars zich dan 
opnieuw moeten houden aan de wettelijk 
voorgeschreven normen om een school te 
kunnen openen 

Bovendien moet de overheid elk onwettig 
optreden van franskiljonse kreaturen als 
KEVERS (Teuven) en CRAVATTE (Remers 
daal) onmiddellijk sanktioneren 

Wat Teuven betreft moet de Nederlands
talige kleuteronder\« iizeres onm d'leMiik op 
nieuw m dienst ge lomen worden en defini
tief benoemd worden. 

dringende eisen 

In het kader van de schoolpaktbesprekin-
gen die moeten leiden tot de goedkeuring 
van het rationalisatieplan, dienen de diverse 
inrichtende machten van de 6 Voergemeen
ten zich te verenigen in een enkele lokale 
onderwijsraad, samengesteld op paritaire 
basis en voorgezeten door de goeverneur van 
Limburg 

Deze lokale raad dient ten spoedigste de 
mogelijkheid te onderzoeken tot het plaat
sen van alle scholen onder éen beheer en 
dit op pluralistische basis Alleen immers op 
die wijze kan het gemeentelijk onderwijs 
(als éen van de drie netten) van 1 januari 
1974 af nog aanspraak maken op bouwfond
sen en betoelaging 

Deze paritaire beheerraad zal verantwoor
delijk zijn voor het scholenplan en de onder
wijspolitiek in de Voer en dient rechtstreeks 
haar voorstellen te kunnen brengen aan de 
Nederlandstalige onderwijsraad (of via de 
regionale raad) En dit zolang de toestand 
voor de Nederlandstalige gemeenschap in 
de Voer met gewaarborgd blijkt te zijn Elke 
konkurrentie van welke inrichtende macht 
ook (hetzij het Bisdom hetzij het Rijk) dient 
vermeden Zo is hier een mogelijkheid voor 
een van de eerste pluralistische experimen
ten in Vlaanderen 

Verder De oprichting van een Neder
landstalige Kommissie voor de Kuituur van 

de Voerstreek (In navolging van de NKKBA, 
die schitterend werk levert) 

Deze Kommissie dient alle initiatieven in
zake propaganda enz te verzorgen en een 
overkoepeling te zijn van alle betrokken on-
derwijsorganismen als VVL e a 

Deze NKKV moet evenals de NKKBA aan
spraak kunnen maken op betoelaging van
wege de nationale overheid 

Door deze NKKV dienen dringend alle 
gemeentebesturen van het Vlaamse land 
aangeschreven ten einde deze overheids 
instanties ertoe te bewegen 1 fr per inwo
ner af te staan aan deze Kommissie 

In afwachting dat deze NKKV nationaal 
erkend is dient de prov Limburg ermee te 
starten en ook het budget ervoor te voor
zien Achteraf dient dan de nationale over
heid dit initiatief over te nemen. 

in de nabije toekomst 

verwezenlijkbaar 

Er dient een einde te komen aan de poli
tieke onderdrukking van de meerderheid van 
de Voerbewoners door diverse volksvreem 
de burgemeesters Daarom stelt de VVL de 
samenvoeging voor van de 6 Voergemeenten 
Om dit te bereiken moeten alle Vlaamse 
verkozenen van de Voer zich verenigen en 
een gemeenschappelijke houding aannemen 
BIJ de volgende gemeenteraadsverkiezingen 

dringt de VVL met klem aan dat alle kandU 
daten zich op een en dezelfde Vlaamse lijat 
zouden aandienen (los van een bepaalde 
politieke partij) Aan verdeeldheid gaat de 
Voer ten onder 

De laatste bijeenkomst van de Vlaamse 
verkozenen met arrondissementskommissaris 
Peeters was allesbehalve hoopvol (nov 73). 
Deze verkozenen moeten beseffen dat er 
meer op het spel staat dan een plaatsje tn 
de gemeenteraad van dorp Y of Z 

Tenslotte dient er opnieuw en dringend de 
erkenning te komen dat de Voer bij Limburg 
hoort met alle gevolgen van dien (eigen post
nummers enz) 

Het werd tijd dat de aandacht van de pu
blieke opinie in Vlaanderen opnieuw op de 
Voer-kwestie gevestigd werd Hopelijk trek
ken zij aan wie dit dossier werd opgestuurd 
(minister Nat Opvoeding goeverneur van 
Limburg de Limburgse parlementsleden de 
partijbesturen en de Vlaamse verkozenen van 
de Voergemeenten) er de nodige besluiten 
uit WIJ zijn wettelijk met helemaal zonder 
verweer vermits er via een dekreet van de 
Nederlandse Kultuurraad kan gewerkt wor
den aan het totstandbrengen van voldoende 
waarborgen voor de nederlandstalige ge
meenschap in de Voer Het lijdt geen twijfel 
— dat hoeft zeker met onderstreept — dat 
de VU deze mogelijkheid zal onderzoeken en 
desgevallend in de praktijk zal brengen Het 
dekreet Vandezande is in dit verband reeds 
een sterke garantie als precedent. 

la dernière heure de la libre belgique ? 
e • • 

Zo een vaart zal het wel voorlopig niet nemen, 
de fusie van • La Libre Belgique • en . La Derniè
re Heure • Het laatste uur van de • Libre • is 
nog met geslagen maar we mogen misschien wel 
rekenen met het voorlaatste uur. 

Sinds een kwarteeuw werken beide kranten sa
men op kommercieel en publiciteitsgebied In 1970 
nam de uitgever van de « Libre • een participatie 
in het aandelenpakket van de vennootschap die 
de . Derniere Heure . uitgeeft Nu heeft deze 
laatste op haar beurt een aantal aandelen gekocht 
van de NV die de . Libre . uitgeett Hoeveel er 
dat zijn, wordt met gezegd maar het doorgaans 
goed ingelicht weekblad . Pan - heeft het over 
de grote Manitoe van de « Derniere Heure » als 
over de • actionnaire majoritaire • van de vennoot
schap HIJ IS in elk geval de sterkste en leidende 
persoonlijkheid in beide vennootschappen en dat 
blijft uiteindelijk met zonder gevolgen temeer 
daar de erfgenamen van • La familie • (zoals de 
Jourdains uitgevers genoemd werden) weinig ge
wicht m de schaal schijnen te werpen Er werd 
wel een kommunikee gepubliceerd waarbij gezegd 
wordt, dat de ideologische lijn van de « Libre • 
met zal veranderen Een ideologisch komitee zal 
over die lijn waken In beleidsaangelegenheden 
zullen Marcel Brebart en de • familie • een gelijk 
recht van toezicht en ingrijpen hebben 

Tot zover de feiten De ironie heeft gewild dat 
de • Societe des redacteurs de la Libre Belgique • 
in een persnota op de gevaren van rijkssteun aan 
de pers wijzen, net op het ogenblik dat een sterke 
man uit het vrijzinnige kamp een voet in het — 
zeer — katolieke huis aan i^e Warmoesberg heeft 
gezet Dit gebeurde zonder de minste inspraak 
van de « societe des redacteurs • die wel zowat 
de allures aanneemt van Westduitse, Nederlandse 
en Franse redakteursverenigingen, maar zonder 
hun invloed zoals de jongste verschuivingen tus 
sen beide kranten bewijzen Wel mochten de re-
dakteurs vragen stellen Dat gebeurde m een salon 
van het Arenberghotel waar o a aan Brebart op de 
man af gevraagd werd of hij lid van de loge was 
De nieuwe sterke man zei met nee en met ja, 
maar uit dit sibillijns antwoord kan men opmaken 
dat hij dat wel is 

Op de vraag of beide kranten hun eigen imago 
en hjn zouden behouden zei hij ronduit ja Hij zal 
dus voorlopig uit twee ruiven eten, maar of de 
algemene gezondheid daarbij zal gebaat zijn is een 
ander paar mouwen Want het is toch tegen de 
borst stuitend te weten dat een oerkatolieke 
« chronique religieuse • gedrukt wordt op dezelfde 
pers als de krant, o m bekend om haar frivole 
• petites annonces » 

We hebben het zien aankomen toen beide bla
den een advertentie-pool oprichtten samen met 

enkele provinciale dagbladen Zo beginnen pers-
koncentraties altijd (zie maar de pogingen in dezelf
de richting in de Vlaamse pers) Hoeveel begrip 
men ook kan opbrengen voor de ekonomische 
noodzakelijkheid van perskoncentraties uiteindelijk 
betekenen ze een geestelijke verarming, want 
vroeg of laat wordt de ene ideologische lijn aan 
de andere meer rendabele geofferd 

Dat de financiële toestand van de • Libre » dat 
met meer was wisten weinigen Velen hebben 
vorige week opgekeken toen ze vernamen dat 
water en vuur verenigd werden Wat zullen be
paalde Vlaamse priesters nu zeggen nu de pas
toorskrant de handen m mekaar slaat met de 
meest libertijnse krant m België de • Vooruit » met 
te na gesproken 

Naarmate de vernederlandsing van Vlaanderen 
voortschreed daalde de — relatief hoge — oplage 
van de « Libre . in Vlaanderen Als volksnationa 
listen betreuren we dit allerminst deze klerikale 
krant is altijd rabiaat anti-Vlaams geweest en is 
het nog net als de • Derniere Heure . daarover 
zullen tussen beide groepen wel nooit menings
verschillen ontstaan ze hebben de gewoonte tegen 
al wat Vlaams is te zijn, tot in het boosaard.ge 
toe 

Maar de . Libre • is als krant toch een trotse 
krant geweest, en alle journalisten, ook de Vlaams 
nationale (en die zijn er nu weer goddank ') zijn 

het er over eens dat ze een aoed qemformeerde 
krant is (beter dan sommige Vlaamse) en dat ze 
allure heeft gehad Waar is de tijd ddt ze een 
Sabena advertentie weigerde, een nauwelijks oe-
dekte uitnodiging van de luchtvaarmaatschapoij 
om een voor haar onaangename enquête m de 
« Libre » stop te zetten ' Als men weet dai De-
taalde reklame de ruggegraat van de geschreven 
pers IS dan kon zo n gebaar tellen Waar is de tijd 
dat de • Libre » vrijkaarten voor alle mogelijke 
manifestaties voor haar redakreurs weigerde en 
uit eigen kas betaalde • ten einde de <-edaktie 
in staat te stellen vrij en objektief verslag uit te 
brengen » ' Ze is ook een der eers'e Fran"!talige 
bladen geweest om Vlaamse redakteurs die vlot 
Frans schrijven aan te werven om gemakkelijk 
het groeiend openbaar leven in Vlaanderen te Kun
nen verslaan, vaak dan in anti Vlaamse zin 

Er blijkt een regel van drie in het bedrijfslev3n 
te bestaan de eerste generatie bedrijfsleiders 
legt de grondslag de tweede maakt het bedrijf 
machtig en de derde verspeelt hel familiaal be
drijf Dat de derde generatie van Libre uitgevers 
zo roem- en quasi naamloos zou ondercuiken in 
een halve fusie hebben velen niet verwacht Dat ait 
juist nu gebeurt nu het unitaire België punt num
mer pen van het I ihre geloof, aan het zielti..aen 
gaat is veelbetekenend. 

alias. 
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WIJ IN NEDERLAND 

ALSIEBUEF GEEN 
" NATIONAAL KABINET" 

(jeeveedee) Terwijl in Nederland met de aag meer tekenen erop wijzen, 
dat de weerslag van de Arabische olieboycot wel eens veel ernstiger zou 
kunnen zijn dan sommige optimistisch doende politici enkele weken gele
den voorspelden, en er dus alle reden is om de aandacht vooral toe te 
spitsen op de komende ongetwijfeld moeilijke periode, blijkt het aloude 
spel van de partijpolitieke diskussie nog steeds een aantal partij-kopstuk
ken in zijn ban te houden Het regent aanvragen van allerlei bedrijven om 
arbeidstijdverkoitmg, de benzine wordt gerantsoeneerd (vanaf 7 januari 
vijftien liters per autobezitter per week), men voorspelt dat er binnen 
afzienbare tijd wellicht een half miljoen werklozen zullen / i jn, het hamster-
spook waart alweer rond, vooral in de steden maar onverdroten wordt 
er geredetwist over partijkaders, samenwerkingsvei banden en polorisatie 
als of er geen vuiltje aan de lucht is Wonderlijk verschijnsel, waarvan 
menigeen zich afvraagt of het met bedoeld is om de aandacht van de 
werkelijk dringende zaken af te leiden, maar waarvan anderen zich ook 
geïrriteerd afwenden om wat zij een ontstellende « kortzichtigheid » 
noemen 

Het meest opzienbarende wat zich de afgelopen week op dat terrein 
van partijpolitiek geharrewar afspeelde, was wel de poging van de Anti-
Revolutionaire kamerfraktieleider Wim Aantjes om de huidige vijfpartijen-
regering van de socialist Joop den Uyl uit te breiden tot een zespartijen-
ploeg Die zesde partij zou dan de Christelijk-Historische Unie (CHU) 
moeten zijn, de op een na giootste protestantse groepering in het land 
En om plaats te maken voor een CHU-minister zou dan — volgens Aan
tjes — maar een bewindsman van de PPR (Politieke Partij Radikalen) naar 
huis gestuurd moeten worden ! 

kristelijke partijen : solidair en verdeeld 

Zoals bekend werd in het voorjaar na eindeloos palaver in Nederland 
een kabinet gevormd van de drie « progiessieve » partijen (socialisten, 
PPR en D66) en de katholieken en Anti-Revolutionairen deze laatste de 
grootste protestantse partij zijnde Het is eigenlijk wat men noemt een 
monsterverbond De programs van de « progressieven » en de twee kris
telijke groeperingen lopen immers nogal wat uiteen (ondanks de bekende 
noemers waaronder zowat alle Nederlandse politieke partijen vallen) en 
enkele malen ontstond daardoor een situatie van « buigen of barsten » — 
wat nog steeds op « buigen » is uitgelopen. Maar terwijl dus twee van de 
drie grote kristelijke partijen met Den Uyl mee regeren, en nummer drie, 
de CHU, feitelijk tot de oppositie behoort v.ordt er nog altijd volop onder
handeld over de totstandkoming van een kristen demokratische unie waar
in alle drie de kristelijke partijen samengeklonterd zouden zijn En het is 
in verband met dit streven dat Aantjes brutaalweg een plaats voor de CHU 
in de regering opeiste ten nadele van de PPR, nota bene de grote ver
kiezingswinnaar van vorig jaar (samen met de liberalen) 

Vanzelfsprekend kreeg de Anti-Revolutionaire voorman die zo'n beetje 
voor de « nieuwe Biesheuvel > in zijn partij geldt, van de meeste andere 
partijen de wind van voren De CHU zelf was er ook met zo gelukkig 
mee, wat dan weer een merkwaaidig licht werpt op die kristen-demokra-
tische-unie-in-de-maak •• Wij denken er met aan om tot de regering toe 
te treden », aldus het CHU-standpunt, « zolang het regeringsprogram 
met wordt gewijzigo en ook met de figuur van de eerste-minister ter 
diskussie kan worden gesteld » De spreekbuis van de protestantse poli
tiek in Nederland, het dagblad « Trouw » was het dearm^ nu eens eèn 
keer met eens. Het schreef dat de CHU tijdens de regeringsformatie 
uitsluitend haar medewei king had geweigerd wegens de verdeling van de 
ministerszetels en met vanwege het program of vanwege de figuur van 
Den Uyl. Waarop de CHU riposteerde dat zij wel degelijk geweigerd had 
tot de regei mg toe te treden omdat zij het niet eens was met het « pro
gressief » program en met de bezetting van de diverse ministerposten 
Waarna in de pers en op de radio natuurlijk weer ajle oude koeien uit de 
sloot werden gehaald in pogingen van weerszijden om het eigen gelijk 
binnen te halen. 

binnenlandse krisis vraagt politieke oplossing 

Het is voor een belangrijk deel benauwd partijpolitiek gedoe dat aan 
de basis ligt van deze nog steeds voortdurende diskussie Maai er zit ook 
een andere kant aan de zaak, al zien zowel de CHU als de Anti Revolutio
nairen die over hei hoofd Dat is namelijk de vraag of in een tijd als deze, 
waarin de nood aan de man dreigt te komen, het niet beter zou zijn om 
een « nationaal kabinet » te vormen Een soort oorlogsregering dus 
waarin alle paitijpolitieke tegenstellingen tijdelijk opzij worden gezet en 
alle groepen zich inspannen om het land door een gevaarlijke situatie 
heen te loodsen. 

Op die veel gestelde vraag is, gelukkig dachten wij, afwijzend geant
woord Het maakt nog altijd een groot verschil uit of een land zich teweer 
moet stellen tegen een buitenipndse vijand, of dat men moet trachten het 
hoofd te bieden aan een lastige situatie die hoezeer ook van buitenaf 
veroorzaakt, toch een binnenlandse aangelegenheid is Bij een moeilijke, 
zelfs een zeer moeilijke, interne toestand zal het toch gaan om politieke 
oplossingen En daarvoor kunnen slechts partijen of partij-kombinaties 
zoigen met een uitgesproken politieke visie, die gerust lijnrecht tegenover 
die van anderen mag staan Het is warempel met zo dat « het vaderland » 
bedreigd wordt, al zullen de burgeis het moeilijk krijgen Daa-om is de 
eis die Aantjes stelde, volstrekt inopporluun en kan het bekgevecht 
daarover beter oohouen Er zijn deze dagen in Nederland wel andere 
katten te geselen ! 

rtt-premies 

Het is bekend dat tijdens de 
afgelopen jaren in de RIT een 
som van 69 miljoen werd ver
deeld als produktiviteitspremie 
tussen 300 ambtenaren. De 
staatssekretaris betoogt dat dit 
is omdat hij moeilijk gekwalifi
ceerde ingenieurs kan bekomen 
dat deze produktiviteitspremive 
verder wordt uitgebreid tot de 
ambtenaren van het niveau 1, 
d.w.z. universitairen, op grond 
van een verdienstensisteem. 

De Volksunie heeft hierbij la
ten opmerken dat, indien het ver
dienstensisteem wordt toege
past, dit niet mag beperkt blij
ven tot de ambtenaren van het 
eerste niveau omdat ook de klei
nere bedienden hun inbreng heb
ben in het welslagen van het be
leid van de RIT. Vermits allen 
zich inspannen moeten ook alle 
personen van deze produktivi-
teitspremie genieten volgens 
verdiensten. Dit is blijkbaar nog 
niet door de socialisten ontdekt 
die beweren zich in te spannen 
voor de belangen van de kleine 
man. Begrijpe wie kan ! 

attaches 
bij de vleet 

Tijdens de bespreking van de 
begroting van de eerste-minister 
werd vastgesteld dat er in de 
ministeriele kabinetten 73 kabi
netsleden teveel zijn en 151 uit-
voeringsleden ! 

Bij de staatssekretarissen zijn 
die cijfers respektievelijk 24 en 
48. Met andere woorden, in de 
kabinetten zitten er 296 leden 
teveel I 

Dit werd door senator Vande-
zande aan de kaak gesteld om
dat dit "h bewijs is van wan
trouwen tegenover de traditio
nele administratie en hij betoog
de daarbij dat de staat en de re
gering in staat van overspel zijn, 
aangezien zij de regels, die zij 
zelfs bij KB hebben vastgesteld, 
overtreden ! 

wetenschaps
beleid in 
de senaat 

Onlangs kwam de begroting 
van de eerste-minister t-̂ r be
spreking in de Senaat. Daarin 
zitten vele miljoentjes voor het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Nu zou men kunnen zeggen 
« dat gaat alleen de geleerde 
bollen aan ». Niets is minder 

waar, want daar hangt veel van 
af voor onze ekonomische wel
vaart. Er wordt daar langs aller
lei duistere kanalen met geld 
geprutst (23 miljard voorzien 
voor 1974, dus geen peulschil). 
Daar er geen half dozijn sena
toren zijn die daar iets over we
ten werd de zaak dan ook een 
onderonsje van minister Hanin 
met prof. Leemans (CVP), Forty 
(FDF), De Bindt (CVP). 

Senator Van Haegendoren leg
de de minister op de rooster met 
een aantal pertinente vragen die 
niet of slechts vaag werden be
antwoord. De PVV e i de BSP 
wisten er niets over te zeggen. 

schijnheilige 
cvp 
en amnestie 

Senator Van Haegendoren 
heeft een heel klein stukje voor
stel amnestie ingediend nl. het 
teruggeven van de kaart van 
krijgsgevangene (1940-45) aan 
oud-krijgsgevangene aan wie ze 
ontnomen werd voor zijn kolla-
boratie.l\4aar... die nooit gestraft 
werden. 

Het werd in de kommissie 
verdedigd door sen. Bob Maes 
en..., op de VU na eenparig 
verworpen, ook door de CVP. 

Ziedaar de schijnheiligaards 
die dan voor de show het voor
stel Rika De Backer indiene>' 
voor totale amnestie 1 

politisering 
van het 
openbaar ambt 

Reeds twee jaar hamert sena
tor Vandezande op de onregel
matige aanwervingen in de over
heidsdiensten, dit bij duizenden, 
en hij vroeg bij herhaling het 
indienen van een wetsontwerp 
waarbij dit onmogelijk wordt ge
maakt. 

Zijn aandringen is niet tever
geefs geweest want de regering 
IS nu zinnens bij het parlement 
een wetsontwerp in te dienen 
dat ertoe strekt de politieke aan
wervingen onmogelijk te maken 
en een aanwerving via examen 
langs het Vast Wervingssekreta. 
riaat voor te schrijven. 

Zo ziet men dat de Volksunie 
niet tevergeefs optreedt in het 
parlement. Jammer genoeg ver
toont dit wetsontwerp nog leem
ten zodat er nog altijd mazen 
overblijven om door het net te 
glippen. De Volksunie zal bij de 
bespreking van dit ontwerp 
trachten deze mazen te dichten. 

burggraaf 
eyskens 

Ex-premier Eyskens en toe
komstig superbankier werd 
« verheven in de adelstand » en 
zal voortaan de titel van burg
graaf mogen voeren. De titel is 
erfelijk voor de oudste zoon, de 
tweede zoon. Mark Eyskens die 
ekonomisch en joernalistiek be
drijvig is, mag de titel van jonk
heer voeren. 

En daarmee is een politikus 
uit de kristen-demokratische 
rangen geadeld. In een tijd 
waarin men aan dergelijke adel-
titels steeds minder belang 
hecht. Elk diertje zijn pleziertje. 
Toch vragen we ons af, of de 
nieuwe burggraaf deze titel ont
ving omwille van de grondwets
herziening, die toch hoofdzake
lijk de stempel Eyskens draagt. 
Welke herziening In haar gevol
gen politieke springstof genoeg 
bevat om zowel het adellijke als 
niet-adellijke België op zijn 
grondvesten te doen daveren. 

ruwaard 85 

Op 12 december jl. werd mr 
Adiel Debeuckelaere 85. Alle 
Ijzerbedevaarders kennen hem, 
met zijn gedrongen gestalte, 
minder is geweten dat hij tij
dens de eerste wereldoorlog de 
leider was van illegale Vlaamse 
frontbeweging. Ook na de eer
ste en de tweede wereldoorlog 
bleef hij zijn Vlaams ideaal 
trouw. We wensen hem nog ve
le jaren I 

duur leven 

Ook de regering Leburton 'n 
een « regering van het dure 
leven » om een Volksgazet-for
mulering te gebruiken, die in 
deze krant telkens opduikt wan
neer de BSP in de oppositie is. 
Nu zit ze al geruime tijd in de 
regering, die er maar niet in 
slaagt de inflatie af te remmen. 
Door stijging van de prijs van 
de olie, de benzine, de telefoon 
en de kranten (de onze niet) 
verwacht men voor december 
een stijging van 0,96 punt. Prijs
stijgingen van aardappelen, vis, 
eieren, vlees, meubelen, kolen, 
textiel, bier en enkele diensten 
zouden een totale stijging met 
1,5 punt van het indekscijfer 
veroorzaken. Dat zou dan als 
eindejaarsgeschenk een rekord-
stijging zijn, waarbij de wedde
en loonaanpasslngen slechts 

maanden later zullen spelen. 
Maar dat zult ge in Van Eynde's 
krant niet lezen. 

sneeuw in 
het brusselse 

ledereen die de sneeuwellen-
de einde november, begin de
cember in de hoofdstad en ag
glomeratie meemaakte, heeft ge
ërgerd vastgesteld, dat er niets 
werd gedaan om de straten en 
wegen vrij te houden wat ver
keersopstoppingen tot gevolg 
had en waardoor het openbaar 
vervoer in het honderd liep. De 
gemeentebesturen beweren dat 
het sneeuwopruimen tot de be
voegdheid van de agglomeratie-
raad behoort, deze raad beweert 
van niet. In « Volksgazet » spot-
te Van Eynde met het FDF (dat 
de aggl. raad beheerst) en 
schreef hij dat het gemakkelij
ker was de taalfanatikus uit te 
hangen dan een goed beleid te 
voeren. En dan maar opsommen 
hoeveel nieuwe beleidsstruktu-
ren mekaar beginnen te over
lappen. 

Wie heeft echter ondanks her
haalde waarschuwingen — o.a. 
van de VU — deze poespas in 
het leven geroepen, om toch 
maar niet naar de eenvoudige 
federalistische hervorming te 
moeten grijpen ? De BSP samen 
met de CVP en de PVV ! Zij en 
niemand anders zijn verantwoor
delijk voor de bevoegdheidskon-
flikten tussen de nieuwe instel
lingen, o.a wie de sneeuwval 
moet bestrijden. 

vlaams 
geneesheren-
verbond 
ontstemd 

Tijdens een perskonferentie 
gaf het VGV lucht aan zijn ont
stemming over de benoeming 
van 42 boventallige Franstalige 
geneesheren in de Brusselse 
KOO-ziekenhuizen, waardoor de 
wettelijk voorgeschreven pari
teit nog steeds op 'n schande
lijke wijze wordt scheefgetrok

ken. Het VGV protesteert dan 
Dok tegen deze toestand en 
laakte de regering, die dit toe
laat, waarin nochtans « twee 
Vlaamse vice-premiers en een 
Vlaamse minister van Volksge
zondheid het Vlaamse volk ver
tegenwoordigen ». 

De « sterke » minister De Sae-
ger is blijkbaar zoals in 1963 nog 
eens door de knieën gegaan. 
Ontvangt hij trouwens niet liever 
« Waalse gentlemen » dan 
« Vlaamse zagemannen » ?... 

BLIK OP DE NEDERLANDSTALIGE PERS 
Jos Van Eynde deed geestig zogenaamd 

met « Abortus uitgevoerd door Wilfried Mar
tens op de centrumgedachte ». Volgens de 
tonaliteit in de p^eeste kranten zouden we 
het op dit niveau kunnen hebben over « ein''e-
loze barensweeën van de borehng c;ewestvor-
ming, die al een "wangedrocht blijkt te zijn 
voor de geboorte ». 

zoals altijd m de politiek het geval is Maar 
het is een vergelijk dat nergens geestdrift 
zal opwekken, hoewel de heer Tindemans 
zich loyaal inzet om de boreling in leven te 
houden. 

« het volk » 

hebben om overbodige en nutteloos gewor
den instellingen af te schaffen Derhalve is 
het al goed dat de gewestvorming zal wor
den ingezet met een proefperiode , wellicht 
zullen de bewindvoerders daarna tot het in
zicht komen dat p->n nieuwe grondwetsher
ziening noodzakelijk is. 

trappen moet ieder die de doeltreffendheid 
van onze instellingen beoogt akkoord gaan 

Het komt ons dan ook voor dat in de regio-
naliseringskwestie het laatste woord nog met 
IS gezegd en dat men met het aangekondigde 
regeringsontwerp wel dezelfde ervaring zou 
kunnen opdoen als met het oorspronkelijk re-
gionaliseringsschema van de regering, waar
over men nu niet meer spreekt. 

de Belgische welvaartstaat kan zijn Duitstali
ge Belgen geen Walen — met het leven bie
den waarop een inwoner van het West-Euro
pa van de EG aanspraak kan maken En de 
Waalse reakties, tja die kunnen m hoofdzaak 
maar de betekenis inhouden dat de Duitstali-
gen inderdaad eronder worden gehouden ten 
profijte van hun Franstalige naaste buren. 

