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Je hebt \ahouters in de politie\, maar oo\ politieke kabouters. 

De « schuld » 

van de 

Volksunie 

De socialisten hebben 
het de laatste tijd biezon-
der op de Volksunie ge
munt. Vroeger waren de 
klerikalen van de CVP 
de zwarte beesten, maar 
nu CoUard een vrijage is 
begonnen met de partij 
van Houben en Vande-
kerckhove .. 

In « Links » haalt ene 
Jack Schelfhout (gekend 
voor zijn vernuftige slo
gan « vliegt de blauw-
seks, storm op snee!») de 
dooddoener nog maar 
eens boven dat de VU 
door haar « parlementai
re vaandelvlucht » de be
perking van Brussel tot 
de 19 gemeenten onmoge
lijk maakte. Over de 
kostprijs van deze illu
soire toegeving aan de 
Vlamingen glijdt Schelf
hout vanzelfsprekend ze
dig heen. Maar wij zul
len met deze minus niet 
verder diskussieren 

Wij willen wel even 
blijven stilstaan bij wat 
Lode Hancké in « ABC » 
beweert: « Op 11 oktober 
zal men kunnen afmeten 
wat door de schuld van 
de Volksunie voor Vlaan
deren zal verloren ge
gaan zijn. Want het lijkt 
ondenkbaar dat de grond
wetsherziening nog zou 
slagen zonder dat zeer 
grote toegevingen aan de 
franstalige Brusselaars 
moeten geschonken wor
den ». 

Mogen wij er Lode 
even atlènt op maken dat 

dit mede zal afhangen 
van de houding die de 
Vlaamse CVP en BSP zul
len aannemen. Er is al 
veel te veel toegegeven 
aan de brusselse preten
tie, waarom zou het nóg 
meer moeten worden ? 
Als de Vlamingen uit de 
twee regeringspartijen 
voor één keer vlakweg 
« neen » zeggen tot de 
frankofone imperialisten, 
dan gebeurt er helemaal 
niets. Dan komt er mis
schien geen grondwets
herziening, en wat dan 
nog ? De h. Hancké zal 
toch ook wel weten dat 
men daar in Vlaanderen 
niet zal om rouwen, op 
Alois Gerlo na misschien? 
Willen de vlaamse rege
ringspartners die « waal-
se » grondwetsherziening 
tot elke prijs, enkel maar 
om het leven van deze 
regering te rekken ? Oï 
willen *\i alle^ji maar ge
daan maken met die rot
zooi van de gemeen-
schapsproblematiek om al 
hun aandacht verder te 
besteden aan de CVP-
BSP-vrijage, ook ge
noemd « de progressieve 
frontvorming » ? Wij 
kunnen hem rustig verze
keren dat hij zich illu-
zies maakt. Die grond
wetsherziening van Eys-
kens lost niets op. En als 
hij de VU mocht verden
ken van elektoralisme. 
dan willen wij hem toe
fluisteren dat een derge
lijke grondwet-met-gren-
dels-en-alarmbellen, eens 
goedgekeurd, voor de 
Volksunie een regelrech
te levensverzekering zou 
betekenen. Want daar 
komt het ene kommunau-
taire incident na het an
dere van. 

de verworpenen der aarde 

De vlaamse BSP-ers, die zich
zelf de term « rode leeuwen » 
aanmeten sinds de brusselse fe
deratie hen heeft buitenge-
stampt, komen dus afzonderlijk 
op in een aantal gemeenten 
van de hoofdstad. Zii hebben 
hooghartig elke samenwerking 
met andere Vlamingen afgewe
zen, want zii willen zich met 
die «burgerlijke elementen» 
niet kompromitteren. Zij zeg
gen er niet bii dat zii gewoon 
niet mochten van grote mani-
toe Jos van Eynde, aan wie zij 
blinde gehoorzaamheid ver
schuldigd zijn Hoezeer zij door 
die houding de reeds zwakke 
vlaamse pozities in het brussel
se nóg zwakker maken blijkt 
zonneklaar wanneer men even 
de toestand in Brussel-stad on
der de loep neemt. Voor een 
eerste zetel zijn daar een goede 
4500 stemmen nodig. De «rode 
leeuwen » behaalden er in 1968 
(kanton Biussel valt samen 
met het grondgebied van de 
stad) 1891 stemmen, voor de 
Senaat zelfs maar 1747. Daar
tegenover haalde de Volksunie 
3627 stemmen voor de Kamer 
en 4034 voor de Senaat. Een 
aangroei van enkele honderden 
stemmen volstaat dus om de 
vlaamse zetel veilig te stellen 
in het franstalige bolwerk. De 
Volksunie speelt dat wel klaar ! 
Om zélf dat rezultaat te berei
ken, moeten de «rode leeu
wen » echter 2,5 maal zoveel 
stemmen behalen als in 1968. 
Samenwerking had hier niet 
alleen de eerste zetel zeker ge

maakt, maar ook een tweede in 
het bereik gebracht. 

Maar de heren beijveren zich 
om dat te verhinderen, en zo 
gaat het in alle gemeenten van 
het Brusselse waar zij een lijst 
indienden. Zij willen liever 
zuiver blijven vpn «burgerlij
ke smetfen». Hoe belachelijk 
dit « argument» klinkt merk je 
pas. wanneer ie even kritisch 
de liisten van de «rode leeu
wen » gaat overlopen. Het 
bulkt er van «verworpenen 
der aarde» zoals : een gevol
machtigde minister, filozofen, 
dikbetaal^e uni»iersiteitsprofes-
soren en hoge ambtenaren, le
den van ministeriële kabinet
ten, en BRT-lui, die hun postje 
aan de partij te danken heb
ben Voor ons niet gelaten, 
voor wat hoort wat, dat weten 
zii best Bovendien riskeren zii 
door deze «inzet» helemaal 
niets, want zii mogen van de 
Machtige Man uit Berchem-
Antwerpen Maar er is wel een 
voorwaarde. Na de verkiezin
gen, als de verkiezingskermis 
weer voorbü zal ziin, zullen zij 
verder braaf in het BSP-gelid 
moeten staan en ook op het na
tionale plan onderschrijven 
wat het diktatoriale BSP-bu-
reau dekreteert. 

De Vlamingen uit het Brus
selse weten bii ervaring wat 
dit betekent : bii de eerste ge
legenheid gooien zij de 
« vlaamse ballast » overboord 
om voorrang te verlenen aan 
hun partij (dige) politieke be
rekeningen, of aan het voortbe

staan van een regering waar
van de socialisten deel uitma
ken. Trouwens, waar waren •»! 
die rode leeuwen toen er in de 
zestiger jaren werd betoogd in 
de straten van Brussel en in de 
randgemeenten voor het goed 
recht van de Vlamingen ' Wat 
hebben de BSP-vertegenwoor-
dieerc gedaan on het konklaaf 
van Hertoginnedal in 1963 ? 
Wie een greintie geheugen 
heeft weet nog wel hoe vaak de 
socialisten, van Eynde op kop, 
zich minachtend hebben uitge
laten over de strijdbare Vla
mingen die in de moeilijkste 
omstandigheden vochten voor 
onze rechtvaardisp volkszaak 

Nu het in hun kraam past 
geven zii iedereen lessen in 
Vlaamsgezindheid, willen zij 
doorgaan als de énige ware 
verdedigers van de vlaamse de-
mokratische zaak en hebben 
zii de pretentie elke samenwer
king met andere Vlamingen af 
te wijzen in het noodgebied 
Brussel. Er ligt een ontstellen
de kloof tussen hun opgeblazen 
woorden en hun povere daden. 

De Vlamingen uit de brussel
se agglomeratie kunnen deze 
neofieten slechts op één manier 
tot meer nederigheid brengen : 
door hun stem te geven aan 
mensen die altiid het «Vlaan
deren eerst» hebben beleden. 
Aan mensen op uitgesproken 
vlaamse en op Volksunielijs
ten. Zij ten minste zullen ook 
morgen het vlaamse belang die
nen. 

molenbeek: socialistische militie 

**._ 

Machtens' 
sterke arm 

In de brusselse gemeente Molenbeek zijn maan
dagavond, omstreeks 21 u, twee plakkers van het 
FDF overvallen door een grote bende socialisten, 
en zwaar geslagen. Een van hen, de h Verasselt, 
werd met een hersenschudding in het Brugmann-
hospitaal opgenomen, zijn gezel werd minder zwaar 
gekwetst. 

De socialistische burgemeester-diktator van Mo
lenbeek heeft alles gedaan om te voorkomen dat 
deze zaak zou uitlekken, maar donderdag pakten 
verscheidene kranten er tóch mee uit. «Men moet 
het incident niet overdrijven» zei Machtens, die 
nog moest toegeven dat zijn partij te Molenbeek 
over « bewakingskorpsen » beschikt en dat er « inci
denten mogelijk zijn telkens wanneer militanten 
van andere partijen met verdachte bedoelingen de 
plakkaten van de BSP naderen ». 

«Gazet van Antwerpen» merkt daarbij nuchter 
op «Of deze «bewakingskorpsen» ook onder de 
nieuwe reglementering op de private milities val
len, is bij dit alles niet duidelijk ». 

Bij dit zoveelste verkiezingsincident passen enke
le bedenkingen. Ten eerste is er de maat waarmee 

in de pers wordt gemeten bij dergelijke voorval
len. Om een idee te geven : toen in 1965 een kom-
munistische plakker te Tubize door politieke tegen
standers (óók kommunisten) werd doodgeslagen 
had « Le Soir » daar 20 lijnen voor over op blz. drie. 
De volgende dagen kwam de krant er niet meer op 
terug Het gelijkaardige incident te Laken was een 
heel wat vettere kluif voor «Le Soir» : een week 
lang werd nu van leer getrokken op de voornaam
ste pagina's van de krant. « Pan » rekende uit dat 
«Le Soir» over het geval-Georgin maar eventjes 
86 maal meer tekst en ruimte heeft besteed dan 
aan het geval-Seys te Tubize. Wat erger is : de 
Vlaamse pers is in hetzelfde bedje ziek als de mo-
niteur van het meest rabiate franskiljonisme Ook 
zij schreeuwde vorige week moord en brand, het 
ging immers tegen de Volksunie, en tegen de Volks
unie mag immers alles... 

Vooral de socialistische pers sloeg daarbij een ze
deprekers-toon aan. Zij deed het herhaaldelijk 
voorkomen alsof dergelijke geweldplegingen alleen 

(vervolg op blz. 4). 

DE VOLKSUNIE 
IN RADIO EN TV 

Onze partij beschikt in het 
raam van de gemeenteraadsver
kiezingen over twee radio- en 
twee tv-uitzendingen. 

Op de radio : woensdag 30 sep
tember van 19 u. 45 tot 19 u.55 j 
donderdag 8 oktober van 19 u. 45 
tot 19 u. 55. 

Op de tv : vrijdag 2 oktober 
van 19 u. 30 tot 19 u. 45 ; dinsdag 
6 oktober van 19 u. 30 tot 19 u. 45. 

Afdelingen, vermeld deze gege
vens in uw verkiezingsdrukwerk. 

OPROEP 

Onze mensen hebben het in de 
brusselse agglomeratie in deze 
tijd bijzonder lastig. Zij verwach
ten van hun medestanders in 
Vlaajideren een helpende hand. 
Wie de afdelingen uit het Brus
selse financieel wil bijspringen 
kan dit doen op prk 865450 van 
de Volksunie, arr. Brussel. Het 
arrondissementsbestuur zorgt dan 
verder voor een billijke verde
ling 
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HET VERKIEZINGS. 
INCIDENT (1 ) 

Het tragisch verkiezingsinci-
dent te Brussel moet in de eer
ste plaats menselijk betreurd 
worden. Het zou nochtans de 
ogen moeten openen van dege
nen die in Vlaanderen het nog 
steeds houden bij een minder
heid van oliedomme lieden die 
het moeten hebben van valse 
romantiek in de stijl van « hei, 
ruimt de baan » en als enig 
overredingsargument de vuist: 
het zijn allemaal zaken die 
thuishoren in de dertiger jaren 
van het Verdinaso of de socia
listische militie. Niet in een 
modern demokratisch Vlaande
ren anno 1970. 

Het druist in tegen de lange 
traditie van geweldloosheid en 
demokratische middelen waar
op de Vlaamse beweging en 
het Vlaams Nationalisme 
steeds gesteund hebben. Het is 
gewoon wraakroepend dat dit 
juist te Brussel moest gebeu
ren, waar de inzet het belang
rijkst van al is en waar de 
Vlaamse pozities ten koste van 
heel wat offers en inspannin
gen moet opgebouwd worden. 

Voor alle politieke tegenstre
vers en de meeste informatie-
media is dit natuurlijk de ge
droomde gelegenheid om de 
vlaamsgezinde groeperingen 
en de Volksunie in het bijzon
der als dé grote verantwoorde
lijke af te schilderen. Jammer 
genoeg heeft het steeds zijn 
effekt bij een aantal kiezers. 

Enkele jaren geleden heeft 
de Volksunie zich officieel van 
de VMO gedistancieerd. Maar 
dit schijnt niet te volstaan. De 
VU laat zich blijkbaar nog 
steeds kompromitteren door 
een kliek die weigert in deze 
tijd te leven. Wij kunnen al
leen maar hopen dat de VTJ in 
het parlement unaniem mee
stemt over de afschaffing van 
dergelijke paramilitaristische 
groepen, wanneer die gelegen
heid zich mocht voordoen. 

J.V. te G. 

HET VERKIEZINGS. 
INCIDENT ( 2 ) 

Door verontwaardiging over
weldigd, heb ik verleden maan
dag mijn partijkaart, ge
scheurd teruggestuurd. 

Ik wil mij daarvoor veront
schuldigen omdat de partij 
niet kan verantwoordelijk ge
steld worden voor partikuliere 
daden van sommigen harer le
den. 

Ik blijf dus trouw aan de 
Volksunie, die tot hiertoe 
steeds blijk gegeven heeft aan 
vastberadenheid wetende dat 
ze voor een rechtvaardige 
zaak strijdt. Ik zal de partij 
verder steunen in de mate van 
het mogelijke. 

Ik ben bedroefd, dat wij onze 
vijanden een kaart in de 
handen hebben gespeeld, die 

en gij 
ze nooit mochten verhopen. 

Dat het juist enkelen onder 
de onzen moesten zijn die in 
werkelijkheid de partij grote 
schade hebben aangericht door 
hun ondoordacht geweld is om
zeggens niet te begrijpen. 

Wat moeten de van Eynde's, 
van Audenhove's enz. in hun 
vuist lachen ! 

Het is alsof het iemand van 
mijn eigen verwanten is, die 
het geweld heeft gepleegd... 

Dat de partij eronder zal 
lijden is zeker, waarom ik 
haar trouw blijf is vooral te 
danken aan onze parlements
leden, die, voortdurend op de 
bres stonden om ons te verde
digen tegen alle soorten van 
verraad. 

Ik denk aan de zovele mili
tanten, die hun vrije tijd opof
ferden ten dienste van de par
tij. Hun idealisme mag en kan 
niet zonder vruchten blijven, 
ook niet in de perioden van te
genslagen zoals nu. Ik bewon
der al diegenen, die met nieu
we moed terug de strijd zullen 
hervatten. 

De VMO krijgt nu alle 
schuld... Toch ben ik er van 
overtuigd, dat in deze vereni
ging echte idealisten zitten, 
die, wars van alle geweld, al
leen de Vlaamse zaak willen 
dienen. Zij zullen spijtig ge
noeg mede moeten boeten. 

G.d.S. te E. 

HET VERKIEZINGS. 
INCIDENT ( 3 ) 

Zoals ieder rechtgeaard 
mens heb ik met verontwaar
diging kenn\s gen'>men van 
het spijtig plakincident te La
ken. Ik ben als — VU-militant 
— er de kop van in. Ik begrijp 
wel dat het op een nachtelijke 
plaktocht eens tot een hand
gemeen kan komen — en daar 
moeten de andere partijen ons 
geen les in spellen — maar hier 
treft maar één partij schuld : 
de onze. Welk prachtig wapen 
geven we de tegenstrevers 
toch weer in handen. En we 
zijn op dat gebied al zo kwets
baar. In verschillende afdelin
gen zal het ook zijn zoals bij 
ons : talloze vergaderingen, 
uitgeven van een duur infor
matieblad, veel huisbezoeken, 
veel tijd, geld en energie als 
voorbereiding voor de verkie
zingen. En vlam, daar ligt de 
bom !... Hoeveel tijd, geld en 
energie gaan we nu in Vlaan
deren moeten mobilizeren om 
dit stom feit nog maar te neu-
tralizeren ? En dan spreek ik 
nog niet om een stap voor
waarts te doen ! , 

M.C. te T. 

HET VERKIEZINGS. 
INCIDENT ( 4 ) 

Wij betreuren inrig het tra
gisch verloop van de verkie
zingsrei te Laken.Hoe de vork 

WIJ-LEZERS VRAGEN Bi| HUN OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C°, Provinciestraat 95 ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 • Opticiens : Vraagt hef bezoek van onze 
vertegenwoordiger. 

aan de steel zit weten wij nog 
maar" half, maar het is ver
keerd te menen dat deze be
droevende gebeurtenis een op
gezette zaak was, gepatron-
neerd door de VU. 

Volgens mij, zouden de 
nachtelijke propagandatochten 
best verboden worden, wijl er 
vreedzame middelen genoeg 
bestaan om zijn opinie in 
klaarlichte dag aan de man 
te brengen. 

Maar met dit alles is de kous 
niet af. Het past ook te peilen 
naar de diepere grond, de on
rechtstreekse oorzaak van deze 
akelige misslag. En hiermede 
belanden we op het terrein 
van de steeds gevoerde politiek 
van onze bewindslieden en on
ze nationale kleurpartijen. Zij 
realizeren niet dat door hun 
stelselmatige achteruitstelling, 
hun koehandel, hun touwtrek
kerij, hun ondemokratische an-
ti-vlaamse' uitdagingen de po
litieke spanning in Vlaanderen 
onderhouden en op de spits 
drijven. 

Heel het belgisch kommu-
nautair geschil berust op een 
« konstitutioneel» euvel, waar
van het ongelukkig incident in 
kwestie een uitvloeisel is. De 
vraag is dan ook gewettigd : 
kan een veroordeling « zonder 
meer » in dit geval volstaan ? 
Welke premissen liggen er aan 
ten grondslag ? 

J.V. te A. 

DE STAMHOUDER (T ) 

In « Wij en Gij » schrijft 
V.T., Ekeren 1 : « In ieder ge
val erkennen wij de man niet 
langer meer als de stamhou
der ». 

Dit stukje laat een wrange 
smaak na. Het wekt de indruk 
dat het immorele en het deka-
dente van enige personen dient 
veralgemeend te worden. 

Ieder overspel is een blaam 
voor de schuldige want onbe
trouwbaarheid is er de ware 
kern van. Het tipeert een ge
hele persoonlijkheid : wie niet 
in staat blijkt een plechtige be
lofte na te komen zal zeker fa
len in de vele kleine menselijke 
verplichtingen van het dage
lijkse leven. Dergelijke persoon 
zoekt in iedere situatie steeds 
opnieuw persoonlijke belange-
tjes en pretjes en is gewoon
weg voor zijn omgeving een on
hebbelijke egoïst. 

Als V.T. vindt dat de mannen 
niet zo hoog moeten oplopen 
met hun wettige stamboom, 
uitsluitend gegrondvest op de 
deugdzaamheid van de vrouw 
is dat een houding die getuigt 
van gebrek aan eerbied voor 
de vrouw in het algemeen. 

Neen, wij hebben geen wijzi-
ging van de naamgevingswet-
geving nodig alleen maar om 
het abnormale te veralgeme
nen en te institutionalizeren. 

V.T.'s voorstel kan wellicht 
noegen doen aan de N.V.S.H. ; 
het zal het pakket extravagan
te ideeën van deze vereniging 
op goede wijze aanvullen. 

M.d.K. te Z. 

DE STAMHOUDER ( 2 ) 

Het is een eerlijk princiep, 
iedereen aan het woord te la
ten. Nochtans zijn er grenzen 
waarbij een glimlach overgaat 
in gieren. 

Zo bv. de brief van V.T. uit 
Ekeren. 

Zelf ben ik voorstander van 
volledige gelijkwaardigheid 
(wat anders dan gelijkheid) 
van vrouw en man, ook wat de 
familienaam betreft, doch die 
argumentatie 1 

In één woord : onnozel. 
Ik raad V.T. aan, een vrou

wenvereniging te stichten voor 
de uitsluitende toepassing van 
kunstmatige inseminatie. Dan 
zijn ze tenminste zeker, de enig 
gekende ouder te zijn. 

Daarbij raad ik V.T. aan niet 
te veralgemenen. 

E.S. te St.T. 

WEMMEL 

De verdeeldheid onder de 
Vlamingen is steeds de vloek 
geweest van de Vlaamse Bewe
ging en heeft het de franskil
jons mogelijk gemaakt keer op 
keer hun slag thuis te halen. 

Te Wemmei heeft men gebro
ken met die spijtige traditie en 
de franskiljonse burgemeester 
Geurts en zijn kliek zullen tot 
hun schade en schande onder
vinden dat, waar Vlamingen 
eendrachtig samenwerken de 
Vlaamse Beweging het haalt 
op het franse imperialisme. 

Niet genoeg kan men het ini
tiatief toejuichen. 

K.C.. Vilvoorde 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt iAch het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

Brasse l , 21 september 1970, 
B e t r . : meest gelezen b l adz i jden . 

Het i s voor een r edak t i e a l t i j d een. intri£c=!ren-
de vraó.g, welke rubripken in haar blad het meest 
£;e.lezen worden. 
Er b l i j k t nocihtans voor de r edak t i e r,een t w i j f e l 

t e bps taan over het antwoord op de vraag: welke 
rubriek ' (enkelvoud^) wordt het meest gelezen? Dat 
i s zeer waa r sch i jn l i j k - 'want aan onini er^eillr.g 
werd h i e r nog n ie t fedaan - de Bewegingswijzer. 
Deze twee b ladz i jden wekken immers de lokale b e 
l a n g s t e l l i n g en het'hemd gaat nu eenmaal nader 
dan de rok, ook b i j VU-leden en WIJ~l.ezers. 

Momenteel denken we ech t e r da t een ander paar 
b ladz i jden minstens evenveel in de b e l a n g s t e l l i n g 
s t aan : deze waarop de l i j s t e n van onze kandidaten 
voor de a . s . gem.ee nteraadsverk i e zingen v e r s c h i j 
nen. Om t e beginnen a l v a s t door d ie kandidaten • 
ze l f , dan door hun famil ie en fans en n i e t het 
minst door de kader - en bes tuurs leden d ie deze 
l i j s t e n h ie lncn t e r wereld brengen. 

Of de "Sureto" ook t o t de l e z e r s van d ie t i j d e 
l i j k meest l e e sd i ch t e b ladzi jden behoort weten 
we n i e t . We z i jn geneigd om. t e geloven van v/el 
zoals we dan weer n i e t gelo\''en wat de m;̂ n van de 
jub i l e rende Regie van Telcgra:-if en Telefc--in voor 
de r.adio beweerde: dat ,n l . door de nic-iwe t e c h 
nische ins ta l l a» t i c van dé te lefoonverbindingen 
aftappen van gesprekken n i e t meer m.vogelijk i s . 
Vroeger dus b l i j k b a a r wel . . . W<iv 
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kopenhagen 

benzinebommen 

voor welgedane 

kapitalisten 

De h. Snoy et d'Oppuers deed te Kopenhagen een gooi naar het franse « legion d'honneur ». 

(aco) Deense kontestanten hebben rode verf ge
gooid naar een kopennagens hotel. Er veroleven 
daar delegaties die deelnamen aan de algemene 
vergadering van het Internationaal Munt-Fonds 
(IMF). Een paar molotov-cocktails moesten dit 
protest kracht bijzetten. Enkele dagen nadien vond 
de kontestatie een onschadelijke protestformule : 
met een gefingeerde bomaanslag op twee deense 
brouwerijen, die door de dames van de IMF-pro-
minenten zouden bezocht worden. De kontestanten 
wilden het de openbare opinie duidelijk maken dat 
de internationale monetaire politiek te zeer be
heerst wordt door de belangen van de rijke landen. 

De ontwikkelingslanden komen in de werking 
van het Fonds en van zijn nevenorganizaties nlaar 
moeilijk tot hun recht : in de Wereldbank, de IDA 
e.a. 

Afgezien van de soms te lapidaire vorm kunnen 
we dit protest grotendeels onderschrijven. 

Het verloop van de IMF-vergadering werd be
heerst door vraagstukken die derwijze gesteld zijn 
dat de ontwikkelingslanden er geen baat bij kunnen 
vinden : « Moeten de wisselkoersen zo stabiel mo
gelijk blijven ? Moeten ze integendeel binnen een 
zekere marge kunnen schommelen ? En zo ja, moet 
die marge eng of breed zijn ? Zijn zwevende pari
teiten verdedigbaar ? » 

Dat zijn de vragen die de debatten hebben be
heerst. Langs die weg kreeg de IMF-vergadering 

het karakter van een éénzijdige expozee, waar het 
grootste deel van de mensheid, wonend in ontwik
kelingslanden, niet bij te pas kwam. 

Tussen de geindustrializeerde landen onderling 
traden, in dat perspektief, dan nog scherpere te
genstellingen aan de dag. 

Grosso modo kan men zeggen dat de VSA de 
wisselkoersen minder strak willen houden, en dat 
o.m. Duitsland en Nederland die zienswijze bijtra
den. Frankrijk integendeel verdedigde starre wis
selkoersen, vanzelfsprekend om op die manier de 
vruchten van de jongste devaluatie te kunnen pluk
ken. 

De belgische minister van Financiën, baron Snoy, 
praatte de Fransen naar de mond. In overeenstem
ming met zijn franse kollega Giscard d'Estaing 
waarschuwde hij tegen een snelle uitbreiding van 
de speciale trekkingsrechten. Hij ging niet zo uit
dagend te werk als de Fransman, die de dollar 
vergeleek met « een kapotte horloge, waarop de 
andere landen hun uurwerk niet langer kunnen re
gelen ». Maar in het IMF heeft de belgische af
vaardiging zich toch weer laten kennen als een 
satelliet van de Banque de France. 

Het feit dat deze onderworpenheid ingekleed 
werd in een betuigenis van verknochtheid aan de 
EEG mag ons niet misleiden. In de dagen dat 
Frankrijk zijn valuta devalueerde, trok dit land 
zich niets aan van de EEG. In vergelijkbare 
omstandigheden zal het nogmaals op dezelfde ma

nier handelen. 
Om de belgische houding terzake te leren kennen, 

is praktisch elke inwoner va dit land aangewezen 
op de informatie van zijn krant. Buiten enkele in
gewijden — een paar dozijn — wordt niemand be
trokken bij het monetair beleid van de Nationale 
Bank. De geldpolitiek blijft het voorbehouden ge
bied van de « haute finance » en van enkele politie
ke vertrouwelingen van de big business in dit land. 

Ook hiertegen is een protest op zijn.4)laats. 
Wat de verlatenheid van de ontwikkelingslanden 

betreft : ze wordt alleen gekamoefleerd op mondia
le bijeenkomsten waar de retoriek hoogtij viert. 
Met enkele mooiklinkende passages willen de rijke 
landen de armen wel bedenken, en in dat opzicht 
geven ze blijk van literaire vindingrijkheid. 

Stééds opnieuw krijgt een VSA-minister van 
Financiën lijk Kennedy het zwierig gezegd : hoe 
solidair alle mensen zouden moeten zijn en hoe 
jammer het is dat zoveel méér besteed wordt aan 

'"bewapening dan aan ontwikkeling. 
Maar bij die platonische verklaringen blijft het. 

Als de rijke landen terzake komen, worden ze 
plots keihard en zijn ze derwijze geobsedeerd door 
hun eigenbelang van industrienatie, dat de ont» 
wikkelingslanden niet meer meetellen. 

De vraag is, of twee gescheiden werelden — die 
van de rijken en die van de hongerlijders — vreed
zaam zij aan zij kunnen leven op deze enggeworden 
planeet. 

beroepshalve 

bekeken 

PARTICIPATIE 

De achtste V'aamse Sociale 
Week was o.a. gewijd aan het 
tema « De burger in de maat
schappij », waarbij uiteraard be-
iTippen als inspraak en participa
tie te berde kwamen. Te oordelen 
naar standpunten die over deze 
begrippen werden ingenomen kan 
men vaststellen dat de verkondig
de meningen van een grote 
skepsis, om niet te zeggen van 
pessimisme blijk gaven. Een spre
ker vroeg zich af of het verlangen 
om aan de vervreemding te ont
komen wel bestaat, verscheidene 
anderen waren van mening dat 
het verlangen naar werkelijke 
inspraak ofwel slechts passief 
leeft ofwel slechts sporadisch tot 
uiting komt. Psicholoog B. Gijs 
noemde als een der voornaamste 
oorzaken van dit verschijnsel de 
vele opgelopen ontgoochelingen 
met verschillende vormen van 
inspraak, een socioloog verwees 

in dit verband terecht naar de 
teleurstellende ervaring met de 
ondernemingsraden. Hier dient 
toch vastgesteld dat men van 
meetaf slecht is vertrokken en 
dat de vakbeweging verstek heeft 
laten gaan, om de ondernemings
raden tot echte inspraakinstru
menten uit te bouwen. Het blijft 
bij periodische oprispingen en 
teoretische pleidooien, onlangs 
nog naar aanleiding van het in
dienen van het wetsontwerp Le-
burton, dat een poging heet te 
zijn om de kleine aandeelhoudei's 
via de staat meer waarborgen en 
meer inspraak te bezorgen in de 
onderneming. Van ACV-zijde 
werd toen het verwijt tot de mi
nister gericht, dat hij beter voor 
een wetsontwerp zou zorgen, dat 
de inspraak van de arbeider in de 
onderneming waarborgt. Eens te 
meer verweet de pot de ketel, 
want in de praktük heeft de vak
beweging zich weinig of niet in
gespannen om deze belangrijke 
sociaal-ekonomische inspraak te 
bewerken. 

Pertinent was de vergelijking 
van de socioloog Huvse, die als 
tolk der jongeren vaststelde dat 
de jongeren vóór de oorlog meer 
inspraak hadden dan nu. Hij illu
streerde dat met de leeftijd te 
vermelden van verscheidene lei
dende politici die betrekkelijk 
jong tot hoge en sommigen zelfs 
tot de hoogste beleidsoosten op
klommen, wat nu niet het geval 
is (ook omdat die jongeren van 
toen, vandaag nog steeds niet de 
plaats hebben geruimd voor de 
jongeren van heden. Segers en 
Eyskens bvb.) Een nassus uit het 
betoog van een andere spreker 

sloot hierbij aan, toen hij behalve 
de hervorming van het onderwijs 
(algemeen aanvaard als het voor
naamste middel om deze verzui
ling te doorbreken) als middel 
tot oplossing op korte termijn de 
spreiding der mandaten, het 
« uiteenrijten » van de kumuls en 
het splitsen van de machtskoncen-
tratie bepleitte. We citeren : 
« Waar men ook gaat of komt op 
het gebied van de besluitvorming 
of zelfs de besluitvoorbereiding, 
het zijn bijna altijd dezelfde ge
zichten die men ziet. Dit leidt 
zowel tot zenuwslopende soan-
ningen als tot apatie. met af en 
toe woeste uitbarstingen van ver
zet ». Deze diagnoze en de beplei
te middelen sluiten ten nauwste 
aan bij de opvattingen die de 
Volksunie ter zake voorstaat. In 
dit verband dient nochtans onder
streept dat de arbeidersrevolte in 
Limburg niet als een los ver-
sehilnsei mag beschouwd worden 
doch wel als een geleideliik ge
groeide sociale en ook volksnatio-
nale verzetsbewearing. waarvan 
de uitbarstingen steeds korter op 
elkaar volgden. Leuven was een 
andere uitzondering op de, vorige 
week te Den Haan, vastgestelde 
regel evenals Zonhoven. Het is 
spijtig dat op deze vlaamse soci
ale week niet op het volksnatio
naal element werd gewezen. De 
hele Vlaamse beweging is toch een 
quasi-bestendige eis tot inspraak 
geweest en is dat nog steeds, een 
zeer belansrijke en voor ons land 
zelfs levensbelangriike en steeds 
meer ingriipende uitzondering 
die door de evolntio naar het fe-
derai'-^me uiteindelijk regel zal 
worden. 

KRiSTELIJKE SOCIALE LEER 

Op deze sociale bezinningsda
gen werd ook het onderwerp van 
de kristelijke sociale leer aange
sneden, die nu eveneens in het 
kamp der kristelijken als vraag
stuk meer algemeen wordt aange
voeld. Op de achtergrond van wat 
er in het teologische denken gaan
de is stelt zich de vraag of de 
vroegere kristelijke sociale leer 
nog ge'digheid zou hebben, vraag 
die tijdens het debat na het refe
raat van pater B. De Clercq ook 
letterlijk werd gesteld. Als ant
woord werd gegeven dat men 
tans van het al te dogmatische 
denken en handelen moet over
stappen naar pluralistisch den
ken : de kristelijke sociale leer 
heeft niet afgedaan doch is slechts 
één aspekt van een belangrijker 
geheel, een vaststelling die vroe
ger al vaak werd gemaakt (ook 
door volksnationalisten) maar tot 
voor kort door de kerk en de kris
telijke organizaties werd afgewe
zen. 

Ondanks haar leemten — geen 
woord over de belangrijke natio
nalistische kontestatiebewegin-
gen, wat dus nog geen totale evo
lutie naar het pluralistische den
ken en handelen insluit — wees 
deze achtste uitgave van de 
Vlaamse Sociale Week op een 
verdere kentering in het kristelij
ke sociale denken in Vlaanderen. 
Naarmate de vlaamsnationale 
gedachte en invloed zullen groei
en zu'len deze sociale bezinnings
bijeenkomsten meer aandacht aan 
dit versohiinsel moeten schenken 
willen 7P aanspraak op volledig
heid maken. 



WIJ 

molenbeek: 

socialistische militie 

(Vervolg van blz. 1.) 

maar mogelijk zijn in het kamp 
van de «vlaamse extremisten». 
Hèn kan zoiets nooit overko
men, want zij zijn immers dé 
grote demokratische partij, die 
eerbied heeft voor iedere mens, 
ook voor de politieke tegen
stander. 

Wij hebben niet eens de 
moeite genomen te verwijzen 
naar een bepaald socialistisch 
verleden, toen de rode knok
ploegen de straten van menige 
stad onveilig maakten. 

Het geval te Molenbeek duwt 
de hoog van de toren blazende 
socialisten vlugger dan ver
wacht met de neus op hun 
eigen hipokriete uitlatingen. 

Maar er is meer. Herhaalde
lijk werd de tragische rel te 
Laken voorgesteld als een « be
raamde moordaanslag» uitge
voerd door « in bende opereren

de knokkers, die speciaal wor
den georganizeerd en opgeleid 
om te kwetsen en eventueel te 
doden». Deze groteske aantij
ging is ondertussen door de fei
ten afdoende tegengesproken : 
de «bende» van Laken was 
een toevallig gevormde groep 
plakkers, die even toevallig op 
de vuist is geraakt met een 
groep andere plakkers. Wij keu
ren het als iedereen af dat het 
daarbij gewelddadig aan toe is 
gegaan, ^naar wij nemen het 
niet dat men maar verder 
bliift spreken over een 
«moord». Op het ogenblik dat 
wij deze regels schrijven, méér 
dan anderhalve week na de fei
ten, staat het nog altijd niet 
vast waaraan de h. Georgin is 
gestorven. Het is méér dan on
gewoon dat de doodsoorzaak 
nog niet werd bekend gemaakt, 
na de verschillende lijkschou
wingen. Wacht men wellicht 

het diamantwoord 
In deze tijd van naderende gemeenteraadsverkiezingen, 

midden-oostelijke spanningen, JJSS-nederlagen en uni
versitaire restaurantrellen valt er heel wat nieuws tussen 
de plooien, dat in andere omstandigheden grote headlines 
en uitvoerige kommentaren zou hebhen verdiend en ge-

Neem nou die staking te Zonhoven, eens te meer in 
Limburg mi laand. De jongens die hun boterham en hun 
boekese koek verdienen op de schrijf- en boormachines 
van de nv Foraky, hebben enkele dagen geleden de blok 
er op gelegd C« het ganse werk staat stil, wanneer uw 
sterke hand het wil y>...) omdat men hen onder het hevel 
wou plaatsen van een nieuwe werkleider die « geen bak
kes Vloms » (maar de minzame Limburgers zeggen dat 
anders) kende. 

Even twee zinnetjes uitleg. Foraky te Zonhoven,is een 
zaak die zich gespecializeerd heeft in de houw van ma
chines voor grondboringswerken. Die Foraky-machines 
hebben — net als de Foraky-arbeiders trouwens — een 
harde kop. Een kop die doorgaans bestaat uit een draai
schijf met diamanten. De nv Foraky zag er dan ook enig 
voordeel in, eerst tijdelijk en later deünitief samen te 
gaan werken met een firma die harde koppen fabriceert. 
Zo werd het zonhovens bedrijf er toe gebracht, in nauwe 
relatie en samenwerking te treden met de brusselse nv 
Diamant Boart, die gekontroleerd wordt door ons alles 
lieve Société Générale. 

Die samemverking draaide er al vlug op uit, dat Dia
mant Boart te Zonhoven de lakens kwam uitdelen. De 
brusselse diamanderijnen eisten en bekwamen, dat in 
het overigens al niet zo taalvaste Foraky het Frans 
de enige taal zou zijn voor de interne verrichtingen. Fo
raky, of liever de Forakybazen willigden dat brussels 
hevel in. 

Het was echter slechts de eerste faze in de operaties, 
die van Foraky een brusselse diamantelorganizatie moes
ten maken. De tweede faze zou de aanstelling van een 
ééntalig-franse werkleider zijn. 

Laten we mekaar geen Liezebet heten. Van het soort 
werkleiders zoals er in Zonhoven eentje nodig was, lopen 
er zestien in een dozijn overal in Vlaanderen. Het ging 
hier niet om een zeldzame specialist, een technische witte 
raaf die in hoogsteigen persoon moest aangesteld worden 
omwille van zijn door niemand te evenaren stielkennis. 
Het ging gewoon om een doorsnee werkleider, om een 
joh waarvoor verschillende vlaamse kandidaten met be
hoorlijke kwalifikaties voorhanden waren. 

Eidoch, zoals de Brusselaar zegt, maar dan in de taal 
van Brigitte Bardot : mein Vaterland muss grosser zijn. 
Wat goed is voor Brussel, moet per definitie maar goed 
zijn voor Zonhoven. De limburgse boerkens en heïkneu-
ters moeten maar leren, hun klakske in het Frans te 
lichten voor het brussels licht. 

Nou viel echter te beleven dat er nog hardere dingen 
blijken te bestaan dan diamantkoppen. Zo bijvoorbeeld 
de koppen van de limburgse arbeiders. Minder soepel 
dan hun Foraky-bazen, namen zij geen vrede met de in
voer en de aanstelling van een koloniaal ambtenaar. Ze 
ginaen in staking. Spontaan. Gevolgd door de kristelijke 
vakbond. En (het is verdomd waard om weer eens ont
houden te worden) feestelijk in de steek gelaten door de 
socialistische dito van Major en zijn uithongeraars. 

Diamant Board maakte er een krachtproef van : onze 
werkleider nemen of wij weg. De limburgse arbeiders 
aanvaardden de krachtproef : keer maar, mét uw werk
leider. naar uw dorp Broekzele, heren. 

Wat Diamant Board in arren moede dan maar doet : 
de Brusselaars trekken zich met klikken en klakken, met 
hun centen, hun werkleider en hun pretentie, uit de 
limburgse onderneminn terug. De Société Générale laat 
betijen : ze geeft er blijkbaar de voorkeur aan dat ieder
een in Vlaanderen haar verder indentificeert met de 
glansrijke periode uit onze geschiedenis, de tijd van de 
Stomme van Portici. 