« belang van Hmburg » 

Onder de titel « Een gedrocht » stipt dit 
blad aan hoe weinio geestdrift het koppel 
« leburton-Tindenians " betoond tegenover 
dit « gewestvoimingsprodukt ». Wellicht door 
de driehoeksveihcji. ng met De Clercq Wiily 

Een snelle vaart zit er niet in Ee.st heeft 
een speciale inte'kame''-kommissie het geval 
aan alle kanten bekeken , nadien heeft de 
regdrmg zicf, een paar zondagen m konklaaf 
teruggetrokken, en emJeiijk zijn we dan n 
het stadium dat de rege'ing te water gaat, 
met veel omzichtigheid 

Alles overkeken, en als we terugdenken 
aan de hole pernde die voorafaing, kont men 
tOi üe Slotsom dat de regionaliscing in Bel 
g.e nog meer voorbereidingen heeft gevergd 
dan de maanlanding. 

We hebben ook het gevoelen dat de rege
ring handelt uit gelatenheid « Le coeur n y 
e«;; 73S ' •> zo 'e" do '^'aneen ze"c,8n Er 
moest iets komen, want de verbintenis stond 
In het regeerakkoord. Het werd een vergelijk, 

Jef Claes geeft ons nu in feite gelijk, als 
hij nu toegeeft dat men best een nieuwe 
grondwet (een federalistische ?) zal moeten 
opstellen om ernstig werk te verrichten. 

De regering is ook overeengekomen dat de 
nieuwe instellingen met onmiddellijk van de
finitieve aard zullen zijn Men wil beginnen 
met een proefperiode en binnen een paar 
jaren daaruit de nuttige lessen trekken Dat 
IS een WIJS en voorzichtig besluit vooral na 
de schadelijke ervaring die men heeft opge
daan met de Brusselse agglomeratieraad en 
de omringende randfederaties Jos Van Eyn
de dreef gisteren in « Volksgazet » de spot 
met de manier waarop de Brusselse overhe
den overrompeld werden door de eerste 
sneeuwval Men wist met eens wie voor het 
sneeuwruimen verantwoordelijk was met het 
gevolg dat het verkeer dagen lang erg gehin-
Qprri werd Te Brussel werd het triestig be
wijs geleverd dat de dagelijkse problemen 
met worden opgelost door het scheppen van 
nieuwe instellingen en diensten En dat 's 
het gevaar dat ons ook op nationaal qebied 
oo'lreiqt In olaats van nog bijkomende be
leidsorganen op te richten, zou men moeten 
vereenvoudigen. Men zou de moed moeten 

« de nieuwe gids » 

Wil zelfs dit geklungel « definitief » maken. 
Mooie tegenstelling met het artikel van Jef 
Claes, bij twee bladen van ACW-strekking op 
dezelfde persen gedrukt. 

Maar men zal toch nog enige pertinente 
vragen kunnen stellen 

Hoe beperkt zij ook is, waarom de hervor
ming — indien ze nodig blijft geacht — met 
als definitief bestemoelen ' Moet men het 
regionaliseringsprobleem werkelijk voor vele 
jaren openhouden ' 

Voor een paar weken heeft de eminente 
jurist die BSP-senator Pierson is, impliciet 
reeds de huidige formule veroordeeld Voor 
hem mogen er administratief maar drie trap
pen zijn het centraal gezag, de gewestelijke 
overheid en de gemeentelijke Richt men de 
gewesten in, dan moeten, voor hem, de pro
vincies verdwijnen, ook al dient daarover de 
grondwet opnieuw te worden gewijzigd 

WIJ hebben geen stemmer ge'^ooid die de 
ze oproep tot vereenvoudiging van onze in
stellingen hebben verworpen. Met de drie 

« de standaard » 

Aanknopend bij het kongres van de PDB 
(Partei der Deutsprachingen Belgier) geeft 
Lode Bostoen enkele pertinente bedenkingen 
die tot voor kort maar heel stilletjes mochten 
gedacht worden. 

Het vaderland ligt waar het noed is te le
ven België lijkt met in staat de Duitse Bel
gen dit goede leven te bezorgen, of althans, 
het wil er zich met voldoende moeite en fi
nanciële offers voor getroosten Onze gast
vrijheid heeft vele grenzen, en de boutade 
van een kongresdeelnemer laten we onze 
erkenning vragen als gastarbeider, dan krij
gen we wellicht ook onze eigen tv-uitzendin-
gen, wijst erop dat die grenzen enger worden 
getrokken dan wi; in het binnenland beseffen 

Niet dat wij geloven dat de Bondsrepubliek 
staat te springen om de Oostkantons in te 
hjven noch om ze te helpen Maar de tijd 'S 
gekomen om het zedige stilzwijgen uit be 
zorgdheid voor Waalse reakties, te verbreken 
en de buitenwereld erop attent te maken : 

« het laatste nieuws n 

In een zeer gedokuinenteerde bijdrage 
klaagt Leo Verbist het chantagespelletje van 
Leburton aan rond Ibramco gespeeld op zui
ver BSP-elektorisme voor de stieek van Luik. 
Het rekensommetje uit de belast.ngszakken 
geklopt zal in de vele iiljarden lopen. 

Er IS met Ib.amco al te veel gekonkelfoesd 
in Luik en in Teheran om ook rnaar een ogen
blik te kunnen cjeloven dat het er de promo
toren van Ibramco om te doen is de olie-
bevoorrading van het land te verzekeren De 
e,s van een raffinaderij te Luik is een verkie
zingsbelofte geweest van de Luikse socialis
ten sinds 1963, uitgedacht door wijlen Merlot. 
Daar de Waalse BSP-voorzitter Cools einde 
vorig jaar na de val van de regering-Eyskens 
verkiezingen vreesde dwong hij een beslis
sing over de oprichting van Ibramco af en 
leverde België uit aan de willekeur van de 
sjah in ee.̂  konlrakt dat zo nadelig is voor 
ons land, dat zelfs Waalse socialisten weiger
den het te ondertekenen. 
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SLAAPT MINISTER DE SAEGER ? 
Sinds 1 september 1973 dient Iwt aantal Nederlandstalige artsen in de 

KOO-ziekenhuizen van Brussel-Hoofdstad even talrijk te zijn als het aantal 
Franstalige. 

Wie gedacht had dat minister De Saeger, nochtans een van de weinige 
CVP-ers die af en toe blijk geeft van karakter, er het mes zou inzetten 
en zou gezorgd hebben dat de wet zou worden toegepast, die heeft het 
mis voor. 

Dat alle andere CVP-ers door de knieën zouden gaan voor de even 
weinia interessante als opgeblazen Fransdolle Brusselse artsen zou ons 
niet verbaasd hebben. Ruggegraatlozen blijven ruggegraatloos. Dat zal wel 
nooit veranderen. 

Van De Saeger hadden we echter meer verwacht. 

Gemeente 

Anderlecht 
Brussel 
Eisene 
Etterbeek 
Schaarbeek 
St Gillis 

Nederlandstalige 
artsen 
6 

124 
5 
3 
6 
4 

148 

Franstalige 
artsen 
42 

385 ( + 42 buiten kader) 
70 
38 
67 
22 

624 ( + 42) 

Het Vlaams Geneesherenverbond 
heeft op een perskonferentie nog 
eens de juiste stand van zaken op-
gemaakL 

Er siaan thans 656 Franstalige 
artsen tegenover 148 Nederlandsta-
ligen, dit tien jaar na de goedkeu
ring van de wet van 2 augustus 
1963, vjet die de gelijke verdeling 
tussen beide taalgroepen voor
schreef tegen uiterlijk 1 september 
1973 ! 

Al de achtereenvolgende rege
ringen, met de CVP-ers Ousters en 
Hulpiau als minister en met de 
Waalse socialist Namêche hebben 
de wet met de voeten getreden en 
de Fransdollen laten begaan. 

Thans staan we reeds 3 maan
den na het verstrijken van de uiter
ste termijn en In plaats van 50 f i 
hebben we 18 '̂ o Vlaamse artsen. 
Een onaanvaardbare wetsverkrach-
ting. 

Minister De Saeger schermt met 
de VUB Brussel en met het feit 
dat alleen vrijzinnige artsen zouden 
mogen worden benoemd. 

Een vrij gekke redenering. 

de wet heeft voorrang 

Te Brussel studeren vooreerst 
tal van katolieken en Gent levert 
toch ook heel wat vrijzinnige art
sen af. Waarom dan geen afgestu
deerden van Gent genomen, zo Leu
ven alleen katolieken zou produ
ceren, wat nu toch niemand meer 
gelooft ? 

In de wet staat echter alleen 
vermeld dat er 50 "o Vlaamse art
sen dienen te zijn. Kan dit alleen 
uit Brussel ons goed. Thans zijn er 
daar echter slechts 40 tot 50 afge
studeerden per jaar. Kan het niet 
uit Brussel alleen dat men er dan 
van Gent neemt. 

De minister moet de wet toe
passen. Dat is alles. 

Zijn benoemingen in overtal van 
42 Franstaligen is in elk geval on
aanvaardbaar. Met dit stelsel zul
len we ooit een officiële gelijkheid 
krijgen, maar in de praktijk nog 
steeds een groot Franstalig over
wicht. De minister moet er zich 
niet uitpraten met de redenering 

dat ae Vrije Universiteit te Brussel 
daarmee genoegen neemt. Wij niet. 
Hij en de VUB hebben die wet te 
eerbiedigen. 

Ter voorlichting van onze lezers 
geven we hierbij het juiste lijstje 
van de KOO-klinieken en de taai-
indeling van de artsen. 

Eens de gelijke verdeling In 
Brussel-Hoofdstad bereikt in deze 
ziekenhuizen moet de lezer niet 
denken dat alles in orde is in de 
Brusselse klinieken. 

privé-kliniekèn : 

alles frans ! 

Want de opgegeven cijfers be
treffen slechts de KOO-klinieken 
die afhangen van de gemeenten. 

Zij vertegenwoordigen samen 
1400 bedden (1300 te Brussel zelf 
en 100 in de voorsteden). Daarte
genover staan de priveeklinieken 

met 3.000 bedden, dus dubbel zo 
belangrijk. Daar is het al Frans 
wat de klok slaat. Deze klinieken 
behoren meestal aan Caritas Cato-
lica. De Caritas spreekt daar ech
ter alleen Frans, volgens vertrouwd 
PSC-CVP-recept. Daar heeft de 
CVP nooit wat aan gedaan. 

De verfransing te Brussel is het 
werk geweest van de drie kleurpar-
tijen. De Caritas Catolicaklinieken 
en de socialistische poliklinieken 
te Brussel leveren daarvan nog 
eens een bewijs. 

Ondertussen wachten we op de 
interpellatie van senator Elaut, over 
deze onaanvaardbare wetsverkrach-
ting. 

Zoals we voor de pariteit in de 
administratie in Brussel-Hoofdstad 
rusteloos geïnterpelleerd hebben 
tot de zaak min of meer in ords 
was, zo zullen de VU-frakties dit 
ook doen voor de gelijke verdeling 
van de hogere ambten in de KOO's. 

Ondertussen wensen we minis
ter De Saeger wat VU-karakter toe. 

wim jorissen. 

WAT DOET VANDEPUTTE 

IN DE NATIONALE BANK ? 
Terwijl men in de lagere regionen van de Nationale Bank wel zorgt 

voor een ta'alevenwicht — bij schoonmaaksters en laagste ambtenaren 
zijn de Vlamingen altijd in de meerderheid omdat er weinig Franstaligen 
daarvoor kandidaat zijn -^ wordt er angstvallig voor gezorgd dat op de 
beslissende posten de Franstaligen de lakens blijven ui0^en( 3 I I U I ! 

Vlamingen die niet al te tam zijn, worden benadeeld en verplaatst. 
Belangrijke departementen zoals Krediet-Buitenland zijn volledig in Frans
talige handen. Zij bepalen de politiek van de bank. De Vlamingen komen 
alleen terecht in administratieve departementen zonder veel invloed. 

Een Brusselse dame, ex-typiste speelt in feite de grote baas op de 
Nationale Bank. Zij kan geen Vlaamsgezinden luchten en remt alle 
Vlaamse eisen af. De Francité viert hoogtij. 

De heer Van de Putte schijnt zich al deze zaken niet erg aan te trekken 
en laat maar betijen. 

sprekende cijfers 

De huidige verhouding departement- en dienstchefs Nederlands-Frans 
is 11 tegen 31, hetzij 25''o Nederlandstaligen aan de top. Officieel zegt 
men 13 tegen 29 doch de heren Rowies en De Ruyter die ais Nederlandsta
ligen werden gerekend hebben een Frans diploma. 
Algemene Thesaurie : Jordens, schatbewaarder : N 
l^oofdkas : Gaudron, inspekteur-generaal F 
Rp'<eningen-Courant': Schloss, inspekteur-generaal F 
f-, .efeuille : Felix, afdelingshoofd F 
Krediet : Hermant, onderdirekteur - F «isconto : Stevens, 'insfjekteur-generaal i N 

jorschotten : Boon, afdelingshoofd F 
Jiisikocentrale : Tournent, afdelingshoofd F 
Overheidsfondsen ; Liebaert, onderdirekteur F 
Effekten : Bellemans, afdelingshoofd N 
Rentenrnarkt : Rowies, inspekteur-generaal N 

(officieel, doch Frans diploma] 

De heer Van de Putte werd op 
oudere leeftijd aangesteld tot gou
verneur van de NB om slechts en
kele jaren een Vlaming op de hoog
ste top te hebben. Nadien zou een 
jongere Franstalige komen die een 
langere periode zou blijven. Dat is 
de politiek die de Vlaamse kleur-
partijen, zoals steeds beneden 
maat, zich lieten opdringen. 

Het beschamend onevenwicht 
aan de top raakt daarbij klaarblij
kelijk hun koude kleden niet. 

radikale hervorming 
gewenst 

De Nationale Bank is een van de 
laatste versterkte burchten van de 
Fransdollen. De heer Vandeputte is 

een Vlaming die niet durft optre. 
den. De afdeling Bijbanken en 
Agentschappen werd pas in het 
leven geroepen. Daar vallen 150 
meer Vlamingen onder dan Walen. 
Toch nam men een Franstalige 
Gras als chef. De kerel kent geen 
Nederlands ! 

De Vlamingen die menen dat 
men met de hoed in de hand iets 
kan verkrijgen op de Nationale 
Bank zijn er aan voor hun moeite. 

Die Augiasstal moet met forsere 
metodes uitgemest worden. Tegen
over de brutale geniepigheid van 
de Fransdollen moet Vlaanderen 
even brutaal optreden tot de taal-
kaders er zijn en met behoorlijke 
Vlamingen bezet. 

Wij zullen deze zaak niet losla
ten tot ze in orde is. 

wim jorissen. 

Rijkskassier : De Ruytèr, inspekteur-generaa 
(officiee 

Studiën : J. Baudewijns, onderdirekteur 
Voorlichting : Plum, afdelingshoofd 
Statistiek : Eglem, afdelingshoofd 
Dokumentatie : Vandecasteele, inspekteur-generaal 
Departement Buitenland : André, onderdirekteur 
Wisseldienst : Heyvaert, inspekteur-generaal 
Buitenlandse betrekkingen : Van Leeuw ,afdelingshoofd 
Interne akkoorden : Van den Branden, inspekteur-generaal 
Algemene kontrole : Simonis, onderdirekteur 
Inspektie : Vansteenkiste. afdelingshoofd 
Kontrole : Martens, inspekteur-generaal 
Algemene Boekhouding : Dasin, onderdirekteur 
Algemeen sekretariaat : A. Baudewijns, onderdirekteur 
Sekretariaat : Devriendt, afdelingshoofd 
Sekretariaat direktie : Willems, afdelingshoofd 
Personeel : A. Vranckx, chef personeel 
Sociale relaties ; Luyckfasseel. inspekteur-generaal 
Bezoldigingen : Pirson, inspekteur-generaal 
Organisatie en opleiding : Poullet, inspekteur-generaal 
Organisatie : Nagant, afdelingshoofd 
Elektronisch centrum : Vlasselaer, inspekteur-generaal 
Opleiding : Jacobs, afdelingshoofd 
Medico-sociale dienst : Remain, inspekteur-generaal 
Verzamelingen : Vanderstraeten, afdelingshoofd 
Immobiliën : Gras, onderdirekteur 
Gebouwen : Demeulenaere, afdelingshoofd 
Ekonomaat : Chevalier, afdelingshoofd 
Drukkerij : Anssems. onderdirekteur 
Administratieve dienst : Van Heden, afdelingshoofd 
Bijbanken en agentschappen : Gras, onderdirekteur 

N 
doch Frans diploma) 

F 
F 
F 
N 
F 
F 
F 
F 
F 
N 
N 
F 
N 
N 
F 
N 
N 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
N 
F 
F 
F 
F 

de 
provinciale 
meetings 

Een nagekomen kiekje van de ge
slaagde provinciale meeting in de 
Melizaal op de Heyzel te Brussel. 
Van links naar rechts ; senator Cop-
pieters, arr. sekretaris Marcel Do-
minet, arr. ondervoorzitster Els 
Grootaers en Vik Anciaux tijdens 
zijn uiteenzetting. 
Te Brugge ging de meeting donder
dagavond door in het stedelijk 
koncertgebouw. Te Gent, vrijdag
avond in de Minardschouwburg. in 
ons volgend nummer brengen wij 
daarover verslag. 
De provincie Antwerpen komt dins
dagavond 18 december, om 20 u., 
samen in de Handelsbeurs aan de 
Meir-. ,-•, 

f f Wir'-OFFENSiEF 
HET WORDT MENENS ! 

Ja, mensen, het wordt menens In de abonnementenslag van « Wij », 
zeker aan de top waar in een week tijds door zes man en één vrouw de 
punten met honderden tegelijk bijeen werden gerakeld. Bovendien heeft 
Richard Vinex als een bulldozer de kaap der 800 omzeild en heeft hij beslag 
gelegd op de eerste plaats in de rangschikking. Ook Huguette Ingelaere 
en: Joris Oepré verbeterden hun score terwijl Jef Nagels blijkbaar een 
puntenvoorraad aan het sparen is en zijn cijfers niet wijzigde, waardoor hij 
— denkelijk tijdelijk — naar de vierde plaats afzakte. Maar dat kan na
tuurlijk volgende week weer anders worden. 

In de achterban weinig verandering, al kan ook daar plots een harde 
wind opsteken en de bladeren of liever de cijfers doen omhoog dwarrelen. 

We zijn verheugd dat er « schwung » ingekomen is en we zijn ervan 
overtuigd dat het voorbeeld der Twintigers prikkelend zal Inwerken op de 
« vijftigers », de « tachtigers » enz. Maar nu reeds weten we dat de abon
nementenslag 1973-73 een flinke meevaller zal zijn. Dank zij o.a. onze koene 
voortrekkers I 

IOP-20 
1. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 
2. Huguette Ingelaere (Gent) 
3. Joris Depré (Tervuren) 
4. Jef Nagels (Oostende) 
5. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
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 (Nij len) 

Renaat Vanheusden (Hasselt) 
14. Jo Belmans (Geel) 
15. Maurits Goethals (Brugge) 
16. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
17. Jozef De Meyer (Heverlee) 
18. Marcel Scheys (Lubbeek) 

Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 
20. Jan Caudron (Aalst) 

603 
569 
541 
520 
385 
283 
209 
168 
157 
154 
145 
144 
144 
141 
139 
132 
124 
120 
120 
111 

welzijnsproblemen 
in Vlaanderen voor 
het jaar 2.000 

Vervulling, 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 20e 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 niet 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. 

Programma 

9U.45 
IOu.00 
1DU.15 

llu.OO 

12U.00 
12U.30 
14U.00 

14U.45 
15U.15 
15U.30 

16U.15 
16U.45 
17U.45 

Inschrijving en kennismaking. 
Verwelkoming en inleiding. 
• Problemen van welzijn in Vlaanderen » door lic. A. Monteyne, 
medewerker Studiedienst Kredietbank en lid Kultuurkommissie 
Brussel. 
« De demografische situatie in ons land • door dr G. Dooghe, me-
dewerker Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën, Brussel 
Vragen. 
Lunch. 
' Bevolking i.v.m. ruimtegebrek en nederzettingspatronen » door 
lic. A. Van Hellemont, medewerker Studiegroep Mens en Ruimte. 
Brussel. 
Vragen. 
Koffie. 
• Ekonomische aspekten i.v.m. bevolking en bevolkingsbeleid • 
door prof. dr. P. Van Praag, prof. Vrije Universiteit Brussel. 
Vragen. 
Paneel met medewerkers en dialoog met de zaal. 
Einde. 

Practica : 

DATUM : zaterdag 19 januari 1974. 

PLAATS : Vormingscentrum Kasteel Van Ham, De Maillelaan 2, Steenokker-
zeel. 

AANVANG : 9 uur stipt. 
EINDE : omstreeks 18 uur 

DEELNAME . 150 fr., syllabi, lunch, koffie en inschrijvingsgeld inbegrepen 

INSCHRIJVING : door storting van het bedrag op bankrekenin:, nummer 
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel en dit vóór 12 
lanuari 1974. 

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 Ir. 
Te verkrijgen door storting van het bedrag op rekening nr £30-0835551-81 
(Kredietbank Brussel) van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 

een goed gemeentebeleid ? 
dosfeldossier 

Uiteraard bestaat dit en wel in de vorm van een blauwdruk voor gemeen
telijk beleid, dat door de VU op haar kongres in 1970 werd uitgewerkt 

Een geheel van praktische voorstellen vanuit principiële uitgangs
punten : een handige leidraad voor ieder geïnteresseerde in het gemeen
tebeleid. 

Deze teksten zijn verschenen in het Dosfeldossier • Programma voor 
een volwaardig gemeentebeleid ». Te verkrijgen door een bankje van 20 fr. 
op te sturen aan het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel, met 
vermelding « gemeentebeleid '70 ». 

) 

i 
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DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT 

KANER 

De Kamer hield vorige week slechts twee 
zittingsdagen, woensdag en donderdag, 
maar het waren dan ook ochtend- en namid-
dagziitingen. Aan de orde stond allereerst de 
begroting van Sociale Voorzorg, 1974, in 
welk debat VU-kamerlid Mik Babyion als 
woordvoerder van de fraktie aan bod kwam, 
vinnig en strijdlustig als steeds. Hij herhaal
de inleidend enkele vroeger gestelde vragen, 
waarop hij tot op heden geen antwoord ont
ving, nl. of de regering reeds de mogelijk
heid tot fiskalisatie van de RMZ heeft onder
zocht ; tegen wanneer de sociale vergoedin
gen welvaartvast gemaakt worden ; of de 
gratis-verzorging van de WIGW's op ere-
woord nog zm heeft ; wanneer de patiënten 
bij de huisarts zullen ingeschreven worden 
en voor wanneer de mvoering van een me
disch dossier. 

Mik Babyion betreurde dat het sociaal be
leid te weinig globaal gericht is waardoor 
marginale groepen in de kou staan. Verder 
drong hij aan op de totstandkoming van een 
bijstandswet, om van de KOO's goed funk-
tionerende sociale diensten i.p.v. bedelburo's 
te maken en pleitte hij ook voor een bejaar-
denpolitiek, gericht op de integratie. 

Het probleem van de ongehuwde moeder 
mag met de inzet van een elektorale politiek 
zijn en werd pas « ontdekt » n.a.v. de herrie 
rond abortus, waarvan hij na een dwaze on
derbreking van CVP-kamerlid Verhenne nog
maals het VU-standpunt toelichtte. 

Bij ordemotie vroeg Mik Babyion op het 
einde van de zitting of er in de verwarming 
van het parlement wel voldoende bezuinigd 
wordt, waarop de kamervoorzitter verzeker
de, « dat er een aanzienlijke besparing is 
gedaan » wat niet belette dat het in het half
rond snikheet was... 

HERDENKING 

JOOST 

DE RYCKE? 

VU-kamerlid De Facq stelde de mi
nister van Nederlandse Kuituur volgen
de vraag : 

« Sedert acht maanden berust een 
dossier op uw departement met een 
voorstel in verband met de herdenking 
van de 400e verjaardag van het over
lijden van de Vlaming Joost de Rijcke 
in Zuid-Amerika. Hij was de leermees
ter en beschermer van de Indianen in 
Ecuador, voerde in dit land de tarwe-
teelt in en is als dusdanig te beschou
wen als een groot ontwikkelingshel
per. In Zuid-Amerika werd hij in ver
schillende steden als een held vereerd 
en gestandbeeld. In Vlaanderen werd 
hij vergeten... 

Mag ik vragen aan de minister of 
zijn diensten de nodige maatregelen 
hebben getroffen opdat niet zou ge
beuren hetgeen geschiedde met de 
herdenking vorig jaar van Pedro de 
Gante in Mexiko. Daar werd deze be
roemde Gentenaar op een grootse ma
nier herdacht, terwijl in Vlaanderen 
alles stil bleef. 

Een herdenking van Joost de Rijcke 
zou de mogelijkheid inhouden van een 
rechtstreeks Vlaams-Zuidamerikaans in
ternationaal kultureel kontakt, en bij
dragen tot een volgehouden en siste-
matische organisatie van de Vlaamse 
internationale dimensie. 

BI] het antwoord van minister Van Acker 
kwam Mik Babyion nog herhaaldelijk aan het 
woord om een en ander te verduidelijken 
De reaktie van de minister was trouwens 
zeer positief. Dat belette Mik Babyion niet, 
aan te kondigen, de minister te zullen inter

werd gezegd « dat folteren wordt aangeleerd 
aan de militairen van de NATO-strijdkrach
ten ». Verder zei de Amnesty-voorzitter « dat 
minstens 14 landen van de NATO over gespe
cialiseerde eenheden beschikken, die inlich
tingen via folteringen moeten loskrijgen ». 
De kennis ter zake wordt steeds volgens 
de Amnesty-woordvoerder doorgegeven door 
Britten en Amerikanen, die in Z.O.-Azië, op 
Cyprus en in Ulster ervaring opdeden. Graag 
wou het kamerlid het antwoord weten van 
de Belgische regering op zulk een zware 
beschuldiging, geuit door een gewezen mi
nister van Buitenlandse Zaken van de Ierse 
Republiek. 

Het ministeriele antwoord was één logen
straffing, maar wat doet men dan met het 
schandaal vorig jaar, waarbij folterpraktijken 
in het Belgisch leger, onderdeel van de 
NATO, tijdens legeroefeningen in Oost-Bel-
gié aan het licht kwamen, nl. waarbij krijgs
gevangen deelnemers aan de maneuvers door 
de « overwinnaars » met primaire, doch effi
ciënte middelen werden gefolterd. Officieel 
weet men van niets, doch de feiten werden 
nooit weerlegd, zodat dit ministeriële ant
woord op zijn zachtst gezegd « ontoerei
kend » is. 

Amnesty beeft trouwens il. donderdag zijn 
beschuldigingen herhaald en een petitie aan 
de UNO, met talloze handtekeningen, tegen 
het folteren overhandigd I 

wijxiging wet 

gemeentefonds 
VU-kamerlid Olaerts heeft reeds herhaal

delijk kritiek uitgeoefend op de onoverzichte
lijke en onevenwichtige kredietverdeling van 
het Gemeentefonds. Hij diende thans een 
wetsvoorstel in tot wijziging van de wet van 
16 maart 1964 op het Gemeentefonds, welk 
voorstel vorige week door de Kamer in over
weging werd genomen. 

FEDERALISME 
EN SNEEUW... 

Tijdens de Kamerkommissie « Onder
wijs » bekloeg minister Calewaert er 
zich over dat met één sneewbui heel 
België « foutu » was, waarop kamerlid 
Kuijpers reageerde : « Mijnheer de 
minister, hopelijk zal het nog veel 
sneeuwen dan hebben wij vlug fede
ralisme ». 

Waarop de minister dan weer — 
want hij was te laat — : « Ik heb al 
les gegeven om 8 uur te Gent, van
daar... ». 