In het gulden hoek van de vlaamse beweging weze 
ingeschreven op een kraaknieuwe pagina : de arbeiders 
in Vlaanderen zijn zo ver. dat ze staken voor hun mense
lijk recht wanneer dat in de taaiverdrukking komt. 

dio Genes. 

tot na de gemeenteraadsverkie
zingen ? Wil men eerst nog een 
nummertje opvoeren met een 
wedersamenstelling op de Hou-
ba De Strooperlaan ? 

Maar, om nog even naar Mo
lenbeek terug te keren, wat 
vinden de heren socialistische 
zedeprekers van de verklaring 
van hun vriend Machtens over 
die « bewakingskorpsen »? Zijn . 
dit dan geen «in bende opere
rende knokkers », is dit geen 
private militie in dienst van de 
lokale socialistische potentaat. 
En men hoeft nu niet af te ko
men met het zoethoudertje dat 
het in Molenbeek « toch zó erg 
niet was » en « dat men niet 
moet overdrijven ». Nee, er is 
geen dode, gelukkig, maar wan
neer wordt een slag een kwade 
slag ? Wij willen het geval niet 
opschroeven, wij stellen alleen 
maar vast dat men het wel 
schromelijk heeft gedaan als 
het er op aankwam de Volks
unie te treffen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat 
bij heel wat mensen nu de 
schellen van de ogen zullen val
len. Dat sommige politieke 
groepen het geweld alleen maar 
veroordelen als het in hun po-

rake tipering 

Elseviers brusselse korres-
pondent Henri Schoup kent 
Brussel en de Brusselaars ter
dege. In EW-magazine van 5 
september beschreef hij de bel-
gische bastaardstad zo : « Brus
sel, hart van Europa. Brussel, 
ontmoetingspunt van twee kui
turen. Brussel, centrum van na
tionale verzoening. Deze stad 
ontbreekt het niet aan bloem
rijke omschrijvingen. Maar zou 
er zoveel over « hart » en « ver
zoening » gesproken worden, 
als die elementen inderdaad 
aanwezig waren ? Heeft men 
met die retoriek niet iets te 
kompenseren ? 

« Het zijn overigens omschrij
vingen die in Brussel zelf ge
formuleerd zijn. Buiten de 
hoofdstad hebben de « provin
cialen » in Vlaanderen en Wal
lonië er op zijn best een mee
warige glimlach voor over. Ti-
pische brusselse « zwans » zeg
gen zij. En als de Vlamingen 
zich kwaad maken, dan stellen 
zij dat « ontmoetingspunt » en 
die « verzoening » aan de kaak 
als een stuk bedriegerij. Ont
moeting en verzoening genoeg 
als je maar Frans spreekt ! Pro
beer in Brussel maar eens als 
Vlaming te leven, zeggen zij. 
Een tweetalige Brusselaar is 
een Vlaming die zich heeft la
ten verfransen. Doet hij dat 
niet, dan is hij in het gunstig
ste geval een achterlijke boer 
en in het andere uiterste een 
politieke extremist ». 

de cvp-inzet 

De « Stem van het Volk » is 
een CVP-blaadje dat plots in 
grote oplagen verschijnt als er 
verkiezingen in het zicht zijn. 
In een recent nummer gaat het 
over « de inzet » van 11 okto
ber 1970. Zoals bekend putten 
CVP en ESP zich uit om de kie
zers ervan te overtuigen dat 
deze gemeenteraadsverkiezin
gen « slechts » van lokale bete
kenis zijn Niettemin wordt in 
dit verkiezingsnummer van «de 
Stem» een volle bladzijde voor
behouden aan eerste-minister 
Eyskens, die zijn steentje moet 
bijdragen om er de geachte kie
zers van Kuttekoven en Manne-
kesvere toe te brengen voor de 
CVP te stemmen. Er staat trou-

litieke kraam te pas komt, maar 
het geoorloofd vinden voor de 
verdediging van de eigen zaak. 
Of, zoals Schelfhout het in 
« Links » schreef : « Wij zouden 
zekere akties nog kunnen be
grijpen, moest de Volksunie 
een weloverwogen revolutionai
re beweging zijn... ». 

Wij zijn dat niet, altans niet 
volgens de begrippen van de 
linkse salon-revolutionairen, 
wij zijn een demokratische par
tij die beroep doet op de vlaam
se kiezers om met hun steun 
haar doelstellingen te berei
ken. Wij doen dit zonder ge
weld, en wij herhalen het, en 
het getuigt van kwade wil onze 
partij andere bedoelingen in de 
schoenen te schuiven naar aan
leiding van een tragisch verkie
zingsincident. 

Men wil de Volksunie treffen 
omdat zij — via het federalis
me — de werkelijke ontvoog
ding wil van de vlaamse mens. 
Daarom, en daarom alleen, 
vindt de Volksunie tegenover 
zich de koalitie van alle ver
enigde unitaristen en hun mee
lopers. En daarom zijn alle 
middelen goed om de Volks
unie te treffen. 

wens nog een andere bekente
nis in het pamflet. Wij citeren ; 
« En achter elke CVP-fraktie, 
ook in de kleinste gemeente, 
staat de CVP. Staan de CVP-
opvattingen en het CVP-pro-
gramma ». Wat wil dit anders 
zeggen dan : voor de CVP stem
men te Bommerkonten is uw 
goedkeuring hechten aan wat 
de CVP doet, ook op nationaal 
vlak ? 

de gesprekspartners 

Naar aanleiding van een tv-
debat op het scherm van de 
RTB schrijft «De Standaard» : 
« Als er straks opnieuw moet 
worden onderhandeld, zal het 
allicht gaan met VDB en Simo-
net, maar niet met de gefru
streerde mini-imperialisten 
van het FDF die geen enkele 
kans maken om in Vlaanderen 
gesprekspartners te vinden ». 

Waarom moet er altijd weer 
gestreefd worden — a priori — 
naar een overeenkomst met 
dat pretentieuze handvolletje 
frankofone Brusselaars ? Zij 
betekenen in de huidige uni
taire konceptie — die zij alléén 
nog verdedigen — hooguit 
15 % van de ganse Kamer. En 
dan zitten ze daar nog mede 
in naam van de vele duizenden 
vreemdelingen in de hoofdstad, 
waar zij zich verder geen snars 
om bekommeren. Waarom 
steeds weer onderhandelen met 
dat groepje apart. Waarom dan 
niet met de antwerpse parle
mentairen afzonderlijk, of met 
die van Oost- of West-Vlaande-
ren ? Of veronderstelt deze 
ruysende vizie reeds een fedp-
ralisme - met - drie waartege 
« De Standaard » nog officier 1 
te velde trekt ? 

abonnement 

U kjtnt ten allen tijde aboi 
neren op ons blad. Voor c 
laatste drie maanden van d 
jaar \ost een abonnement g 
fr. te storten op postrekenin 
nr. i^yS.gy van Vol\sun 
vzw, looo Brussel, met ve 
melding « abonnement WIJ-
Vlaamsnationaal ». U l{unt 
oo\ in alle postkantoren een 
abonnement nemen. 

die fiere 

rode leeuw... 

(red.) De taaiminnaren Mar-
nix Gijsen en Mare Galle heb
ben in « Volksgazet » een 
stroef geschreven artikel ge
plaatst onder de galmende titel 
« ze zullen hem niet temmen, 
die fiere rode leeuw ! ». Ach, 
waar is de tijd dat de « vlaam
se extremisten » het monopolie 
hadden van de romantische 
leuzen, altans in de ogen van 
de genaamde van Eynde. De 
nieuwbakken « rode leeuwen » 
pakken in het artikel uit met 
de gratis bewering dat zij «geen 
taaipartij vormen, maar wel dé 
sociale partij bij uitstek ». 
Nieuwsgierig zijn wij dan gaan 
pluizen in hun tipisch sociaal 
programma. Luister maar : zij 
willen de sociaal-ekonomische 
« stijging » (sic !) van de Vla
mingen te Brussel, de Vlaming 
moet er als een gelijkwaardig 
burger worden erkend, het 
moet vanzelfsprekend worden 
dat hij zijn kinderen op een 
vlaamse school brengt, dat hij 
zélf bepaalt hoeveel vlaamse 
scholen er daar komen en waar 
ze moeten gebouwd worden, 
hoeveel biblioteken er moeten 
zijn, dat hij als werknemer alle 
dokumenten in eigen taal krijgt 
en dat de Vlamingen als groep 
deel hebben aan de lokale ge-
zagsopbouw. De « rode leeu
wen » willen ook dat nog ver
der vlaamse mensen en grond
gebied worden afgeschuimd en 
dat nog verder kultureel vp der
landlozen worden gekweekt 

Fijn. zeg. Maar willen de he
ren « rode leeuwen » ons even 
vertellen welk van deze pro-
grammaounten al niet geruime 
tijd op het Volksunie-program
ma voorkomen ? En waarom de 
VU daarom door de socialisten 
minachtend « een taaipartij » 
wordt genoemd ? 

Overigens zijn wij oprecht 
blij met deze bekering : er is 
ook in de vlaamse hemel méér 
vreugde om één bekeerde zon
daar dan om tien rechtvaardi
gen... 

taaltuintje 

In het Volksgazet-
artikel van de srrote 
letterkundig-en Mar-
nix Gijsen en Mare 
Galle komt volgende 
zin voor : « En is het 
geen grote vooruit
gang als men de men
sen ertoe in staat kan 
stellen zich te ont-
voogdpn en te begin
nen ziln eigen brood 
te bakken zodat ook 
zi.jn eigen woord vri.i 
kan spreken ? ». 

Kan de achtbare dr. 
Mare Galle aan dit 
.luweeltle ziin volgen
de uitzending van 
« voor wfe baar soms 
geweld aandoet .. » 
niet even wi.jden ? 

Verdraagzaamheid 
te Liedekerke I 
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SPELLINGSPERIKELEN 

De spellingskwestie van het 
Nederlands zal nog dit jaar 
voor de nederlandse Staten-
Generaal gebracht worden. In
dien het nederlandse parlement 
de voorstellen van de gemeng
de nederlands-belgische kom
missie voor de spelling der bas
taardwoorden goedkeurt (en al
les wijst daarop) dan zou de 
spellingseenheid in Noord en 
Zuid vlug hersteld zijn na ja
renlang getwist. In België im
mers volstaat een koninklijk 
besluit. 

De zaak schijnt echter niet zo 
eenvoudig te zijn. Tegenstan
ders van de progressieve spel
ling in de regering zouden mi
nister Vermeylen — die samen 
met zijn kollega van Nederland
se Kuituur in deze aangelegen
heid beslissingsrecht heeft — 
onder druk zetten. Van Meche-
len zou wèl voor de progressie
ve spelling gewonnen zijn. Tot 
veler verbazing zou de BSP-
minister Fayat tot deze tegen
standers behoren. 

We hopen dat dit niet waar 
is. Het zou een toppunt zijn dat 
door de schuld van vlaamse 
ministers — die geen taalspe-
cialisten zijn nota bene — de ne

derlandse spellingseenheid an
dermaal voor geruime tijd zou 
verdaagd worden, spellingseen
heid die voor de nog steeds al 
te bescheiden nederlandse kul-
turele integratie van het groot
ste belang is. 

SPLINTER EN BALK 

In « Volksgazet » maakt ene 
skribent zich vrolijk omdat de 
VU «slechts » in 10 van de 19 
brusselse gemeenten een lijst 
indiende. Daarenboven zegt 
hij, komen op hun volledige 
lijsten personen voor uit ande
re gemeenten. En de man be
sluit : «De VU moet wel aan 
erge bloedarmoede lijden!» 

Wij zullen op deze bloedar-
moedige, « argumentatie » niet 
antwoorden. Wij willen hem en
kel attent maken op een klein 
stukje in « Het Laatste 
Nieuws» : «De rode Leeuwen 
worden (te Koekelberg) geleid 
door de h. Danny van Halewijn, 
internaatbeheerder van het ko
ninklijk ateneum te Brussel. 
Op deze op het nippertje inge
diende lijst treft men opvallend 
veel personen, die niet te Koe
kelberg wonen, meestal mede
werkers en bedienden op het 
Kabinet van minister van Na
tionale Opvoedmg Vermeylen » 

VERFRANSTE 
VLAMINGEN 

Kandidaat nr. 13 op de fran-
kofone eenheidslijst te Dilbeek 
heet Brusselmans. Direkt daar
op volgt een zekere P, Van 
Vlaenderen. 

De voorzitter van de beruch
te « Jeunesse Beige - Belgische 
Jeugd » ook bekend onder de 
initialen « JBJ » heet Jean... 
Breydel (uit te spreken op zijn 
Frans). Onlangs had die JBJ 
het aan de stok met het FDF. 
Een militant van JBJ zou naar 
aanleiding daarvan een klacht 
tegen een FDF-militant neer
gelegd hebben. Diens naam ? 
De Konirick... 

Men kan er om glimlachen, 
vooral als men weet dat de al
gemene voorzitter van het FDF 
naar de ^oor-en-door vlaamse 
naam Peeters luistert Destijds 
behoorden de gebroeders van 
Belle van Luik tot de hardste 
wallinganten. 

Uit deze korte opsomming Ie
ren we echter eens te meer hoe 
sistematisch de verfransing in 
het brusselse en bij de in Wal
lonië ingeweken Vlamingen 
werd doorgevoerd. De franko-
fone taalrassisten dragen in ve
le van hun per<!Oonsnamen het 
stigma van dit taalimperialis-

« Zij zullen hem niet temmen, die fiere rode leeuw » 

me, wat hen niet belet, de Vla
mingen taalimperialisten te 
noemen. 

DE BESTEN ONDER 
DE BRUSSELAARS 

Minister Harmei legde deze 
week nog maar eens een devote 
verklaring af. Hij rekent « op 
de besten onder de Brusse
laars» om een evenwichtige op
lossing voor de kommunautaire 
problemen in de hoofdstad mo
gelijk te maken. 

De « Financieel-Ekonomische 
Tijd » merkt daarbij nuchter 
op : « Zelfs de besten onder 
die Brusselaars voeren in het 
zicht van de gemeenteraadsver
kiezingen propaganda met ar
gumenten die voor de vlaamse 
gemeenschap een slag onder de 
gordel zijn. Zeggen dat de Brus
selaars de helft van hun inkom
sten gaan derven, indien ooit 
een federatief gekleurde staats
hervorming in de praktijk 
wordt toegepast is toch wel een 
kras staaltje van brusselse on
wil (...) ». 

En wie bezondigt zich in zijn 
propaganda aan zulke onwil ? 
Niemand minder dan de Grote 
Gematigde van Brussel, de h. 
Paul vanden Boejmants. Zoals 
bekend geniet deze heer in de 
hoofdstad de welwillende steun 
van de vlaamse CVP, de partij 
« die het doet » en die zichzelf 
lang geleden het « schild en het 
zwaard van Vlaanderen » noem
de. 

VERZOENEND 
VOORSTEL 

De « Bond van de Grote Ge
zinnen van België » heeft de 
regering een voorstel aan de 
hand gedaan om uit de impasse 
rond de verdeling van het bij
komend miljard kinderbijsla
gen te geraken. Volgens de 
Bond « moet de regering drin
gend de beslissing van de 
RKW bekrachtigen, waardoor 
de kinderbijslag met terugwer
kende kracht vanaf 1 januari 
1970 verhoogt. Dit is mogelijk 
met het reeds beschikbare mil
jard. Bovendien moet. volgens 
de BGGB, de regering « zonder 
talmen met de sociale partners 
en met onze reprezentatieve 
gezinsorganizatie, een bijeen
komst organizeren om de ge
zinsbehoeften (andere dan de 
kinderbijslag) te bestuderen 
n.1. het sociaal statuut van de 
moeder, de kinderkribben en-
zomeer. Een voorrangsplan 
dient opgesteld, de technische 
modaliteiten dienen vastge
steld en een wet die een uil^ 
breiding beoogt van de finan
ciële hulpverlening vp^ de 
RKW moet worden gestemd. 
Deze nieuwe verwezenlijkin
gen zouden over enkele maan
den moeten starten d.w.z. van
af 1 januari 1971. Zij zouden 
gefinancierd worden door de 
geakkumul eerde rezerves van 
de RKW ». 

Als de socialisten dat niet 
aanvaarden, dan rest de Bond 
enkel nog aktie. 

OPENBARE ORDE 

Het establishment houdt van 
orde, en het weet zijn moment 
te kiezen om het ordewetten-
arsenaal aan te vullen Na de 
grote staking van I960 was het 
zo, nu is het verkie^ingsinci-
dent te Laken weer een ge
droomde gelegenheid. Wij zeg

gen wel «gelegenheid». Want 
de omelet staat al langer op het 
vuur. Een paar maanden gele
den lekte een en ander uit over 
de « division spéciale » (DSD) 
die de kolonels van P.W. Se-
gers hadden uitgedacht. En nu 
is het ontwerp-Vranckx boven 
water gekomen, dat al maan
den op het getouw stond. Maar 
de linkse jongens zijn nü ver
dacht stil. Terwijl zij zich hees 
huilen tegen de Volksunie 
wordt een juridische progrom 
voorbereid die zowel roerige 
arbeiders als « politieke extre
misten » kan treffen. Straks 
krijgt het establishment 'n vol-
machtenwet die toelaat om het 
even wat te doen tegen om het 
even wie «als het er op aan
komt ». Het viel op dat de « Li
bre» ophield met haar VMO-
geschrijf zodra de slag binnen 
was. 

Of zwijgen de linksen omdat 
kameraad Louis Major zo te
vreden is ? De « ambetantighe-
den » in Limburg en elders han
gen hem al lang de keel uit. 

Wie bij dit alles profijtig in 
zijn vuist lacht is Gaston Eys-
kens. Waar is de tijd van Re-
nard en van het Guillemins-
station. 

DE WISSELKOERS 
VAN DE « ZILVERLING » 

De «gouden napoleon» wordt 
nog altijd op de beurs geno 
teerd. Minder bekend is het 
feit dat de « zilverling » van 
de genaamde Judas Iskariot 
nog altijd een wisselkoers 
heeft. In navolging van « Ram
parts » bracht « De Nieuwe » 
onlangs het berichtje dat de 
belgische staatsveiligheid mo
menteel 1500 fr per maand 
« fixe » betaalt aan jongelui 
die voor haar verklikker wil
len spelen. Zij moeten daarvoor 
slechts de milieus van politieke 
en andere kontestanten infil
treren, en regelmatig tips door
geven. 

Op een spitse vraag van se
nator van Haegendoren moest 
minister Vranckx dit toegeven. 
« Het is algemeen bekend si 
zegt hij « dat de veiligheids-, 
inlichtings- en politiediensten 
beroep doen op informateurs ». 

Zo, dat weten wij dus weer* 
Ondanks de «algemene bekend
heid» die Vranckx veronder
stelt, vonden de BRT-jongeng 
het nieuwsje toch de moeite 
waard, en terecht. 

vierde steunlijst 
Egid Pauwels, Brussel 1 1000 
Mej. Bouttens, Brussel l 1000 
Schepers, Wemmei .1000 
Steunpeleton, Zemst 100 
Uit vlaams bewustzijn, Aalst 500 
De Graef René, Antwerpen 1000 
Borms, Aalst 250 
MAVO, Verviers 1000 
J.V.H., Kortrijk 250 
Onbekend, Nieuwpoort 300 
Naamloos, Evere 250 
De Keyser, Ursel 1000 
Roobaert, Brussel 12 200 
Weduwe Maege, Gent 500 
Thyssens, Ekeren 1 300 
A. Vandenabeele, Oudenaarde 1000 
Pauwels, Kortrijk 3000 
Mevr. Schraepen, Brussel l 3000 
L. Wydouw, Edegem 100 
H. Vereecken, Brussel 6 100 

Totaal vierde lijst 15.850 

Totaal vorige lijsten 127.950 

Totaal vier lijsten 143.800 

Als we nagaan welke financiële inspannin
gen onze afdelingen zich getroosten op lokaal 
vlak voor « hun » verkiezingen -— hel is een 
reusachtige, dagelijkse inspanning — dan is 
het rezultaat van deze vierde lijst niet zo 
slecht, al zou het natuurlijk beter kunnen. 

We doen nogmaals een beroep op al &nze 
lezers en simpatizanten om deze nationale in
spanning van de VU nog beter te steunen, 
des te meer daar we onze brusselse vrienden 
moeten bijspringen die het bijzonder hard 
hebben in deze « onmogelijke stad ». 

U zult opgemerkt hebben dat er in de vier
de lijst enkele zware stortingen zijn. Ze heb
ben de sprong naar het derde vijftigduizend
tal mogelijk gemaakt. Mogen we voor de 
volgende lijst verwachten dat het tweede 
honderdduizendtal in het zicht komt ? 

Komaan vrienden, die nog niets gestort 
hebben voor « het federalistisch offensief » 
staat uw man en steunt mild, en stelt het 
vooral na lezing van deze oproep niet uit 1 

POSTREKENING NR 147.697 VAN VOLKSUNIE 
VZW 1000 BRUSSEL met vermelding « voor 
federalistisch offensief ». 
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De prijs van de petroleum gaat de hoogte in. Bloemis^ 
ten, baXkers, uitbaters van wasseri]en, bloemmolens e.d. 
zullen het gelag moeten betalen. En waarom wordt de 
petroleum duurder ? Omdat de grote maatschappijen 
'het zo willen. Basta. Er zijn weinig sektoren tn het 
ekonomisch leven waar de prijsvorming zo ondemocra
tisch verloopt. In België bepalen drie elementen de 
prijs van de aardolie : de fiscaliteit, de prijskjwotering 
van de aardolie aan de oostkust van de Verenigde Sta
ten en de vrachtprijs van de vrije tanker vloot. Vooral 
deze laatste zijn twee {riteria voor heel wat kritiek, 
vatbaar. 

het wordt een dure winter 

EEN AMERIKAANSE 
PRIJSKWOTERING 

De bazis voor de prijs van de 
aardolie wordt gevormd door 
de zogenoemde : « Gulf Mexi
can Coast barema's ». Deze wer
den in 1947 opgesteld door de 
amerikaanse maatschappijen. 
Het groter aanbod, ontstaan als 
gevolg van de aanvoer van 
aardolie uit het oostblok be
werkte later een prijsdaling. 
De barema's werden echter niet 
gewijzigd, wel kenden de ame
rikaanse maatschappijen dan 
een korting toe. Tijdens de 
Suez-krizis werden deze kortin
gen geschrapt, zodat men terug 
kwam tot de prijzen van 1947. 
Na dit kort intermezzo werden 
de kortingen opnieuw toege
kend met als gevolg dat de in
dustrie haar kostprijzen bere
kende op bazis van de netto-
prijs van de aardolie, d.w.z. 
rekening houdend met de kor
tingen. Sinds 1969 evolueren de 
prijzen van de aardolie in een 
snel tempo. Niet alleen werden 
de kortingen afgeschaft maar 
men gaat zelfs naar hogere ba
rema's dan in 1947. De verkla
ring van deze prijsstijging moet 
bij de amerikaanse maatschap
pijen worden gezocht. Op de 
amerikaanse markt is de vraag 
groter dan het aanbod. Dit 
wordt veroorzaakt door ener
zijds de ekspansie van de eko-
nomie en anderzijds door het 
uitblijven van de aardgasbe
voorrading. Dit laatste omwille 
van een prijsgeschil waarin de 
amerikaanse aardoliemaat
schappijen betrokken zijn als 
koncessiehouders van het aard
gas. De toenemende vraag 
wordt gedeeltelijk opgevangen 
door verhoging van de produk-
tie van de aardolie, maar ver
oorzaakt dan toch nog een 
prijsverhoging. De amerikaanse 
maatschappijen plaatsen deze 
prijsverhoging over naar Euro
pa, om zo hun prijzen op we-
reldplan te nivelleren. Dit kun
nen zij slechts dank zij hun 
monopoliepozitie. De prijs van 
de zware stookolie steeg in Bel
gië van juni '69 tot juni '70 met 
172 %. Dit percentage ligt daar
bij nog merkelijk hoger dan in 
de andere E.E.G.-landen. Het 
verschil wijst eens te meer op 
de grote invloed van de ame
rikaanse maatschappijen bij de 
prijsbepaling in België. 

De verhoogde vraag naar 
scheepsruimte heeft een verho
ging van de vrachttarievon tot 
gevolg. Op dit ogenblik is ech
ter een derde van de tanker-
vloot eigendom van de petrole-
ummaatschappijen. Bovendien 
is een aanzienlijk deel van de 
vrije tankervloot met langlo
pende kon tr akten gecharterd 
door diezelfde maatschappijen, 
wat een prijsstabilizerend ef-
fekt heeft. Zodat ook deze fak-
tor geen prijsverhoging kan 
wettigen. 

VERBRUIKER HEEFT 
GEEN INSPRAAK 

Een groot deel van de bevol
king wordt rechtstreeks getrof
fen door deze prijsverhoging. 
Denken we maar even aan de 
zelfstandige nationale verdeler 
van aardolie. Zijn winstmarge 
ziet hij zodanig verkleinen dat 
hij praktisch van de markt ge
dreven wordt door de recht
streekse verkoop van de grote 
maatschappijen. Ook "de kleine 
en middelgrote zelfstandigen 
worden zwaar getroffen, zo bij
voorbeeld de tuinbouwer. Reeds 
enkele jaren sporen de land-
bouwersorganizaties en speciaal 
de Boerenbond hun leden ertoe 
aan over te gaan tot specializa-
tie, meer bepaald tuinbouw. 
Deze overgang vergt zware in-
vesteringslasten die slechts op 
lange termijn kunnen gedragen 
worden. De zware produktie-
kost voor tuinbouwers is de 
verwarming van hun serren. 
De meesten, zoniet allen, zijn 
hiervoor aangewezen op aard
olie. De verhoging van de prijs 
van deze brandstof zal volledig 
moeten gedragen worden door 
deze zelfstandigen, vermits hij 
zijn eindprodukt niet duurder 
zal kunnen verkopen. De prij
zen hiervan zijn immers prak
tisch stabiel. Hetzelfde pro
bleem stelt zich voor de zuivel
industrie. Hier zijn nog steeds 
de prijzen van 1957 verplicht. 
Ook de bakkers, de wasserijen, 
de bloemisten, de druiventelers. 
kortom iedereen die op aard
olie is aangewezen zal er na
deel van ondervinden. Ook die
genen die aardolie als verwar
mingsbron voor hun woning 
gebruiken zullen merkelijk 

""ffi- ift 

meer moeten uitgeven De gro
tere onkosten voor verwarming 
zullen ook de huurprijs van de 
sociale woningen merkelijk 
verhogen. De verbruiker wordt 
bij de prijsbepaling van de 
aardolie helemaal niet betrok
ken. Deze prijs wordt zelfs niet 
door de Prijzenkommissie ge-
kontroleerd. 

ZIJ DOEN 
WAT ZIJ WILLEN 

Zonder op de technische de
tails van dit alles in te gaan, 
dringen enkele bemerkingen 
zich op. Het is verbazingwek
kend op welke manier de grote 
internationale maatschappijen, 
die een monopoliepozitie inne
men, zonder noemenswaardige 
kontrole hun prijzen kunnen 
verhogen. De afhankelijkheid 
van Europa ten overstaan van 
Amerika wat betreft de ener
gievoorziening komt daardoor 
in een schril daglicht te staan. 

De prijzenstruktuur in de 
aardoliesektor dient dringend 
herzien te worden, zodanig dat 
de werkelijke prijs van de aard
olie bepaald wordt. De verbrui
ker moet bij deze prijsbepaling 
nauw betrokken worden. De 
verhoging van de aardolieprijs 
heeft de vraag naar steenkool 
gestimuleerd zodanig dat men 
op dit ogenblik zelfs van een 
tekort mag spreken. Hieruit 
blijkt hoe voorbarig het is om 
de steenkool als energiebron af 
te schrijven. Het is trouwens 
slechts dank zij het tekort aan 
steenkool en aardgas dat de 
aardoliemaatschappijen een mo
nopoliepozitie hebben verwor
ven. Een degelijke planning 
voor de produktie van energie
bronnen zoals steenkool, aard
olie en aardgas, dient zowel op 

nationaal als op europees vlak 
opgesteld te worden. 

In een demokratische ekono-
mie kan een dergelijk over
wicht niet geduld worden. Het 
is aan de regering om op te 
treden tegen deze monopolie

houders. In het kader van de 
kontrolefunktie van het parle
ment heeft volksvertegenwoor
diger Coppieters dan ook enke
le vragen aan de bevoegde mi
nisters gesteld. Wij kijken be
nieuwd uit naar hun antwoord. 

Aan minister Leburton (Ekonomische Zaken) vroeg Cop
pieters : „ , , .. j 

« Bevoegde informatoren voorspellen dat de pri]s van de 
aardolie merkelijk zal verhoogd worden. Krantenberichten heb-
hen deze informatie bevestigd. 

Het is de minister zeker niet onbekend dat deze verhoging 
voor verschillende groepen van de bevolking een zware bijko
mende last, die niet kon voorzien worden, betekent. 

Graag ontving i}z van de minster in dit verband een ant
woord op de volgende vragen : 
1. Door wie wordt een prijsverhoging vastgesteld ? 
2. In welke mate wordt door de minister kontrole uitgeoefend 

op deze prijsverhoging ? j 7 j >> 
3. Wordt de prijzenkommissie in deze materie geraadpleegd f 
4. In hoeverre worden de verbruikers en de onafhankehjke 

verdelers bij deze prijsbepaling betrokken ? ». 
Op 10 september stelde VU-kamerlid Coppieters aan minister 

Hanin (Middenstand) volgende parlementaire vraag : 
« De verhouding tussen de internationale aardoliemaatschap

pijen en de onafhankelijke plaatselijke verdelers wordt door de 
op til zijnde prijsverhoging van de aardolie scherp in het dag
licht gesteld. 

Het is niet ondenkbaar dat de internationale maatschappiien 
hun monopoliepozitie die zij reeds praktisch bezitten zullen 
trachten uit te breiden en te verstevigen, dit ten koste van de 
zelfstandige verdelers. 

Kan de heer minister mij mededelen welke beschermings
maatregelen hij ten opzichte van deze zelfstandigen zal nemen? 

Acht de heer minister het niet nuttig en zelfs nodig, dat deze 
groep zelfstandigen vertegenwoordigd zou worden bij de prijs
bepalingen in hun sektor ? 

Welke plannen heeft de minister in dit opzicht en wanneer 
zal hij ze uitvoeren ' 

De genoemde verhoging van de stookolie zal vooral zwaar 
aangevoeld worden door zelfstandigen die omwille van hun 
bedrijf op stookolie aanaeioezen zijn. 

Deze prijsverhoging zal een aanzienlijke meeruitgave beteke
nen voor • tuinbouwers, hakkers, wasserijen, bloemmolens, 
druiventelers, bloemisten en andere. 

Welke maatregelen ^al de minister nemen om de nefaste 
gevolaen van deze prijsverhoging voor deze zelfstandigen te 
vermijden ? ». H.C 

• 

wij vergeten de zelfstandigen niet 
Nee, wij noemen ons niet « de partij 

van de middenstand » zoals anderen dat 
wel eens doen. Maar de zelfstandigen 
kunnen op ons rekenen voor de verdedi
ging van hun belangen. Ter attentie 
van lezers-zelfstandigen, die er ons om 
vroegen, brengen wi.i hieronder een 
overzicht van de wetsvoorstellen die 
in de loop der voorbije jaren werden 
ingediend door VU-pailementairen. 

PERIODE 1965-1968 

Drie wetsvoorstellen betreffende de 
wijziging van de rust- en overlevings
pensioenen van de zelfstandigen (sena
tor Jorissen). Deze wetsvoorstellen 
voorzagen in de afschaffing van het on
derzoek naar de bestaansmiddelen en 
in de gevoelige verhoging van het pen
sioen van van de zelfstandigen. 

Senator Jorissen verkreeg alleen dat 
bij een gedwongen verkoop (onteige
ning) van een huis, dit bedrag niet 
mocht in aanmerking komen als be
staansmiddel. 

Twee wetsvoorstellen i.v.m. wijziging 

tot regeling van de verplichte ziekte
verzekering en invaliditeitsverzekering 
voor zelfstandigen (senator Jorissen), 
die voorstelden de gepensioneerde zelf
standigen dezelfde voorwaarden te ver
lenen als de gepensioneerde loon- en 
weddetrekkenden. 

Een wetsvoorstel tot aanvulling der 
reglementering betreffende de oneer
lijke mededinging (senator Jorissen). 

PERIODE 1968-1970 

Een wetsvoorstel van senator Jorissen 
dat de afschaffing beoogt van het on
derzoek naar de bestaansmiddelen. 

Het is immers zo dat dit onderzoek in 
geen enkel pensioenstelsel gebeurt, be
halve bij de zelfstandigen. Vandaar het 
Volksunie-voorstel om de onderzoeken 
naar de bestaansmiddelen van de zelf
standigen niet langer te laten plaats 
hebben. 

De BSP. CVP en P W stemden tegen 
dit voorstel Wel deed de regering een 
eerste toegeving • vanaf 1972 zal het 
onderzoek van de bestaansmiddelen ge

deeltelijk afgeschaft worden en dit 
voor de iaren waarvoor stortingen ge
beurden, sinds 1956. 

Het wetsvoorstel van senator Jorissen 
dat in twee etappes de pensioenen van 
de zelfstandigen wil opvoeren tot het 
niveau van de werknemers (20.9.68). 

Volgens dit voorstel zouden de onder
scheiden bedragen worden verhoogd 
met circa 5.000 frank om dan in 1972 
gelijk te worden aan de pensioenen in 
het stelsel van de werknemers. 

Zowel de PVV als de CVP en de BSP 
stemden tegen dit voorstel. 

Het wetsvoorstel van 3 iuni 1969 (se
nator Jorissen) dat tot doel heeft : het 
procent, dat afgetrokken wordt van het 
pensioen bij aanvraag van vervroegd 
pensioen, terug te brengen van 5 % 
tot 2.5 %. 

Deze vermindering moet dan — vol 
gens het Volksunie-voorstel — verdwij
nen van het ogenblik dat de pensioen
gerechtigde 70 voor de man of 65 voor 
de vrouw is. 

Zowel de P W als de CVP en de BSP 
stemden tegen dit voorstel 

• Naast deze wetsvoorstellen van sena
tor Jorissen zijn er de tussenkomsten 
van onze mandatarissen 

Kamerlid Mattheyssens protesteerde 
bij de bespreking van de begroting van 
de Middenstand op 14 januari 1970 te
gen de diskriminatie tussen de pensioe
nen van de zelfstandigen en de werkne
mers en dit met klinkende cijfers ge
put uit de begrotingen. Hij pleitte voor 
een algemeen verhoogd bazispens'oen 
van 60.000 fr onmiddellijk vanaf 1970. 

Senator De Paep pleitte bij de be
spreking van de begroting van de Mid
denstand eveneens voor een onmiddel
lijke invoering van het bazispensioen 
van 60.000 fr Hij protesteerde tegen de 
ongelijke behandeling van kinderbij
slagen, ziekteverzekering en pensioe
nen, vooral i.v m het verhogen van _ de 
biidragen der zelfstandigen met één 
miljard. 

Een wetsvoorstel ten slotte (eveneens 
van senator Jorissen), verdedigd in zit
ting van 11 december 1969, strekte er
toe de kinderbijslagen van zelfstandi
gen en landbouwers gelijk te stellen 
met die van de andere kinderbijslagen, 
en dit vanaf begin 1971. 

De PVV, CVP en BSP stemden nog
maals tegen dit voorstel 

De zelfstandigen kunnen zelf oorde
len wie het al of niet bij woorden laten. 



WIJ K 

mourits coppieters: 

''politiek is de vormgeving 

van de medemenselijkheid'' 

Sint-Niklaas, zondagnamiddag'. Op de weg Antwerpen-Gent is het biezonder 
druk. Het heerlijke najaarsweertje heeft kennelijk de mensen naar buiten ge
lokt. Zij willen nog even de zon voelen vóór de zomer helemaal sterft. 

Op de ruime parking van hotel Serwir staan opvallend veel wagens met 
VL-insignes en klauwende leeuwtjes. Hier zijn flaminganten bijeen gekomen, 
dat is duidelijk. De sobere feestzaal zit vol mensen, maar het is er opvallend 
stil. Waar is de tijd van de galmende « blauwvoeten », van de dreunende « ke
rels der ïiroordzee ». De stijl is erop veranderd, de zwelgende romantiek is er
af. De sfeer is nuchter, zakelijk geworden, maar daarom niet minder vastbe
sloten. De flamingant van 1970 pakt de zaken anders aan, maar het doel is on
veranderd gebleven. Hij wil Vlaanderen vrij van elke voogdij. Hij heeft er nog 
altijd zijn rustig leventje, zijn vrije zondag voor over. En hij laat zich nog altijd 
wat graag oppeppen door het hartversterkende woord van een Coppieters. 

slechts een taaipartij ? 

Het Dosfelinstituut, vlaams-natio 
naai vormingsinstituut, heeft zijn 
kurslsten van de ciklus « gemeente
beleid » bijeengeroepen. Ach, wie be
weert daar nog dat de Volksunie niet 
aan kadervorming doet, dat zij het 
slechts moet hebben van oeverloze 
demagogie ? Vierhonderdtwintig 
mannen en vrouwen hebben een win
ter lang al hun vrije dagen geofferd 
om zich voor te bereiden op hun taak 
als gemeenteraadslid. In een bestek 
van 32 lesuren verwerkten zij de 
snelkursus over de gemeentewet, de 
gemeentebegroting en -financiën, de 
KOO, de verhouding staat-provincie-
gemeente, de ruimtelijke ordening. 

de gemeentelijke autonomie, het kul-
turele en onderwijsbeleid in een ge
meente, het personeelsbeleid en zo
veel meer. Zij leerden zich kritisch 
op te stellen tegenover de huidige 
gemeentestrukturen en bepaalde ge
meentelijke gebruiken. Zij bespraken 
samen wat er kan, wat er moet ver
anderen willen wij echt leefbare ge
meenten scheppen in ons Vlaande
ren, dat wij zelfstandig wensen. En 
tot slot hebben 140 onder hen een 
seminariewerk gemaakt over een of 
ander tipisch gemeentelijk probleem. 
Aan deze mensen wordt dan ook van
daag een brevet uitgereikt, een ge
tuigschrift van ernstige voorberei
ding op een uitermate belangrijke 
taak. Want in de gemeente begint de 
demokratie, een demokratie naar de 
maat van de mens. 

aktief vormingscentrum 

Walter Augustijnen, de aktieve di-
rekteur van het Dosfelinstituut, geeft 
eerst een overzicht van de vele akti-
viteiten van het jonge vormingscen
trum in het werkjaar 1969-1970. De 
ciklus « gemeentebeleid » was — in 
het vooruitzicht van de gemeente
raadsverkiezingen — vanzelfspre
kend de drukst bijgewoonde. Maar 
honderden volksnationalisten brach
ten daarbuiten nog belangstelling op 
voor tema's als : demokratizering en 
inspraak bij het onderwijsbeleid, de 
verhouding mens, arbeid en kapitaal, 
vrouwenemancipatie en « goed be
sturen ». Voor regionale studiedagen 
over leefbaarheidsproblemen, ruim
telijk beleid, kulturele integratie, fe
deralisme, tipische streekproblema-
tiek e.d. 

Augustijnen deelt ook een indruk
wekkende reeks geprogrammeerde 
aktiviteiten mee voor het werkjaar 
1970-71 met o.m. colloquia over agglo-
meratievorming en een studiereis 
naar Nederland (Bijlmenneer, Dron-
te-Meerpaal, Emmen). Studienamid
dagen ook over « informatie en de
mokratie », over ontwikkelingssa
menwerking, middenstandproblema-
tiek en het ideëenpakket rond school-
pakt en onderwijspakt. 

« Dienstbaarheid » staat reeds lang 
in het schild van de strijdbare fla
minganten ingeschreven. Het Dosfel
instituut wil ertoe bijdragen dat het 
« dienstbaarheid én bevoegdheid » 
moge worden bij zeer velen. 

de gemeente, een thuis 

Maurits Coppieters blijft wie hij 
altijd was : de witgekuifde frêle 
man die door de menselijke toon van 
zijn woord een ganse zaal op een ho
ger niveau weet te tillen. De spreker 
die nooit verveelt, die altijd weer de 
weg wijst naar het verre, hoge doel. 
Die de mensen een ogenblik doet ver
geten hoe moeilijk het wel zal zijn 
dit doel te bereiken, maar hen tevens 
de kracht meegeeft om het toch maar 
te proberen. Een bezielend man. en 
daardoor alleen al van onschatbare 
waarde voor de beweging. 