Waarop Kuijpers dan weer : « Dat 
zijn de gevolgen van de kumul, hé, 
mijnheer de minister ». 

ook kwestoren uit 

de minderheid 
Bij de aanstelling van de kwestoren van 

de Kamer vroeg VU-kamerlid Schiltz het 
woord, om voor te stellen, vanaf volgend 
jaar deze kwestoren niet uitsluitend uit de 
meerderheid te benoemen, doch het begin
sel van de proportionaliteit toe te passen, 
zodat ook niet-regeringspartijen bij de sa
menstelling zouden worden betrokken. Dit 
zou ook stroken met de geest van het Kul-
tuurpakt. Hugo Schiltz vroeg derhalve, dat 
de reglementskommissie een adekwate op
lossing zou uitwerken, waarop de kamer
voorzitter antwoordde dat het bureau de 
zaak zou onderzoeken. 

pelleren over de insohrijvlng van patiënten 
bij de huisarts. 

Het zelfde kamerlid kwam ook nog tussen
beide in het debat over het wetsontwerp 
tot wijziging van de wet van 1925 over de 
openbare onderstand. Hij noemde het ont
werp een kreupel ding en ondemokratisch, 
de gekontroleerde kontroleert zich zelf, ter
wijl het ook technisch slecht is. Daarom zou 
de VU-fraktie bet ontwerp afkeuren. 

VU-kamerlid Vik Aaciaax lichtte bondig de 
redenen toe waarom zijn fraktie zich bij de 
stemming over het wetsontwerp iz medisch-
farmaceutische kumulatie zou onthouden (zie 
ons vorig nummer) terwijl VU-kamerlid 
Olaerts het standpunt van zijn fraktie ten 
opzichte van het wetsontwerp tot verhogirig 
van pensioenen voor gewezen arbeiders uit
eenzette. Het is een goed ontwerp en de VU 
zou het goedkeuren. Hij verdedigde een sub
amendement bij het amendement Maes, om 
de diskriminatie tussen mannen en vrouwen 
weg te werken. Kamerlid Olaerts protesteer
de niettemin tegen de overhaasting waar
mee i.v.m. dit wetsontwerp te werk gegaan 
werd en vroeg de minister tot slot, de bejaar
den met een gewaarborgd inkomen niet te 
vergeten. Bij monde van de heer Gillet kreeg 
de heer Olaerts de steun van de PVV-PLP 
voor zijn subamendement toegezegd. Bij de 
stemming onthield zich echter VU-kamerlid 
Maes « omdat de vrouwen nog steeds lijden 
onder diskriminatie inzake pensioenen, voor
al wanneer de echtgenoot overleden is ». 

VU-kamerlid Mattheysaens verzocht de 
eerste-minister met klem om een verklaring 
i.v.m. het dekreet Vandezande, waarop de 
premier ontwijkend antwoordde. Kamervoor
zitter Van Acker bood hem echter de hel
pende hand en verzekerde de heer Mattheys-
sens, dat op zijn vraag zou ingegaan worden 
Het Antwerps kamerlid stelde daarna een 
mondelinge vraag tot minister Van den Boey-
nants, die liet antwoorden door zijn kollega 
van Openbare Werken, daar hij niet aanwe
zig kon zijn. Dit is een praktijk die onder de 
regering Leburton de vorm van regel aan
neemt. Vroeger schenen de ministers het op 
prijs te stellen, persoonlijk te antwoorden, 
tegenwoordig is het een poespas. 

folterpraktijken 

in nato-legers 
De heer Mattheyssens herinnerde aan de 

perskonferentie van Sean McBride, voorzit
ter van Amnesty International, waarop o.m. 

NEDERLANDSE 
KDLTÜURRAAD 

dekreetvoorstel tot 

oprichting van 

ylaamse filmoteek 

VU-senator Vanhaegendoren diende een de
kreetvoorstel in tot oprichting van een 
Vlaamse Filmoteek, daar het tweetalig film
museum te Brussel, hoewel het goede dien
sten bewijst qua filmopvoeding, zijn aktiviteit 
tot het Brusselse beperkt. Het dekreet beoogt 
het instandhouden van het Vlaamse filmpa-
trimonium, een ruime decentralisering van 
de filmopvoeding en een verspreiding van de 
oudere en nieuwe Vlaamse films. 

geen vlaams 
maar nederlands 

Bij dekreet, ondertekend door alle par
tijen — namens de VU door senator Bouwene 
— wordt de officiële benaming van onze taal 
het Nederlands. Vlaams zal alleen nog ge
bruikt worden in historisch verband. Op 4 
december j l . keurde de Nederlandse Kul-
tuurraad eenparig dit tweede taaidekreet (het 
eerste was het dekreet Vandezande) goed. 

In dezelfde zitting voerden volgende VU-
parlementsleden het woord in het debat over 
het algemeen beleid inzake onderwijs : mevr. 
Maes (eigentijdse onderwijsvraagstukken). 
Van In (buitengewoon onderwijs), Kuijpers 
(universitair onderwijs), Coppieters (vernieu
wing sekundair onderwijs), terwijl de heer 
De Beul een vraag stelde nopens de BRT-
nieuwsuitzendingen in kleur, waardoor twee 
derde van de nieuwsfilms onbruikbaar wor
den, wat minister Chabert betwistte. 

WIM JORISSEN : AMNESTIE 
Tijdens de bespreking van de begroting van Justitie in de Senaat deed VO-sanaior 

Wim Jorissen een oproep tot amnestie. Hij verwees naar de vele landen, waar am-
nestiemaatregelen werden getroffen, die bij de jongste wereldoorlog betrokken wa
ren of waar in de jongste decennia politieke beroering ontstond. Onmenselijke 
folteringen werden toegepast en uitroeiingskampen hebben bestaan. Daarentegen 
hebben onze bondgenoten de atoombom gebruikt en werden honderdduizenden bur
gers bij bombardementen gedood : steeds vallen er onschuldigen aan weerszijden. 

Na te hebben gewezen op het feit dat er in ons land slechts weinig kollaborateurs 
bij de ergste gewelddaden betrokken waren en dat blijvende wrok inhumaan is 
richtte onze fraktievoorzitter zich rechtstreeks tot de minister : « Het regeerakkoord 
stelt ter zake niets voorop. Niettemin vragen wij dat de minister zelf een ontwerp 
aan de regering en aan het parlement zou voorleggen. De minister werd weliswaar 
door de oorlogstragiek erg getroffen maar hij behoort niet tot diegenen die over 
vergelding blijven spreken, voor hem is het humanisme een levend begrip ». 

Alleen de VU-fraktie applaudisseerde, de CVP is het blijkbaar nog niet gewoon 
een van haar recente standpunten toe te juichen terwijl de « humanisten » van de 
PVV en BSP nog teveel ketterjagers en onverzoenlijken in hun rangen telle. 

Ekele dagen vóór kerstmis weerklinkt alleen de stem van de Volksunie voor men
selijkheid en verzoening... ook omdat het antwoord van minister Vanderpoorten ne
gatief aandeed hoewel hij op aandringen van VU-senator Van In beloofde het voor
stel tot het samenstellen van een werkgroep te zullen onderzoeken, niet zonder er
bij te voegen dat het om een regeringsaangelegenheid gaat... 

SENAAT 
begroting van 

justitie 
Tijdens het debat over de begroting van 

Justitie onderzocht VU-senator Guido Van In 
grondig bepaalde aspekten van het justitie-
beleid. Zo verbaasde hem de geringe steun 
aan Interpol evenals het feit dat aan de zgn 
gerechtskinderen bijna evenveel wordt be
steed als aan de wedden van de magistra
tuur, wat niet betekent dat spreker de goede 
verzorging van de gerechtskinderen af zou 
keuren. Uiteraard ging spreker daarop de ma
laise in de magistratuur na : vervreemding 
door nieuwe strukturen, verdwijnen van het 
standenverschil, politieke benoemingen, over
belasting vooral in handels- en burgerlijke 
zaken, het gesjacher rond de wedde-aanpas-
sing, het onderscheid al naargelang het in
wonersaantal in de gerechtelijke arrondisse
menten, te weinig promotiekansen voor grif
fiers enz. Mr Van In herinnerde aan het plan, 
de zinloze korte vrijheidsstraffen door geld
boeten te vervangen, pleitte voor het stellen 
van hogere morele eisen aan gevangenis
personeel, voor een statuut der vreemdelin
gen (hierbij naar het voorstel Vanhaegendo
ren verwijzend) en dergelijke meer. Hij vroeg 
bijzondere aandacht voor de politie op het 
leefmilieu, en de koórdinatie en uitrusting 
der betrokken diensten. 

amnestie 
Meester Van In deed eveneens een oproep 

tot amnestie. Hij merkte hierbij op dat een 
veroordeelde van gemeenrecht herklasse-
ringskansen in de samenleving heeft na uit
boeting van zijn straf, maar een veroordeelde 
wegens zogeheten politieke misdrijven wordt 

nog steeds als een paria behandeld. « Wl] 
aanvaarden ook niet dat sommige belangen
groepen (hiermee sommige groeperingen van 
politieke gevangenen bedoelend) zich het 
recht toeëigenen over het lot van deze men
sen te oordelen, want anders moeten ook be> 
langengroepen van slachtoffers van roofover
vallen of verkeersdilekten gehoord worden » 
aldus de senator. 

pertinente vragen 
Het debat over de Legerbegroting 1974 gaf 

senator H. De Bruyne de kans om enkele 
pertinente vragen te stellen over de aangroei 
van de uitgaven voor motorbrandstoffen en 
smeermiddelen, wat er zal gebeuren met de 
Honest John grondraketten en of hun even
tuele vervanging door Lance-Type hogere uit
gaven zou veroorzaken. De Antwerpse sena
tor betwijfelde dan de efficiency van het 
alarmsisteem bij kernaanval en vroeg of het 
niet wat vlotter kan, terwijl hij ook een ge
brek aan eensgezindheid inzake de Europese 
militaire politiek vaststelde. Hij deed daar
voor enkele nuttige suggesties aan de hand 
en was tot slot van mening dat een grotere 
Europese militaire autonomie enkel bimen 
het NATO-kader, nl. de Eurogroep wense
lijk IS. 

V ïsnator Bob Maes stelde in het zejfde 
debat even pertinente, zij het met humor ge
kruide vragen, na een treffend portret van 
onze « Dajan » te ftebben geschetst. De kern 
van zijn levendig betoog was dat de militaire 
politiek van België het midden moet houden : 
geen afschaffing van het leger maar ook geen 
peperdure maximale en modernste legeruit-
bouw. Tot besluit hekelde de senator voor 
de zoveelste keer de schildpadtrage verbete
ring der taaiverhoudingen aan de legertop. 
Om deze redenen trouwens zou de VU-fraktie 
de begroting niet goedkeuren (r.c). 

BLIK OP DE FRANSTALIGE PERS 
Hoe lang gaan ze nog zagen over dat taai

dekreet ? Waarschijnlijk totdat ze er toch 
een stuk van afgeknabbeld krijgen, als we 
met even hardnekkig blijven neen zeggen. 
Er zijn wel altijd een aantal Vlamingen die 
zo nodig hun ruimdenkendheid moeten te 
kijk stellen. En er zijn voorgaanden : de 
Brusselse randgemeenten, de Voer... 

Wat een eventuele splitsing van de ASLK 
betreft, het zijn wij met die er zullen om 
treuren. 

la flandre liberale 
« Het 'septemberdekreet" is met van aard 

om beleggingen in het Vlaamse landsgedeel
te te bevorderen. Dit weid al eerder gezegd. 
Een bevestiging brengt nog eens onderstaan
de brief van een firma uit Bonen/zee. 

<• WIJ zijn een zeer belangrijke Franse 
maatschappij die hare aktiviteiten in België 
moet uitbreiden Na verschillende kontakten 
werd de streek van Gent uitverkozen voor 
de fabrikatie en Antwerpen voor de handels
kantoren Voorziene tewerkstelling bij het 
begin : ongeveer vijfhonderd personen 

Zoals voor al onze buitenlandse bijkan
toren eisen wij een volstrekt tweetalig ka
der : Frans en de taal van het land of van 
de streek. Het lager personeel spreekt de 
taal die het wenst te spreken (en die niet 
noodzakelijk die van de streek is ) doch de 
kontakten met het kader gebeuren alleen in 
de taal van de streek (met uitsluiting van 
de gewesttalen) ofwel eventueel in het 
Frans 

De nieuwe Belgische wetten leggen ons 
strakke regelen op (zelfs een vertaling is 
verboden .) Daaruit volgt een werkelijk 
risiko voor de direktie (boete, gevangenis ) 
en vooral een geestesgesteldheid die weinig 
geschil<t is voor een voorspoedige werking, 
zonder nog te gewagen van de mogeliikhe-
den tot verklikking die er volgens het « Bel
gisch Staatsblad » in zitten". Anderzijds heb
ben wij de zekerheid dat versterkte repres-
sie-maatregelen zullen genomen worden te
gen de werknemers. 

Zo komt het dat wij de zware beslissing 
genomen hebben, onze positie te herzien en 
ons te vestigen in een meer gastvrije streek: 
Brussel, het Walenland of zelfs Nederland ». 

la libre belgique 
(brussel) 

. In een van de uitstalramen waarin de 
dokumenten ten toon gesteld worden die de 
geschiedenis van de Belgische buurtspoor
wegen illustreren (op dit ogenblik te Sint 
Lambrechts Woluwe) kan men een afdruk 
bekijken van een brief van 3 november 1915, 
uitgaande van de « Kommandantur ». 

De brief is gericht tot de SNCV (Sociéte 
Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, We
tenschapstraat) en luidt aldus : « Ik bevestig 
Uw brief 30.10n415/1828 en verzoek U even
eens, de maatschappijen die de lijnen van 
Groot-Brussel uitbaten ter kennis te bren
gen dat ik voortaan de dadelijke afstelling 
zal bevelen, onder voorbehoud van verdere 
maatregelen, van de te werk gestelden die 
in hun betrekkingen met Vlamingen de 
Vlaamse taal niet gebruiken en die de be
sluiten niet toepassen in de twee lands
talen (Frans en Vlaams) ». Getekend : Baron 
von Stachwitz 

Men ziet het : er is waarlijk niets nieuws 
onder de zon. Met dit verschil dat boven
staande tekst van de Kommandantur uit
gaat, terwijl het « septemberdekreet • het 
werk is van de Kultuurraad... ». 

Ie peuple (brussel) 
De Waalse hetze in de Algemene Spaar

en Lijfrentekas krijgt een zeker begrip, maar 
niet zonder voorbehoud. 

. Het IS duidelijk dat sommige grieven 
zeker gegrond zijn En men begrijpt dat de 
Franstalige bedienden die slachtoffers zijn 
van het pariteitsmechanisme, doordat hen 
elke bevorderingsmogelijkheid ontnomen 
wordt, hun ontevredenheid spuien 

Maar men dient zich te hoeden voor an
dere uitersten ; de splitsing van het Atoom
centrum te Mol, die door sommigen geëist 
wordt, ware bijvoorbeeld een gevaarlijke en 
ruïnerende taaidwaasheid te meer. Hetzelfde 
geldt voor de bedreiging die sommige Walen 
uiten, Vlaanderen geen water meer te leve
ren. Voor sommige onverantwoordelijken zou 
men bijna een embargo moeten uitroepen 
door de hoeveelheid water die het Walen
land aan Vlaanderen elke maand levert met 
5 % te verminderen ! En zulks waarschijn
lijk totdat de ingenomen betrekkingen op
nieuw zouden afgestaan worden... ». 

(M.H.) 
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repliek op max lamberty 

NOGMMIS 
DE VUUUtSE OPSIUmNG 
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In een intervieuw verschenen 
in « Mededelingen », het huisor-
gaan van het Davidsfonds heeft 
Max Lamberty gepoogd mijn kri
tiek te weerleggen — zonder mij 
te vernoemen — op het overzicht 
van de Vlaamse Beweging dat hij 
geschreven heeft voô  het door 
het Davidsfonds uitgegeven boek 
De Vlaamse Opstanding (deel 2). 

Tot mijn grote verbazing handhaaft 
Lamberty zijn totaal valse voorstel l ing 
van de dood van Joris van Severen, 
die volgens hem bij een ontvluchtings-
poging zou neergeschoten zijn. Het 
bl i jkt dat de enige bron waarnaar hij 
kan verwijzen een gesprek is dat hij 
zou gehad hebben met een niet nader 
geïdenti f iceerd « VNV-er uit het Ant
werpse ». Waaruit men moet beslui
ten dat hij niet eens op de hoogte is 
van de talr i jke publikaties over dit on
derwerp. Ik citeer het boek van Mau-
rits van Gijsegem, een getuige die het 
meegeleefd heeft, « Het bloedbad van 
Abbevi l le » : het boek van L. van Ber-
kel, « De tragische dood van Joris 
van Severen » ; het boek van Arthur 
de Bruyne over van Severen ; enz... 
In het « Brugsch Handelsblad » van 
20 jul i 1973 verscheen nogmaals een 
uitvoerig verhaal van de gebeurtenis
sen te Abbevi l le door twee overleven
den. Het is onbetwistbaar dat de ver
sie die door Lamberty gegeven wordt 
vals is, volkomen in str i jd met de his
torische fe i ten. Het is onbegri jpel i jk 

_ daf hij zijn vergissing niet w i l toe-
fleven. ' ' ~ " '' ' 

1̂  rol van viaams-natlonalisme 

Essentieel bl i j f t "vijor mij de wi jze 
waarop hij als histor icus hét Vlaams-
nationaiisme, hetgeen hij noemt « het 
Vlaams extremisme » benadert en 
voorstelt . Hij beweert dat hij wel dege
li jk de rol ervan erkend heeft. Nie
mand heeft ooit durven ontkennen dat 
de Vlaams-nationalisten een rol ge
speeld hebben en een invloed gehad, 
al was het maar omwi l le van de 
Bormsverkiezing waar geen enkel his

toricus kan aan voorbijgaan. Maar wat 
te betreuren is en in mijn ogen een 
tekortkoming is de miskenning van de 
betekenis van het Vlaams-nationalis-
me, het gemis aan begrip voor een 
verschi jnsel dat toch nog wat anders 
was dan « Vlaams extremisme ». Wan
neer Lamberty nu juicht over de 
Grondwetsherziening en de erkenning 
van de gemeenschappen, dan zou hij 
niet mogen verzwijgen dat de evolutie 
die hij zo belangrijk acht alleen te 
danken is aan de Vlaams-nat:onalis-
ten. 

een«grote overwinning »... 

Tot en met de taalwetten van 1963 
hebben de f laminganten alle heil ver
wacht van de taalwet ter i j . Zij hebben 
zich in het -'erleden steeds verzet 
tegen een hervorming van de unitaire 
Belgische staat en de Vlaams-nationa
l isten werden als extremisten bestre
den en veroordeeld omdat zij en zij 
alleen de unitaire struktuur van de 
eenheidsstaat durfden in betwist ing 
stel len, omdat zij op het standpunt 
stonden dat de Vlaamse kwest ie nog 
wat ineer was dan een taalkwest ie op 
te lossen door enkele taalwet ten. Van 
iemand zoals Max Lamberty die des
t i jds een boek gepubliceerd heeft over 
« De Filosophie van de Vlaamsche 
Beweging », zou men toch mogen ver
wachten dat hij enig begrip zou op
brengen voor de ideologische achter
grond van de evolutie die zich voor
gedaan heeft : de ui teindel i jke door
braak van de Vlaams-nationale visie op 
de Vlaamse kwest ie. 

Hij acht de Grondwetsherziening 
een grote overwinning voor de Vla
mingen. Dit is ju ist op het ideologisch 
vlak, maar dan moet hij ook erkennen 
dat het een overwinning is van de 
Vlaams-nationale ideologie op de Bel
gische ! IVlaar de erkenning in de 
Grondwet van het bestaan der ge
meenschappen is en bl i j f t een erken
ning op papier indien de unitaire 
staatsstruktuur niet aangepast wordt , 
indien de beginselen die in de Grond
wet opgenomen werden niet gereali
seerd worden, indien nu bl i jkt dat de 
jaren voorbi j gaan zonder dat er iets 
wezenli jks verandert in de unitaire en 
gecentral iseerde staat. Door de Grond
wetsherziening kregen de Walen on
middell i jk en onwederroepel i jk hetgeen 
zij eisten, de pari tei t in de regering, 
de waarborgen tegen minorisat ie. De 
Vlamingen, die de pri js door de Walen 
geëist betaalden, kregen hoofdzake-

Heel Italië is sedert enkele 
jaren ingedeeld in gewesten 
(« regiones ») die weliswaar 
nog lang geen deelstaten kun
nen genoemd worden maar 
toch heel wat meer bevoegd
heden toegewezen kregen 
dan wat onze huidige rege
ring van zins is aan drie Belgi
sche gewesten af te staan. 

I Op zondag 18 november werden in 

enkele Italiaanse gewesten verkiezin-

,gen gehouden, ook in Trentino-Alto 
Adige. 

Toen de verschi l lende gewesten 

afgebakend werden hebben de Italiaan

se unitaristen er voor gezorgd dat 

het sedert 1919 bij Italië ingeli j fde 

zuiden van Tirol geen afzonderli jk ge

west kon worden. Het mocht wel een 

provincie zijn (Oberetsch alias Al to 

Adige), die samengevoegd werd met 

het volkr i jkere, praktisch eentalig 

Italiaanse, Trente (Trentino). 

Zo ontstond een gewest Trentino-

A l to Adige met Italiaanse meerder

heid (in Oberetsch zelf werd na de 

inli jving een nog steeds aangroeien

de Italiaanse minderheid ingevoerd). 

De Tiroolse volksgroep wordt hoofd

zakelijk door de . Südtiroler Volks-

partei . verdedigd en vertegenwoor

digd. Het is trouwens daarvoor dat ze 

in 't leven geroepen werd. Het is het 

droeve lot van mensen uit minder

heidsgroepen, zozeer voor hun groeps-

overleving en kulturele ident i tei t te 

moeten vechten (wat Zuid-Tirol be

t ref t : in de let ter l i jke zin van het 

woord) dat ze, op straffe van o-' 'er-

gang, geen ruimte krijgen voor het 

_yg/wezenl i jken_yan_.de_zeeiL j j i tee j i lo : , 

pende poli t ieke doelstel l ingen die 

volkeren binnen vei l ige grenzen rustig 

kunnen nastreven. 

De laatste gewestverkiezingen had

den plaats in 1968. Op de 52 zetels 

die te begeven waren voor het hele 

gewest veroverde de Südtiroler Volks-

partei er 16 (met 137.982 stemmen), 

d.i. 30 %. 

Op 18 november is het aantal SVP-

stemmers tot 132.177 gedaald. Tenge

volge van de bevolkingsaangroei 

werd inmiddels het aantal te begeven 

zetels to t 70 opgevoerd. Twint ig ze

tels gingen naar de SVP, d.i. nog 28°'o. 

Hierbij dient rekening gehouden 

met de omstandigheid dat de SVP 

alleen in de provincie Oberetsch. het 

eigenli jke Zuid-Tirol. stemmen kon ha

len. Aldaar waren 34 zetels te bege

ven. Met 20 halen de Tirolers nog 

alt i jd een uitgesproken meerderheid. 

Daar komt nog een ander polit iek fei t 

bi j . Voor de eerste maal sedert de 

inl i jving bij Italië zenden de Zuidtiro-

lers andere dan SVP-mensen naar een 

parlement. Reeds vroeger waren an

dere part i j t jes opgestaan, zonder ooi t 

een zetel in de wacht te hebben kun

nen slepen. Ditmaal is dit gelukt, en 

nog wel aan twee part i jen. De Soziale 

Fortschri f tpartei (SFP) van dr. Jenny 

heeft één zetel behaald en de Partei 

der Unabhangigen (PdU) van Hans 

DietI twee. 

De eerste is een gewone socialis

t ische part i j , die zich aan de nationa

l i te i tenkwest ie (voor Zuid-Tirol een le

venskwestie) weinig gelegen laat, en 

off ic ieel gesteund wordt door de Oos

tenr i jkse broederpart i j SPO. De twee

de parti j wordt extremist isch ge

noemd omdat zij geen vrede wi l ne

men met de inhoud van (en vooral 

_ji©_ autonomiebeperklng tot) het be

li jk beloften. Eens de Grondwetsher
ziening er door gehaald, liep het mis 
met de inlossing van de belof ten. 

De kultuurautonomie die beloofd 
was is geen kultuurautonomie. Zij werd 
verminkt en de voogdij van de cen
trale regering over de kultuurraad is 
een fei t . Het statuut voor Brussel, dat 
aan de Vlamingen waarborgen moest 
geven, is een volslagen mislukking en 
niemand durft er nog over spreken. 
Van de gewestvorming is er tot op he
den niets, maar dan ook niets terecht 
gekomen. Met wat wi j de jongste t i jd 
meemaken is er geen reden tot juichen 
omwi l le van een Grondwetsherziening, 
waarvan velen nu reeds toegeven dat 
zij zou moeten herdaan worden. . . 

zonder nationalisten: 
folklore ! 

Van een histor icus mag toch ver
wacht worden dat hii niet zo maa' 
kr i t iekloos de off ic iële voorstel l ing vai 
'< tout est pour Ie mieux dans Ie me^ 
leur des mondes » zou onderschri jven 
doch ook rekening houden met do 
schaduwziiden, met de kri t iek van 
Vlaamse zijde. 

Objekt iv i te i t en onpart i jdigheid ver
eisen dat m,en niet één klok laat ho
ren. Ook al zou het gaan om een min
derheid die door Lambert^' geredu
ceerd wordt to t 15 "o ; « men mag 
het aandeel niet miskennen van de 
85 'c Vlamingen die geen radikalen 
wi lden zijn maar gewoon vlaamsgezin
den waren en hun overtuiging uit vele 
ervaringen en overwegingen hadden 
qeput die niets te maken hadden met 
de akt iv isten en hun voortzetters, de 
nationalisten ». Wanneer het gaat over 
vlaamsgezinden, Vlaamse str i jders, is 
het duideli jk dat het aandeel van de 
Vlaams-nationalisten nogal wat hoger 
l igt dan 15 % tegen 85 ' J . Het is on
zin gans de bevolking van het Vlaamse 
land, franski l jons en onverschi l l igen 
inbegrepen, tegenover de Vlaams-na
t ional isten te ste l len. Doch de beteke
nis en het belang van een geestes
stroming wordt niet afgemeten aan 
het aantal aanhangers. Ten slotte zijn 
de misprezen akt iv isten, waartoe Max 
Lamberty dan toch ook behoorde, niet 
de eerste Vlaams-nationalisten ge
weest. 

Ongetwi j fe ld was zijn oom, Lodewijk 
de Raet, die reeds voor de eerste we
reldoorlog de promotor was van een 
« Vlaamse Volkspart i j » en zich aldus 
opstelde tegen de Belgische pol i t ieke 
part i jen, reeds een Vlaams-nationalist. 
De stroming die de Vlaams-nationalis
ten in de Vlaamse Beweging vertegen
woordigen is niet ontstaan met of uit 
het akt iv isme : zij was aanwezig van 
bij het ontstaan van de Vlaamse Be
weging, o.m. in de persoon- van de 
grote Snellaert. Zonder hen • zou de 
Vlaamse Beweging" een folk lor ist isch 
verschi jnsel geworden zi jn, zonder 
hen zou de st r i jd tegen het Belgisch 
staatsnational isme nooit gewonnen 
geweest zi jn. 

Alleen Het volksnaiionalisme heeft 
Vlaanderen gered voor het gevaar on
der te gaan in een Belgische natie, 
zonder eigen volksbewustzijn, zonder 
eigen volksbestaan. Ik moge hier ver-
wiizen naar mijn biidrage over de ver
houding België-Vlaanderen in de Ency-
klopedie van de Vlaamse Beweging. 

PONPEH OF VERZUIPEN 

f. van der eist 

STAKD 
ruchte « Pakket ». Dit pakket bedoelt, 

de hele Zuid-Tirol-kwestie of f ic ieel 

als opgelost te beschouwen wanneer 

alles wat daarin vervat is doorgevoerd 

wordt . 

vrees en hoop 
In kringen van volksbewuste Tiro

lers en anderen bestond er veel v iees 

voor dit optreden in verspreide gele-

der.sn. Zelfs zij die zich neerleggen 

bij het pakket beseffen hoe nodig het 

nog is, een krachtige druk te bl i jven 

uitoefenen om de Italianen te bewe

gen tot het houden van de gedane 

belof ten. 