« Deze gemeenteraadsverkiezin
gen » zegt hij « hebben een belang
rijke, en veelvoudige betekenis. Voor 
de volksnationalisten en federalisten 
die wij zijn, voor de partijvemieu-
wing, voor een meer leefbare omge
ving, voor onze demokratie en, niet 
het minst, voor de hulpbehoevende 
medemensen in deze kille, technische 
wereld. Want de duizelingwekkende 
technische vaart en opvallende maat
schappelijke vooruitgang in ons 

noordelijk halfrond kent ook zijn 
vergeten groepen. Mensen die ergens 
tussen twee stoelen terecht komen, 
die hulploos en machteloos ronddwa
len in deze tijd van computer-be-
schaving. Omdat zij de beschutting 
moeten missen van de natuurlijke 
dorpsgemeenschappen van weleer. 
Omdat zij vervreemd zijn van hun 
medemensen en van zichzelf. Niet 
elkeen is sterk genoeg om al het 
overrompelende nieuwe harmonisch 
te verwerken. Zij moeten in de ge
meente de helpende hand vinden die 
zij zo nodig hebben ». 

geen janklaas 

« Politiek » zegt Coppieters « is de 
vormgeving van de medemenselijk
heid. Zij veronderstelt de aktieve en 
kreatieve inschakeling van ieder 
mens in de opbouw en de werking 
van zijn leef- en werkgemeenschap. 
Dit kan slechts gebeuren via een de-
mokratizeringsproces aan de bazis, 
in de gemeenten. De gemeente is de 
baziskern, het oefenveld van de de
mokratie. Maar al te vaak leidt en 
ordent de politiek de gemeenschap 
niet meer. Zij is verworden tot een 
janklaas in de handen van financieel-
ekonomische touwtrekkers. Wanneer 
wij in de gemeenten niet gedaan ma
ken met deze verderfelijke gang van 
zaken, dan hoeft het ons niet te ver
wonderen dat het daarboven op grote 
schaal gebeurt. De politici moeten te
rug het beleid in handen nemen, en 
vorm geven aan de gemeenschap. 
Gij, volksnationalisten, moet de in
spraak van de burgers organizeren, 
want zij bestaat nog niet. Gij moet 
gedaan maken met de twee grote 
kwalen waaraan ons gemeentebeleid 
ziek is : de passiviteit van de zwij
gende meerderheid die lijdzaam laat 
begaan omdat zij niet gelooft in haar 
eigen kunnen, en de totale machte
loosheid van een vaak onkundige op-
pozitie in de gemeenteraad ». 

einddoel : 
federaal Vlaanderen 

« Opdat een gemeente haar taak 
zou kunnen vervullen moet zij auto
noom leefbaar zijn, administratief en 
financieel. De voorbereiding en de 
verwezenlijking van verantwoorde 
fuzies moet daarom onze belangrijke 
opgave zijn voor 1976. Inmiddels kan 
intergemeentelijke samenwerking 
reeds heel wat oplossen. Ook hiertoe 
is een mentaliteitsverandering no
dig. 

Ons gemeentelijk beleid moet een 
hefboom voor vernieuwing zijn, in 
een klimaat van vrijheid, van open
heid. Onze voorstellen tot het instel
len van proportioneel gevormde 
schepenkolleges, de schepen-waar-
nemer van de oppozitie, het verplich
te raadplegen van de diverse advies
raden zijn daardoor ingegeven ». 

Over het nationale belang ten slot
te van déze gemeenteraadsverkiezin
gen zei Coppieters nog : « Wij moe
ten erbij zijn als straks gemeentera
den zich zullen kunnen uitspreken 
— bij wijze van moties — over aan
gelegenheden van regionaal, provin
ciaal en nationaal belang. Wanneer 
dan ook provincieraden zich geza
menlijk kunnen beraden, dan bete
kenen dit even zovele mogelijkheden 
om langs die geleidelijke weg tot een 
federaal bestel te komen ». 

mini 
müxi 
midi 

Zij die heel sterk in de 
rede geloven, hebben het 
toch maar gemakkelijk. Hun 
geloof is zo onvervaard dat 
er voor hen niet de geringste 
onzekerheid bestaat over de 
kracht van « de » rede, en 
dus ook van de hunne. Zij 
kennen de « wetten » van de 
rede, zij weten dat die wet
ten ook de wetten van de 
« werkelijkheid » zijn, en 
het enige verlies dat zij 
schijnbaar lijden is dat zij 
nooit meer voor een verras
sing kunnen staan. Want zij 
weten het allemaal al wel. 

Zelfs de foto die in de 
kranten verscheen over de 
« volksraadpleging » na een 
kindermodeshow over de 
voorkeur van deze waar
schijnlijk tienjarigen (en 
dus nog betrouwbaren !) 
voor mini of maxi, kon hen 
niet verrassen : de keuze 
« moest » natuurlijk maxi 
zijn. En het was ook zo. 

De « grote en beroemde » 
filozoof Hegel (en dat bete
kent dat het onbeschaamd 
Is met hem van inzicht te 

verschillen) had het al een 
tijd geleden ontdekt : elke 
« stelling » roept een « te
genstelling » op, en dan wor
den beiden samen « opgehe
ven » in een « samenvat
ting », die dan zelf weer 
« stelling » wordt, en zo gaat 
die geschiedenis verder. (No
ta voor een (onwaarschijn
lijke) geleerde lezer : tezis 
- antitezis - sinteze, klinken 
natuurlijk « beter » !). 

Er is niet eens enige 
bescheidenheid nodig om te 
bekennen dat Nemrod niet 
zo heel veel van de mode, 
en dus ook van de lengte of 
korte van damesrokken af
weet. Maar zelfs een heel ge
ringe kennis is toch al vol
doende om te « zien » dat 
het met deze toepassing van 
Hegels teorie niet zo eenvou
dig zit. Het antwoord is ech
ter eenvoudig : het is dat 
van Hegel die toen men hem 
deed opmerken dat de « fei
ten » toch niet waren zoals 
dat « moest », zei dat zo iets 
spijtig was voor die « fei

ten ». Bovendien is het voor
beeld al te eenvoudig, en 
met eenvoudige dingen hou
den « grote en beroemde » 
filozofen zich niet bezig. 

Het ergste is natuurlijk 
dat al deze niet ernstige, 
lichtzinnige en kwaadaardi
ge bemerkingen helemaal in
gaan tegen het grote geloof 
van deze tijd. En dat geloof 
kent de zekere, onaantastba
re wetten van de toekomsti
ge ontwikkeling. Dat geloof 
weet waar de toekomst ons 
heenleidt. Weet wat die toe
komst zal zijn. Weet wat on
vermijdelijk zal gebeuren. 
Weet wat « de » mens doen 
moet (eigenaardig toch!) om 
dat onvermijdelijke te berei
ken. 
Voorzichtige «wetenschaps

mensen» zullen dat mis
schien niet zo duidelijk uit
drukken — maar dat zit er 
in elk geval toch in ! We le
ven toch in een « verande
rende » wereld, alles is toch 
« in beweging », we « leven 
in een revolutie ». Wie daar 
niet als het ware in verruk

king naar luistert, bekent 
toch een « konsekrvatief » 
te zijn ! 

Terecht doet Karl Popper 
in zijn boek « De armoede 
van het historicisme » op
merken dat het hier om «een 
heel oude denkwijze» gaat. 
En : « d e evolutiefilozoof, 
die de « wetenschappelijke » 
beheersing van de menselij
ke natuur eist, beseft niet, 
dat hij daarmee om zelf
moord vraagt. De drijvende 
kracht van evolutie en voor
uitgang is de diversiteit van 
het materiaal, dat aan selek-
tie blootgesteld kan worden. 
Voor zover het de menselij
ke evolutie betreft is dit de 
« vrijheid om vreemd to 
zijn, anders dan de buur
man » — « om met de meer
derheid van mening te ver
schillen en zijn eigen weg te 
gaan ». 

Wat hier dan, eerder « mi
ni » dan « maxi » of « midi », 
gebeurde — inderdaad, niet 
helemaal aangepast ! 

NEMROD. 
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Vorige T. eek gaven wij een overzicht van de VU-lijsten en de door ons gesteunde 
lijsten in de 17 vlaamse arrondissementen. Men maakte ons attent op enkele on
nauwkeurigheden. Zo zijn er in het arr. Turnhout ook VU-lijsten te Hulshout en 
te Meerhout. De VU-afdelingsvoorzitter van Ranst (arr. Antwerpen) deelde ons 
mee dat er in zijn gemeente geen VU-lijst hestaat, ook niet onder een andere be
naming. Uit Wolvertem (arr. Brussel) kwam het bericht dat daar geen tipisch 
vlaamsgezinde lijst werd ingediend. 
In « Wij » van vorige week begonnen wij met de publikatie van de VU-lijsten. Het 
arr. Mechelen kwam het eerst aan de beurt omdat wij van dit arrondissement het 
vlugst een volledig overzicht kregen toegestuurd. Deze week volgen de lijsten van 
de arr. Dendermonde, Hasselt, Leuven, Oostende-Veurne-Diksmuide en Sint-Ni-
klaas. Wij zullen ook volgende week nog doorgaart met de publikatie, voor zover 
wij over volledige overzichten beschikken. Wie nog niet zijn lijst instuurde, moet 
er nu echt wel spoed achter steken. 

ARR. DENDERMONDE 

Buggenhout 

'1. Verest Robert, 2. van Aken Paul, 3. 
Verbeiren Kamiel, 4. Peere Alfred, 5. 
Vonck Remi, 6. Boeykens Jozef, 7. Lau-
reyssens Louisa. 8. Raes Albert, 9. Bo-
gaerts Louisa, 10. van Belle Theo, 11. 
Collaert Mariette, 12. Jacobs Frans. 

Hamme 

1. De Clercq Jozef, apoteker; 2. Mevr. 
Caljon-Heirman, onderwijzeres; 3. De 
Wilde Gustaaf, onderwijzer, student 
Germ, f il.; 4. Quintelier Theo, landbou
wer; 5. De Lentdecker Roger, sociaal 
assistent; 6. De Schoesitter Pierre, las
ser ; 7. van den Abbeele André, zaak
voerder; 8. van Cauwenberghe Juul. te
kenaar; 9. Mevr. van Buggenhout-Gee-
rinckx, huishoudster; 10.De Wolf Robert, 
bediende; 11. Weyn Luk, schrijnwerker; 
12. Colman Leon, monteerder; 13. Mevr. 
Waegeman-Lowie, huishoudster; 14. van 
Haver Henri, schrijnwerker; 15. Colman 
Leo, bedrijfsorganizator; 16. van Houte 
Herman, zaakvoerder; 17, Waegeman 
Erik, bediende. 

Kalken 

1. De Kegel Theofiel. (61), handelaar; 
2. Bracke Jozef, (37). leraar; 3. Vervaet 
Daniël, (31), leraar; 4. Borgelioen Remi, 
'(21), technisch ingenieur; 5. De Fre Ru-
dolf, (54), schri.inwerker-winkelier; 6. 
Cours Roger, (40), aannemer; 7. Mat-
thijs Marcel, (32), drukker; 8. De Ceu-
kelaire-Borgelioen Maria, (39), huis
vrouw; 9. van Acker Willy, (37). elektri
cien; 10. Claus Maureen, (24), huis
vrouw; 11. Dewagtere Antoine, (30), 
handelaar; 12 van Trappen Roger, (27), 
technisch ingenieur; 13. Baert Etienne, 
(26), 

Lebbeke 

1. Meert Rayroond, (46), kleermaker; 
2. Mevr. Biesemans-Bosteels Rosa, (38), 
bediende; 3. Keppens Guido, (24), stu
dent; 4. De Hauwere Frans. (54), land
bouwer; 5, Verhulst Octaaf, (37). hande
laar; 6. Uyttersprot Isidoor. (58), nota
risklerk; 7. Maesschalck Cyriel. (34). ki-
nesist; 8. Laureys Freddy, (25). tech
nisch ingenieur; 9. Mevr. Cooreman-
van den Abbeele Marguetite, (29), be
diende; 10. van Biesen Pieter, (42), be
diende; 11. Bosman Jozef. (53), meubel
maker; 12, van der Wee.gh Oscar, (46), 
bediende; 13. Pauwels Robert. (39), be
diende; 14. Aeyels Frans, (56). aanne
mer: 15. Verleyzen Piet, (48). bediende. 

Schellebelle 

1. Duerinck Alfred; 2. D'hane Marcel;3. 
van Denabeele Omer; 4. Pieters Firmin; 
5. De Jaeger Jan; 6. Matthijs Johan; 7. 
Jacobs Paul; 8. van Herreweghe Johan; 
9. Eeckhout Jozef; 10. De Wilde Jozef; 

11. Crombeen Hugo; 12 Carre Maurits; 
13. van Boven Etienne. 

Waasmunster 

1. Lambrechts Alfons, (47), loodgieter; 
2. Mevr. Cornelis-De Pillecyn Frieda, 
(36), huisvrouw;3. Verdurmen Edmond, 
(59), tapijtwever; 4. Mevr. De Wit-Igne, 
(29), huisvrouw; 5. Bruggeman Edmond, 
45), bediende; 6. van de Walle Maurice, 
(28), landbouwer; 7. Beirnaert Roland, 
(30), vertegenwoordiger; 8. Heirman 
Godelieve, (25) ; De Graef Leon, (45), 
bediende; 10. Greven Ferdinand. (34), 
verkoopsdirekteur; 11. Pauwels Guido, 
(35), bediende; 12. De Baere Willy. (32), 
bediende: 13. Ysewijn Renaat, 33), me
taalbewerker. 

Wetteren 

1. Braeckman Walter, leraar; 2. van de 
Velde Daniël, handelaar; 3. Mevr. La-
chaert, huisvrouw; 4. van Renterghem 
Renaat, handelaar; 5. Lammens Jaak, 
expert boekhouder ; 6. Mevr. van Rijs-
selberghe, huisvrouw; 7. Oosterlinck 
Hugo, sociaal assistent; 8. De Bruycker 
Daniel, technisch ingenieur; 9. Mevr. 
Janssens, huisvrouw; 10. Verhaert Dirk, 
dokter geneeskunde; 11. Moens Mark, 
bediende; 12. Mevr. De Bruycker, huis-
vrou; 13. De Coen Robert, werktuigkun
dige; 14. Meganck Mark, arbeider; 15. 
De Smet Marcel, verzekeringsagent; 16. 
Crapoen Emiel, bediende; 17. Potte Leo
nard, vertegenwoordiger; 18. De Meyer 
Amedée. gepensioneerde; 19. Wouters 
Jaak. veearts. 

Wieze 

1. Vermeir Marcel, kommercieel afge
vaardigde ; 2. Merckx Jozef, vloeder ; 
3. De Wolf Herman, meubelmaker ; 4. 
Moens Gustaaf, bankbediende ; 5. Van-
denbrande Martha, bejaardenhelpster ; 
6. Bixhain Albert, fabrikatieleider ; 7. 
De Smedt Louis, mekanicien ; 8. van 
Hove Julienne, huishoudster ; 9. van 
Daele August, lederbewerker : 10. Ve
rest Camiel, metaalbewerker ; 11. van 
Driessche Gaston, werfleider. 

ARR. HASSELT 

Genk 

I. Olaerts Jozef, volksvertegenwoordi
ger, (56); 2. Siegers Gerard, mijnwerk-
leider (44); 3. Vandekerckhove Jean, ge
neesheer-chirurg (38) ; 4. Vanduren Isi
door, handelsreiziger (46); 5. Olaerts 
Maria, binnenhuisarchitekte (23); 6. 
Scheerder Arnold, student (23); 7. Ver
bruggen Joel, ingenieur (38); 8. Moors 
Theodoor, schrijnweker (41); 9. Mevr. 
Gijsen-Demeester Anna, lic. ekon. wet. 
(31); 10. Leurs Mathijs, mijnmeter (41); 
II. Wevers Leonard, bediende (36); 12. 
Boesmans Rogier (42); 13. Meeuwissen 
Gerard, mecanicien-elektricien (41); 14. 
Hasevoets Jos, vertegenwoordiger (47); 
15. Jans Leonard, vertegenwoordiger 
(41); 16. Godderie Mathieu. mijnwerker 
(44); 17. Mevr. Vandeloo-Timmermans 
Paula, verpleegster (40); 18. Indesteege 
Jozef, mijnwerker (61); 19. Achten Gui
do, ijzerbeweker (37); 20. Groseli John
ny, student (21); 21. Vandekerckhove 
Cjrriel, bediende (21); 22. Geussens Rita, 
bediende (24); 23. Driesen Jozef, tech
nisch ingenieur (38); 24. Geraerts Jozef, 
vertegenwoordiger (47) ; 25. Scheerder 
Mathieu, lasser (51); 26. Grognard Ur-
bain. bediende (40); 27. Bervoets Au
gust, bediende (48); 28. Niesen Albert, 
leraar (55); 29. Lensen Lambert, indus
trieel (57). , 

Halen 

1. Jacobs Gaston, boekhouder 1939; 2. 
Vanwelkenhuyzen Bert, bediende 1933; 
3. Hermans Marcel, helper-landmeter 
1929: 4. Mevr. Knaepen-Vandepoel Fer-
nande, huishoudster 1916; 5.Creten René, 
lasser 1944; 6. Corthouts Eugeen, land
bouwer 1910; 7. Weckx Etienne, werk
man 1928; 8. Vandendijck Alfons, tim
merman 1924; 9. Claeskens Jozef, werk
man 1917; 10. Kempeneers Jan, bedien
de 1931; 11. Mevr. van Gilbergen-Made-
lijns Jacqueline, huishoudster 1942; 12. 
Clemens Alfons, paswerker, 1924 ; 13. 
Mevr. Minten-Zeeuws Lisette, huishoud
ster 1930; 14. Buvens Paul, ingenieur 
1946; 15. Jacobs Yvo, advokaat 1946. 

Hasselt 

1. Vanheusden Renaat, technisch inge
nieur (1933); 2. Bongaerts Jaak, advo
kaat (1933); 3. Claes Jean-Paul, student 
(1948); 4. Mevr. Adriaenssens-Swerts, 
verpleegster (1944); 5. Knaepen Eduard, 
brigadier (1939); 6. De Brauwer Rik, le
raar (1931); 7. Snykers Jan, bediende 
(1948); 8. Segier André, bediende (1919); 
9. Neven Joz, verzekeringsmakelaar 
(1931); 10. Mevr. Wolfs-Lambregs Mia, 
zonder beoep (1933); 11. Verstraeten Al
bert, mijnwerker (1934) ;12. Ratinckx 
Jos, bediende (1946); 13. Schruers Fer-
nand, technisch ingenieur (1929); 14 
Van der Werf Caroline, arbeidster 
(1944); 15. Schouterden Boudewijn, 
autovoerder (1936); 16. Reynders Jef, 
onderstationschef N.M.B.S. (1927); 17. 
Leppens Domien, regent (1938); 18. 
Adons Marcel, gep. bediende (1903); 19. 
Scheepers Freddy, technicus (1933); 20. 
Dillen Jan, plaatslager-schilder (1917); 
21. Vandenbroeck Julien. mijnwerker 
(1929); 22. Meers Jos, bediende (1939); 
23. Bortels Piet, handelaar (1925); 24. 
De Geest Norbert, sektiechef N.M.B.S. 
(1929); 25. De Freine Jos, letterkundige 
(1927). 

Leopolsburg 

1. Peers Jos, landmeter; 2. Vereecken 
Leopold, bediende; 3. Mevr. van Nee-
rem-Geysemans Dymfna. huishoudster; 
4. Vandergrazen Jos, arbeider; 5. Hen-
drickx Roger, monteerder: 6. Hooremans 
Louis, middenstander; 7. Mevr. Ver-
eecken-Paiaousa, grensarbeidster; 8. 
Vanhoof Pierre, mijnwerker; 9. Vangeel 
Jos, mijnwerker; 10. Greunlinckx Pas
cal, arbeider; 11. Mevr. Degens-Janssens 

Celine, fabrieksarbeidster; 12. Reynders 
Ferdinand, arbeider; 13. Schaeken Fer
dinand, arbeider. 

Sint-Truiden 

1. Wagemans Maurice, geneesheer 
(1935); 2. Driljeux Urbain, verifikateur 
(1927); 3. Brans Emmanuel, bediende 
(1911); 4. Kenis Jozef, sekretaris (1949); 
5. Mevr. van Roosbroeck-Dirix Raymon-
de, huishoudster (1943); 6. Govaerts 
Gaston, doctor rechten (1921); 7. Besse-
mans Jules, gepensioneerde (1903); 8. 
Tuts Robert, bediende (1925); 9. Boffin 
Roger, landbouwer (1932); 10. Grauls 
Emiel, groenteteler (1938); 11. Mevr. De 
Herdt-Oomen Yvonne, huishoudster 
(1929); 12. Onckelinx Gustaaf. fabrieks-
werker (1923); 13. Vanderbruggen Al
fons. buschauffeur (1935); 14. 's Heeren 
Eugeen, leraar (1933); 15. Marguillier 
Jean, bediende (1926); 16. Dusar Jean, 
bediende (1926); 17. Duchateau Rose, 
huishoudster (1912); 18. Vandersteegen 
Georgine, arbeidster (1945); 19. Cleynen 
Jean, gepens. mijnwerker (1920); 20. 
Stas Maria, huishoudster (1943); 21. Eve-
raerts Louis, verzekeringsmakelaar 
(1922). 

ARR. LEUVEN 

Aarschot 

1. Macken Toon, (34)". leraar; 2. Discarf 
Guido, (34), kand. gerechtsdeurwaarder; 
3. van Calster Frans. (42), paswerker; 
4. Nijssen Robert, (24), lic. ekonomi-
sche wetenschappen; 5. van Engelghem 
Mimi, (22). studente; 6. Artels Joris, 
(53), architekt; 7. Deca Karel, (21), stu
dent; 8. Bauwens Karel. (30), bediende; 
9. Mw Vandenbroeck-Librecht Margriet, 
(45), huisvrouw; 10. Moons Louis. (30), 
geneesheer; 11. Vandenbroeck Eddie, 
(25), burgerlijk ingenieur; 12. Mw 
Smets-van Innes Simonne. (21), huis
vrouw; 13. Meulenbergs Viktor, (27)', 
garnierder; 14. Stockbroekx Christiaan, 
(28), geneesheer; 15. De Samblanx An
dré, (32), leraar. 

Heverlee 

1. Mw Vloeberghs-De Roo Alice, (44)", 
bediende, kernlid K.A.V. -kultuurraad; 
2. Aerts Frans, (31), opmaker-korrektor; 
3. Lorent Hugo, (27), leraar; 4. van 
Soest Willy, (44), accountant; 5. Her
mans Lieven, (22), student; 6. Kinnaert 
Gabriel. (34), bediende; 7. Mw van Put-
Wuyts Yvonne, (43), huisvrouw; 8. van 
Opstal André, (27), monteur; 9. Vloe-
berghs Edmond, (40), hulplaborant; 10. 
Bruelemans Louis, (60), werktuigkun-
dig-elektricien; 11. Hens Sylvain, (47), 
techn. bediende; 12. Mw De Meyer-
Quintens Victoire, (45), huisvrouw; 13. 
Schrevens Walter. (28), elektricien; 14. 
Verkist Jan, (66), gepensioneerde; 15. 
Suys Godfried, (27), programmeur 
K.U.L.; 16. Manderveld Jozef, (42), apo
teker; 17, van Haegendoren Maurits, 
(67), senator. 

Kessel-Lo 

1. Boon Jan, (41), bediende; 2. Peeters 
Willy (31), beambte NMBS; 3. Mw 
wuyckens-Vermeylen Hilde, (27), huis
moeder; 4 . Derun Fred, (23), operator; 
5. Bernaets André (26), arbeider; 6. Meu-
lepas Ernest, (41), hoogleraar; 7. Smets 
Erik, (26), arbeider; 8. Vandeven Maria, 
(31), sekretaresse; 9. van Wyngaerden 
René, (69), gepensioneerde; 10. Deno 
Leopold, (29), haarkapper; 11. van Min-
sel Gaston, (26), bediende; 12. Marien 
Johan, (23), beheerder ; 13. Mw Celis-
Langenaeken Paula, (29), radiomonteer-
ster; 14. Oudebeeck Piet, (40), techn. 
bediende; 15. Jamaer Jozef (53), bedien
de; 16. Neyens Jan, (27), bediende; 17, 
Bastiaens Gaston, (23), student; 18. Sin-
tubin Lia, (50), huismoeder; 19. Ver-
duyn Herman, (51), hoogleraar-chirvurg, 

volksvertegenwoordiger. 



Kortenberg 

1. David Antoon, (45), bediende; 2. Van-
hoof Valere, (32), technieker; 3. Mw 
Craps-van Welde Janine, (22), sekreta-
resse; 4. Cloetens Willy, (31), professor; 
5. Mej. van Erps Lieve, (26), bediende; 
6. Vanden Abeele Walter, (29), tech. le
raar; 7. Boven Filip, (29), student; 8. 
!Mw Craessaerts-Vanhoegaerden, (56), 
huisvrouw; 9. Mw Gielens-Geerts, (30), 
huisvrouw; 10. De Smedt Hubert, (25), 
ingenieur; 11. Mw Vandendorpe-Callens 
Maria, (40), huisvrouw; 12. Vanderelst 
'Jan, <'27), drukker; 13. Jansen René, 
(42), departementchef. 

Leuven 

a. Aelvoet Lieve, '(30), laboratoriumas
sistente; 2. Cuypers Noel, (49), dienst
hoofd; 3. Vanorbeek Vital, (28), leraar; 
4. Vandersloten Dirk, (22), student; 5. 
JMw Boulanger-Schouteden Marleen, 
f(25), advokate; 6. Janssens Reimond, 
^(28), paswerker; 7. Vranckx Frans, (53), 
bediende; 8. Mw van Damme-van Hove 
Maria. (45), huismoeder; 9. Boghe Vic
tor, (32). autobusbestuurder; 10. Daenen 
Wim, (29), geneesheer; 11. De Ploey 
ffan, (33), hoogleraar K.U.L.; 12. Quin-
tens Lode, (26), student; 13. Revijn Ju-
iien, (44), krantenverkoper; 14. Stevens 
'AIex, (30), geneesheer; 15. van den Eyn-
öe Hugo, (41), Dr in de rechten; 16. van 
Wijngaerden Lievin, (35). arbeider; 17. 
Mw De Becker-Kimpe Charlotte, (22), 
huismoeder; 18. Putzevs André, (23), be
diende; 19 Debecker Paul, (23), publici-
teitstekenaar; 20. Costermans Frans, 
'<28), bankwerker: 21. van Maercke Ro
land, (28), assistent univ.; 22. Dillen Ro
ger, (26), student; 23. Reynders Maria, 
1(69), gepensioneerde. 

Molenstede 

!I. van Compel Raymond, (36)" bedien
de; 2. Somers Willy, (28) verkoper; 3. 
Didden Godelieve. (37), huisvrouw; 4. 
Beckers Louis, (68), gepensioneerde; 5. 
Wellens René, (39), technisch bediende; 
6. Celis Karel, (27), paswerker; 7. Lau-
reys Alfons, (37), mijnwerker; 8. Ver-
iieyden Ferdinand, (21), onderwijzer; 9. 
van Diest Leo, (27), elektrieker: 10. Ver-
heyen Jozef, (39), werkman; 11. van de 
Weyer Dirk. (23). student. 

Tervuren 

1. Vandendriessche Georges, (62), zelf
standige; 2. Mw Vandervelden-Muut-
§ens Jeanne, (48), soc. verpleegster; 3. 
De Groodt Georges, (44), opsteller; 4. 
Sterckx Pierre, (21), bode RTT; 5. Mw 
Cels-Decorte Marieke, (28), kinderver
zorgster; 6. Goosens Willy, (38), techn. 
ingenieur; 7. van Essche Arthur, (67)', 
gepensionneerde; 8. Sterckx Lode, (41), 
loodgieter; 9. Eggerickx Marcel, (46), 
bediende; 10. Herremans Herman, (30)', 
korrespondent; 11. Carels Yvo, (29), be
diende; 12. Muutjens Louis, (75), gepen
sioneerde; 13. Depré Joris, (38). noofd-
kalkulator KMT 

ARR. OOSTENDE 
DIKSMUIDE 

Oostende 

VEURNE 

a. Dr K. Lambert, (38); 2. J. Vandemeu-
lebroucke, (27), leraar; 3. Mw G. Mep-
porter-Decoster, (57), Stene; 4. De Mey 
E.. (26), leraar; 5. J. Provoost. (70), zeil
maker; 6. A. De Grijse, (39). vertegw. 
Stene; 7. Anie Vanhoutte-Stuyck, (30), 
Opex/KAV; 8. Iwein Scheer, (30), her
bergier; 9. Dr. A. Vanrintel, (37). Zand-
voorde; 10. P. Callewaert, (37). advo-
'kaat; 11. J Debusschere, (40), hande
laar; 12. R. Vandepitte, (25). bediende 
Stene; 13. G. Vanblaere. (38), leraar 
HTI, Raversijde; 14. J, David, (26), 
RTT. : 15. J Schockaert, (45), scheeps-
smid Stene : 16. R. Delbol. (45), elektri
cien - Opex; 17. A. Demoen. (35). leraar; 
| 8 E Franco. (42), staatsambtenaar; 19. 
R Demeyere, (38). techn tekenaar; 20. 
Ros Vandamme-Ureel. (35), huivr.; 21. 
'J Nagels. (49), bediende: 22. R. Sarra-
ziin. (36). magazijnbediende; 23 R Gru-
npwald. f371. bediende Stene; 24. F De-
iivs, (24). staatsbediende: 25. R Degeest, 
[(S9). stadsbediende; 26. F. Vroomen, 
f(58). tolk-gids; 27, J. Vercruysse. (25), 
maffaziinbediende; 28 D Termote. (32). 
hotelier; 29. H Huylebroeck. (46), 
scheepswerktuigk.. Stene: 30. L Samaey. 

VU-LUSTNUMMERS 
ARR. MECHELEN 

Nr. l : Berlaar Bonheiden, Nij-
len, Willebroek Heist-op-
den-Berg, Koningshooikt. 

Nr. 2 : Mechelen. Lier Katelijne-
Waver. Kessel. 

Nr. 3 : Duffel Booischot. 
Nr. 5 : Bornem 

'(44y, elektrotechnikus; 31. G. Vanden-
abeele, (47), gew. koloniaal Ravers.; 32. 
E. Vansteenkiste, (39), adj. politiekom-
miss.; 33. Leo van de Weghe, (63), sena
tor. Gemiddelde leeftijd : 37 jaar. 

De Panne 

1. B. Hendryckx, architekt; 2. J. Coste-
noble, leraar; 3. J. Meeüs, metselaar; 4. 
Germana Vander Kruys, ereschoolhoofd 
(echtge. D. Gesquiere); 5. J. Laridon, le
raar; 6. Jozefine Dobbelaere-d'Hollan-
der; 7. A. Cabooter, rentenier; 8. Leo 
Lesage, loodgieter. 

Oudenburg 

1. J. Storme; 2. J. Vermast; 3. G. Thijs; 
4. A. AUemeersch; 5. L. Decleer; 6. J. 
Driessen; 7. R. Lauwers. 

Diksmuide 

1. Dr. J. Hoste; 2. Serpieters Rik, 3. Ir. 
A.J.de Ganck; 4. Guido Dedeurwaerder; 
5. Lieve Laridon-Vandamme; 6. Joz. 
Cartrysse; 7. Mich. Maertens; 8. Rom. 
Ghyllebert; 9. Joz. Talifré; 10. Leo De-
vreese; 11. Gilb.Vandamme; 12. Jan Jo
seph; 13. Joost Tryhou (Vladslo); 14. 
Karel Trypsteen; 15. Et. SwaenepoeL 

sekretaresse A. Verbruggenkrïng ; 6. De 
Schepper Freddy (43), techn. tekenaar ; 
7. Vanderveken Guillaume (21), vloer
der, scoutsleider ; 8. Ivens Raf (27), 
paswerker ; 9. Robbrecht Leo (32), ma
gazijnier ; 10. van Stappen Jeannine 
(23), boekhoudster ; 11. Braem André 
(46), schilder ; 12. Lippeveld Rita (23), 
bediende ; 13. Liessens Arnold (47), 
handelsreiziger ; 14. Meersman Gustaaf 
(60), meubelmaker ; 15 De Paep Guido 
(41), geneesheer, lid KOO, 

Kruibeke 

1. Verschraegen Hubert (69), genees
heer, oud-burgemeester ; 2. Ghijs Staf 
(48), zaakvoeder ; 3. van Mieghem Ka-
miel (35), schilder, bestuurslid NCMV ; 
4 van Raemdonck Alfons (59), bedien
de, voorzitter A, Verbruggenkring ; 5. 
van Raemdonck Leent je (25), gediplo
meerde vroedvrouw ; 6. Bracke 'Willy 
(34), elektricien ; 7. Temmerman Leo 
(25), postbediende, oud-scoutsleider ; 
8. Verbist Luc (30), werktuigkundige ; 
9. Hiel Wilfried (31), bobineerder ; 10. 
Meeus Arthur (49), meubelmaker ; 11. 
Verschraegen Erik (36), architekt ; 12. 
De Paepe Marcel (29), fotograaf ; 13 De 
Paep Raf (40), bedrijfsleider, lid Cen
trale Raad voor het Bedrijfsleven, voor
zitter ABS, ondervoorzitter Provinci
aal Verbond voor Dierenziektebestrij-
ding. 

Leopold '(47), chauffeur mekaniclen | 
12. Verstraeten Fideel (66), gepensi» 
neerde ; 13. Claes Alfons (38), dienst
hoofd. 

LIJST VERNIEUWING 

Nieuwkerken 

1. Coppieters Maurits (50), lic. geschie
denis, dr. in de rechten, volksvertegen
woordiger ; 2. Opgenhaffen Oswald (27) 
technisch ingenieur, oud-jeugdleider ; 
3. De Bock Leonza 45), bestuurslid lan
delijke vrouwengilde, verantw. van 
boeren- en tuindersvrouwen ; 4. De 
Caigny Daniël (25), arbeider ; 5. Raes 
Wilfried (38), nijveraar ; 6. De Beleyr 
Remi (38), handelaar ; 7. Cap Jozef (46), 
machinesteller ; 8. De Roover Andrea 
(22), lerares, aktief in jeugdbeweging ; 
9. Smets Willy (27), gegradueerde in de 
boekhouding ; 10. Waterschoot Guido 
(41), bedrijfsleider boekhoudkundigs-
kantoor ; 11. Pauwels Henri, rustend 
herbergexploitant, bestuurslid duiven-
maatschappij « De Snelle Postduif ». 
12. Zegers Gerard (50). handelaar, on
dervoorzitter sportplein « 't Herleeft ». 
13. van Snick André (69), bestuurslid 
« Werk van den Akker », voorzitter 
duivenmaatschappij « De Snelle Post
duif », 

Leffinge 

1. L. Vaneessen; 2. Ign. Vanderwee; 3. 
Karel Belligh; 4. Walter Dubois; 5. Fred
dy Mares; 6. And. Vanhercke; 7. Jan De-
fume; 8. Jul. Stael; 9. Gilb. Devriendt. 

ARR. ST. NIKLAAS 

Bazel 

1. Cole August (48), landbouwer, voor
zitter ABS ; 2. Denert Antoine (24), ver
zekeraar ; 3. Vermincksel Kamiel (44), 
traceerder ; 4. Wuyts Mimi (32) ; 5. 
Huyghe Jozef (24), arbeider ; 6. Melle-
mans Henri (60), bediende ; 7. D'Hondt 
Erik (21), student : 8. De Keersmaecker 
René (26), vertegenwoordiger : 9. Oste 
Christiane (32), landbouwster : 10. 
Heyrman Jozef (31), handelaar • 11. 
Canfyn Karel (39). toezichter : 12 De 
Smet Maurits (37), technisch konduk-
teur ; 13. van der Borght Erik (26), elek-
tricien. 

Belsele 

1. Dutoo Jos (58). bediende ; 2. De 
Bruycker Luc (23), lie. germ, filog. ; 3 
Vandermeulen André (24), handelsver
tegenwoordiger : 4. Vaerendonck André 
(24), lic. bedrijfsekonomie : 5. Wauman 
Aimé (34), lic. handels- en financ. wet.: 
6. van Landeghem Achiel (32). schilder; 
7. van de Velde Arm and (41), PTT-be-
diende ; 8. Dutoo Diana (33). notarisbe
diende ; 9. van Hese Herman (31), teke
naar ' 10. Schelfaut Albert (49), losse 
werkman : 11. Janssens Annie (31), ; 
12. Wuyts Willy (25). werkend vennoot ; 
13. Vercauteren Omer (23), onder-
houdsmekanicien. 

Beveren 

1'. De Paep Gerard (71) chirurg, sena
tor ; 2. Jegers Fred (42), (uittredend) 
provincieraadslid, architekt . 3. Goy-
vaerts Alois (37), maatschappelijk assis
tent, beheerder uitgeverij Orbis en Des-
clée-De Brouwer . 4. Ongena Dioni (38) 
technikus RTT ; 5, Peirsman-van Kerc-
hove Yolande (25), direktiesekretaresse, 

Lokeren 

T. van Eeckhout Daniël (23), lic. Pers-
en kommtmikatiewetenschappen ; 2. De 
Geest Edgard (55), fotograaf ; 3. Foket 
René (47), ambulancier ; 4. Swaelens 
Roger (33), vertegenwoordiger ; 5. van 
Uytvanck Marie-Louise (21), bediende ; 
6. Coppieters Albert (33), amanuensis s 
7. Everaert Erik (23), bediende ; 8. Pau
wels Gabriel (35), bedrijfsleider ; 9. 
Claeys Richard '(54), stoker : 10. van 
Winckel Pieter (48). beheerder ; 11. 
Haentjes Hugo (27), chauffeur ; 12. 
Roels Louis (32), metaalbewerker ; 13. 
Heye Dirk (24). verpleger : 14. Hain Ju
liette (23) : 17. Baetens René (32) meka-
nicien ; 18. Sterck René (66), gepensio
neerde ingenieur : 19 De Wolf Marcella 
(34) ; 20. van Aevermaet Valentin (34)", 
amanuensis ; 21. De Vos Guido (37), be
diende. 

Melsele 

1. van Vossel Ghisleen (38), magazij
nlet ; 2. Wenselaers Piet (50), technisch 
bediende ; 3. van den Eeckhout Anne-
mie (22), kantoorbediende ; 4. De Gau
wer Gabriel (35), technicus : 5. Truy-
man Petrus (39), landbouwer, bestuurs
lid ABS ; 6. Claessens Frederik (57). 
fruitkweker ; 7. Cools Lode (49), auto-
voerder ; 8. van Aerde-Nevelsteen Ma
ria (38) ; 9. D'Hamers Maurits (33), 
technisch ingenieur ; 10. De Caluwe 
Gilbert (38), meubelmaker ; 11. van 
Mieghem Lode (41), technisch bedien
de ; 12. van Dorsselaer Willy (30). kan
toorbediende ; 13. Cant Albert, landbou-
wer, zaakoerder Boerenbond. 