Het resultaat van de verkiezingen 

rs niet rampzalig geweest. De SVP 

boet ietwat aan macht in doch bl i j f t 

ontegensprekeli jk de gezaghebbende 

pol i t ieke spreekbuis bij ui tstek van 

de Duitse volksgroep Voor het be

vei l igen ^an Tiroolse belangen mag 

men bovendien zeker rekenen op de 

PdV zodat het percentage van de 

volksbewuste Tirolers in de gewest

raad van 30 tot 31 °o gestegen is. 

Maar de pol i t ieke verspl inter ing bl i j f t 

toch een gevaarli jk verschi jnsel . 

Het vjotrdt t i jd dat de SVP er ook 

zelf wat aan doet. De t i jd van een 

onbetwiste eenheidspart i j is voorbi j . 

Wi l men de Duitse volksgroep nog 

langer poli t iek gesloten laten optre

den, dan zal de SVP een plural ist ische 

parti j moeten worden, waarin ruimte 

is voor vele geledingen. Dit zal zij 

dan waar moeten maken door inspraak 

te verlenen aan vakbonden en ande

re groeperingen. Al leen op deze wijze 

kan naar buiten uit, d.i. naar de 

Italianen toe, een . volksfront » stand 

houden. 

karel jansegers. 

DE ZEEVISSERIJ 

ARDE NOTEN 

Het zeevisseri jbedri j f l igt ons allen nauw aan het 

hart, oil dit 13 vvsi ijcvu r j i o r i sche of sent imeniele 

bedenking. Velen komen Immers graag naar de vis

mi jn — aoms met uiteenlopende bedoelingen... — 

of naar de cafés op de kaai. Vele Bruggelingen, ja 

zelfs mensen uit Gent of Brussel, te l len vrienden 

onder de vissers en hur genegenheid Is meer dan 

van louter fo lk lor ist isch'- aard. Ter gelegenheid van 

haar laatste kongres in Oostende bracht de Volks

unie hulde aan de Vlaamse zeelieden en legde een 

krans neer aan het monument voor hen die in de 

zee hun graf vonden. 

Immers zopas hebben w i j van 24 tot 26 november 

j l . met tal lozen in oparning gezeten omtrent het 

lot van de 5 opvarenden van de Z 587 «AIca Torda», 

die hun schip in enkele minuten in de 20 meter 

hoge golven zagen verdwi jnen en die wi j reeds 

omgekomen vreesden. Dit heeft er ons eens te 

meer bruusk en ongenadig aan herinnerd hoevele 

fatale drama's zich reeds afspeelden en hoe hard 

en r isikolopend het leven van de vissers — spi j ts 't 

moderne komfort en de elektronische apparatuur 

aan boord — wei is. 

Het is immers zo, dat in tegenstel l ing met an-

iere ni jver i iecan, de rede.s-zeevissers hun lasten 

sn kosten niet kunnen doorberekenen in de verkoop

prijs van hun produkt. Zij moeten maar zien dat ze 

grotere hoeveelheden kunnen aanvoeren en zijn 

daarbij dan nog afhankeli jk van vraag en aanbod 

bij de visafsiag, van ,de marktpr i js van de dag en 

enigszins van de wi l lekeur van de groothandelaars-

verkopers. 

Gelukkig zijn die prijzen de jongste jaren ook mee 

geëvolueerd, omdat er geen ernst ige marktinstor-

t ingen plaats hadden en de vis als lekkerni j en ge

zonde voeding nog steeds aan l iefhebbers wint . 

Voor het eerst echter sinds de doorgedreven moder

nisering van de vloot, stel len zich thans ernst ige 

ekonomische problemen. 

Wij geven u dit alles niet louter ter informatie op

dat u een idee zoudt kri jgen van de keiharde en 

niet-folklor ist ische real i tei t achter dit mooie be

roep, ook niet alleen opdat u begrip zoudt hebben 

voor wat die mensen met eigen handen en met 

binnenlands kapitaal hebben opgebouwd, of opdat 

u hen zoudt helpen door minstens éénmaal per 

week vis te eten, maar ook en vooral ter overwe-

Maar er is meer. Het r isiko strekt verder dan de 

wej.avvdar primordiale mensenlevens en de gezond

heid van hen die ons de visjes in de pan bezorgen 

E' zijn ook de enorme investeringen die tegenwoor

dig gemoeid zijn met het bouwen en het uitreden 

van een vaartuig, ü moet weten dat een grote mid

denslag t rawler van 31 tot 35 meter ongeveer 15 a 

20 mil joen frank kost en dat de meeste reders met 

moeite de 30-'-o verpl ichte eigen middelen daartoe 

bijeen kri jgen en de rest over 12 jaar dient terug

betaald te worden, dan kan u er zich rekenschap 

va.i geven welke besomrningen 'aarli jks moeten ge

haald worden om de aflossingen plus « kroos » 

(rente) te kunnen nep-tel len. Daarenboven lopen 

~d3 loon-, sociale- en verzekeringslasten op tot 40, 

50 en meer ren honderd van de opbrengsten. 

Tot overmaat van ramp echter zijn nu de grond-

stoffenpri jzen wi ld gaan st i jgen. Zo lopen de me-

taalpri jzen met sprongen op, wat zijn wee. slag 

heeft op sikkels, kett ingen en staaldraad. Het poly-

tyleen-netwerk (vervaardigd uit derivaten van pe

troleum) is sinds maanden erg schaars en staat 

voor een forse pr i jsst i jg ing en lange leveringster

mi jnen. En het zal u niet verwonderen dat de ma-

zout of gasolie, waarvan er 'voor één schip en één 

reis van een paar weken enkele t ienduizenden liter 

nodig zi jn, in anderhalf jaar bijna driemaal zo duur 

is geworden (van 1,05 naar 2,75 fr. per l i ter) . 

Wel l icht wordt daaraan, bij gebrek aan besef van 

deze enkele uitbat ingsbehoeften, door hen die de 

visser i j genegen zijn wel zelden of nooit gedacht. 

Wi j menen dat het zo niet lang meer kan doorgaan. 

ging van alle overheidspersonen die het visseri j 

beleid moeten behartigen of van hen die taksen 

en belastingen op de visser i j leggen. 

Nog zeer onlangs is VU-provincieraadslid Jef De-

roose er na anderhalf jaar vechten in geslaagd een 

zware provinciale belasting op de motoren inte

graal te doen afschaffen. Het ging hem nameli jk 

om een belasting die buiten elke verhouding stond 

met die op even grote bedri jven te land, doch wel 

op geli jke voet met dezelfde taks op bedri jven met 

evenveel PK maar daartegenover met 2.000 werk

nemers. 

Ook het Brugs stadsbestuur heeft — evenals het 

Oostendse — reeds in één jaar t i jd én de vismi jn-

rechten én de lossersbijdrage verhoogd. Op de mi

nisteries van Landbouw en Verkeerswezen echter 

staan de deuren open om de vertegenwoordigers 

van de visser i j te aanhoren en metterdaad te hel

pen, materieel en f inancieel. 

Wi j hopen dat u, geachte lezer, op uw manier 

zult wi l len helpen bijdragen om het hoofd te bieden 

aan de huidige moei l i jkheden van een t ip isch Vlaams 

bedri j f dat marginaal zou kunnen worden zonder 

die steun, en dat u van de pol i t ieke gezagsdragers 

en verantwoordel i jken t e v e n ; zult eisen dat zi j een 

ui terste krachtinspanning doen in de reddingsopera

t ie . Bievoorbeeld door pr ior i te i t bij levering en rede. 

l i jke pri jzen te negociëren voor de gasolie én de 

smeerol iën. Wi j zijn terzake posit ief ingesteld. Als 
de pol i t ieke wi l er is, kan het. 

.^rnoud vanhouteghem, 

gemeenteraadslid te brugge 

• 
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LOKSPIJS 
VOOR 
INDIA 

[Argos) Het zou verkeerd zijn te geloven 
dat partijvoorzittei Leonid Brezjnev van de 
SU kompleet door de Arabisch-lsraelische 
konfliktsituatie wordt opgeëist Donderdag 
van vorige week terwijl het Westen nakaart-
te ove de ongezellige gevolgen van de Ara
bische olieoorlog was hij te gast bij me
vrouw Indira Gandhi van India Na zijn ver
drag met Bonn, zijn i eizen naai Washington 
en Parijs, na zijn drukke gemoeiingen met 
Salt en MBFR ontbreekt alleen nog Azie in 
het gigantisch « ontspanningsgebouw » waar
van de rusteloze Sovjetleider lijkt wakker te 
liggen Toch is zijn proefballonnetje met in 
ideale weersomstandigheden opgegaan. Nog 
In 1969 hadden de Indiërs met I use belang 
stelling gereageerd op het voorstel van de 

Sovjetman om onverwijld te werken aan een 
sisteem van kollektieve veiligheid voor heel 
Azie Dit keer hebben ze hun heel-Aziatische 
bezorgdheid met duidelijk laten overkomen 
In het slotkommuniquee was dan ook slechts 
in sourdine sprake van het akkoord (van vijf
tien jaar) over ekonomische en technische 
hulp (dat Brezjnev desondanks wist door te 
drukken), terwijl nadrukkelijk gegoocheld 
werd met begrippen als « duurzame vrede » 
« afzien van geweld » en « onschendbaarheid 
van de nationale grenzen "-streefdoelen die 
ter gelegenheid van de Indiase reis met zn 
heel hoog op de Sovjetagenda stonden 

Voor het Indiase parlement gaf Brezjnev 
al zijn mening te kennen dat Azie (inKlusief 
de Sovjetunie die zich naargelang de omstan
digheden tot de Europes (en) of Aziatische 
wereld bekent '] iijp is voor die kollektieve 
benadering Hiermede bedoelde Brezjnev ken
nelijk dat de Sovjetunie zich onveranderlijk 
bedreigd voelt door de Chinese volksrepu
bliek Het kollektief veiligheidsbewustzijn dat 
hij graag door zijn Indiase vrienden wil ge 
deeld zien is dan ook bedoeld als middel om 
het China van Mao te isoleren En zo heeft 
ook snuggere Indira Gandhi het begrepen 
Daarom allicht wijdde ze in haar repliek zo 
uitvoerig uit over de « brede waaier van vrije
lijk aangane verbintenissen » die vandaag al 
binnen het raam van de Aziatische wereld 
bestaan Meteen heeft de Indiase premier 
zich losgewerkt uit de hinderlijke hypotese 
dat India bereid zou zijn om te funktioneren 

DEENSE 
PUZZLE 

; 

'-;= ' t * ; -

(Argos] Na de verkiezingen van vorige 
weelc moet m Denemarken een nieuwe re
gering komen Het resultaat was gewoon ver
nietigend voor de sociaal-demokraten van 
Joergensen die een derde van zij'n mandaten 
za) verpulvefen . en voor de konservatieve 
groepen di& er de heift van hun zetels bij 
rnschoten. Grote overwinnaar is Mogens 
Glistrup die de middenstand mobiliseert 
Met zijn « partij van de vooruitgang » sprong 
hij van O op 28 zetels, waardoor hij onmid
dellijk na de gedecimeerde sociaal-demokra
ten de sterkste partijvoorzitter in de nieuwe 
Folketmg wordt (totaal 179 zetels) Die 
Glistrup heeft koningin Margrethe inmiddels 
verzocht hem zomaar tot regeringsleider te 
benoemen. Er is echter met een partij die 
met hem wil samenweiken, zodat premier 
Anker Joergensen dan maar infoimatieve 
besprekingen begonnen is over het vormen 
van een nieuwe regering Geen smekuur als 
men weet dat er nu tien partijen zijn i p v 
vijf. De verslagen piemier kan met eens re

als uitvalpoort voor hel Russisch opdringen 
naar de derde wereld India beseft dat het 
vriendschapspakt met de SU, destijds tot 
stand gekomen onder druk van de Sovjetsteun 
in haar oorlog tegen Pakistan, in de met ge 
bonden landen al genoeg kredietwaardigheid 
heeft gekost 

Toch zal India met zo gemakkelijk uit zijn 
•• afhankelijke » positie losgeraken Wiens 
brood men eet diens woord men spreekt 
geldt ook voor het verpauperde India waar 
miljoenen vandaag met weten hoe ze morgen 
weer hun inwendig ego zullen versterken 
Daarom kregen de Indiërs alvast twee miljoen 
ton tarwe Om enigszins tegemoet te komen 
aan de Indiase behoeften moeten er nog eens 
vier miljoen ton (tegen betaling in harde spe
cie I) bijkomen tenzij de SU opnieuw bij
springt met leveringen uit haar wonderbare 
oogst 1973 Welkom waren ook de drie mil
joen ton olie die Brezjnev liet « vertanken » 
om India's gehavende energiebevoorrading 
op te peppen Het is met zeker dat die Rus 
sische inbreng volstaat om het ook door olie 
schaarste geschokte Indiase bedrijfsleven 
weer vlot te krijgen Maar de bedoeling van 
de Russische Baltazar (of Melchiori) is dui
delijk genoeg als die Inuiers hun heel-Azi-
atische bezorgdheid op Russische wensen 
gaan afstemmen ligt nog meer graan en olie 
op ze te wachten Blijkbaar kunnen de Ara
bische olieproducenten nog best in de leer 
gaan bij de sociale imperialisten van het 
Kremlin ' 

kenen op de afgescheurde sociaal-demokra
ten die zich onder Erhard Jacobson in een 
« demokratisch centrum » verenigd hebben, 
omdat Joergensen naar hun gevoel al te 
hard de linkse toer was opgegaan 

Al bij al bevestigen de verkiezingsuitsla 
gen wat iedereen al van te voren wist . m 
heel Skandinavie, op Finland na, zijn de socia
listen op de terugtocht De trend is al tien_ 
jaar oud en nog altijd raadselt men over de 
oorzaken van het fenomeen • te hoge belas
tingen (de hoogste ter wereld <], het wan
staltig uitgroeien van de burokratie, het mis-* ^ "* 
lukken van anti-inflatoire maatregelen. Het 
zijn dus ziekteverschijnselen van een moder
ne welvaartstaat die het sukses van Glistrup 
(denk aan Poujade uit de jaren vijftig in 
Frankrijk) en van de « dissidente » Jacobson 
verklaren. Voortaan kunnen die twee par
tijen konkurreren met de daar aanwezige 
konservatieve en liberale groepen De oppo
sitie zag zich het gras voor de voeten weg-
maaien door kompleet nieuwe partijen die 
nooit politieke verantwoordelijkheid hadden 
gedragen Ook dit is een nieuw fenomeen in 
de Deense politieke verhoudingen 

Nu de socialisten een forse klap hebben 
gekregen gaat men zeuren over de « onbe
kwaamheid » van Anker Joergensen Ietwat 
laattijdig ontdekken socialisten en niet-socia 
listen dat hij met de geschikte opvolger van 
Otto Krag is geweest Zaak is dat Joergensen 
gis persoon simpatiek genoeg overkomt, 

maar zijn gehechtheid aan NAVO en EEG is 
gioter dan buiten Denemarken wordt ver
moed, groter ook dan de meeste Denen wel
gevallig IS Verder kontrasteert het hele op
treden van Joergensen fel met de « tak-
tische » aanpak van Otto Krag, wiens auto
riteit zowel te Washington als in de Ge
meenschap onomstreden was Joergensen 
miste ook de ervaring van zijn voorganger 
nog voor hij ooit minister was geweest werd 
hij tot premier gepromoveerd Hoe dan ook, 
het socialistisch misbaar zal Krag met terug 
aan de Deense tOp brengen Hij was meer 
geacht dan populair en oppositieleider Baum-
gard, heeft tijdens de jongste kampanje 
mets onverlet gelaten om er aan te herin
neren dat Krag verantwoordelijk is voor de 
hele ekonomische narigheid. Ten slotte rede
neren veel Denen zoals de Britten zij schrij
ven de steile prijsverhogingen gewoon toe 
aan de omstandigheid dat hun land vandaag 
deel uitmaakt van de Gemeenschap In de 
cember 74 is de Gemeenschap beslist min 
der populair dan in de euforische dagen van 
de volksraadpleging (oktober van vorig jaar) 
Toch lijkt de « Europese meerderheid » in de 
nieuwe Folketing niet wezenlijk bedreigd 
Het Europa van de Negen zal wel overeind 
blijven en hiermee eindigt dan het interna
tionaal belang van die Deense parlements
verkiezingen De Denen moeten nu voor zich
zelf uitmaken hoe ze hun politieke keuken 
aaan inrichten. 

ARABISCHE MUNT: 
TWEEDE WAPEN 

(Argos) De voortdurende achteruitgang op de Londense beurs werd vorige weel< 
plots versneld door een voorstel van de Arabische Liga om, « bij wijze van proef » 
het Arabisch geld bij Europese banken op te eisen. Donderdag van vorige weel< daal
de de industriële index tot 19,7, de grootste daling ooit in de loop van een beursdag 
genoteerd, groter nog dan de ineenstorting die in 1962 de fameuze Kuba krisis bege
leidde. Onmiddellijk na het bekend worden van het nieuw Arabisch dreigement heb
ben desi'undigen algauw uitgerekend dat de Arabische landen bij Britse banken een 
slordige 90 miljard fr. hebben uitstaan. Tegelijk werd niet zonder een schokje vast
gesteld dat het hier voor een groot deel om « daggeld .. gaat, zodat die koel-eskale-
rende Arabieren hun geld onmiddellijk kunnen opeisen. 

De i-eaktie van de Britse financiers is niet eens zo verrassend als men weet dat 
zij van ouds een aanzienlijk deel van het Arabisch kapitaal beheren, dat uit de 
opbrengst van het « zwarte goud » is voortgevloeid. Het is voor de Britse geldhan
delaren een schrale troost te weten dat bij uitvoering van het Arabisch dreigement 
ook de beurzen van New York, Frankfurt, Zurich e a. met langer ongemoeid zullen 
blijven. Nog minder bemoedigend is (voor die Britse bankiers) het vooruitzicht dat 
alleen Frankrijk uit deze paniekerige ontwikkeling zijde zou spinnen. Zoals bekend 
zitten de Franse financiers allang op vinkenslag om dollars en Arabische ponden 
te vangen. 

In de wirwar van wilde spekulaties blijft de vraag overeind of de Arabieren nu ook 
hun kapitaal als oorlogswapen gaan hanteren. Vermoedelijk is de nieuwe aanpak tot 
stand gekomen onder druk van Irak. Bagdad eiste herhaaldelijk het terugtrekken van 
m het buitenland uitgezet Arabisch geld Blijkbaar is de ekonomische raad van de 
Arabische liga met kompleet willen ingaan op die Iraakse eis. Voorlopig is alleen 
sprake van « geleidelijke » oplossingen Die « geleidelijkheid » is trouwens een wel
begrepen Arabisch belang. Volgens financiële deskundigen zou een onmiddellijk en 
integraal terugtrekken van 90 miljard fr. financieel onverantwoord zijn : de Arabieren 
zouden nl. voor hun vrijgemaakt kapitaal op korte termijn geen <€ markt » kunnen 
vinden die gunstiger ligt dan de intrestvoet die ze tot dusver in het Westen hebben 
opgetrokken. 

Het is logisch dat de Arabieren baas willen spelen over hun eigen kapitaal, zoals 
ze nu al baas spelen over produktie en prijsniveau van hun olie. Op het eerste ge
zicht li j ' 1 de overwogen maatregelen voor het Westen niet ongevaarlijk. Men kan 
zich imr .. s met onverdeeld prettig voelen bij de overweging dat de ekonomische 
krisis die m veel gevallen konkrete gestalte heeft verworven voortaan het gezel
schap kan krijgen van een monetair broertje dat al vóór het Arabisch dreigement 
aan inflatiekoorts en andere ziekteverschijnselen toe was. 

Toch zou de aangekondigde Arabische operatie niet zomaar een spekulatieve gril 
zijn. Arabische ekonomen beweren dat de vrijgekomen kapitalen gebruikt zullen 
worden voor de ekonomische « reiance » van Syrië en Egypte, die biezonder erg van 
de verzoendagoorlog te lijden hadden. Hierbij verwijzen ze naar de enorme kapitalen 
die nodig zijn om de Sinai (als de Israeli's daar ooit vertrekken) rationeel te ont
ginnen. Hetzelfde geldt voor de heropening van het Suez-kanaal, die erg duur kan 
uitvallen. Aan het verwezenlijken van die plannen zal alvast Westerse participatie 
te pas komen vooral dan op het vlak van de industriële akkomodatie. In dit geval 
zou het opgeëist Arabisch kapitaal gedwee terugvloeien naar Europa, de VSA en 
Japan. 

Volgens de Londeiyie <• DaHly Telegraph » kan alleen dan een gevaarlijke toestand 
ontstaan als de Arsiü^en bun financiële reserves zouden gebruiken om eerst de 
ene en dan weer de andere geldsoort op te kopen : dollars, marken, ponden, franken, 
in willekeurige volgorde. Door die valuta-oorlog zouden de vandaag al behoorlijk 
geschokte wisselkoersen nog meer in het honderd lopen. Maar ook als de Arabieren 
hun geld gewoon besteden aan investeringen op lange termijn moet het Internatio
naal valutasisteem hier onvermijdelijk van profiteren. Zelfs het immobillzeren van 
Arabisch kapitaal in ontwikkelingsprojekten (Afrikaanse en andere) lijkt vrij onge
vaarlijk. Ook die operatie zou uitemdelijk een gunstig effekt « sorteren ». Reeds 
vóór de olieoorlog hadden internationale geldhandelaren immers uitgekiend dat de 
Arabische inbreng op de Europese kapitaalmarkt in 1980 ruim 50 miljoen dollar zou 
bereigen — een ontwikkeling die de labiele tendensen van ons internationaal mone
tair sisteem nog verder zou aktiveren. 

Vooropgezet dat die gewiekste Arabieren hun dreigement niet al te bruusk waar 
maken kan de hele operatie die inmiddels onverwacht heftige en historische reakties 
op gang bracht per slot nog in het voordeel van ons verziekt monetair establishment 
gaan spelen ! 

: 1 9 4 7 : 
EVERDELINGSPLAN; 
VERENIGDE NATIES E 

1948-1967 

enkele fasen van het arabisch-israëlisch konflikt 

In 1917 bezetten de Britten Palestina, dat toentertijd deel uitmaakte 
van het Turkse rijk Het Turkse rijk viel uiteen na de eerste wereld-
ooi log en de Volkenbond gaf Palestina als mandaatgebied aan Groot-
Brittanme Palestina bleef Brits mandaat tot 1948 

Na de eerste wereldoorlog nam het aantal Joodse immigranten in 
Palestina aanzienlijk toe Gewapende strijd tussen Joden en Arabieren 
was aan de orde van de dag In 1947 besloot de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties tot verdeling van Palestina in een Joods en 
een Arabisch gedeelte 

In 1948 werd de onafhankelijke staat Israel geproklameerd en de 
volgende dag vielen alle omliggende Arabische landen de nieuwe 
Joodse staat binnen. 

De oorlog verliep in het voordeel van de Joden hoewel de Arabieren 
verre de meerdere waren voor wat het aantal betreft Tot een vrede 
tussen Joden en Arabieren is het met gekomen. Wel tot een wapen

stilstand Het grootste gedeelte van het voormalige Palestina bleef 
in Joodse handen Het gedeelte ten westen van de Jordaan werd door 
Transjordame ingelijfd, welk land zich sindsdien Jordanië noemt Jeru
zalem werd verdeeld in een Joodse en een Arabische sektor De Gaza 
strook kwam onder Egyptisch bewind Zo bleef de situatie tot juni 
1967 

Op 5 juni 1967 brak de oorlog uit tussen Israel en de Arabische 
buurlanden De Arabieren werden m enkele dagen verslagen Sindsdien 
bezet Israel het gehele schiereiland Sina', het gehele gebied dus ten 
oosten van het Suezkanaal en de Golf van Suez , verder het Jordaanse 
gebied ten westen van de Jordaan, met inbegrip van Jeruzalem, ten 
slotte een gedeelte van Syrie 

De oorlog in 1973 bracht slechts kleine territoriale wijzigingen Het 
door Israel bezette gedeelte van Syrie werd enigszins groter, maar de 
belangrijkste verandering kwam langs het Suezkanaal, hoewel de 
wijzigingen ook daar nog met bijzonder schouwspelachtig zijn. 

EEN IERSE KAPITUIATIE? 
(Argos) Te Sunningdale is zondag jl een 

akkoord tussen Noordierse protestanten en 
Zuidierse katholieken tot stand gekomen 
Het kompiomis is het resultaat van een over 
eenkomst die twee weken geleden te Bel 
fast een koaiiLiei-ec,ering tussen drie par 
tijen (protestantse unionisten, SDLP en allian 
tiepaitij) te voorschijn toverde De protestan
ten van U'ster hebben de fameuze Raad van 
Ierland aanvaard Anderzijds heeft Dublin de 
verbintenis aangegaan het statuut van Ulster 
ongemoeid te laten Hetgeen niet inhoudt 
dat de Vriistaat Noord-lerland de jure er
kent ofschoon alles toch neerkomt op een 
verdrag van 1920 waarbij Noord-lerland 
verdrag van 1920 waarbij Noord-herland 
« voorgoed » aan het Verenigd (Brits) Ko
ninkrijk weid toegewezen 

Premier Liam Cosgrave van Dublin is dus 
wel heel ver over de brug gekomen Het ak
koord van Sunningdale moet immers inge 
schreven worden bij de VN waardoor Groot-
Brittannie (mocht een latere regering te 
Dublin ooit van mening veranderen) bij 
machte is een beroep te doen op de bemid
deling van het internationaal gerechtshof te 
Den Haag De internationale waai borg van 
Den Haag dreigt dan meteen de artikels 2 
en 3 van de grondwet van 1937 te kelderen, 
waarbij de soevereiniteit van Eire over heel 
Ierland werd afgekondigd 

Alles hangt nu af van het lot dat Liam Cos
grave te Dublin zal beschoren wezen Zal hij 
daar het fiat krijgen voor het akkoord dat 
hij te Sunningdale ondertekende en dat 
Brian Faulkner van Ulster voorafgaandelijk 
door zijn unionistisch partijbestuur had doen 
goedkeuren ' Voor Faulkner liggen de kaar
ten vrij gunstig 

De facto heeft hij alvast de Zuidierse er
kenning mee van de staatsgrenzen tussen 
Noord en Zuid Op onbeduidende wijzigin
gen na zal hij zijn Noordierse politie kunnen 

handhaven Noordierse terroristen die In 
Eire worden gevat, zullen daar moeten te
rechtstaan, en m de grensstreek zal de strijd 
tegen gewelddadige akties grondig aange
pakt worden 

In ruil voor zoveel goede wil vanwege 
Dublin, heeft ook Faulkner water in zijn pro
testantse wijn moeten doen Daarom heeft 
hij dan de Raad van Ierland erkend, een 
instituut met vage machtsbevoegdheid over 
de beide lerlanden Het zou verkeerd zijn 
in die raad het instrument te zien voor een 
later Groot-lerland Hij zal wel nooit opge
wassen zijn tegen de regering van Dublin. 
In politicis zal de werkelijke macht van dit 
nieuw zogezegd heel Iers orgaan vaak door 
louter advizerende bevoegdheden afgezwakt 
worden Wel bekrachtigt de Raad van Ier
land een soort Groot-lerse aanwezigheid in 
de Europese Gemeenschap, daar zijn taak 
toch hoofdzakelijk zal bestaan m het koór-
dmeren van de ekonomische politiek van do 
twee lerlanden tegenover de gemeenschap
pelijke markt 

Voor de katolieken van Ulster is het ak
koord meer een waarborg voor het heden 
dan een belofte voor de toekomst. Pozltief 
IS alvast dat de Noordierse katolieken voort
aan mede in de regering en andere beleids
organen te Belfast zullen zitten Dit is al 
meer dan de strijders voor burgerrechten 
vijf jaar geleden durfden te dromen Maar na 
de harde konfrontatie van 5 oktober 1965 te 
Londonderry en het radikalistisch opbod dat 
ei op volgde, zijn de IRA-lieden hogere eisen 
gaan stellen Zij doelen rezoluut op vereni
ging met het Zuiden (desnoods met geweld) 
terwijl de protestantse extremisten van 
Paisley en Craig evenmin ontwapend hebben. 
Eigenlijk moeten de eerstvolgende weken 
(maanden) uitsluitsel brengen over de oppor
tuniteit van het • historisch akkoord » van 
Sunningdale. 
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Pol Leroy kwam onlangs, dank zij de waak
zaamheid van enkele linkse jongens, in het 
nieuws omdat men van officiële zijde een 
toelage had uitgereikt aan deze gewezen 
« fascist » en adjunkt van Joris van Severen. 