Rupelmonde 

1. Koppen Heinfried (32) technisch in
genieur ; 2. Huysmans Erik (24), bouw
kundig tekenaar : 3. De Laet Alfons 
(44). wasserij-uitbater ; 4. De Roeck 
Raymond (31), technisch tekenaar : 5. 
Brijs Maurice (43), landbouwer ; 6. 
Schoenaerts Godelieve (21), studente : 
7. Baetens Jean (35). lasser ; 8. Cools 
Jean (24) monteur : 9. Osselaer Jozef 
(34), steenkapper : 10. Denert Marie-
Thérèse (26), bediende ; 11. Drossaert 

Temse 

1., De Pauw Jozef (26), technisch Inge-
meur, voorzitter katolieke jeugdraad J 
2̂  Buytaert Eddy (29), bediende ; 3. 
Blommaert Herman (.38), postbediendes 
4. De Schaepdrijver Liliane (49) ; 5 van 
Roy-Deblieck Mady (29), maatschappe
lijk assistente : 6. Hemelaer Ernest 
(61). metselaar-aannemer ; 7. van Meir-
venne Julien (30), afschrijver, oud-
chiroleider : 8. Osselaer Julien (30)', 
elektricien ; 9. Baetens Henri (29), elek
tricien ; 10. Vercouteren Arie (27). elek
tricien ; 11. De Paepe Walter (25) post
bediende ; 12. De Wilde Werner (26y, 
student ; 13 Stuer Albert (55), schilder; 
14. Spildooren Marcel (36). bediende, 
oud-chiroleider ; 15. Sanet Alex (48y,' 
fotograaf. 

St. Niklaas 

1. Verniers Jan (41), advokaat (uittre
dend) ; 2. Alderweireldt Raf. (55), be-
diende (uittredend) ; 3. Maes Nelly (29); 
lerares, nat. voorzitster VUJO ; 4. van 
Hoeylandt Leo (31), technisch teke
naar ; 5. De Grave Guido (28). banket
bakker ; 6. van Poucke Anne-Marie 
(23), lerares, nat, voorz. Jong-Davids-
fonds ; 7. Maes Lode (59), apoteker, lid 
KOO ; 8. De Backer Joris (53), bedrijfs
leider ; 9. Sonnemans Freddy (22), pro
grammeur ; 10. Rimbaut Herman (35)', 
vertegenwoordiger : 11. van de Velde 
Louis (45), landbouwer : 12. De CocK 
Lou (34), " houthandelaar 13. BraeM 
Etienne (29), werkleider ; 14. De Belle 
Eddy (23), tolk : 15. Waegemans Mai> 
cel (40), arbeider ; 16 Bruyninckx Al
fons (48). arbeider ; 17. Verschelden 
Paul (46), vertegenwoordiger : 18 De 
Cock Piet (31), vertegenwoordiger 19. 
Waterschoot Erik (35). ziekenfonds-se-
kretaris ; 20. Temmerman Laura (30)'* 
huismoeder : 21. Beaufays William (34^, 
technisch bediende 22. Tyssen Oscar 
(27), technisch bediende : 23. GijselincK 
Monique (32), handelaarster ; 24 De 
Wilde Staf (58), landbouwer • 25 Come. 
lit Leonard (60). technisch tekenaar j 
26. van Laere Roger (58). wasserijuit
bater (uittredend) : 27. Lisaerde Al
fons (47). huisarts. 
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de wereld 
deze 

week in de 
(Argos) In de wereiüpers worden de 

vliegtuigkapsrs «desperado's» genoemd, 
en vergeleken met de Japanse « Kami
kaze's » uit wereldoorlog twee. Maar 
ongelijk de « zelfmoordpiloten » uit het 
land van de Rijzende Zon ontvangen de 
paiestijnse kapers vrijwel geen steun 
(uitzondering : Algerië) van een offi
ciële arabische regering. De Palestijnse 
bevrijdingsakties slaan dus op dit ogen
blik geizoleerd Wat niet betekent dat 
hun invloed onderschat moet worden. 
Er zi]n nl niet minder dan dertien ver-
ze rsorganizaties waaronder zes minder 
belangrijke splintergroepen en zeven 
groeperingen die alvast hun naam in de 
annalen van het arabisch verzet hebben 
geschreven Getalsmatig bekeken is de 
nasseristische Al Fatah onder leiding 
van Yasser Arafat de sterkste, terwijl 
de « Popular Front for the Liberation of 
Palestine » van dr. George Habbasj mag 
gelden als de strijdlustigste groep (Zij 
is het die het kaoen van vliegtuigen «in
troduceerde») Tussen beide organizaties 
opereren de Sai'qe (Syriërs, gestatio
neerd in het noorden van Jordanië) , de 
« Arab Palestine Organisation » meestal 
leden van het iraakse leger) en verder 
dingen ook de « Palestine Liberation Or
ganisation » het demokratisch volks
front van Ibrahim Sjariff en de « Popu
lar Struggle Front » om de gunsten van 
verbitterde paiestijnse vluchtelingen. 
George Habbasj' Bevrijdingsfront is on
getwijfeld de meest onverzoenlijke on
der de kommando-organizaties een 
kleine, maar uiterst striidbare groep die 
met haar marxistisch-leninistische ideo
logie niet bijster veel toekomst heeft in 

wereld 

Georges 

Habbasj 

de radikale palestijnen 

de islamitische wereld van de Arabie
ren, maar toch aardig op weg is om de 
arabische verzetsaktiviteit te radikali-
zeren. Niets irrmers is « besmettelij-
ker » dan het extreme standpunt, het 
drukkingselement van een doelbewuste 
minderheid. Zoals overal stimuleert een 
extremistische elite het radikalistisch 
opbod en kon het wel zo zi.in dat pre
cies de onverzettelijkheid van Habbasj 
een bestand tussen Hoessein en de ver
zetsgroepen onmogelijk maakte Hab
basj ' bevrijdingsfront krijgt geld en wa
pens uit kommunistisch China, uit 
Noord-Vietnam (ja !) en Noord-Korea. 
Het eerste doel van de organizatie is de 
vestiging van de socialistische staat Pa
lestina. Maar een kleine groep acht dit 
onvoldoende en staat een revolutie voor _ 
in de feodale en zogenaamd progressie
ve arabische staten .. 

George Habbasj zelf is niet eens een 
moslim maar stamt uit een grieks-or-
todokse familie die meer dan twintig 
jaar geleden uit Lydda (nu Israël) naar 
Jeruzalem verhuisde. Reeds als leerling 
aan de middelbare school kwam hij er, 
zoals zovele Arabieren van zijn genera
tie, in aanraking met de autoriteit van 
het in die jaren nog brits mandaatsge
bied : amper zestien jaar oud maakte hij 
al kennis met de gevangenis. Toen hij 
drie maanden later ontslagen werd deel
de hij zijn onthutste familieleden mede 
dat hii zonder politieke agitatie gewoon 
niet leven kon. dat politiek voor hem 
een dopingsmiddel was zoals alkohol, 
morfine en nikotine voor zovele ande
ren 

In 1945 begon George Habbasj zijn 
studie in de medicijnen aan de ameri-
kanse universiteit te Beiroet. Tegelijk 
organizeerde hij er zijn "rechtse" « Na
tionale Arabische Beweging » (op het
zelfde ogenblik sticht Yasser Arafat, 
zijn latere rivaal te Kairo de « Palestijn
se Studentenbeweging ») 

Na zeven iaar behaalt hi.i het dokto-
raat maar was, ook naar zijn eigen ge
voelen, veel meer een samenzweerder 
dan een humaan bewogen volgeling van 
Hippokrates. Ook zou hij algauw van 
nationalistische bewogenheid op kom-
munistische obediëntie over<;chakelen. 
Met die nieuwe marsjrichting wilde 
Habbasj zijn konkurrent Yasser Arafat 
in rad'kalisme voorbijstr-ken Hii zou 
zich nu ook ondubbelzinnig voor terro
risme gaan uitspreken Die gewijzigde 
houding leidde in 1967 tot de stichting 
van het Volksfront voor de bevrijding 
van Palestina Eigenlijk ging het hier 
om een samenvoeging, onder één vlag 
en kommando. van drie kleine terroris
tische groeperingen. Van die dag af zou 
de fanatieke Habbasj op alle vergade
ringen van het overkoepelend orgaan 
van de arabische verzetsorganizaties een 
outsider blijven Men slaagde er niet 

langer m, hem bij gemeenschappelijke 
akties te betrekken. Nog minder kan de 
ambitieuze arts zich neerleggen bij di
sciplinaire voorschriften die al te duide-
hjk van de Al Fatah uitgaan. Zo had 
Habbasj tot voor kort ook minder oog 
voor het open gevecht met Israël dan 
voor de strijd tegen koning Hoessein. 
Hierin is sinds het uitbreken van de 
« burgeroorlog » verandering gekomen. 
In de strijd tegen Hoessein (en de mili
taire goeverneurs) en het amerikaans 
imperialisme is Habbasj de bol van de 
baan en zijn z'n fedajin het bolwerk 
van strijdlustigheid. 

De aanhang van Habbasj zou 3.000 
man sterk zijn. Zijn organizatie gaat er 
vanuit dat Israël niet de enige vijand 
is, maar dat ook het zionisme, het im
perialisme en de « reaktionaire kliek » 
voor de konfliktsituatie aansprakelijk 
zijn. Doelbewust s tuurt hij aan op een 
volksoorlog naar Vietnamees model. In 
zijn studeerkamer hangt dan ook een 
levensgrote foto van de chinese leider 
Mao tse toeng en van de overleden 

li' 

noord-vietnamese prezident Ho Tsji 
Minh. 

Habbasj is de man van wie de wereld 
vandaag spreekt. Gezanten van de paus, 
afgevaardigden van het Internationaal 
Rode Kruis, parlementariërs van de 
BRD, komen hem opzoeken, het ameri-
kaanse « Time » stuurt zijn knapste in
terviewers op hem af en op dit ogenblik 
draait de franse filmregisseur Jean-Luc 
Goddard een film over dit revolutionair 
bestaan. Intussen wordt, ook in de ara
bische wereld, van Bagdad tot Kairo, 
tegen zijn « harde houding » gefulmi
neerd. Maar in de paiestijnse kampen, 
in de rangen van de fedajin, overal 
waar vertwijfeling, haat en uitkomst-
loosheid naar granaten en bazoeka's 
grijpen, gaat het eerbiedig gefluister 
van zijn naam. Ergens in Jordanië 
wacht Habbasj op het sein tot een der
de wereldoorlog die, naar zijn vaste 
overtuiging, het zelfbeschikkingsrecht 
van de Palestijnen moet inluiden. Men 
zegt : George'Habbasj is een gevaarlijk 
man.. . 

En bij elke oorlog is er het naamloze onnoemelijke leed van de vluchtelingen. 

• Ingevolge de sirische interventie in 
de strijd tussen de Jordaanse en pa
iestijnse strijdkrachten in Noord-Jor-
danië waarschuwt Amerika Syrié om 
daarmee op te houden. Officieel 
wordt te Washington alleen de moge
lijkheid van een amerikaanse inter
ventie in Jordanië toegegeven om de 
evakuatie van ca. 400 amerikaanse 
staatsburgers uit Jordanië mogelijk 
te maken, al is het ter beschikking 
staande dispozitief groter dan nood
zakelijk. -

• Door de sirische interventie wordt 
de opmars van het Jordaanse leger 
naar het noorden van het land ge
stopt terwijl het leger de toestand in 
de rest van het land meester blijkt 
te zijn. 

• Washington verzoekt Moskou bij 
Syrië op stopzetting van de inter
ventie aan te dringen. Te Kairo be
gint een arabische topkonferentie 
zonder Algerië en Irak, wiens troe
pen in Jordanië van het strijdtoneel 
werden teruggetrokken... 

• Premier Chaban-Delmas wint afge
tekend (met 63 t.h.) de eerste ver
kiezingsronde (en ook enige) te Bor-
deaux. J.J. Servan Schreiber, in de 
steek gelaten niet alleen door cen
tralistische leiders doch ook door de 
plaatselijke radikalen behaalt niet 
eens 17 t.h. der stemmen. Daar hij 
een minimum van 25 t.h. vooropge
steld had om zijn streven naar een 
nieuw politiek alternatief in Frank
rijk kracht bij te zetten, stelt hij zijn 
ambt als sekretaris-generaal van de 
franse radikaal-socialistische partij 
ter beschikking. Eveneens verliezers 
te Bordeaux zijn de linkse partijen 
die tegenover de aanzienlijke winst 
van Chaban-Delmas (van ± 50 t.h. 
naar 63 t.h.) en het behaalde cijfer 
door Servan-Schreiber nauwelijks 
nog 20 t.h. van de stemmen totalize-
ren samen met een paar onafhanke-
lijkon. Servan Schreibers' poging tot 
politieke vernieuwing in Frankriik 
lijkt na Bordeaux virtueel te zijn 
mislukt. Zijn ontslag wordt niet aan
vaard. 

• Volgens verscheidene inlichtings
bronnen woedt de hongersnood in 
het voormalige Biafra even erg als 
tijdens de burgeroorlog, niet omdat 
er geen voedsel is, doch omdat de 
aanvoer ervan wordt gesaboteerd 
door Lagos. 

• Zweedse sociaal-demokraten boeken 
gevoelig verlies tijdens de verkie
zingen, o.m. door het feit dat de kom-
munisten hun in 1968 geleden ver-
lies (russische invazie in Tsjecho-
Slovakije) weer goedmaakten. Ze 
zullen slechts met de reeds toegezeg
de « stille » steun van de kommunis-
ten kunnen verder regeren. Recente 
« wilde stakingen » hadden reeds 
deze evolutie doen vermoeden. 

• Voortdurende onlusten te Reggio Ca
labria, waar de onrust begon met een 
protest tegen de beslissing. Reggio 
niet langer meer als hoofdstad van 
dit gebied te handhaven, doch welke 
protest-beweging veel breder begon 
uit te •'°'—"^ 

• Behalve ae oespreKingen met Enge
land op ambassadeursvlak begonnen 
eveneens besprekingen tussen de 
EEG en Ierland, Noorwegen en De
nemarken op ministerieel niveau. De 
Sovjet-Unie oefent druk uit op Noor
wegen om dit land van toetreding te 
weerhouden. 

• Financieel schandaal brengt tweede 
man van het Moboetoe-regime Jozef 
N'Singa in het gedrang. 

• Sukses voor Indira Gandi's partij in 
de deelstaat Kerala versterkt haar 
pozitie op nationaal vlak. 

• Premier Golda Meir van Israël be
schouwt haar bliksemreis naar Ame
rika waar ze besprekingen voerde 
over de bewapening van Israël met 
prezident Nixon en staatssekretaris 
Rogers slechts als een gedeeltelijk 
sukses. Vooral over de interpretatie 
van de egyptische bestandsschendin
gen bleven er meningsverschillen be
staan. 



WIJ 

(Argos) Bij de cMleense ver-
kiezingen van 4 sept jl. heeft 
Salvadore Allende, kandidaat 
van de linkse Volksunie, 36,6 % 
van alle stemmen verkegen. 
Konservatief Alessandri, prezi-
üent van 1958 tot 1964, ver-
wierf 34.9 % terwijl kristende-
m,okraat Tomic met 27.8 % uit' 
geschakeld werd. Dit betekent 
de neergang van een partij, die 
in 1964 met Frei nog 55.7 % 
der stemmen had verworven, 
Frei wilde in het semi-feodale, 
door noordamerikaanse onder
nemingen gekolonizeerde land, 
een burgerlijke demokratie in
voeren. Bij de verkiezingen 
van 1965. 1%7 en 1969 kreeg 
zijn partij reeds harde klappen. 
Rechts en links keerden zich 
van hem af. Op het krediet van 
Frei mag men iveliswaar de 
distributie schrijven van 3,2 
miljoen hektarèn grond onder 
landarbeiders en kleine boeren, 
maar hiermee tastte de kristen-
demokratische hervormer de 
macht der « latifundistas » niet 
aan. die de ontvangen schade
loosstelling in privé-onderne-
mingen belegden. Verder kon 
Frei de nationalizatie van en
kele bedrijven van openbaar 
nut (zoals telefoon en tele
graafdiensten) niet zonder toe
neming t)an de staatsschuld 
aan het buitenland doorvoeren. 
De inflatie loerd katastrofaal : 
in 1969 daalde de geldioaarde 
met 28 %, in 1969 met onge
veer 40 %. De hieruit ontstane 
sociale konflikten met stakin
gen en boerenopstanden ken
merkten de verheviging van de 
klassenstrijd waarin Frei, ver
drongen naar het konservatie-
ve kamp, met lede ogen de de

sertie van zijn linkerzijde 
moest aanzien. Het scheen dat 
de mislukking van het experi-
ment-Frei dan ook zou leiden 
tot de overwinning van de kon
servatief Alessandri. 

Tegen alle verwachtingen in 
kreeg Salvadore Allende (kans
loos kandidaat in drie voor
gaande verkiezingen) méér 
stemmen dan de kristen-denno-
kraat Tomic en de konservatief 
Alessandri. Zijn volksfront be
stond uit socialisten, gematigde 
kommunisten en afgescheiden 
kristen-demokraten. In feite 
belooft hij wat men in 1964 van 
Frei verwachte : drastische af
takeling van het grootgrondbe
zit, nationalizatie der kopermij-
nen (die onder Frei «ge
mengd » eigendom waren ge
worden), beperking van de in
vloed der banken en van de 
kommunikatiemiddelen. Allen
de heeft zich altijd een m,ar-
xist genoemd, maar toch reeds 
aangekondigd dat hij van Chili 
geen marocistische staat zou 
maken, al wil hij dan de nor-
male betrekkingen met Kuba 
herstellen. 

In internationale kringen 
van intellektueel links is Sal
vador Allende lang geen onbe
kende meer. In zijn senatoriaal 
bureau te Santiago ontvangt 
hij wat graag bezoekers uit Eu
ropa. De woordvlotte, korpu-
lente Allende draagt bij voor
keur een open hemd en een 
ruige pullover a la Heming
way. Dit kan politieke bereke
ning zijn, maar zijn diepe ge
negenheid voor de Chileense 
pauper schijnt boven alle twij
fel verheven. Van huis uit is 

Allende een middenstander, 
maar onmiddellijk na zijn stu
dies vestigde hij zich als arts 
f war) de CO.O.) in het haven
kwartier van Valparaiso. In 
1939 verscheen zijn naam voor 
't eerst in de nationale pers. Hij 
fungeerde nl. als verkiezings
strateeg voor de eerste voorzit
ter van de Volkseenheid, de po
pulaire Pedro Aquirre Cerda. 
Met geestdrif evokeert hij zijn 
ontmoetingen met de grote po
litieke tegenstanders uit de 
kristen - demokratische partij 
zoals Eduardo Frei. Arturo 
Montes e.a. die, zoals hijzelf, 
sinds de jaren dertig in de 
weer zijn voor de demokratize-
ring van het paternalistisch, 
chileens establishment. 

De bescheiden volkstribuun 
droeg in de jongste kwarteeuw 
viermaal zijn kandidatuur voor 
het prezidentschap voor. Drie 
keer zonder uitzicht op sukses. 
Door «rechts » en vele buiten
landse investeerders als dema
goog verketterd, kultiveert Al
lende beslist zijn populariteit 
bij de massa niet. Toen Che 
Guevara op 8 oktober 1967 door 
boliviaanse kommando's werd 
vermoord, begaf hij zich per 
helikopter naar het grensge
bied om persoonlijk te zorgen 
voor de veiligheid van overle
vende guerilleros die op Chi
leense grond onderkomen had-
ren gezocht. Die interventie 
kostte hem later tienduizenden 
stemmen van gebelgde midden
standers die in de aanwezig
heid van boliviaanse rebellen 
een bedreiging zagen voor hun 
burgerlijke rust en hun wel
vaartsverzuchtingen. 

salvadore 
allende 

Vele gevaren bedreigen Al
lende in zijn roekeloze worp 
naar het prezidentschap. Voor
eerst moet zijn investituur door 
het parlement worden goedge
keurd. Dan heeft hij ook de 
zorg voor het samenhouden 
van zijn veelkleurige volks-
frontkoalitie. Voor een deel be
staat dit front uit groepen die 
het demokratisch verkiezings
proces niet als laatste element 
van politieke diskussie erken
nen. Bovendien staat de aspi» 
rant-prezident in weerwil van 
Frei's progressieve politiek 
voor enorme opdrachten : niet 
alleen moet hij de inflatie te
gengaan maar ook moet hij de 
agrarische hervormingen door' 
voeren waarmee Frei een, wel
iswaar bescheiden, maar goed 
bedoeld begin heeft gemaakt. 
Bovenal zal hij de sternmen 
nodig hebben van de kristen-
demokraten. Pessimisten steU 
len dat de uiteindelijke beslis
sing door het leger zal bepaold 
worden, ofschoon ook het Ie» 
gerkader geen eenheid vormt. 