Wij hebben over die kleine uitbarsting van 
asociale progressieve nijdigheid toen niet 
willen uitweiden en doen het ook nu niet. 
Wat ons interesseert is, of Pol als dichter 
niet alleen die toelage, en veel meer dan dat, 
verdient heeft omwille van zijn bijdrage tot 
onze moderne lyriek. Dat « veel meer • is 
dan : de achting van zijn vrienden voor de 
mens, de bewondering van de poëziekenner 
voor het werk, de dankbaarheid van een ge
meenschap voor de bijdrage tot onze kuituur, 
bijdrage die, en wij zeggen dit zonder over
drijving, van een zelden bereikt formaat en 
een volgehouden kwaliteit is. 

Leroy's eerste gedichten lazen wij in 1944. 
Toen reeds voelden wij, meer dan wij met on
ze nog beperkte kennis verklaren konden, 
het uitzonderlijk dichterschap, dat school 
achter het vaak nog Woestijniaanse vers. Alle 
formele variaties lieten dit essentiële dich
terschap ongewijzigd, bevestigden het slechts 
meer en meer, ook bij het zoeken en tasten 
naar vorm, woord en beeld. Wij hebben des
tijds In dtt blad de komponenten van Leroys 
dtchterschap In een drietal punten samenge
vat Herhalen wIJ ze hierna : zij gelden voor 
het vorige, reeds lijvige, werk tWeergalm, 
Spei «n Spiegel, De Stroon») evenals voor 
zfjn Jongste bundel « Evenwicht ». 

Befaogrtjk voor de situering van Pol Leroy's 
werk )s 1» rijn eerbied voor het woord en 
dtone mistiete transcendentale kracht • 2" 
rijn weerteer naar de bronnen, naar het be-
gta. waar mythos en logos nog één zijn en 
waar het Irrationele en het gevoel, het ge-
*OMW»«tJn, ontstaan ; 3° de sknbolisering 
va» (*t oorspronkelijke en . naturhafte . in 
da vrouw, een simbolisering die aanvanke-
4k «terk sensaallettsch en zelfs erotisch 
waa. maar dia mettertijd veel minder barok 
WBI«I uttgedrukt. 

« Bwenwteht » bevat een zestal « hoofd-
atetósen • met 65 gedichten, langere en kor
tom. De tftel duldt op een formeel zowel als 
geeetellfk bereikt evenwicht. Formeel is de 
•prong van beeld tot beeld uit InneriiJke a-

pol leroy: 

evenwicht 

de dagen van het 

Vlaamse lied 

(M.V.I..) Voor da negende maal lopen de dagen 
van het Vlaamse Lied. Inderdaad, van zaterdag 16 
februari tot zondag 10 maart loopt de Vlaamse 
Uedjeswervelwind terug over Vlaanderen. De grote 
promotor achter deze dagen is de welbekende 
Willem De Meyer. Wij hadden een gesprek met 
deze onvermoeibare strijder en Vlaamse bard 
Enkele uitgaven ruggesteunen deze negende reeks 
oagen vraarvan de voorbereidingen reeds aan gang 

Willem de Meyer en zijn goede Fientje zijn zoals 
steeds gastvrij in hun Borgerhoutse hoge woning 
Ook al worden beiden een dagje ouder toch nog 
even slagvaardig in het aanhalen van anekdoten uit 
net rijke troebadoersleven van Willem. Eigenlijk 
Is het woord troebadoer slecht gekozen, want het 
werk van Willem is niet zo maar zingen om de 
mensen bezig te houden, de opvoedende waarde 
van De Meyers werk is niet te onderschatten. 

Willem De Meyer vergelijkt de huidige toestand 
waarin de Vlaamse Beweging zich bevindt met deze 
rond de jaren 1930. Toen werden (in 1933) de zang-
teesten m het leven geroepen met als resultaat 
dat de gevleugelde woorden . zingen verenigt de 
harten en maakt van gedachten krachten • waar
heid werden. 

De Meyer Is er van overtuigd dat eenzelfde ope
ratie nu eenzelfde resultaat zou hebben 

Volgens onze gastheer zijn de dagen van het 
Vlaamse Lied er broodnodig. Zij moeten het geor
ganiseerd verzet zijn, de morele steun, tegen de 
wanklanken - letteriijk en figuuHijk - die radio 

riëi» L®"1f/® ' ^^?'^" * ^ " °"s " i t a'le kommer-
ciele macht opgedrongen worden. Daarom wijst 
? L Z f y ^ J f srote belang van de samenwer
king met de BRT en de socio-kulturele organisaties. 

aan W!o f ^ • i ' ' ^ ^ * ^f" ^^^^ radioprogramma's aan die werkelijk met door de beugel kunnen En 
I n i ' i l / l'^n^^ " ^*"^^^" ^2u.1D en 13u.) en het 

. soldatenhaifuurtje .. Wij moeten ons afvragen 
hLttf A^ dergelijke programma's maken wei 
Beseften dat zij de moeilijk opgebouwde muziek-
opvoeding totaal afbreken. 

in enkele minuten 
«nnf 5^^y^^"^eent dat hier een taak is weggelegd 
lnZf^fLlH'"'T"^ ^^" Nederlandse Kuituur en 
ongetwijfeld ook voor de Nederlandse Kultuurraad 

Nog dagelijks treedt hij op, een drukke werking 
d̂ e hem zelfs de grootste kommercièle toppers 
Tnlrl '5?"'Jd.en. Maar zijn publiek ligt wei ergens 
anders. En wie beter dan Karel Peeters, de inrich 
kon !n ^ ^^'^'^ ^° Vlaams-Nationale Zangfeesten 
kon in de zopas van de pers gerolde uitgave 

CoMelonoenr " T " - ' ' " ^ gezongen%ingen w i fu i t voile longen ! • schrijven wie De Meyer is 
• Maar sinds 12 jaar heeft Willem De Meyer een 

nieuwe groep m zijn ban betrokken, nl. ALLE [onge 
Vlamingen die als militianen door hem binningl 
voerd worden in de wondere wereld van het 
Vaamse volkslied, inzonderheid die van he 
Vlaamse soldatenlied. 

hl^tlrll, t^]^ ^^"^ '" ^^^ Huldeboek dat 
aa^nphnnl ^ ^ ^ ^ " ^ ' '^" ^ ' ' " '^°^^^ verjaardag werd 
fr l iS V u^"' " " '^^9'é'- genoemd, want daar vol
trekt zich een van de Vlaamse wonderen van deze 

eeuw. De ouderen onder ons herinneren zich nog 
hoe de Vlamingen in het leger als onderontwikkelde 
vreemdelingen werden behandeld ; nu leert elke 
nieuwe lichting, met medewerking van Vlaamse 
opvoedingsofficieren, onze eigen Vlaamse volks-
en soldatenliederen ; alleen zij die bij zo'n - les • 
voor 700 soldaten aanwezig waren, weten hoe in 
een tiental minuten tijd een amorfe massa in een 
bezielde groep wordt omgetoverd : 650 jonge Vla
mingen zingen geestdriftig eigen en goede liederen 
en elke les, zelfs wanneer zij met enige tegenkan
ting begon, eindigt op een knetterend applaus voor 
Willem De Meyer. 

En ten slotte heeft deze uitzonderlijke persoon-
lijklieid sinds een 5-tal jaren een nieuwe akker 
ontdekt, beploegd en bezaaid : de derde leeftijd de 
ouderen van dagen, over wie veel wordt geschre
ven en gepraat, maar voor wie zo weinig wordt 
gedaan. Tot drie maal per dag treedt hij op voor 
groepen van 60 tot 150 van deze vergetenen die 
hun dagen slijten in eenzaamheid, vol heimwee 
naar hun verleden en hunkerend naar een beetje 
liefdevol medeleven. Heel alleen, met behulp van 
zijn akkordeon, stort Wiliem De Meyer daar de 
volle rijkdom van ziin gaven uit : met een traan 
en een lach brengt hij er door middel van samen
zang van onze eigen volksliederen verlossing uit 
de eenzaamheid, verionging en een auiden zonne
straal. Reeds vele tienduizenden oudie-: heeft hij 
aldus gelukkig gemaakt ' Wie mij met gelooft moet 
maar eens een van deze talrijke zangnamid'dagen 
ot -avonden bijwonen : hij zal dan vaststellen wat 
deze 75-jarige vermag bij velen die tot 10 ipar 
jonger zijn dan hij .. 

Totdaar een rake tioering van deze zinqe"de 
opvoeder die gelooft in de toverkracht van het 
lied en die in al zijn briefwisseling de woo-den 
van prof. Verbiest voert : . wie veranhvoordüik-
heid draagt bij de opvoeding moet beseffen dat 
aan het kind tekort wordt gedaan, indien zijn leven
dige aanleg tot zingen niet tot ontwikkeling en 
vorming mag komen I .. 

En De Meyer staaft deze leefregel met ontelbare 
voorbeelden uit zijn dagelijkse kontakten met de 
vele groepen — oud en jong — die hij doet en 
laat zingen. 

Maar de tijd is gekomen dat mensen en groepen 
zelf zingen. Daarom werd het boek met de 24 
Vlaamse liederen uitgegeven. (Deze 24 liederen 
tellende zangbundel draagt De Meyer op aan de 
nagedachtenis van Blanka De Bruycker. de leidster 
van het meisjeskoor . ' t Lijsternestje, uit Eekio De 
omslag van deze brochure bevat een l-ie-'-t"'-" -q 

v f M^l^'l'^ °x®* "'} ^^'^^ t̂ "" gelegenheid van het 
VI. Nat Zangfeest). Een waaier van vercheidenheid 
niet tekstdichters van Eugeen De Ridder tot Louis 
Verbeeck en toondichters van F(V)eremans tot 
Douliez. Een doe-het-zelf-zangboek. een festival van 
zelfaktiviteit. Voor enkelingen en groepen 

Misschien mogen wij dan nog eens beamen wat 
?,' .E-^J'^,'^,'"'''"'' *̂ ^ Florentijnse zakenman die 

rond 1567 Vlaanderen bezocht, verklaarde : • Hier 
lin Vlaanderen) wonen oprechte mensen meesters 
der musycken, die de selve vermaekt en volmaeckt 
hebben : want deze conste is hun also aenghebo-
ren, dat mannen ende vrouwen natuerlyck op mate 
singhen, met seer goede gratie ende molodye • 

sociatie geworden tot een rustiger stap, hoe
wel ook deze schrede voor de lezer niet 
steeds gemakkelijk is. 

De hierboven vermelde elementen zijn op
nieuw in de nieuwe bundel aanwezig. Wel
licht nog duidelijker dan voorheen blijkt ech
ter een levenseenheids-gevoel, een harmonie, 
een elementair evenwicht, het opgenomen 
worden in een soort panteistische, kosmische 
eenheid waarin de spanningen tussen hoog 
en laag, droom en werkelijkheid, bezit en 
verlangen opgeheven worden, waarin het 
spreken getuigenis wordt van een essenti
ële verbondenheid. 

In zijn greep naar de sterren, zijn vervloei
en in de geest, zijn reiken boven de wereld 
uit, staat de dichter eenzaam maar niet ver
vreemd, stil maar niet zonder woorden. In 
een van zijn laatste opstellen heeft Wies 
Moens schrijvend over de eenzaamheid van 
de moderne mens in de literatuur, gespro
ken van een rijke stilte, een vruchtbare een
zaamheid, die van een heel andere waarde 
zijn en zich op een heel ander niveau bewe
gen dan de moderne . vervreemding », de 
Isolering van de mens m en tengevolge van 
een technologisch-mechanistische maatschap
pij die de vrucht is van zijn rationalistische 
beperking. 

Over dit rationalisme heen grijpt de dich
ter naar de oorsprong terug, wijst naar de 
mystische bronnen, spreekt het woord van 
de eenheid in de machtige levensstroom 
waarin wij zijn opgenomen en waarvan de 
dichter zich op een hem heel eigen wijze be
wust IS geworden en voor dit bewustzijn ge 
tuigt. 

Pol Leroy, wij aarzelen met het nogmaals 
te bevestigen, is een groot dichter : meer 
dan anderen in ons taalgebied heeft hij Gott
fried Benns opdracht • im Gedichte die Din-
ge mystisch bannen in das Wort . verwezen
lijkt. Wij kennen momenteel niemand in 
Vlaanderen (waar het mogelijk is dat kultu-
rele minderheden een zwijgende meerder
heid kultureel minoriseren) die meer dan hij 
een staatsprijs voor poëzie waardig is. 

Pol Leroy : « Evenwicht ». Gedichten, 110 biz. 
De Roerdomp, Brecht. 

GEBOEKT 
• Van Werner Pauwels bespraken wij In dJt 
blad reeds zijn roman « Geen zonen meer ». 
Zijn jongste literaire schepping « De nieuwe 
Dode » is qua omvang en stijl In dezelfde 
maat gebleven. Het verhaal : een schipper 
is gestorven en zijn familie komt over voor 
begrafenis en uitvaart van d i ' « nieuwe do
de ». De verteller ziet en portretteert dia 
familie, roept herinneringen op aan andere 
begrafenissen en uitvaarten, aan zijn vroege
re kontakten met sommige familieleden. De 
auteur weet deze figuren zeer scherp te te
kenen, bij al hun diversiteit : de vrouw die 
hem inwijdt in de liefde, de famlilepastoor, 
de brave oorlogsburgemeester, de dode zelf 
tenslotte die heel het verhaal beheerst. 

Elk hoofdstuk is een tafereel, het geheel 
een kleurig schilderij met de vele konterfeit-
sels van bewegende mensen, in volle leven
digheid. Het is pikturale epiek zonder eigen
lijke verhaalkern. Zonder afgerond te zijn is 
het echter een volledig en echt stuk leven • 
een . dargestellte Wirklichkelt • en het leest 
dan ook — alle spellings- en stijleigenaar 
digheden, -afwijkingen en — fouten ten spijt, 
als een spannend en levensecht verhaal. In 
een tijd waarin woord en zin vaak aan bloed
armoede lijden en het geschaafde wel eens 
als het afgesletene aandoet, is een boek als 
•• De Nieuwe Dode » een adem van natuur
lijkheid, een klank van oprechtheid. 

Werner Pauwels : - Geen zonen meer . 
Orion-DDB — 128 blz — 130 fr. 

• Heel anders dan de twee voorgaande wer
ken in struktuur, in opvatting, in tematlek, in 
stijl is het verhaal van Lucien Dendooven 
• Ja Boer Nee Boer •. Dendooven heeft in 
dit boek de klassieke opvatting van de 'O-
man, zoals Walschap die formuleerde, toege
past : een roman is een verhaal. En dat =- hij 
inderdaad : vóór dat hij een uitstap Is op 
het gebied van de psychologie, de geschie
denis, de politiek, de wijsbegeerte, de religie 
De auteur bewees zijn verhaaltalent al ,n 
« Steen voor Steen .. In deze nieuwe roman, 
die zich afspeelt in de Westvlaamse polders 
op het einde der 18de eeuw, en waarin ook 
de ideeën die de tijd beroerden sporadisch 
aangeraakt worden, is het centrale gegeven 
echter de worsteling van de boer Johannes 
Hofman om van het Noordhof, dat hIJ van 
zijn vader erft, een zelfstandige boerderij 
in eigen bezit te maken, voor hemzelf en 
voor de kinderen, in wie hij zijn geslacht 
wil voortzetten. Het tema doet denken aan 
dat van de vele boerenromans, waarvan som
mige in de wereldliteratuur hun plaats in
namen. Een oud thema. Inderdaad. Maar be
handeld op een eigen wijze. Niet met da 
epische breedheid van de bekende Skandina-
ven, van de boerenromans van Stehr, Van 
Busse, van Blunck of de grote Finnen, maar 
een gebaldheid, een — soms wel eens té 
dun aandoend omwille van de uiterste be
perking — notltienemen, met de bondigheid 
van de spaarzame kroniek. Toch leeft <a 
mens In dit boek, de éne mens dan vooral 
sommige nevenfiguren, met de uiterste 
spaarzaamheid getekend, krijgen leven naast 
het hoofdpersonnage, andere daarentegen 
komen minder duidelijk uit het geheel f? 
voorschijn. « Ja boer nee boer • bevestigt 
in ieder geval de mogelijkheden van Den
dooven In het genre. 

Lucien Dendooven : • Ja Boer Nee Boer » 
128 blz — Uitgeverij Ter Doest, Brugge. 

deel zes van de 
grote nedelandse 
larousse 

Het zesde deel van deze encyklopedie Is 
zopas verschenen, van BRAC tot CHARYBDIS, 
724 pagina's met 10.285 trefwoorden en dub-
bt.; zoveel betekenissen. Er zijn 2.173 illustra
ties en 28 kaarten in wit-zwart, 24 kleuren-
illustraties w/aarvan drie kaarten. 

Ook In dit deel werd gestreefd naar voNe-
digheid en degelijkheid, maar wetenschappe
lijke behandeling en naar objektivltelt. 

Brazilië, Breda (-f- plattegrond), Bretagne, 
Brussel (15 pagina's, 60 Illustraties, 3 ietMr-
ten en 4 historische kaarten in kleur), Brtig-
ge, Burma, Bulgarije, Kanada, Kambodja, Kai-
kutta, Celebes, Ceylon, 

Geschiedenis : Byzantijnse Rijk, Caeear, 
Kapetingers (stamboom), Kartago, Cavoor. 

Literatuur en kunst : Bertolt Brecht, Brede
re, Brahms, Carmen (Bizet), Carmina Burana 
(Orff), Charlie Chaplin, Richard en Robert 
Burton, Cats, Cyriel Buysse, Cervantes, Marc 
Chagall, de Bruegels, Britlsch Museum, Chan-
son. 

Religie : Ma:rtin Buber, Helder Camara, ca
techismus, celibaat, Calvijn en het calvfnfs-
me, brahmanisme. 

Taaiwoordenboek : de waarde van de GNLE 
als verklarend woordenboek kan u testen 
aan o.a. volgende woorden en hun samen
stellingen : brand en brandweer, brem, broek, 
brood (zegswijzen en spreekwoorden), bud
get. 

Wat de aktualiteit betreft : pagina 119 on
deraan rechts, L. Brezjnev tijdens zijn be
zoek aan West-Duitsland (18 mei 1973). 

ovef '^ss' i ik°u°n°?' iP. '"^ ' r ' ' * '^° ' "«"te«' een niet alledaagse tentoonstelling 

kl?s;iekr;ru£,iaar'eren'kraien" ""^* '' ^^'^ °"''''''' ^°°™-P- '' 

Prijs : deel 6, ingebonden : 1.295 fr. Uitge
verij Heideland-Orbis NV., Grote M^-^-
3500 Hasselt. 
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DE FLANDRIENS 
Als WIJ verleden week nogal heftig reageerden tegen de « boeken » over 

sportvedetjes die tegenwoordig over onze arme hoofden worden uitgestrooid, dan 
bedoelden wij niet de werkjes zoals « De Flandriens », geschreven door Stan Lau-
ryssens en uitgegeven door De Goudvink 

Het boek werd met overal goed onthaald Wij lazen al kritieken — vooral op 
de sportbladzijden — die zonder meer als negatief mogen omschreven worden 
kritiek die wij begrijpen, maar, gezien haar herkomst, ook met als onbevoordeeld 
beschouwen 

« De Flandriens » is in de eerste plaats een verzameling interviews Kan men 
enerzijds zeggen dat niemand beter dan de betrokkene zelf een oordeel kan 
vellen en formuleren over wat er m het velowereldje omgaat anderzijds mag men 
met vergeten dat de ondervraagde altijd een zekere subjektiviteit aan de dag legt 
en dat de ondervrager ook met strikt objektief tegenover zijn « slachtoffer » staat 
Anders gezegd, wie via een interview een objektief beeld wil schetsen, moet de 
opgetekende verklaringen op hun waarheid en hun waarde toetsen Zoniet kan hij 
hoogstens spreken over indrukken of meningen Stan Lauryssen heeft dit «checken» 
achterwege gelaten — misschien omdat het met paste in zijn opzet — en daarom 
lijkt het ons een tikkeltje gewaagd zijn boek een blik « achter de schermen van de 
wielersport » (de ondertitel) te noemen 

Eigen aan de interviews-zonder-kontrole zijn natuurlijk een aantal kontradikties 
die het de lezer, die een duidelijk beeld wil, wel wat moeilijk maken 

Ook doet het nogal bizar aan vinden wij, vele bladzijden lang een renner te 
volgen in zijn redenering — het interview — en dan aan het eind van het hoofdstuk 
de lakonieke mededeling te lezen • « enige weken nadien wordt hij opgenomen in 
een psichiatrische kliniek » Wat wil de auteur hiermee zeggen ' 

Een tweede punt van kritiek — steeds met de veelbelovende ondertitel voor 
ogen — lijkt ons dit er worden in « De Flandriens » een hele hoop details verteld, 
die, zo denken wij over het algemeen goed met de waarheid stroken Wij hadden, 
leergierig als wij zijn, graag gezien dat de auteur aan die feitjes, aan die details, 
ook een betekenis had gegeven, dat hij ze had proberen te passen m een totaal
beeld, in een sintese Dat wordt nu overgelaten aan de lezer, en daar Is wel iets 
voor te zeggen maar het veronderstelt dat de lezer voldoende vertrouwd is met 
de praktijken m de wielersport om zelf onderscheid te maken tussen wat aksiden-
teel Is, petite histoire, en wat regel is Zoniet zal hl] er bezwaarlijk In slagen zich 
een juist beeld te vormen over de wielersport 

Naast deze twee eerder negatieve bemerkingen, twee grote pluspunten 
Een eerste is dat Stan Lauryssens van de eerste tot de laatste bladzijde de 

mens in de sportbeoefenaar centraal heeft geplaatst De idolen en half-goden van 
de sportgazet worden weer mensen met hun goede en minder goede kanten Hij 
benadert bij voorbeeld het fenomeen (m de betekenis van verschijnsel, met van 
genie) Merckx vanuit de jongen Eddy Merckx, en met vanuit de massa arme 
Merckxisten, of vanuit de manipulerende sportpers, of vanuit de cijferende federa-
tieleiding, of vanuit de rangen van degenen die om een of andere reden het woord 
« fenomeen » een andere betekenis geven dan wij Hij benadert Merckx dan nog 
via Interviews met zijn moeder en zijn vrouw laten wij aannemen om de stereo
tiepe publicitair leep uitgeknobbelde maar humaan weinig zeggende antwoorden 
van de sandwichman te ontlopen 

in één woord een grote verdienste van « De Flandriens » is voor ons dat de 
auteur de Idolen demistificeert en aldus doet wat de sportpers al lang belooft, 
nog met deed, en niet zo rap doen zal Stan Lauryssens bekent zich hiermee tot 
adept van de nieuwe school van sportjoernalisten, die de sport en de sportbeoefe
naar misschien een beetje van hun pedestalleken zullen halen maar hen ander
zijds steviger In een maatschappelijke kontekst zullen plaatsen Dat de renners 
daarbij met begrip, met slmpatie, met respekt en zonder platvloerse vleiererij 
benaderd worden, Weze hier slechts volledigheidshalve vermeld 

Een tweede verdienste van het boek is dat men na het lezen ervan met de 
ellebogen kan aanvoelen hoe de renners bijha weerloos zijn overgeleverd aan de 
willekeur van firma's, federaties sportbestuurders en managers Dat is een maat
schappelijk zeer waarvan men zich naar onze bescheiden mening, in het grote 
publiek nog veel te weinig bewust is Gebrek aan bewustzijn dat het bepaalde 
instanties gemakkelijker maakt veel jongens — wij spreken met over de vedetten 
— te misbruiken 

Wij vinden het verheugend dat jonge joernalisten als Stan Lauryssens oog 
hebben voor dergelijke maatschappelijke aspekten en wIj denken dat hun kritisch 
en realistisch inzicht een betere waarborg is voor de toekomst van de sport en de 
sportbeoefenaars dan beaat gezwam over goden, supermensen, bovenmenselijke 
prestaties en andere nonsens meer 

Dat alles maakt dat wij « De Flandriens » een zeer lezenswaardig boek vinden, 
hoewel m onze ogen nog maar een schuchtere poging om door te dringen, met 
« achter de schei men van de wielersport » (a propos, bedacht de auteur deze 
ondertitel zelf ' ) , maar in de richting van het wezenlijke van de wielersport, d i de 
mens die er zijn brood wil mee verdienen 

Tot slot kan hier nog aan toegevoegd worden dat de uitgave goed verzorgd 
werd, dat er enkele goede foto s in voorkomen (hierbij denken wij niet aan het 
bloot achterwerk van Merckx), en dat vele citaten op zichzelf al stof zouden kunnen 
leveren voor een ander boek 

WIELRENNEN 
# Lucien Acou is niet alleen ae schoonvader 
van Eddy Merckx hij is ook de ex-coach van 
de Belgische nationale ploegen van amateur 
wielrenners Verleden jaar werd hij na enig 
stoelengeroefel m en rond de BWB aan de 
dijk gemaneuvreerd Wij lezen nu dat hij 
vanuit Mexiko verzocht werd de leiding op 
zich te nemen van de Mexikaanse vedetten-
in-spe HIJ kon op dat voorstel met ingaan, zo 
lezen wij verder, omdat Mexiko nogal ver 
uit de buurt ligt Hij deed echter een tegen
voorstel Waarom die Mexikaanse jongens 
met naar België laten komen, om hier de 
stiel te komen leren aan de bron zelf ' En 
naar het schijnt vinden de Mexikanen dat 
een prima idee Zij zullen een bende jonge 
koereurs voor een tijdje naar hier zenden, en 
ZIJ hebben Acou gevraagd om dan hier zo 
wat te schoolmeesteren Of hij het zal doen, 
weten wij met Wel dat men m Mexiko over 
heel veel geld moet beschikken, om zich 
dat allemaal te kunnen permitteren voor 
wat velostamperij. 

# Het cyclocross-bedrijf draait op volle toe
ren Net als verleden jaar steekt Berten van 
Damme met kop en schouders boven zijn 
tegenstrevers uit Wij hebben met de moeite 
gedaan het te gaan uitpluizen, maar wij den
ken dat « de leeuw van Laarne » zowat alle 
wedstrijden gewonnen heeft waaraan hij 
heeft deelgenomen zowel in binnen- als bui
tenland Er wordt nu alweer gedacht aan het 
wereldkampioenschap Dat heeft Berten tot 
dusver met kunnen winnen Zelfs verleden 
Jaar werd hij geklopt door Ene de Vlaeminck, 
die er heel het voorafgaande seizoen niks 
had van terecht gebracht Dit jaar zal Enk er 
niet bij zijn Het kan dus bijna met anders of 
Berten moet het deze keer keer halen Ten
zij Roger de Vlaeminck, de brder van Enk, 
voor de verrassing zou zorgen Die wil name
lijk deelnemen aan hei wereldkampioen
schap, en de titel « in de familie houden » 
En hij wds al eens wereldkampioen, zij het 
bij de amateurs 

9 Patrick Sercu is met zes kilo velo naar 
Mexiko gereisd om daar een paar rekords te 
gaan verbeteren Hip hij is er inderdaad m 
geslaagd de halve kilometer en de ganse 
kilometer in minder tijd af te leggen dan 
iemand ooit voor hem deed Op het ogenblik 
dat WIJ deze regeltjes vlijtig neerpenden zag 
het er echter naar uit dat deze rekords met 

zouden erkend worden Misschien is die zaak 
ondertussen wel in het reine getrokken En 
de reden om die rekords met te erkennen was 
dat de tijd opgenomen werd met gewone 
chronometers terwijl er een reglement 
schijnt te bestaan dat dit moet gebeuren met 
elektronische Al bij al een tamelijk dwaze 
aftaire Zo n verplaatsing doen en zich moe 
maken voor mets Ofwel is dat reglementje 
nogal aan de willekeurige kant, ofwel heeft 
de omgeving van Sercu vergeten inlichtin
gen in te winnen Het lijkt ons allebei nogal 
komisch Patrick wellicht met 

# Men herinnert zich dat de mensen van 
Bornem er bijna vier miljoen frank voor over
hadden om in 1974 het kampioenschap van 
België wielrennen op de weg voor beroeps
renners te mogen orgamzeren Op voorwaar
de natuurlijk dat een of andere kommissie 
van de wielrijdersbond zich kan akkoord 
verklaren met het voorgestelde parkoers Die 
kommissie is nu verleden week met een 
serieus gezicht gaan kijken naar Bornem — 
ook om « in 't passant » een druppel te drin
ken, hoorden wij — en naar de omloop van 
een goeie dertien kilometer met ongeveer 
2 kilometer kasseien Over de uitspraak heb
ben WIJ nog mets vernomen, en wij hebben 
er ook met naar geïnformeerd omdat wij zo 
vnj zijn te veronderstellen dat de BWB de 
4 miljoen en de omloop met zal afwijzen 

BILJART 
# Raymond Ceulemans moet voor zijn nva-
len — voor zover dit woord bestaat m de 
biljartsport — een verschrikking zijn Al 
jaren en jaren staat hij ongenaakbaar aan de 
top zonder ooit een noemenswaardige ver
zwakking te kennen Zopas werd hi| te Me-
chelen nog kampioen van België kader 47/1 
Het IS zogezegd zijn specialiteit met maar 
niemand kon hem kloppen Die man moet 
met alleen over een ongeëvenaarde tech
niek beschikken — dat is ook het geval voor 
anderen — hij moet bovendien kunnen bogen 
op een ijzersterke gezondheid en meer dan 
stalen zenuwen Wie ook maar iets van de 
biljartsport afweet, weet dat het de zenu
wen zijn, die in topkompetities het sterkst 
op de proef worden gesteld En hoeveel ta
lentrijke jongeren ook komen opdagen, er is 
nog mets dat laat voorzien dat de aflossing 
aan de top voor morgen zal zijn Van een 
kampioen gesproken 

het 

valt 

nog 

voor ! 
Jewel het valt nog 
wel eens voor ' Deze 
Waalse brandweerman 
haalde (In zijn vrije 
tijd, natuurlijk) een 
snoek van 4 kg 450 bo
ven uit de Oude Sam-
ber De spuitgdst was 
blijkbaar in een goede 
dag (een slechte voor 
de vissen ') want zijn 
wonderbare visvangst 
leverde hem (slechts) 
vier vissen op Samen 
9 kg 700 ' 

Bij Succes Kleding MEYERS isQkl^édjes kopen 
al direkt een Feestje 

Mx4/iVfiiv'i'fA//y„Z'/^ A 

...want vanaf heden tot 31 -12 -73 krijgt u bij aankoop 
van een kleedje zomaar 100 F CADEAU 

...en nadien kri jgt u nog 
1 0 % korting op alle kleedjes onder de 1000 F en 
2 0 % korting op alle kleedjes boven de 2000 F 

...en om het feestje rond te maken krijgt u nog een lekkere 
kop koffie of thee ! zomaar ! 

W E HEBBEN VOOR DE F E E S T D A G E N R U I M 1 0 0 0 KLEEDJES 
IN VOORRAAD IN ALLE DENKBARE MATEN... 

UW KEUS IS ER ZEKER BIJ ! 
BON TER WAARDE VAN 100 FR. 

+ 1 0 % kort ing bij aankoop van een kleedje beneden de 1000 F 

+ 2 0 % kort ing bij aankoop van een kleedje boven de 1000 F 

N A A M 

STRAAT Nr. 

PLAATS Postnr 

BON VOOR GRATIS 

na aankoop van een dameskleedje 

1 KOP KOFFIE OF THEE IN DE BAR 

Geldig tot 31 december 1973 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GRaTÈ MQDESPECIALIST 
A. DE LANÖLË^TRAAT 4 - f a 264Ö NI EL 

OPEN •ALIE WERKDAGENV>fAN 9 TOT 20 UUR • ZATERDAG O' TDAGEN GESLOTEN 

/ 

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

te Antwerpen op dinsdag 18 december om 20 u. stipt 
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.) 
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 m 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 
omliisting door de • Vaganten ». 

Alle afdelingsvaandels verzamelen te kwart 
voor acht, achter in de meetmgzaal 

Kaderleden en afdelingsbestuursleden, me
de aan u nog alle krachten in te zetten, tot 
het wellukken van deze meeting. Tot dinsdaq 
FUSIES VAN GEMEENTEN 

Een samenvatting van de uiteenzetting over 
dit onderwerp gehouden door volksvert. An
dre De Beul is te bekomen bij VVM voorzit
ter Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 te 
2200 Borgerhout tel 36 59 67. 
SENATOR BERGERS 

Arr. bestuur en VVM Antwerpen bieden 
hun oprechte gelukwensen aan Gerard Ber
gers bij zijn eedafleggen m de Senaat en het 
opnemen van dit mandaat We kennen Gerard 
als een aktieve werker en militant van dag 
tot dag Moge uw inzet Gerard, en het uit
oefenen van uw mandaat, een verdere stap 
betekenen naar een gehele ontvoogding van 
ons volk. 

We danken langs deze weg ook dr Roo-
sens voor zijn trouw en veelvuldig dienstbe
toon en zijn medewerking in « minder ge
lukkige » jaren ' 

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 elke maandag op ons sekre-
tariaat, Wetstr 12 aantreft tussen 16 en 20 
u Tel 36 84 65 Het sekretanaat 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 met mocht kennen raadpleeg het 
sekretanaat 

BOECHOUT-VREMDE 
LEDENWERVING 

De hernieuwing van de lidmaatschappen is 

afgewerkt Een eerste lijst der nieuwe leden 
IS klaar Maak er ook eens een biJ ' Of een 
abonnement op « Wij » i 
SEKRETARIAAT 

Zal in de toekomst worden waargenomen 
door Ward Bellekens, Heuvelstr. 78 te Boe 
chout, tel 55 33 63. 

BORGERHOUT 
VU-MEETING 

Afdeling Borgerhout roept alle leden, «Wij»-
lezers en simpatisanten op, om massaal deel 
te nemen aan de prov VU-meeting te Ant
werpen op dinsdag 18 december te 20 u 
stipt in de Handelsbeurs (aan de Meir) Ver
dere berichtgeving hieromtrent . zie hierbo
ven bij arr mededeling 
OVERLIJDEN 

Eens te meer is onze afdeling in rouw 
Voor enkele dagen overleed op 66-jarige 
ouderdom Gerard Verbeelen, broer van sche
pen Bert Verbeelen We bieden de families 
Verbeelen en Vogels onze oprechte deelne
ming aan. 
HERSTEL 

Een spoedig hei stel adn de heer Frans 
Dexters, Lode Van Berckenlaan 180 Mogen 
we een trouw lid en slmpatisant spoedig in 
ons midden ontmoeten. 
HUWELIJK 

Oprechte gelukwensen aan Mia Verbeelen 
en Michel Lafaille die op 8 dezer in het huwe
lijk zijn getreden We wensen dat hun bootje 
met zon, voorspoed en geluk een lange le-
venszee moge bevaren Tevens onze felicita
ties aan beide ouders. 
VUJO-WANDELKLUB 

Geen problemen meer met autoloze zonda
gen Maar ook met auto volle zondagen is 
wandelen gezond Een pittig Vujo-initiatief. 
Neem kontakt met René Van Vlerken, Lucht-
vaartstr 55 
PROVINCIALE MEETING 

Deze maand geen ledenvergadering We 
sporen u graag aan de prov. meeting op 18 
december in de Handelsbeurs bij te wonen 
ARMAND PREUD HOMME-AVOND 

Het dr Borms Dokumentatie- en Aktiecen-
trum nodigt ons uit op een dia-sono-rama-
avond bij Armand Preud'homme op vrijdag 21 
december as te 20 u m de zaal Trefpunt 
Turnhoutsebaan 28 De heer René Herman 
verzorgt er een twee uur lang klank- en licht-
spel De gevierde toondichter zal zelf deze 
avond bijwonen Welkom i 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Al onze mandatarissen staan steeds ter 
uwer beschikking 

Peer Van Nuffelen, gemeenteraadslid Cor 
luylei 24 tel 21 60 33 

Staf Kiebooms, voorz KOO, L Hendrickx-
lei 20, tel 21 61 98 

Jef Demi, lid KOO, Jan Bosstraat 4, tel 
21 01 91. 

Frans Van Looveren, lid KOO, Akkerdonk-
straat 11, tel 21 48 21 
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 m 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 Wij reke 

nen 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 
Pint voor de vaders. 
BAL 

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

Oo 18 december wil Broechem aanwezig 
zijn op de prov meeting te Antwerpen Wie 
gaat er mee ? Laten we samen gaan en af
spreken I 

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 sekretanaat. Jozef De Cos-
terstr 38 en Vlaams-nationaal centrum, Steyn 
str 85 
DIENSTBETOON 

Onze mandatanssen Clem De Ranter 
Steynstr 85 (let op het nieuwe nummer) tel 
27 72 78 en Fonne Cnck, Broydenborglaan 19, 
tel 27 82 11 staan voor alle informatie tot uw 
dienst. 

DEURNE 

KINDERKERSTFEEST 
Een groot kinderfeest wordt ingericht op 

zondag 23 december De hoofdbrok van dit 
feest IS een voorstelling van . Pats -poppen
spel Aanvang 14 u 30 Na de voorstelling 
chokolademelk en koeken Aan dit kinder
feest IS eveneens een kleurwedstrijd verbon
den, inschrijvingsgeld 20 fr Voor elk kind 
een verrassingspakketje De kleurwedstrijd-
formulieren worden eerstdaags bezorgd In 
schrijven bij Dedne, Erga de Waellaan 28 of 
in zaal . Trefpunt • (uiterlijk op 21 decem
ber). 

EINDEJAARSBAL 
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 met tijdig in te schrijven 
biJ : Hereygers Gustaaf, A Geenenlaan 14 
tel. 24 88 06 , Theys Eugeen, Lackborslei 30o' 
tel. 24 71 24 ; café Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, tel 24 08 40. Inkom (Uitgebreid koud buf 
fet inbegrepen) : 200 fr. 

A PREUD'HOMME-VIERING 
Op vrijdagavond 21 december viert het A 

Preudhomme komitee de 70e verjaardag van 
onze geliefde Vlamse toondichter Om 20 u 
start deze feestelijke gebeurtenis in onze 
feestzaal . Trefpunt • WIJ rekenen op uw 
aller aanwezigheid. 

KONTAKT AVOND 
De donderdagavond wordt de kontakt-

avond voor alle Vlaamse vrienden van Deur
ne Graag ontmoeten wIj dan al onze oude 
en nieuwe vnenden in hat drankhuls Tref
punt. 

KONTICH 
VU-BAL 

De VU-Kontich norfigt 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 zaai-
versiermg, een stemmige bodega, een vlotte 
bediening, een reuzetombola met een stel 
grandiose prijzen en het wordt een enme 
avond 
VU MEETING 

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

EDEGEM 

VWG 

Het kerstfeest van de Vlaamse gepensio
neerden gaat door op donderdag 20 decem
ber om 14 u m gemeenschapscentrum . Drie 
Eiken » Allen op post I 

FUSIE ' 

Op de vergadering van de Jongste afde-
lingsraad maakten wij . officieel . kennis 
met een afvaardiging van de afdeling Hove 
Zoals mischien geweten wordt een fusie Ede-
gem en Hove gepland Om ons met te laten 
verrassen door de traditionelen werd reeds 
een eerste kontakt genomen 

OUDEJAARSAVOND 
Wie eens een toffe oudejaarsavond wil 

beleven komt naar . Dne Eiken • Wie ook 
aan het feestmaal deelneemt schrijve in te
gen 150 fr vóór 28 december in ons gemeen
schapscentrum 

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. 

MERKSEM 
GELUKKIG NIEUWJAAR 1974 

WIJ willen bij de eersten zijn om aan al 
onze leden en simpatisanten een gelukkig 
nieuwjaar te wensen en een zalig en vredig 
kerstfeest Een beetje geluk, een goede ge
zondheid en dat de vrede bij ons blijve, van 
harte gewenst, aan onze vnenden en viian-
den 

GROTE VOLKSMEETING 
Ingericht door de Volksunie op dinsdag 18 

december te 20 u in de Handelsbeurs Meir 
Antwerpen Sprekers Frans Van der Eist en 
Hugo Schiltz Hier mag niemand ontbreken 
Onze tegenstrevers tellen de koppen Alle 
man op post, en we zullen er ziin I 
KERSTFEEST 

Leden die door omstandigheden geen in
schrijvingsformulier hebben ontvangen, kun
nen zich altijd aanbieden op het sekretanaat 
bij Fons Brat, Trammebandlei 11 Het kerst
feest gaat door op zondag 30 december te 
15 u en IS toegankelijk voor de kinderen en 
kleinkinderen van de VU leden van onze af
deling De kinderen moeten vergezeld zijn 
door ouders of grootouders en op voorhand 
ingeschreven zijn. 
GELUKWENSEN 

De afdeling Merksem wenst hartelijk geluk 
aan de goede vnend van onze afdeling de 
heer Gerard Bergers, bIJ zijn aanstelling' tot 
senator. Aan de aftredende senator dr Roo-
sens wensen wij nog vele Jaren van welver
diende rust En wij vragen u, doktoor, om 
tussendoor nog eens naar Merksem te ko
men, want daar hebt gIJ vele vrienden. 
VUJO 

Vujo richt een amnesWeaktle fn op zaterdag 
22 december Rond de kerstdagen moet dat 
tot da harten der mensen spreken Bijeen 
komst In het Vlaams Huls TiJI, Bredabaan 298 
te 14 u Wij rekenen op uw aller medewerking 
en WIJ verwachten ook andere Vujo-afdelin-
gen. 
HUTSEPOT FUIF 

Ingericht door de Vujo-Merksem op 26 ia-
nuari 1974 Wij hebben In den Tijl een grote 
ketel lekkere hutsepot. waaraan ieder zijn 
buikje kan vol eten voor de prijs van 30 fr 
De ketel moet leeg om onze kas van de Vujo 
te spijzen Hou 26 januari vrij. ge zult er geen 
spijt van hebben. Het zal voorzeker een toffe 
avond worden I 

MORTSEL 
LIDKAARTEN 1974 

Het Mortsels afdelingsbestuur en de wijk-
leiders danken alle Mortselse VU-leden voor 
hun bijdrage en het zeer vlotte verloop dat 
deze • lldgeldenhernieuwing 1974 . ken
merkt Ook verheugen wIJ ons nu reeds tien
tallen nieuwe leden voor 1974 te mogen wel
kom heten, bekroning van de eerste faze van 
onze ledenslag 1974 
KONTAKTADRES 

Wenst u Inlichtingen omtrent onze VU-wer-

n 
king of hebt u wel eens een moetlijkheltf 
waarbij wij u misschien wel kunnen helpen I 
Zowel het afdelingssekretariaat, Emiel Croes 
Steenakker 90, Mortsel, tel 49 12 20 als het 
VU-arr sekretanaat, Wim Claessens, Pastoor 
Deensstr 19, Mortsel, tel. 55 39 09, staan 
steeds tot uw dienst. 
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). 

NIIEL 
OPROEP 

Op 18 december te 20 u wonen al onze le
den en simpatisanten de provinciale ^u-mee-
ting bij in het Beursgebouw aaan de Meir te 
Antwerpen 
KERSTFEEST 

Op 23 december te 18 v verwachten we 
onze jongeren op het sekretanaat, Antwerp-
sestr 186 Er wordt gezorgd voor een fijn 
feestmaal en een gezellige Vujo-sfeer Deel
name in de kosten 80 fr Schrijf vlug in bIJ 
Joost Vandendnessche, Dorpstr. 48 Allen 
daarheen 
UITBOUW 

Ook in de Rupeistreek wordt het Vujo-zaad 
gestrooid We plannen een uitbreiding van 
onze afdeling naar Schelle en Hemiksem, om 
daar later een eigen kern op te nchten 
UITSTAPPEN 

Hiervoor werden reeds voorstellen uitge
werkt en op papier gezet Op het programma 
staan zowel kulturele (musea) als folklons-
tische (Poesjenellekelder) als uitstappen 
naar de natuur Heb je voorstellen ' Kom er
mee boven i Voor inlichtingen wend je tot 
Joost Vandendnessche, Dorpstr 48, Niel 
DIENSTBETOON 

Niet alleen mensen, die ergens anders 
aangesloten zijn, zijn welkom op ons sekre
tanaat Onze eigen leden en simpatisanten 
laten gerust hun administratieve moeilijkhe
den oplossen door Guidi Michiels, Frans De 
Meulemeester en Jos De Koek Elke vrijdag
avond van 20 u af m het sekretariaat, Ant-
werpsestr 186, Niel. 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen terecht op 
het sekretariaat, Antwerpsestr 185, waar Gul-
do Michiels, Frans De Meulemeester en Jos 
De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag 
vanaf 20 u. 

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

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel 17 97 98 

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

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

Verantw uitgever Mr Fr Van
der Eist Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

sociaal dienstbetoon 
ANTWERPEN 

Maandag 17 december • volksvert A De Beul en sen H 
De Bruyne. 

Lok. : VU-sekretanaat (Stad) Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 
36.84.65, van 16 tot 20 u. 

WIJNEGEM : 

Maandag 17 december : sen. H. De Bri'yne. 
Lok. • « Vleminckhof ». Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 
tot 20 u. 

MERKSEM : 

Donderdag 20 december : volksvert. dr H. Goemans. 
Lok. : . 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., cafe Bacchus 
HEKELGEM : dinsdag 18 dec , 20 u., ten huize van A De 
Schrijver, Brusselbaan 89 

ST-GENESIUS-RODE : dmsdag om 21 u., cafe De Dragon-
der, met Lieve De Wu. 

Appel, met Mon Schepens. 

VILVOORDE : maandag 17 dec. 21 u., café De Gouden 
Voorn 

OP AFSPRAAK : De Klepperbaan 5, 1881 Brussegem tel. 
59.54.55. 
BOB MAES, senator : 

KRAAINEM : dinsdag 18 dec, 19 tot 20 u., ten huize van 
gemeenteraadslid Boutmans, Oudstrijderslaan 4. 
ringen. 

ZAVENTEM : dinsdag 18 dec, 20 u. 30 tot 21 u. 30, Park
laan 14. 

Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
EUGENE DE FACQ, 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 : 
JAN DE BERLANGEER, 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 158, tel. 28.34.80. 
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. 

10 u., Vlaams Huis, ijzerlaan. 

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

12 u.. Lusthof de Spele. 
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 Scottishlaan 7 
MIDDELKERKE : 10 u., . Were di », de Smet de Nayerlaan 
ROKSEM : 11 u., bij schepen L. Vierstraete 
BREDENE : 13 u. 30, bij K. Haeck, Driftweg 59. 
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkestr. 
DE HAAN : 13 u.. . Georgy's Club », Kon plein. 
TE OOSTENDE : 

Na telefonische afspraak, nr 059/79548 Van iseghemlaan 3 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Arr) 

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

SENATOR J. HARDY 
Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en elke zondag van 9 tot 12 u 
ian huis : Nieuwe Baan 2 Alt-Hoeselt tel 02 32353 
SENATOR G. SLEGERS 
Elke tweede zaterdag van de maand : 
MAASEIK • café De Posthoorn, Bosstr 3, 10 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 : 
BREE : café Cambrinus, Kioosterstr. 8. van 15 tot 15 u 30 
tel 011/65809. 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 
16 u. 30, tel. 011 /58466. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr 14, van 10 u 30 
tot 11 u. 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. RASKIN 
Elke eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorissen. Blaarmoienstr 13, 13 tot 
13 u 30, tel. 012/31092 
tl?."oi2°/42128.'"' ^" * " " ' " " ' ^'^^'^ '• ' " * °* ' " "• 3°' 

HOESELT : café ABC. Tongersebaan 3, 15 tot 15 u 30 
tel 011/19233 
ledere eerste zaterdag van de maand : 

fif°0^l'Ï/67175^ Atlanta, Rijksweg 154. 9 u. 30 tot 10 u.. 

tel 611/61408 

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/ 
56590. 

nfffloo-'', ' ' •'^" '' '^^' Collegelaan 5 13 tot 13 u. 30, tel. 
011/30244 
fV ' ^ i " ^ " ! ^ ^ " ^? ' - " - ' - ^ = ''*' E- Adriaens. Lindstr. 13. 14 
tot 14 u 30, tel 011/43620 
^^01V4O8I7" ' "• ° ® " " ® " ^ ' °°'P^*' ^5. 15 tot 15 u. 30, 

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 . •• w i 
ledere maandag • 

^ l l / I S ^ f ' ^ '•*" '^=*'- -̂ Eigenbilzen, 16 tot 19 u.. tel. 

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 ^ 

;!̂ r n^f'i^lil^f'•i^^' ••• Smeetslaan 54, Maasmechelen. 
tel 011 67269 ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis 
!?ro^* ,^ HOLLEBEKE, Kieienstr 48, Tongeren Tel. 012/ 
32o24 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 

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. tei. 011/66372. ledere 
dinsdag van 17 tot 19 u. 
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VORST-KEMPEN 
5-JARIG BESTAAN 

Onze afdeling v ier t di t jaar haar 5-)arig 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. 

WILRIJK 
VUILVERWIJDERING 

Tijdens een gesloten kommissievergaderinn 
werden én het ontwerp-statuut voor de op
r icht ing van een Interkommunale voor Vuil-
verwi jder ing en Sl ibverwerking én ontwerp
overeenkomst met een terzake bevoegd stu
diebureau besproken. Iedereen was het uiter
aard eens dat de nog op te r ichten centrale 
doeltreffend zal moeten werken en dat de 
werkingskosten en de zeggenschap gelijke
li jk dienen verdeeld te worden. Toen Hugo 
Jacobs echter vroeg waarom het off icieel een 
Interkommunale voor Vui lverwi jder ing en niet 
voor Huisvui lverwerking zou worden, ant
woordde de schepen « dat anders het opzet 
nodeloos beperkt zou worden ». M.a.w. wat 
er In die verbrandingsinstal lat ie allemaal zal 
terechtkomen bl i j f t nog een open vraag. Men 
zal zich op het gemeentehuis echter goed 
moeten realiseren dat de bewoners, van het 
Wi l r i jkse Neerland zo onderhand de buik vol 
hebben van allerhande hinderl i jke bedri jven, 
gaande van de reuk van de vroegere Nova-
pan, over die van de gebrande Munar-nootjes 
to t de lawaaihinder veroorzaakt door het nog 
steeds uitbreidende At las Copco. 

WOMMELGEM 
AUTOLOZE DINSDAG ? 

Na het daveren kongres te Oostende, waar 
de Volksunie zich als een realistische parti j 
manifesteerde, kri jgt u de kans om nu dichter 
bij « huis » mee te helpen een andere mani
festat ie van onze parti j tot een « t ref fer » te 
maken. Onze provinciale Volksunie-meeting 
op 18 december te 20 u. in het Beursgebouw 
aan de Meir te Antwerpen moet een volledig 
sukses worden. Geen stoel mag die avond 
onbezet bl i jven. Sprekers : algemeen voor
zi t ter Van der Eist en voorzit ter part i jbestuur 
Hugo Schiltz. Muzikale oml i js t ing : de Va
ganten. 
MAATSCHAPPELIJ ASSISTENT(E) 

Er werd besloten een maatschappelijk as-
sistent(e) in vast verband te benoemen. Be
langstellenden kunnen inl ichtingen bekomen 
bij de heer A. De Schutter, voorzit ter KOO, 
Lt. K. Caluwaertstr. 14 te Wommelgem, te l . 
53.64.80. 

DIENSTBETOON SEN. W. JORISSEN 
3e MAANDAG VAN DE MAAND 

Vorselaar : café « Bierhuis ». Dorp, van 
18 tot 19 u. 

Herentals : restaurant « De Zalm -, Grote 
Markt , van 19 tot 20 u. 

Nijlen : lokaal « Lier », Kerkplein, van 20 
to t 21 u. 

Berlaar : bij Walter Luyten, Liersestwg 140, 
van 21 to t 21 u. 30. 

Duffel : bij Waqemans, Rietlei 3. van 21 u. 
30 tot 22 u. 30. 

Mechelen : na telefonische afspraak, Loui-
sastr. 31, te l . 015/435.96. 

KONINGSHOOIKT 
TOMBOLA INGANGSKAARTEN 
1775 : grote ijskast. 
1952 : i jskast 140 1. 
1925 : twee mist lampen. 
Af te halen bij Jos Goris, Mechelbaan 19, 
te l . 82.13.16. 

BRABANT 

BUIZINGEN 
PENSENKERMIS 

Iedereen wordt vriendeli jk uitgenodigd op 
onze jaarl i jkse pensenkermis In de Don Bosco-
kelder, Alsembergsestwg op heden zaterdag 
14 en morgen zondag 15 december. 

Opge le t : autoloze zondag of niet, er wordt 
's zaterdags pas van 18 u. af opgediend en 
niet om 14 u. zoals eerst verkeerdeli jk werd 
gemeld. 

DILBEEK 

LEDENWERVING EN « WIJ -ABONNEMENTEN 
Deze maand bieden we de lidmaatschaps-

kaarten '74 aan. Zo is het bestuur t i jdig klaar 
om een propaganda- en wervingsakt ie te star
ten. In januari '74 moet de VU haar intrede 
doen in het schepenkollege. Zo zullen we 
Dilbeek beter kunnen meebesturen en vlur; 
ger de suggesties en wensen van onze leden 
en simpatisanten kunnen onderzoeken en 
tegemoet komen. 

Abonnees op • Wij » die nog niet ver
nieuwden worden vriendel i jk verzocht 350 fr. 
te storten op PC 1711.39 van « Wij-Vlaams
nationaal » te 1000 Brussel. 

GRIMBERGEN 

TOMBOLA 
Volgende overbli jvende winnende nummers 

van het VU-bal van 24 november kunnen afge
haald worden bij dhr Benoni Verhoeven. 
Spaanselinde 110, bij voorkeur na 17 u. De 
nummers zijn : 129 - 139 - 189 - 208 - 215 
246 - 288 - 304 - 331 - 342 - 349 - 369 - 444 
447 - 449 en de hoofdpri js : 1050. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS - NIEUWENRODE 

RAMSDONK 
B A . 
Het jaarli jks bal gaat door heden zaterdag 15 
december in de feestzaal Flandria, Molenstr. 
te Nieuwenrode. Orkest Smack met de zan
geres Tiny Bell. Toegangsprijs : 50 fr. ' i n 
vang : 20 u. 30. 

L IJVEN (A r rJ 

KALENDER 
17 december : Arr. bestuur. 
18 december ; Kant. vergadering, Leuven-

VU arr. LEUVEN 

20 JAAR VOLKSUNIE 

JUBILEUMDANSFEEST 
ZATERDAG M JANUARI om 20 u. 30 

SALONS GEORGES Hogeschoolplein Leuven 

met THE LORDS en gast GIEDON 

Toegang 60 fr. Voorverkoop 50 fr. 

Noord. 
21 december : Arr. raad, Lubbeek. 
21 december : Volksvergadering, kanton 
Glabbeek. 

7 januari : Arr. bestuur. 
12 januari : Arr . bal. 
19 januari : Bal, afd. Oud-Heverlee. 
21 Januari : Arr . bestuur. 
25 januari : Arr . raad, Leuven. 

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, koff ie, bier 
enz. Gratis voor alle gepensioneerden, maar 
iedereen is welkom en betaalt dan 50 fr. als 
steun en deelname in de onkosten. Inschrij
ven bij A. Van Hoof, Overwinningsstr. 24, 
Kessel-Lo, te l . 016/270.14. 

LIEDEKERKE 

FEEST 

Voor al onze gepensioneerden ' w o r d t op 
zaterdag 5 januari 1974 een feestnamiddag 
georganiseerd in zaal Golden Ray, Meersstr . 
Wi l lem De Meyer zal er ook zijn ! Uitnodi
gingen volgen nog. 

OVERUSE 

ZITDAGEN VLAAMSE ZIEKENKAS 

Volgende zitdagen hebben plaats: Cenrtum: 
dinsdag 11 in café van het Gemeentehuis, 
19 u. 30 to t 20 u. 30 ; Maleizen : zaterdag 8 
en 29. Langeweg 32, 10 tot 12 , Eizer : zater
dag 29 in café op de Grens (Desees), 20 to t 
21 u. 

PEUTIE 

BAL 

Een warme oproep voor het eerste Volks
uniebal dat plaats gri jpt op zaterdag 19 janua
ri in de zaal Monty. Orkest : Bert Minten. 
Deuren : 20 u. 30. 

STEENOKKERZEEL-PERK 

DIENSTBETOON 

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

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

ZAVENTEM-NOSSEGEM 

AMNESTIE-AVOND 

Vrijdag 21 december te 20 u. in het St.-
Jozefscentrum, Vilvoordelaan : bezinnings-
avond voor amnestie. Sprekers : Lode De 
Lentdecker, journal ist en Bob Maes, senator. 
In deze kerstst i jd moet deze avond tot een 
sukses uitgroeien. Inkom gratis. 

OOST-
VLAANDEREN 

AALST (Arr.) 

DOSFELINSTITUUT 

In het kader van de reeks « Gemeentebe
leid » staat nog een les-avond op het pro
gramma : 

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

Kosten : 25 fr. per les, koff ie en syllabus 
inbegrepen. Zo mogelijk vooraf inschri jven 
bij Staf Scheerlinck, Bertstr. 1 b, Nederhas-
salt . 
KOLPORTAGE 

Wi j kolporteren vandaag zaterdag 16 de
cember te Zottegem. Samenkomst op de 
Grote Markt te 14 u. 

EREMBODEGEM-CENTRUM 

LEDENFEEST 

De ledenbijeenkomst op vri jdag 12 decem
ber j l . zal voor de aanwezigen beslist een 
meevaller geworden zijn. Het programma was 
goed gevuld sn sr was voor elk wat wi ls . De 
avond werd ingezet met de vertoning van de 

dia-reeks « De Denderroute » van Renaat 
Meert en Wil ly Cobbaut. Nadien hield volks
vert. Van Leemputten zijn toespraak. Toen 
was het de beurt aan de eigen mensen : de 
raadsleden D'Hondt en Ar i js ; Arnold Samson, 
lid van het gemeentel i jk feestkomitee ; Jos 
Verdoodt, met enkele humorist ische stukjes. 
De avond werd besloten met de onvergetel i j
ke Jef Michiels uit Terjoden. 

GENT.EEKLO (Arr) 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretariaat: Keizer Karelstr. 80, 9000 Gent, 
te l . 09/23.52.27 : dageli jks van 9 tot 12 u- 30 
en van 14 to t 16 u. ; vr i jdag to t 19 u. : zater
dag to t 12 u. 

Merelbeke : Hundelgemsestwg 359, te l . 
09/30.79.09, dinsdag van 14 to t 15 u. 

Wetteren : De Klokke, Kon. Astr idlaan 37, 
te l . 09/69.28.81, woensdag van 14 to t 15 u. 

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

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

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

Voorzien te Deinze, Drongen, Mariakerke 
en Wondelgem. 

GENT 

OUDEJAARSAVOONDBAL 

Jagerskapel Gent vzw en Vlaams Huis Roe
land nodigen alle vrienden en simpatisanten 
uit op hun tradit ioneel oudejaarsavondbal op 
31 december te 21 u. in Vlaams Huis . Roe
land . , Korte Kruisstr. 3 te Gent. Inkompri js • 
50 fr. Orkest « The Bats met Roy Andy . . 
FINANCIËLE OPROEP 

Het v isfest i jn en het St-Niklaasfeest is 
voor de kas een zware f inanciële aderlating 
geweest. De leden en simpatisanten worden 
verzocht een vr i jwi l l ige bijdrage te laten ge
worden op rek. nr 440-0673221-97 bij de Kre
dietbank, Kouter, Gent (PR 235.62). Of per
soonli jk bi j de penningmeester : Ward De 
Schrijver, Twaalfkameren 80, Gent, tel 
25.31.62. 

NIEUW WIJKKOMITEE GENT-CENTRUM EN 
GENT-ZUID 

Ook de andere delen van de stad organise
ren zich : op 19 december vergadert het ko-
mitee van Gent-Zuid, op 22 januari dat van 
Gent-Centrum. Nieuws en samenstel l ing vol
gen. Inl ichtingen bij Roeland Raes, Rijsen-
bergstr. 38, Gent (voor Gent-Zuid) en Guido 
Dekeyzer, Oude Houlei 6, Gent (voor Gent-
Centrum). 
WIJ-VROUWEN 

Zondag 9 december ging in zaal « Roe
land » een zeer geslaagd Sinterklaasfeest 
door ; 120 kleintjes beleefden enorme pret 
met de poppenkast en gingen met een prach
t ig geschenk naar huis. We danken hier zeer 
hartel i jk het VNJ voor de onvervangbare me
dewerking, met in het bijzonder leidster Nien 
Mercelot , en ook mej. Liesbet Van Campen-
hout, die jammer genoeg door ziekte afwezig 
bleef. Wi j maken er gebruik van om haar 
langs deze weg de beste wensen voor her
stel toe te vifensen. Het haast voltal l ige be
stuur van VU-Gent, het volledige wi jkkomitee 
Muide en leden van wi jkkomitee Brugse 
Poort, alsmede onvermoeibare Frans Baert 
leefden met de jongsten mee ! 

HERDERSEM 
BAL 

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

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

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

KOO-lid Gery De Wit te : iedere zaterdag 
van 11 tot 12 u. bij hem thuis, Zandakkerlaan 
12. of na afspraak te l . 30.65 76 

MOORSFL 
KERSTFEEST . 

Het kerstfeest van de afdeling heeft plaats 
op zaterdag 29 december te 15 u. in de zaal 
Breugel (ingang opzij). Op het programma : 
koff ie, koeken, geschenken voor de kinderen, 
toespraak door bestuurslid Piet Heymans. 
een tombola voor de leden en de dia-reeks 
o De Denderroute » van Renaat Meert en 
Wil ly Cobbaut. 

NEVELE-LANDEGEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zondag 9 december : zitdag van volksvert 
Fr. Baert ten huize van G. Schaeck. Vossela 
.'estr. 16, Landegem. 

ST-GILLES-WAAS 

BAL 

Voorziter Karel Cammaert nodigt zijn 
Vlaamse vrienden uit voor het jaarl i jks bal 
der Vlamingen van de plaatseli jke afdeling 
van de Amedee Verbruggenkring heden zater
dag in de zaal « De Gouden Leeuw •• te 20 
u. 30. Orkest : Georgia Brown uit Bornem. De 
zaal bevindt zich voor de kerk van de ge
meente. Ruime parking. 

ZITDAG 

Tevens melden wi j dat sen. M. Coppieters 
zitt ing houdt op 18 december vanaf 19 u. in 
het lokaal « De Fortuin », hoek Kerkstr.-Pomp-
str. 

STNIKLAAS 

6de NACHT VAN EUROPA 

Het VU-bal in het Waasland. Zaterdag 2 
februari 1971 te 21 u. met Ingriani en de 
Romanos (in de grote zaal) en de Drive-in 
show (20 u., in de hall) met de mobiele dis-
koteek van « Het Vri je Waasland ». Toegangs-
kaarten bij alle bestuursleden en mandataris
sen of te l . arr. sekr (03)76.51.30, Verdurmen-
str. 6, St-Niklaas. 

VELZEKE 

BAL 

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

VRASENE 

BAL 

Zaterdag 22 december te 20 u. 15 geeft 
de Ammedee Verbruggenkring haar jaarli jks 
dansfeest in de Parochiekring, Kerkstr. Or
kest : Combo « Vidi Andrews » o.l.v. André 
Verst iggel. 

WELLE 

LEDENFEEST 

Tegen de 150 aanwezigen schaarden zich 
op zaterdag 1 december j l . rond een feeste
lijk gedekte tafel voor een werkel i jk geslaagd 
ledenfeest. Tussendoor was er ook de spreek
beurt van arr. bestuursl id Staf Scheerlinck en 
de dia-reeks « De Denderroute » van Renaat 
Meert en Wi l ly Cobbaut. Stemming was er 
werkel i jk genoeg en dat belooft veel posit iefs 
voor de werking van de afdeling in 1974. 

WEST-
VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

DAVERENDE INHULDIGING 

Verleden vri jdagnamiddag was de plaatse
li jke afdeling van het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden in feest. Pas gesticht in 
januari van di t jaar staat deze afdeling voor 
het ogenblik met 88 leden. Er was dan ook 
feest in de harten van onze mensen van de 
derde leeft i jd. Het prachtige vaandel, een 
gif t van de vzw Inspraak, werd, t i jdens een 
lekkere koff ietafel , overhandigd aan de plaat
seli jke voorzitter door de h. H. Van Rijsel, 
afgevaardigde van Inspraak. Een sterke af
vaardiging van het hoofdbestuur uit Antwer
pen, met aan hun hoofd de nat. voorz., de h. 
De Graeve, woonde de plechtigheid bi j . Ook 
een f l inke afvaardiging van de afdelingen 
van Oostende en Brugge met aan hun hoofd 
de onderscheidene voorzit ters de hh. Chris-
tiaens en Sintobin waren met hun vrienden 
van Blankenberqe komen meevieren. Na een 
inleidend woord van de voorzit ter legde de 
nat. voorzit ter de doeleinden van 't bestaan 
van het VVVG uiteen. Hij legde de nadruk op 
het fei t dat nog steeds vele van onze Vlaam
se mensen in hun belangen, op het gebied 
van pensioen, worden achteruit gesteld door 
de droevige nasleep van de onzalige repres
sie en dat moet geijverd worden om aan de
ze toestand een einde te stel len. De ruime 
gevulde zaal van het Hotel Leopold 11 daverde 
onder de toejuichingen van alle aanwezigen 
bij deze woorden. Öok de heer Jef Frijns, 
gemeenteraadsl id, beloofde aan de aanwezi
gen zijn volle toewi jd ing. Verder werd de 
aanwezigheid van de hh. Fr. Pyck, ere-burge-
mester en Raf Ponjaerd, p i . voorzit ter van de 
VU ten zeerste op prijs gesteld door alle 
aanwezigen. De feestnamiddag werd inge
zet met een lekker aperit ief, aangeboden door 
de VU-afdelinq en laat in de avond besloten 
nadat alle leden nog lang waren bli jven na-
kaarten over deze, voor hen zo belangrijke 
dag. 

Het weze een vingerwijzing voor alle 
Vlaamse vrienden van de derde leeft i jd om 
niet te dralen en zonder verwi j l aan te slui
ten bij het plaatseli jk VVVG. 

EERNEGEM 

VUJO -J -DANSANT 
Onze jongeren richten een elpen « T-Dan-

sant » in op zaterdag 22 december te 20 u. 
3 Oin zaal Riva-Venus. Diskobar « FRA » van 
Aartr i jke. 

ETTELGEM 

OVERLIJDEN 
Op 8 december werd alhier onder een enor

me volksdeelneming ons lid de heer Albert 
Vandenberghe ter aarde besteld. Overledene 
was vader van Jean-Pierre en Marie-José 
Vervaecke, onze fdel ingssekretaris. Aan al
le naastbestaanden onze meest innige deelne
ming. 

GISTELSNAASKERKE 

BODEDIENST WEST 
Voor onze stad wordt de bodedienst voor 

De West thans waargenomen door Annemie 
Zwaenepoel, P. Bortierlaan 27. Nieuwe leden 
kunnen zich ook bij haar wenden. 

HARELBEKE 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Iedereen is welkom, inlichtingen on In
schri jving bij R. Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, tel 701.61 

HOUTHULST 

DIENSTBETOON 

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

IZEGEM 

BREUGELAVOND 

Heden zaterdog 15 december richt Vujo-
Izegem een Breugelavond in. Inschrijvingen : 
100 fr. Plaats : Vlaams Huis. De verwachtin
gen liggen hoog. Welkom ! 

AKTIVITEITENKALENDER 

15 december : Breugelavond, Vujo. 
25 januari : lesvoordracht Dosfel insti tuut door 
Walter Luyten over « De Vlaamse beweging ». 
8 februari :ontmoetingsavond met VU en 

Vujo. 
22 februari : lesvoordracht Dosfel insti tuut 
door letterkundige Valere Depauw over « De 
Bretoenen ». 
22 maart : lesvoordracht Dosfel inst i tuut door 
Erik Vandewalle over • Frans Vlaanderen ». 
11 mei : jaarli jks VU-bal « Springti j ». 

KOEKELARE-LEKE 
I 

AFDELINGSBAL 

Hedenavovnd'gaat ons jaarli jks groot bal 
door in de zaal Terbassenweide. Orkest : 
Lamigos. Toegang : 50 fr. Iedereen welkom. 
Grote tombola. 

LEDENHERNIEUWING 

Deze weken zullen onze bestuursleden Kun 
toernee doen met de lidkaarten voor 1974. 
We hopen dat u ze goed zult ontvangen. Spe
ciaal doen we een oproep om het aantal leden 
in Leke uit te breiden, zodat daar een eigen 
afdeling kan tot stand komen. 

GEMEENTE BURCHT. 

Funktie van Klerk te begeven. 

Voorwaarden te bekomen op het 

gemeenteskretariaat. 

Kandidatuurstetling vóór 15.01.74. 

_ Vlamingen, 

l « * « l '^"^^ GRATIS ADVIES 
1 1^ Ë 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 tol 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

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 (03)3610.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

10 %vtV.U. leden 
KOSTUUMS-VESTONS - BROEKEN-PARDcbbUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenbouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.&3, 

Vrije 
verte?!enwoordiger 

Voor goed gevestigde f irma van 
vloerbedekking. 

VAST TAPIJT -
VOUWDEUREN 

WANDBEKLEDING 
- ZONNEBLINDEN 

Eventueel als bijverdienste. Goede kon
takten hebbend met partikulieren en/o f 
bouwondernemingen. Niet opzien te
gen avond- en zaterdagwerk. - Zeer 

hoge verdiensten. 

Schrijf onder letters RC/1 bureel blad. 



VMJ • rS-12-73 13 

l«>KSUDE 
WSNSTBETOON 

We vestigen er do aandacht op dat het 
dienstbetoon van Miei Vansteenl<lste op de 
1ste zaterdag doorgaat en wei om 9 u: In 
restaurant de Beurs, Veurne. Dus hiermee 
rijn alle misverstanden opgeruimd. 
FUSIES 

Ons bestuur was erbij op de l<ant. vergade
ring van 30 november. Onherroepelijk werd 
beslist : gemeenten voor mensen en niet 
voor polftiekers I 

KORTRIJK 
DIENSTBETOON 

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

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

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

Ten huize van R. Vandewatteyne, provin-
eieraadslld : elke woensdag vanaf 20 u. 

Ten huize van J. De Schaepmeester, ge
meenteraadslid : elke vrijdag vanaf 18 u. 
OUDEJAARSAVOND 

Wij vieren samen het Oudejaarsavondfeest 
In ons lokaal • 1302 » te Kortrijk. Inschrijven 
bij lokaalhouder Lucien. Deelname in de kos
ten : 300 fr. (kocktail, souper met wijn, dienst 
Inbegrepen). 

MIDDELKERKE-WILSKERKE 
KINDERFEEST 

Niet te vergeten dat onze afdeling, In sa
menwerking met de • Nelekring » een kinder-
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-VEURNE-DIKSMUIDE (arr.) 
DIENSTBETOON 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste houdt elke 
derde zaterdag voormiddag zitdag in het res-
taurant-café «De Beurs ». 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

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

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

Vandaag is het zaterdag : tegen maandag
avond 1 december verwachten wij van Ieder 

die dit leest een héél bijzondere inspanning 
voor het ziekenfonds De West. Indien elk ka-
derlid zijn plicht doet en, ware het slechts 
één lid zou maken, tijdens dit week-end, dan 
zijn we er I Op wat wachten sommigen dan ? 
ARR. RAAD 

Op verzoek van het partijbestuur wordt de 
arr. raad bijeengeroepen op een maandag, en 
wel 18 februari. De plaats wordt later be
kend gemaakt. Tijdens die vergadering willen 
de nieuwe voorzitter en sekretaris van 't par
tijbestuur (H. Schiltz en E. Raskin) komen 
kennismaken met ons arr. Houd van nu af 
aan die datum vrij a.u.b. 

OOSTENDE 
HALFWEG 

In de Noordzee ging vorige vrijdag een bij
zonder interessante vergadering door, waar 
onze VU-fraktie gekonfronteerd werd met de 
pers en de leden. Ofschoon de opkomst zich 
tot een 7Stal beperkte werd het een interes
sant debat. Ook de plaatselijke pers was aan
wezig en liet zich niet onbetuigd met het 
vragen stellen. 

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 Babylon, Westlaan 145 (202.08) : elke 
maandag van 17 tot 18 u. ; gemeenteraadsle
den Patriek Allewaert, Ooststr. 46 (214.73) ; 
Annie Pottle-Kindt, Kasteeldreef 2 (241.68) ; 
Victor Vangheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ; 
Pier Waileghem, 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. 

WERVIK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

Hij deed op zaterdag 1 december zijn jaar
lijkse ronde. Hij werd overal hartelijk verwel
komd en had heel wat helpers nodig om alle 
kleinen zo goed mogelijk te « bevoorraden ». 
De mensen die door hun financiële en andere 
steun dit mooie initiatief hielpen waar ma
ken danken wij zeer hartelijk. 
ABONNEMENTENSI^G 

Zoals ü kunt zien, heeft Wervik zijn verte
genwoordiger in de Top-20. Onze schatbe
waarder staat er op de 7de plaats. Proficiat. 
Wist u dat Sinterklaas ook zijn duit in het 
zakje deed ? Bij zijn rondgang wierf hij twee 
abonnementen. Als elk van ons één nieuwe 
abonnee bijbrengt, dan zal Wervik vele re-
kords breken. 
GEEN PLAATS MEER... 

om uw oud en ander papier te bergen ? 
Geef het aan de VU ! Een seintje aan een der 
bestuursleden en u wordt bevrijd van een 
last di« voor ons een steun betekent. 

KOM BIJ ONS ! 
Daar wij ter plaatse nog beter wensen te 

werken, vragen wij uw inzet. Vele handen ma
ken het werk lichter en daar waar nieuwe 
mensen bijkomen komen ook nieuwe ideën 
bij. Als u meent een of andere taak te kun
nen aanvaarden in het kader van de VU, 
laat dit dan weten aan een bestuurslid. 
ZIEKENFONDS - WEST-FLANDRIA » 

Volgende zitdag : zaterdag 22 december 
van 10 tot 11 u. bij Coudyzer Maurits, Magda-
lenastr. 75. Agevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108. 

WESTENDE 
GEBOORTE 

Bij onze vrienden Eddy en mevr. Clarysse 
werd het huwelijk verrijkt met een dochter
tje Pascale. Hartelijke gelukwensen. 

ZARREN-WERKEN 
VIK ANCIAUX 

Vrijdag 11 januari komt kamerlid Vik An-
ciaux in de zaal Riva. Allen op post I Uitno
digingen volgen. 

LIMBURG 

BREE 

KANTONNAAL BAL 
Op zaterdag 10 november ging ons jaar

lijks herfstbal door in zaal Brouwershuis te 
Opitter. Het werd zoals op de uitnodigingen 
was aangekondigd een knalavond. Niet minder 
dan 350 aanwezigen. En dit in een zaal met 
amper 250 zitplaatsen. Jaak Gabriels heette 
alle aanwezigen van harte welkom en dankte 
hen voor de steun die zij op die manier aan 
de VU-werking betonen. Laat op de avond 
hield sen. Siegers nog een korte maar kei
harde rede tegen het franskiljonisme in 
Vlaanderen dat o.m. te Mol en elders pro
beert te herleven dank zij de gewillige en 
dienstbare steun van de BSP. Volksvert. E. 
Raskin was verontschuldigd, maar kreeg een 
fors applaus van de zaal omwille van zijn 
verkiezing tot sekretaris van het partijbestuur. 
Ook sen. Joris Hardy was verontschuldigd. 
Onder de aanwezige mandatarissen vermel
den we nog : dr Jef Cornelissen, gemeente
raadslid Maaseik, schepen Bosmens en de 
raadsleden Jaak Dreezen en Bert Langens 
van Opitter. gem. raadslid Adriaan Custers 
van Bree en Lode Langenaeken van Haren. 
VU-afdelingen van Maaseik, Valmeer, Tonge
ren, Beringen waren goed vertegenwoordigd 
naast zovele anderen. i 

Aan alle bestuursleden van de afdelingen 
Bree, Bocholt, Gruitrode en Meeuwen van 
harte dank voor de medewerking. 

Zoals de uitbater zei was het het beste 
bal dat hij ooit gehad heeft en dat wil wat 
zeggen ! Tot zaterdag na Pasen voor ons len
tebal In Tongerlo. 

BESTUURSVERGADERING 
Donderdag 22 november II. vergaderde het 

plaatselijk bestuur ten huize van gemeente-
radaslid Jaak Dreezen In Tongerlo. Vooral de 
interne organisatie was aan de orde. Ook 
werd er gesproken over de plannen bij de ko
mende fusies van gemeenten. 

EIGENBILZEN 
LEDENFEEST 

Zaterdag 25 januari 1974 in de gemeente
lijke feestzaal. De leden worden vergast op 
een eetmaal en een strijdvolle toespraak. 

GELLIK 
VOLKSVERGADERING 

Op zaterdag 29 december om 20 u. zal in 
zaal . Geraerts », Houterstraat, een voor
lichtingsvergadering georganiseerd worden, 
met als sprekers : Frank Joris, gemeente
raadslid over . Plaatselijke politiek . en 
Evrard Raskin, volksvert., over « De VU in 
het offensief ». 

Alle leden en simpatisanten uit het kanton 
Bilzen zijn op hun post a.u.b. I 

GENK 
KOLPORTAGES 

Het bestuur van de afdeling Genk organi
seerde drie uitstekend geslaagde kolportages 
met het « Wij «-nummer over het kongres. 
Zaterdag 1 december onder leiding van G. 
Siegers te Zutendaal en onder leiding van J. 
Olaerts te Wiemesmeer. Zondag voormiddag 
kwam dan de Brat aan de beurt. Gezien het 
sukses en bovendien het aangenaam ver
loop ervan zullen eerstdaags andere gemeen
ten of wijken aan de beurt komen. 
BESTUURSVERGADERING 

Op maandag 17 december te 20 u. 30 in 
de " Majestic ». 

MAASEIK 
MOSSELSOUPER 

Onze mosselensouper, welke doorgmg bij 
mevr. Henkens te Aldeneik, genoot veel bij
val. Eten, bediening èn stemming waren van 
de bovenste plank. Het gezegde : de afwe
zigen hebben ongelijk is weer eens waar. We 
hebben reeds plannen voor iets dergelijks in 
het voorjaar. 
LIDKAARTEN 1974 

Onze bestuursleden zullen zich bij de leden 
aanbieden met de lidkaarten voor het jaar 
1973. Wie brengt een of meer nieuwe leden 
bij ? 
KANTONNALE VERGADERING ' 

Dinsdag 18 december om 20 u. in de bo
venzaal van « De Kring ., Kon. Albertlaan, 
Maaseik. Alle bestuursleden, medewerkers 
en mandatarissen zijn op hun post 1 

MEEUWEN 
BESTUURSVERGADERING 

Op woensdag 14 november vergaderde een 
delegatie van het nieuwe bestuur (Toon Ver
heggen, Jean Stinckens, Wim Vrolijx ; Julien 
Haegdorens was verontschuldigd) ten huize 
van Jaak Gabriels waar het eerste nummer 
van Volksunie-Meeuwen werd samengesteld. 

NEEROETEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Een uitgebreide bestuursvergadering zal 
vandaag 15 december om 18 u. plaatsvinden 
ten huize van J. Cuppens, voorzitter. Alle 
medewerkers zijn welkom op deze vergade
ring. 
OETERGALM 

Het vierde en laatste nummer van 1973 
van het afdelingsblad werd huls aan huis ver
spreid. 

PEER 
DIENSTBETOON 

De zitdag van volksvert. Raskin heeft plaats 
elk eerste zaterdag van 13 tot 13 u. 3D, ten 
huize van prov. raadslid Jan Plas, Kollegelaan 
5. U kunt ook terecht bij : gemeenteraadslid 
Jef Rinckens, Markt 16 ; gemeenteraadslid Jef 
ivens, Herisstr. 9 en KOO-lid Jaak Knevels, 
Lindedorp 38. 

TESS' DERLO 
JAARL ' , KSE DANSAVOND 

Zaterdag 15 december in de Raadskelder, 
gemeentehuis. Orkest : Bert Minten. 

MEDEGEDEELD 

FAKKELLOOP AMNESTIE 

Zaterdag 22 december organiseert het Taal 
Aktie Komitee een Fakkelloop voor Amnestie. 

Als simbool werd verkozen : Leo Vindevo-
gel. gefusiljeerd te Gent op 25 september 
1945 ; de genade werd hem door de toenmali
ge prins-regent, de huidige Karel van Vlaan
deren, geweigerd. 

Het trajekt loopt van : a) Brugge tot Gent ; 
b) Kortrijk tot Gent : vanuit Gent komt alles 
samen in één karavaan naar Brussel (Konin
klijk Paleis). 

Alle gegevens en inlichtingen bij TAK, De 
Pintelaan 311, Gent (09 21.32.06). Steun op 
postrekening 18893 van Kredietbank, Lede-
berg, voor rek. nr. 444-5584141-33 van TAK. 

OOST-VLAAMS CENTRUM VOOR DIENST

BETOON EN NASCHOOLSE VORMING 

DIA-REEKS DENDERROUTE 

Wij wensen er de aandacht van belangstel
lenden op te vestigen dat het prov. sekretari
aat van het OCDNV een nieuwe dia-reeks ter 
beschikking heeft. Onderwerp : De Dender-
route, 100 mooie dia's van deze toeristische 
weg. Foto's : Renaat Meert. Tekst : Willy 
Cobbaut. 

Aanvragen op volgend adres : Willy Cob
baut ,prov, sekretaris OCDNV, Bosstr. 2 te 
9391 Baardegem. 

MERELBEKE - VOS-AVOND 

Vandaag zaterdag 15 december organiseert 
de plaatselijke afdeling VOS in haar lokaal 
« Het Wijnhuis », Hundelgemsesteenweg 268, 
een filmvoorstelling over de aktiviteiten van 
het Taal-Aktie-Komitee. Met hieropvolgend 
een open gesprek over de verdere objektie-
ven van het . TAK ». Vrije toegang voor 
iedereen. 

KERSTVREUGDE TE EINE 

Vandaag zaterdag 15 december in zaal 
' Casino » te Eine om 19 u. stipt. 

Gezellig samenzijn Broederband Eine - Mu
ziek Julien Vande Kerckhove. 

Feestavond wordt ingezet met Spaans Ape-
tijtje, zelfbediening. 

Vervolgens kwis op zijn Hollands. Zeer 
mooie prijzen, Ie prijs : 1000 fr., 3 kalkoe
nen, luxe-zetel, haas, fazant, 10 kiekens en 
dies meer. 

Ook een prachtige tombola met zeer mooie 
prijzen I 

Tijdens dit samenzijn : huldiging van een 
paar verdienstelijke leden en een zwaar ge-
handikapte Broederbander. 

Om 21 u. : etentje op zijn Breugheliaans en 
dit alles kosteloos. 

IN MEMORIAM Z.E.H. CYRIEL VERSCHAEVE 

Een brochure van 48 biz., uitgave van het 
Verschaeve-komitee Alveringem, is juist van 
de pers gekomen. 

Inhoud : homelie door pastoor Elias Dupon, 
op de herdenking 28.09 ; kanselrede van de
ken Albrecht Devloo op de begrafenis te Al
veringem. 4 augustus '73 ; de preek van 
z.e.p. A.R. Van de Walle. Provinciaal der VI. 
Dominikanen, op de nadienst, op 7 oktober 
'73 ; toespraak van H.H. Koenraad Stappers, 
Abt van Averbode, bij de inzegening van de 
grafzerk op diezelfde 7 oktober. 

Deze brochure wordt toegestuurd aan wie 
minimum 50 fr. steungeld overschrijft op PR 
9052.18, Verschaeve-komitee Alveringem ; of 
aan wie een briefje van 50 fr. insluit in zijn 
bestellingsbrief gericht aan het Verschaeve-
komitee, Oost over 42, 8190 Alveringem. 

Dhr. V. Peeters. Berchem, verzorgde een 
aparte uitgave van de preek van z.e.h. A.R. 
Van de Walle. Ook deze brochure kan men 
zich aanschaffen langs dezelfde wegen, met 
hetzelfde oogmerk, tegen minimum 20 fr. 

Het zal u reeds bekend zijn dat het komitee 
de aankoop van de Kapelanie. waarin Ver-
schaeve zovele jaren verbleef, op het oog 
heeft. 

MOTIE INZAKE DUWVAART 

Het Verbond van Vlaamse Kultuurvereni-
gingen van Antwerpen 70 kulturele en socio-
kulturele organisaties bundelend, ten zeerste 
bekommerd om een gezond leefklimaat en 
het behoud van ons steeds inkrimpend natuur 
patrimonium, verzoekt de betrokken overheid 
met betrekking tot de plannen voor de aan
leg van een duwvaartkanaal in de Kempen de 
grootste aandacht te besteden aan hetgeen 
er nog rest aan groenzone in het zich meer 
en meer industrialiserende Antwerpse. 

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
diende. 
4. 40-jarige man zoekt licht werk : Antwerpen 
Mechelen, St-Niklaas. 
5. Dokterassistent met ervaring zoekt b » 
trekking bij huisarts, specialist of in kliniek. 
6. Jonge man. klaar met legerdienst, diplo
ma lager middelbaar onderwijs zoekt pas
sende betrekking. R •(43 
1) Man, 35 j . , ruime ervaring in administratie 
en in de verkooppromotie, goede kennis Fr., 
goede noties Engels en Duits, zoekt betrek
king als bediende of als (ingeschreven) ver
tegenwoordiger-verkoper. 
2) Juffrouw, 17 j . , diploma A3 techn. weten-
sch., redelijke kennis Engels en wat Frans, 
kennis typen, zoekt passende betrekking te 
Brussel, Antwerpen of Mechelen. R 159 
1) Jonge dame, 19 j . , lager middelbaar onder
wijs, kan typen, zoekt werk op kantoor In het 
Brusselse. 
2) Jonge vrouw, 2 3j., licht gehandikapt, kan 
typen, zoekt betrekking in het Brugse. 
Juffrouw, 18 j . , diploma lager middelbaar on
derwijs, kan typen, zoekt passende betrek
king, liefst In het Brusselse. 
Voor al deze zoekertjes schrijven of telefone
ren 435 96, W. Jorlssen, Loulsastr. 31, 2800 
Mechelen. R 16O en R 161 

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

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

20-Jarlg meisje zoekt werk in gezin voor oppas 
van kind en licht huishoudelijk werk, Leuven
se omgeving. Kontakt met sen. M. Van Hae-
qendoren, Guido Gezellelaan 63, 3030 Hever-
lee, tel. 016/24545. R 149 

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 als vertegenwoordiger. (Vlaams 
landsgedeelte). Schrijven of telefoneren 03/ 
55.39.09 Wim Claessens (arr. sekretaris) — 
Pastoor Deensstraat 19 (2510) Mortsel R 153 

Dosfellnstituut 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 

Lic. in de Rechten zoekt passende betrekking 
Schrijven of telefoneren senator W. Jorlssen. 
Louisastraat 31 - 2800 Mechelen. — R 155 

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 156 

Dringend gevraagd : assistent boekhouding. 
Vereiste studies : minimum volledige humani
ora, bij voorkeur enkele jaren praktijk of bij
komende scholing. Kennis van het Neder
lands. Frans en Engels noodzakelijk. 
Inlichtingen : Paul De Neve, Max Havelaar
laan 10, 1850 Grimbergen. Tel. 02/593504 
(liefst tussen 18 en 19 u.). — R 157 

Aangeboden betrekkingen voor een Neder
landstalige parastatale instelling te Brussel : 
Maatschappelijke assistenten voor socio-kul-
tureel werk. 
Technisch tekenaar A2. 
Kondukteur A l of architekt. 
De kandidaten dienen bij voorkeur uit de ag
glomeratie of de omgeving van Brussel te 
zijn. Al deze betrekkingen zijn zeer dringend 
te begeven. 
Kontaktadres : Rom De Craen. Kongresstraat 
53. 1000 Brussel. Tel. 02/17.92.18. — R 162 

Wie bezorgt me de adressen van Vlaams-
gezinde kafé's te Brussel en omgeving ? 
Onkosten worden vergoed. Schrijven : tand-
technieker CJ. Van der Cleyn, Veiligheids-
straat 3, 1080 Brussel. —- R 163 

O-
Van links naar rechts : Steven Van Haelst, 
raadslid agglomeratie-Brussel en Anderlecht, 
senator Rob Vandezande en volksvertegen
woordiger Willy Kuijpers op de provinciale 
meeting te Brussel. Mooi op een rijtje tus
sen de aandachtig luisterende VU-kaderieden 
en sin>patisanten. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

MACONFECT - KLEDING 
Oppenrtraat 37 - LIEDEKERKE 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
k leding « KLAAR O M DRAGEN » 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEl 
_ Prilslllst op aanvraag — 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSiX>NK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOON7AIEN 

BRUSSEl 02/17.71.99 
ANTWERPEN 03/35.60.69 

LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTAIS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
HEREN DAMES KINDEREN 
Oendarmondse steenweg 276 

AALST 

KWEKERIJEN | .V.H. 
Dendermondsa steenweg 120 

9208 Schellebello - Tel. 09/69.31.70 
GESELEKTEERDE PLANTEN voor 

PARTIKULIERE VERKOOP 
Open 's zaterdags 

KATALOOG OP AANVRAAG 
BEZOEK ONS TUINCENTRUM 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

• HET PALINGHUIS > a /d Schelde 
Het huls met fami l ietradi t ie 

Brugstraat 10 • 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek rustdag: vr l ld 14u to t zat. 16u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PnOBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel 52 13 12. 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de RIbaueourtstraat 7 

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

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

Aanbouwkeuke iu 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan senefabncatie 

en zelfs beter i 
Priisbestek en studie zi jn gratis. 

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

Tel. (058) 235 81 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakweiken tegen alle hout-
Insekten T W N H Q JAAR WAAfSORQ. 
Dok. op aanvraae. Gratis bestek In gans het 
land.P.VBA.lNDUSTRAD6. Vanderaljpenstr. 
12. Wemmei (Bt) - Tel 02/7950fl0 

Meer, hoogleraar In de kunstgeschiedenis 
en de archeologie 

O 22u 35 • 50 Jaar muziek In de Oostenri jkse 
omroep 

O 23u 00 TV-nleuws. 

DINSDAG 18 DECEMBER 

Fabeltjeskrant. 
Het grote koraalrif. 
Tienerklanken. 
Alledag 
TV-nieuws. 
Victor Borge Show 
Eenzaamheid Sociale dokumen-

O 
o 
o 
o 
o 
o 
• 

• 

18u00 : 
18u05 • 
18u30 . 
19u00 
19u45 : 
20u 10 : 
21u05 : 
taire. 
21u55 : 
de Flam 

o 22u 10 • 
o 22u40 . 

Manitas de Plata Ontmoeting met 
lenco-gltarlst 

Het Humanist isch Verbond 
TV-nieuws. 

ZATERDAG 15 DECEMBER 

% 13u 30 : Broedvogels In Limburg. 
O 14u 20 : Vader In de keuken Tekenf i lm. 
O 14u25 Mart in Soldaat. Speelf i lm. 
O 16u30 Volksunivers i te i t 
O 18u 00 • Fabeltjeskrant 
O 18u 05 • De eenzame wol f Jeugdf i lm. 
O 19u45 TV-nieuws 
O 20u 10 • Reinaard de Vos 
O 20u35 Melodienkaleidoskoop. 
# 21u20 Echo 
% 21u50 Neerlands hoop In f r i tuur . 
O 22u35 : Jake 
O 22u 45 : TV-nieuws 

ZONDAG 16 DECEMBER 

WOENSDAG 19 DECEMBER 

Survival Dokumentalre reeks. 
Herrie met 2 B 
Binnen en bulten. 
Piste 
Fabeltjeskrant 
Sportreportage. 
Van Pool tot Evenaar Eksploratle-

Openbaar kunstbezit. 
TV-nleuws 
Sportweekend 
Bel de 500 
Het t i jdperk van de Ooetertrt jks* 

Première-magazine 
TV-nteuws 

# 14u30 
O 14u55 
O 15u05 
O 17u 15 
O 18u15 
O 18u20 
O 18u46 

kwis 
O 19u38 
O 19u45 
O 20u00 
O 20u25 
# 20u55 

barok 
O 21u55 
O 22u45 

MAANDAG 17 DECEMBER 

O 18u 00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 De woudlopers. 
O 18u30 Gags bIJ de v leet 
% 18u45 • Micronesië Dokumentalre. 
O 19U.10 : Sporttr ibune 
O 19u45 • TV-nleuwa 
O 20u 10 Arabesque Speel f i lm. 
# 21u45 Ten huize van prof. Van 

O 16u30 : Jevanjong 
O 17u55 : Fabelt jeskrant. 
O 18u00 Atel ier 

Volksuniversi te i t . 
De Volksunie Politieke tr ibune 
TV-nieuws 
Dubbeldekkers. 
In 1 /1 . Amusementsprogramma 

^ , u v . - Een klein land In een wereldoor
log Gesprekken over de Tweede Wereld
oorlog. 

O 22ui)5 : Horen en zien. 
O 22u20 : TV-nleuws. 

DONDERDAG 20 DECEMBER 

O 18u53 
# 19U20 
O 19u45 
O 20u 10 
O 20u35 
% 21u05 

O 
o 
o 
o 
o 
• 

o 
o 

18u00 
18U.05 
18uJ0 
19U.08 
19U.45 
20U.10 
Zwarte 
20U.40 
berge 
22U.15 
22aSS 

; Fabelt jeskrant. 
; Black Beauty. 
. Tienerklanken 
• De Liberale gedachte 
: TV-nleuws. 
: Wachtwoord met Jo Leemans en 
Lola. 

: Boma TV-spel van Eddy Assel-

: Première. 
: TV-nleuwe. 

der 

VRIJDAG 21 DECEMBER 

O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.06 : Fl lmtnuseum van de schaterlach 
O 18U.15 : Volksuniversi te i t . 
% 18U.50 : Een platypus In het park. Doku 

mentalre. 
O 19U.20 : Ziet u er wat In 7 
O 19a.45 : TV-nleuwa. 
O 20U.10 : Sam. 
% 2111.00 : Panorama. 
O 21U45 : Sanjuro. FHmtribune. 
O 23u20 : TV-nleuwa. 

VLAAMSE INRICHTERS, ^ ^ ^ ^ 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 

VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

JanHendriekx - Heidestraat 157 - BEVERLO - 1.011/47282 

mattKieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een^onmnchting 

onze studiedienst 
lostuwwoon-

problaem gratis op 

O R C A N I Z A T I E 

Wie reist met 

BERNARD HENRY 
rond de wereld ? 

Van 4 mei tot 2 juni 
DE V.T.B., IN SAMENWERKING MET 

A I R FRANCE 
Het wordt weer iets uitzonderlijks. 

Reissom ± 120.000 fr. 

Belangstellenden kunnen reeds een programma aanvragen. 

Inl icht ingen : 2000 ANTWERPEN ST-JACOBSMARKT 45-47 - TEU t03]^3;.76 80 en ' " / J 3°^==,%«:.^^;«oo''B"rüss"l.'Em, Jacqmalnlaan 12G Tel. 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 - 8000 brugge WoHest raM 28 - TeL (050)3^^^^^^^ ^^^ (099)23.60.21 - 3500 Hasselt. De-
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VERSITAiRVv; 

Het Limburgs Universitair Centrum zal vanaf het academiejaar 1974-75 
de piogramma's inrichten van de tweede kandidatuur GENEESKUN
DIGE WETENSCHAPPEN en van de tweede kandidatuur TANDHEEL
KUNDE 
Tenemde het onderwi js en onderwijsbegeleidmgsopdrachten in deze 
kandidaturen te kunnen verzekeren, worden mandaten (zowel vol t i jds 
als deelt i jds) bl] het 

ONDERWIJZEND EN WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL 

vacant gesteld 
in het kader van een diepgaande onderwi jsvernieuwing zuilen de 
opdrachten door een team van bekwame medewerkers, hetzij ervaren 
In het fundamenteel wetenschappel i jk onderzoek van de medische 
basiswetenschappen, hetzij geschoold In de klinische prakti jk, dienen 

De benoeming voor funct ies zal uiteraard gebeuren binnen de normale 
wet te l i jke beschikkingen. 

De kandidaatsstelling dient te gebeuren via formulieren welke alleen 
op aanvraag kunnen bekomen worden op het Rectoraat van het Lim
burgs Universitair Centrum, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek, 
tel 011/299 61, en welke, ingevuld, uiterlijk op donderdag 31 januari 
1974 op dit adres moeten toekomen 

U als Vlaming... 
sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK I 

VERENIGING 

VLAAMSE 

IIEKENFONDSEN 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT : , „ ^ . „ 
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Kleln-Brabant, Kraanweg 
21 - 2680 Bornem. Tel. 03/89.16.19. 

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

Provincie Oost-Viaanderen 
ARR. AALST : , ^ „ ^ „ „ „ ̂  , . 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36, 9300 Aalst. 
Tel. : 053/745 53. 
ARR. GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent. 
Tel • 09/23 52 27 
ARR. EEKLO EN KANAALZONE : , , ^ , » «onn 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 - 9900 
Eeklo.Tel. : 09/7723 51. 
ARR. OUDENAARDE : „ „ « . j 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34 - 9700 Oudenaarde 
Tel 055/331 15 
ARR ST. NIKLAAS : „ ^ ^ „ „ 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 • 2750 Beveren-
Waas Tel. 03/75 66 66 

Provincie West-Vlaanderen 

ARR. BRUGGE: „ o. ^ , 
Ziekenfonds Flandria, Bouchoutelaan 2 • Brugge-St-Kruis. 
Tel 050/321 95 Bureeluren 14 • 21 u bIJ voorkeur op maandag 
ARR KORTRIJK lEPER 
Ziekenfonds West Flandria, Verruelaan 41 8500 KortrijK 
Tel : 056/256 98 
ARR OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE : 
Ziekenfonds De West, Recollettenstraat 66 8450 Nieuwpoort. 

Tel • 058/237 15 
ARR. ROESELARE-TIELT : 
Ziekenfonds West-Flandria, Westlaan 45 - 8800 Roeselare. 
Tel ; 051/202 08 

VVZ-sekretanaat • Dagobertstraat 57 • 3000 Leuven. T. 016/329 75 

wm m 
DIEPVRIESTUNNEI^ 
KAMIONKOELING 
WINKELINRICHTINGEN 

oo, VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgérhout/Antv^/erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.32^ 

NATIONALE LOTERIJ 

KERSTTRANCHE 

TREKKING op 24 december 

In totMl 16B MIUOEN fr in 100574 lotin 

Het bll|«t 400 fr. H«l tiMd» : 44 fr 

i 
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Dit IS ds t,|d voor een bezoek aan de 
standin^svolle speelgoedzaak 

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

Tel. 32.44.30 

Alle speelgoederen, 
spellen en hobby voor 
kinderen en volwasse
nen, voor open lucht 
en binnenhuis Het 
vol ledige gamma 
merkart ikelen. 

SINTERKLAAS 
KERSTMIS 
NIEUWJAAR 

STEEDS VRIJ IN EN 

UIT TOT 20 UUR 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Baverttraat 24-26 
T«i. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Unga Zoutstr. 30. 29-33 36-38 

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : p looi - en wandelwagens - bedjes en wiegen 
(toefen en looprekkan - schommels - kamerversleringen • vi/at-

tafalt en waskussens • klnderkledlno 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - tumk led l i - ruHerultrustlngan • plng-
pengtafeli - badkleding en alle toebehoorten - rol- en iisschaat-

san • kamplngarttkelan - turngerel. 

SPE6L60ED t uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen • 
•lekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren -
poppen • peppenwagens en -wiegjes . burelen • lessenaars -
borden • flets|es - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
ntefcen - schooltassen • borden tuinmeubelen - tuinschommels 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op hel huisnummer ' ) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di t b lad 10 •/. kort ing 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezell ig, f i j n , goed en goedkoop. 
Da grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
la»i - Elsbein mlt Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvieesschote! 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursavest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

Kelder van Europa 
BRL'SSEL • Niauwbrugstr . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AA lsT (Klaroen) : Autoweg Tol. 053/228.53 - 1 000 plaatsen 
HULSTE (Kortr i jk) : Brugsestwg. 1 Tel 056/751.36 - 2 400 plaatsen 
KONTICH ! Kon. Astridlaan 87 - Tel 03/57.30.32 
TORHOUT • Stwg Torhouf-Llchtervelde - 2.000 pi . - tel 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel 09/26.74 32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSEN1CH Venio Steenweg - Tel 011/619 71 
KNOKKE Steenw Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN • Grote Markt 17 . Tel 011/320.51 
OOSTENDE Oude luchthaven h4iddelkerke - te l 059/320 86 

Wi| zoeken dnngeno als medewerkers Ernstige families waarvan 
de man ot Oe vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis In reqel met de sociale /vet Liefst mensen van 't vak 

^ ' ' • " " • - " " j - ' n b ' - d " " ' 'ü ABTS Tieosp'-°o->o 'o 17q K„rh^<.i^ I n 

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

^ ^ 

4—1. 

GEWOON 

DURVEN 

DOEN... 

het 
algemeen bouwbedrijf 

. dat zijn dingen die onze adviseur 

U gra?g zal geven bij uw eerstvolgend 

bezoek. 

Zeg hoe je 't graag had gewild, ver

trouw hem uw probleem toe ! 

En het wordt voor U vooraf grondig 

uitge'verkt, zoals dit. Op uw maat, 

zo=«ls U wenst te wonen. W e doen 

het samen bijna spelenderwijs. 

KWALITEIT 

IS ONZE LEUZE 

Stijlvol in kwaliteitsmaterialen. 

— Oude herbruik papesteen 

— Massief eiken deuren 

— Galerij met zichtbare eiken 
dakkonstruktie 

— Volledige vocht- en warmte-
isolatie 

— Binnenmuren in siersteen 

Vloeren en vast tapijt aan 
1.000 F de m2. 

— Volledige voorhofafsluiting 
— 40 m2 faVence in keuken en 

badkamer 

— Open eiken trappen, Engels 
model 

— Prachtige open haard 

— Wi t te en blauwe natuursteen 

— Volledige keuken- en 
badkamerinstallatie 

— Ingemaakte kasten, groot terras, 
50 m2 echte kasseien 

XUNKE 
informatie-centra 

ANTWERPEN CENT 

Meir 18 Onderbergen 43 
(03)31.78.20 (09)25.19.23 

LEUVEN GENK 

Brusseisestraat 33 Winter»;agi.r3at 22 
(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

B O N 

Naam : 
Adres • 
Tel 

O beschik over bouwgrond 
gemeente 
breedte 

en wens de voordelen ts '-ennsn 
die IJ mil kan bieden 

O beschik niet o /e i bouwgronden 
verzoek U m i | een voorstel te 
doen voor het bouwen van een 
r i jwoning vil la of half open be 
bouwinq m volgende gemeen 
ten 

O houd mij ter beschikking van 
uw afgevaardigde 

O î al een bezoek brengen aan uw 
informat iecentrum te 
op te u 

Handtekening 
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ONZE REGERING KNIELT VOOR 
HET "BRUSSELS KERSTEKIND'' 

De nieuwe kampleider 
Herwig stond daar zoals wij er haast twintig 

jaar geleden ook hadden gestaan : een kampleider 
die zich verantwoordelijk voelt voor de gezonde 
ziel in het gezonde lichaam, zomer-bewust de open 
lucht inademt en als een opgeruimd kind der go
den troont boven het landschap wa,arin hij zijn 
tenten heeft laten oprichten. 

Toch was hij zichtbaar een andere leider, een 
betere in houding en stijl, een die in alle onder
delen van het kampleven de beste was en dus ge
loofwaardige bevelen kon geven. Zo'n volmaakt
heid was ons vreemd. Want houding en stijl wa
ren voor ons oudmodisch en jezuietachtig. En nu 
we hier bij die nieuwe kampleider staan, nu zeggen 
wij — als het ware om ons verleden weg te wis
sen — ; er is zoveel veranderd ; ach wij, pioniers, 
weet je, geen scholing, geen uitrusting ; en ook 
er is een nieuwe mentaliteit gegroeid ; jullie ver
trekken met het inzicht de natuur te respekteren, 
te koesteren eigenlijk. En hoe dachten wij ? Ar
beid adelt, hakken en houwen, hout voor de vuren, 
hout voor bruggen en torens, hout dat soms tot 
niets moest dienen. Wie toen niet als een dwang
arbeider de bijl hanteerde, werd voor een luiaard 
aangezien. 

De dag was al helemaal open toen wij op het 
kamp van Herwig aankwamen. Een reusachtige 
driehoek van zon viel breeéttit open op de grote 
weide. Hi. l liep tegen achten. Een lauwe wind rolde 
traag een dunne vlag open, wit-rood en hoog in 
de enige mast, een sierlijke dennestam. 

Dit is vlag El, zegt Herwig, ontbijt. De mannen 
zitten nu in de grote bruine tenten, ginder hele
maal bij het einde van de weide, tegen de rivier 
aan. De zeilen zijn tot manshoogte opgerold, ze 
dienen eigenlijk alleen als dak, zodat hier bij elk 
weertype kan gegeten worden. Om negen uur hijs 
ik een andere vlag, wit en groen, vlag V, instruk-
ties. 

Het klinkt alles kortaf, maar niet autoritair. 
Zijn korte zinnen duiden op ordewvg, vlotheid en 
op het helemaal onstspannen doorgeven van een 
prettig levensritme. 

Even is er het metallieke geluid van drinkbekers 
die gespoeld worden, drooggeschud en weggebor
gen. Nogal lawaaierig en chaotisch lopen de jon
gens de tenten in en uit, rennen uitgelaten over de 
hellende weide en struikelen soms in de dikke tou
wen waarmee de zeilen worden aangespannen. 
Intussen heeft Herwig reeds zijn vlag V gehesen. 
Een kort en droog fluitsignaal en allen komen om 
hem heen staan. De eerste instruktie van de dag 
begint. Wij zoeken een plaatsje onder de aandach
tig luisterende groep, wij zijn tenslotte gekomen 
om dit kamp mee te beleven. In de nieuwe stijl. 

denk ik steeds maar, in een sfeer van schroom 
tegenover de natuur. Die schroom blijkt al meteen, 
want de eerste instruktie handelt over het afbake
nen van een biotoop. Alle planten en bloemen die 
uniek zijn voor de streek, worden zorgvuldig sa
mengebracht in een klein, maar homogeen groei-
gebied. Heuvels worden nagebootst, ook een vij
ver, een rivier, een woud. Bij al wat groeit en 
leeft wordt een bordje geplaatst, met de naam er
op en een schets van de klassieke plantkundige 
gegevens : wortels, bladeren, bloeiwijzen, bloe
men en vruchten. Als wij hier weggaan, zegt Her
wig, kennen de meesten onder ons de hele flora 
van de Ardennen uit het hoofd. Ja, antwoordden 
wij, hoe grondiger de kennis, hoe groter het res-
pekt voor al die kleine dingen. En terwijl wij zo 
spreken, beseffen wij dat wij het merendeel der 
planten en bloemen nooit eerder hebben opge
merkt, hoewel zij twintig jaar geleden tenminste 
even talrijk voorkwamen als vandaag. 

Intussen is het middag geworden. Vlag Eï ver
vangt vlag V. Het korte, droge fluitsignaal komt 
ditmaal van de kampkok. De kampkok heeft een 
rond en open aangezicht, hij is reeds lang geen 
student meer, maar zijn onberekende lach toont 
overduidelijk dat de fantasieloze maatschappij der 
volwassenen hem nog lang niet heeft ingepalmd. 
Die kerels hier verorberen 35 kilogram aardappe
len per middag, 10 kilogram vlees en een berg 
groenten, zegt hij. Eerst klinkt het als een verma
ning, nadien is het beroepsfierheid die aansteke
lijk werkt : vanmorgen heb ik voor ze 25 broden 
geboterd en 60 liters koffie uitgedeeld. 

Tot 14u.30 is er nu afwas en siësta. Dan hijst 
Herwig opnieuw vlag V. Er is semafoorseinen door 
een onderofficier van de zeemacht en verpleegin-
struktie door een monitrice van het Rode Kruis. 
En terwijl die instrukties vorderen, voert Herwig 
ons in witte kajaks twee kilometer stroomafwaarts 
de rivier af. Als wij tenslotte in het kamp terug
keren, m< eten wij reeds meteen afscheid nemen. 
Er is ons gezin, onze arbeid. Wij worden ineens 
weerom twintig jaar ouder als wij nog eens ach
terom kijken en breed wuiven naar Herwig en zijn 
troep. Om sneller bij onze auto te kunnen zijn, 
lopen wij doorheen de biotoop, schoppen in de 
lage omheining en vertrappen enkele plantjes. 
Herwig heeft niets gemerkt, hij begint net vlag E3 
te hijsen voor het avondmaal. 

Ofwel heeft hij het alles wél gemerkt en laat het 
onverschillig over zich heen gaan. Hij is de nieu
we kampleider en heeft zich aangepast aan de 
nieuwe tijd. 

frans-jos verdooo't. 

10 O NIV'O 

ONS 
KRUISWOORDRAADSEL 

OPGAVE 82 
HORIZONTAAL 
1) Lekkernij. 
2) Ierse Republikeinse leger - Oor

sprong. 
3) Cirkelvormig voorwerp - Zintuig. 
4) Persoonlijk voornaamwoord - Net 

Nationale studentenaktie (afk). 
5) Aan Paula - Schade. 
6) Meisjesnaam - Twijg. 
7) Perzië - En dergelijke - Eminentie 
8) Slede - Anagram van « LEF ». 
9) Voegwoord - Ex-stier - Anagram 

van • NET ». 
10) Inhoudsmaat van een schip. 

VERTIKAAL 

•\) Volgens de regel. 
2) Westvlaamse stad - Thans. 
3) Sterke drank - Vochtig. 
4) Achterdocht - Voorzetsel. 
5) Bazige vrouw . En volgende -

Droogoven. 
6) Sterker dan goed. 
7) Getij - Wiel. 
8) Middeleeuwse geschiedenis . 

Meisjesnaam. 
9) Jozef - Werk van Vondel. 

10) Verbintenis. 
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Rijschool 
Ferd. VERBIJT 

Leopold II-laan 194 
1080 Molenbeek - BVMMI 

Tel. 26.85.94 

TEORIE : nieuwe kursturan h t p t l W «V 
27 december te 14u30 ^ l ak i i i fM lw io^ 
en 7 januari (avontHn»«t>»). 

PRAKTIJK : in de winlej-maaod^ %tyMf b * 
dIenIng. Vrije keus uit ver»ehill»nde typ«« 
letwagens. Onie laetste aaixA^it* J» * 
T-oyota Oarina 1600. 