Hoe dan ook : tot 24 oktober, 
datum waarop het parlement 
een keuze moet doen tussen de 
twee best geplaatsten (omdat 
geen der kandidaten de vol-
strekte meerderheid verwierffi 
zullen ook de feodale kasten, 
de buitenlandse ondernemin' 
oen... en de V.S. niet stilzitten* 
Toch is de uitslag van de ver
kiezingen van 4 sept jl. alvast 
een teken aan de wand dat de 
kapitaalkrachtige investeerders 
en «latifundistas » niet in leng' 
te van jaren, en naar feodale 
wiUékeur, over het lot van Chtf 
U zullen beslissen. 

chili 

Naar aanleiding van de spaanse burgeroorlog 
maakte een knap en zeer ontwikkeld man, dr Stub-
be, historikus, maar vooral bekend als kunstkriti-
kus, de bemerking dat hij nu opnieuw de aardrijks
kunde van Spanje had geleerd. Al wat hij er zich 
tevoren nog met zekerheid van herinnerde was de 
ligging van Madrid ! Het vergaat wel niet iedereen, 
maar toch heel velen zo. Zelfs wie de kaart van 
Zuid-Amerika kent beseft nog niet onmiddellijk 
dat dat lange lint dat wel heel lang is, maar soms 
bijna onzichtbaar smal en dat Chili heet. eigenlijk 
de derde grootste staat van dit toch al reusachtige 
werelddeel is. Alleen Brazi'ië on Arsentmié zijn 
meer uitgestrekt. 

Een oppervlakte van zevenhonderdeenenveertig 
duizend zevenhonderdzevenenzestig vierkante kilo
meter is geweldig. Tweehonderdduizend vierkante 
kilometer groter dan Frankrijk! En vergeleken 
met de belgische dertig duizend vierkante kilome
ter lijkt Chili eerder op een wereld dan op een 
staat waarvan wij hier enig begrio hebben. Op de 
kaart van Europa bekeken gaat de lengte van dit 
land van de Noordkaap tot aan Kreta ' De breedte 
is ergens slechts vijftien kilometer en hoogstens 
driehonderd : dat zijn afstanden die we kennen 

Chili ligt als het ware opgesloten tussen het 
Andesgebergte en de Stille Oceaan. Maar de 4350 
km kust heeft maar heel weinig havens. Dit is 
uiteraard zeer hinderlijk vooral voor het noorden, 
een woestijnachtig gebied maar waar voornamelijk 
het vroeger zeer belangrijke guano en salpeter en 
het nu nog altijd onmisbare koper wordt ontgon
nen. In het midden gebied woont negentig ten hon
derd van de bevolking in een vruchtbaar land
bouwgebied. Voor het zuiden en voor Patagonië 
blijft dan maar heel weinig meer over Het is be
slist geen ongegronde klacht als het noorden en 
het zuiden zich als «vergeten » gebieden beschou
wen. 

Dertig ten honderd van dit land is woestijn en 
onbebouwbaar land. achtentwintig procent is met 
bossen bedekt, in het zuiden van het midden ge
bied zijn nog eens achtentwintig procent weide
land en dan blijft er slechts veertien ten honderd 
van het gebied over dat kan beschouwd worden. 
En dan nog ten dele met kunstmatige bewatering ! 
En op die veertien procent van Chili werkt zo maar 
even zestig procent van de bevolking. 

Die bevolking is niet eens zo groot als die van 
België en bedraagt niet zoveel meer dan acht mil
joen. De helft ervan zijn blanken, vijf procent 
stammen nog rechtstreeks en volledig af van de 
oorspronkelijke bevolking, de Indianen, de overige 
vijfenveertig procent zijn «raza Chilena». afstam
melingen van blanken én Indianen 

Dit zijn allemaal buitengewoon eenvoudige gege
vens, maar jnisschien kunnen zij de vraag doen 
stellen hoe belangrijk de kopermijnen eigenlijk 
wel zijn, voor die zestig procent die op veertien 
procent van de grond zitten. Voor de staat is dit 
zeer belangrijk, natuurlijk, trouwens rechtvaar
digheid is altiid belangrijk' Maar is de echte vraag 
niet welke soort ontwikkeling dit land nodig heeft, 
veel meer dan « industrializering » zonder meer ? 

Salvador Allende 

magnitizdat 

Wie enigszins het « geheime » leven in de Sovjet
unie volgt kent het woord « Samisdat ». Dat bete
kent « door eigen hand », en slaat op- het eindeloos 
overtipen en overschrijven van letterkundige en 
andere geschriften die niet mogen gedrukt worden. 
Al is het dan misschien niet het grootste uitgevers
bedrijf in de Sovjetunie, het is in elk geval het 
enige vrije. « Samisdat » heeft nu een broertje of 
een zusje gekregen (ons Russisch is niet zo goed)' 
« Magnitizdat », het uitgeven ook al « door eigen 
hand » van niet aanvaarde muziek. Dat gebeurt 
weer door het eindeloos opnieuw opnemen van deze 
muziek op band (magneetband). « Magnitizdat » 
heeft echter meer geluk : het is niet officieel ver
boden, en tot nog toe werd niemand aangehouden 
omwille van deze bedrijvigheid of omwille van het 
komponeren of spelen van deze niet aanvaarde mu
ziek Er is natuurlijk altijd wel een wegje te vin
den : bijvoorbeeld het overtreden van ekonomische 
reglementen. 

deze 
wereld 
in 
woord 
•+ 
beeld 

offensief 

Heel binnenkort gaat de eerste minister van Ma» 
China, Tsjoe en Lai, voor het eerst sinds vijf jaai 
op buitenlandse reis. Waarschijnlijk zal hij, zekei 
5s dat nog niet want chinese geheimen zijn écht ge. 
heimen, de trouwe « vrienden » van zijn land be-
zoeken : Pakistan, Zuid-Jemen, Tanzania, Frank
rijk, Albanië en Roemenië. Ook langs andere wegen 
wil Mao terug gaan deelnemen aan het normale 
internationale leven : er werden al ambassadeurs 
uitgezonden naar Polen, Hongarije en Joegoslavië. 
Daarmee heeft Mao dan voor het eerst weer vijf
entwintig ambassadeurs in het buitenland. Hoe het 
offensief, dat zo wordt ingezet, verder zal verlopen, 
horen we nog wel. 

iduiise geheime diensten 

Een belangrijke figuur in de duitse geheime dien» 
sten. Nollau, is eindelijk in het ministerie van Bin
nenlandse Zaken beland. Dat is op zichzelf niet zo 
heel belangrijk en met de regeringswisseling in de 
Bondsrepubliek wellicht tamelijk normaal. Interes
sant is echter wel dat Nollau bij die gelegenheid 
zo maar, alsof dat vanzelfsprekend was, vertelt 
over zijn kontakten met Wehner. Wehner was en 
is inderdaad een heel belangrijke figuur in het pcv-
litieke leven, hij was al eens minister, maar dat 
een partij-figuur van een officiële geheimedienst 
ïnlichtingen krijgt over politieke vrienden, dat is 
toch niet zo heel vanzelfsprekend. 

nieuwe segregatie ^ 

Eerder langzaam neemt de de-segregatie of de 
integratie van blanken en zwarten de amerikaanse 
scholen enige voortgang. Dat daar heel wat bij 
komt kijken is wel normaal; dat er telkens weer 
uitvluchten worden gezocht is ook wel onvermijde
lijk. Maar dat het zo ver zou gaan dat een van de 
meest oude gebruiken in het amerikaanse onder
wijs er het slachtoffer van zou worden, verwachten 
wij toch niet. En toch is het zo : er worden nu scho
len ingericht waar de « rassen-integratie » wel 
wordt toegepast, maar waar de « segregatie » van 
de geslachten wordt ingevoerd. Blanke en zwarte 
meisjes, zwarte en blanke jongens bij elkaar maar 
niet langer meisjes en jongens bijeen. De titel 
« nieuwe segregatie » is dus helemaal niet zo ver 
gezocht. 
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De Mechelaars moeten het ons vergeven, maar wi j vertellen zeker 

geen geheim wanneer wi j eraan herinneren dat de naam van hun 

stad bij de nationalisten vroeger een niet bepaald prettige bijklank 

had. Nu, zij kunnen er ook niet aan doen dat het opperste kerke

lijk gezag al sedert Granvelle op zijn zachtst gezegd nooit erg 

volks geweest is, en in de eeuwenlange strijd van dit volk tegen 

zijn machthebbers steeds de zijde van de « dominatores terrae » 

gekozen heeft... 

Maar Mechelen is niet alleen eeuwenlang de religieuze hoofdstad 

van de Nederlanden geweest. Zij was ook geruime tijd de politie

ke en juridische hoofdstad ervan. Ook al hebben haar twee bra-

bantse « zustersteden » Antwerpen en Brussel, door allerlei om

standigheden begunstigd, haar ekonomisch, politiek en kultureel 

overschaduwd. Toch bezit Mechelen genoeg adelbrieven uit het 

verleden en het heeft nog genoeg mogelijkheden voor de toe

komst om zich in de rij der steden uit het oude Brabant met ere 

een plaats te veroveren en te bewaren. mechelen: oloude 

MALINAS AD DEMARAM 

Hoe oud is Mechelen ? Voor de eer
ste maal komt Mechelen in de geschre
ven geschiedenis voor in het bekende 
« Verdrag van Meerssen » tussen de 
franse koning Karel de Kale en de 
duitse keizer Lodewijk : daar wordt ge
sproken over « Malinas ad Demeram » 
(vroeger werd de Dijle als bijrivier 
van de Demer beschouwd, en niet om
gekeerd). Maar voordien was er reeds 
lang een nederzetting. In de omgeving 
moeten paalwoningen gestaan hebben : 
hierop wijzen prehistorische vondsten 
o.m in Neckerspoel. De oorspronkelijke 
gemengd-keltisch-germaanse bevolking, 
tijdens de romeinse bezetting aange
vuld met romeinse soldaten, werd ech
ter opgeslorpt in de nadien oprukkende 
en zich hier vestigende Franken. Me
chelen, gelegen aan het kruispunt van 
de heirbaan van Bavia naar Utrecht en 
van die naar Tongeren, werd zodoende 
een voor die tijd belangrijk knooppunt, 
zowel militair als ekonomisch. De ker
stening der frankische bevolking ge
schiedde geleidelijk : Amandus kwam 
reeds in de 7e eeuw in het Mechelse, 
maar pas rond 750 zou het kristendom 
zich aldaar vestigen met de komst van 
de heilige Rumoldus, die op het gehucht 
Galgenberg een dubbelklooster bouw
de : een voor mannen en een vo®r vrou
wen. Rumoldus werd rond 775 ver
moord, en in de 9e eeuw zouden de 
Noormannen abdij en nederzetting ver
woesten. 

De stadskern werd terug opgebouwd, 
aan weerszijden der rivier, de beide 
stadsdelen later verbonden door een 
straatweg en de vrijgebleven ruimte 
« opgevuld » : daar kwam de huidige 
Grote Markt en de nieuwe kerk, aan 
St. Rumoldus toegewijd. 

ZOUT, VIS EN HAVER 

De middeleeuwse stad kreeg voor 
haar verdediging een omwalling met 
een twaalftal poorten : het tracé van de
ze verdedigingsgordel is nog herkenbaar 
in de huidige stadslanen. 

In de loop van de elfde en de twaalf
de eeuw zou de heerlijkheid Mechelen 
dan ontstaan. Ze zou blijven voortbe
staan tot aan de franse bezetting op 
het einde der 18e eeuw, als een der gou
wen vqn de Zeventien Provinciën. In 
de 10e eeuw behoorden abdij en afhan
kelijkheden nog tot het prinsbisdom 
Luik, maar reeds heel vroeg kwam de 
stad onder de bevoegdheid van een 
voogd. Dit leidde tot heel wat botsingen 
tussen beide gezagsdragers over een
zelfde gebied. Het geslacht den Bert-
houts, de heren van Grimbergen, kreeg 
mettertijd de titel van Heren van Me
chelen. Om Mechelen op de kant van 
de brabantse hertog te krijgen, kreeg 
de stad een aantal voorrechten die tot 
haar ekonomische bloei zouden bijdra
gen. De in 1301 verleende Grote Keure 
schonk aan Mechelen het stapelrecht 
van zout, vis en haver : dit betekende 
dat deze waren over mechels grondge
bied vervoerd en aldaar verkocht moes
ten worden, wat de mechelse markt van 
grote betekenis maakte voor een groot 
deel van het hertogdom. In 1315 sloot 
Mechelen een verbond met Jan III en 
de brabantse steden en de stad stond 
dan ook aan zijn zijde in 1332 tegen de 
luikse prinsbisschop. In 1356 werd de 
heerlijkheid, door de bisschop van Luik 
aan de vlaamse graaf Lodewijk van 
Male verkocht. 

TROUW AAN BOERGONDIE 

Van dan at zou Mechelen het politie
ke lot ondergaan van de meeste neder-
landse gouwen die door de Boergon-
diers, in het bizonder door Filips de 
Goede, de « conditor belgii », de schep
per der Nederlanden, werden verenigd. 
Tijdens de heerschappij der Boergon-
diérs zou Mechelen een belangrijke rol 
spelen in de Nederlanden. Een wissel
werking ontstond tussen zijn ekonomi
sche welvaart en zijn politieke opgang 
die het aan de Boergondiers te danken 
had, aan wier politiek Mechelen een 
bijzondere trouw betoonde (in tegen
stelling tot sommige vlaamse steden 
die de hertogen heel wat last bezorg
den !). De heersers wisten deze trouw 

bij de foto's 
Margareta van Oostenrijk staat qestandheeld op de grote markt (hoven) Galerij in 

het voormalige huis van Margareta van Oostenrijk later zetel van de Grote Raad, 

tans gerechtshoi (onder). Buitenzicht van het hof van Busleyden (boven rechts). 
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dan ook te belonen. In 1437 had Karel 
de Stoute te Mechelen het Parlement 
(opperste gerechtshof) der Nederlan
den opgericht. Zijn weduwe, Margareta 
van York, vestigde er zich. Toen Maxi-
imliaan, gehuwd met Maria van Boer-
gondie door de opstandige Bruggelin
gen gevangen gehouden werd, waakte 
Mechelen over de veiligheid van zijn 
zoontje, Filips de Schone. Uit erkente
lijkheid hiervoor mocht de stad de 
zwarte rijksadelaar in zijn schild voe
ren, met de leuze « In trouwe vast » 
(In Fide Constans). Na de dood van 
FiliDS de Schone vestigde de landvoog
des Margareta van Oostenrijk zich te 
Mechelen, dat nu naast juridisch ook 
politiek centrum der Nederlanden 
werd en waar de Grote Raad gevestigd 
werd Maria van Hongarije, de opvolg
ster van Margareta, bracht de zetel van 
het landsbestuur echter over naar 
Brussel. In 1599. bij de oprichting van 
de nieuwe bisdommen in de Nederlan
den werd in Mechelen een bisschoppe
lijke zetel gevestigd, die daarna tot de 
rang van aartsbisdom verheven werd en 
het primaatschap over de hele Nedel-
landen kreeg. 

DONKERE JAREN 

De opstand tegen Spanje zou ook voor 
Mechelen een kwade tijd betekenen 
in 1,')72 geplunderd door Alva s troepen 
werd dt stad beurtelings door Spaansen 
en Staatsen bezet om tenslotte door 
Farnese voorgoed onder het spaanse ge
zag terruggebracht te worden In de 
verdere politieke geschiedenis van Me
chelen doen zich weinig grote gebeur
tenissen voor : haar geschiedenis is van 
dan af verweven met de periode van 
politieke onmacht en kultureel verval 
die de zuiderlijke Nederlanden kenden 
tussen de uitbloei der renaissance in 
de Barok, en de herleving in de Roman 
tiek der vlaamse beweging Ook ekono-
misch beleefde de stad evenals de hele 
zuidelijke Nederlanden, een periode 
van grote achteruitgang. Toch ontwik
kelde er zich, sedert de 17e maar vooral 
in de 18e eeuw, de fabrikage van kant 
en dit zowel in Mechelen als in Brus

sel, Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk 
en St. Truiden De mechelse kant was 
bekend om haar uitzonderlijke kwali
teit. Keizer Karel had voordien reeds, 
teneSftde d^ armoede te bestrijden, 
kantwerkscholen laten oprichten. Deze 
nijverheid bleek nochtans geen bron 
van welvaart voor wie haar beoefen
den : de tussenpersonen wilden veel 
verdienen en dit ten koste van de pro
ducenten : de duizenden volksvrouwen 
die in de steden en op het platteland 
onder erbarmelijke voorwaarden hon-
gerlonen verdienden. 

Voordien had Mechelen reeds een be
langrijke plaats bekleed in de tapijt
weverij. Tijdens de 15e eeuw was de 
gobelinweverij ontstaan : zij kende haar 
hoogste bloei in de 16e eeuw Voordien 
had men wel wandtapijten vervaar
digd, meestal met geometrische motie
ven, doch het was te Mechelen en te 
Brussel dat men in de 15e eeuw op de 
idee kwam, om naar geschilderde voor
beelden te weven. Beide steden, waar 
de Boergondiërs hof hielden, hadden 
ook talrijke kunstenaars aangetrokken, 
dio de nodige ontwerpen voor de nieu
we wandtapijt-techniek konden leve
ren. 

PROViHCIESTAD 

Na de slag van Fleurus in 1794 werd 
de oude heerlijkheid Mechelen afge
schaft : stad en grondgebied kwamen 
bij het departement der beide Neten 
en Mechelen werd hoofdstad van een 
arrondissement. 

Tijdens de Boerenkrijg, die in het 
Mechelse veel aanhang vond maar die 
door de verfranste burgerij in de stad 
zelt onverschillig en zelfs vijandig beje
gend werd, werden door de Fransen in 
oktober 1798 op het St Romboutskerk 
hof 41 « brigands » getuziljeerd 

Ook tijdens het belgisch bewind 
vanaf 1830, bleet Mechelen een provin
ciestad zonder veel ekonomische bedrij
vigheid Vanat 1836, na de aanleg van 
de spoorweg Brussel-Mechelen en de 
oprichting van werkplaatsen van de 
spoorwegmaatschappij, kreeg de stad 
weer enige betekenis. 

Een verdere stijging van haar ekono 
misch potentieel betekende het feit, 
dat Mechelen een belangrijke markt 
voor groenten werd en dat er zich een 
meubelnijverheid vestigde die een in
ternationale faam verwierf. Het is ecli-
ter pas na de tweede wereldoorlog, na 
de Vlaamse eis tot industralizering en 
na o.m. de vestiging van buitenlandse 
bedrijven dat in Mechelen de voor
waarden geschapen werden voor een 
ekonomische herleving — na eeuwen. 

MOOI MECHELEN 

De politieke en ekonomische weder
waardigheden van een stad weerspie
gelen zich vaak in zijn kulturele ge
schiedenis, die niet alleen in de beken
de namen van kunstenaars en geleer
den, maar ook in de blijvende kunst
werken — beeld en schilderij, monu
ment en gebouw — geschreven staat. 
Mechelen bezit op dat gebied een rijk
dom aan burgelijke en kerkelijke ge-
bouwen, zowel uit de middeleeuwen als 
uit de renaissance. Vooreerst is er de 
prachtige oude Hoogbrug, gebouwd in 
1289 De Lakenhalle, waarvan de toren 
die de hoogte van Brugge moest berei
ken onvoltooid bleef, dateert van 1320; 
de Beyaert of het Oud-Stadhuis, in de 
14e eeuw gebouwd, werd in 1715 her
bouwd en in 1910 volledig gerestau
reerd. Tegenover de Beyaert ligt het 
Schepenhuis, daterend van omstreeks 
1300, uitgebreid in 1374 en na de be
schieting in 1914 gedeeltelijk gerestau
reerd Het gebouw diende vanaf 1473 
tot zetel van de Grote Raad. Van de 
kerkelijke gebouwen is de St. Rom-
boutstoren wel het meest-bekende • be
gonnen in de 12e eeuw werd de bouw 
pas voorgoed in 1300 aangevat. In 1312 
werd de kerk ingewijd. De toren moest 
een hoogte van 166 m bereiken : nu nog 
hoewel onvoltooid is hij 97,30 m hoog. 
Verdere gotische kerken • Sinte Kate-
lijne, begonnen in 1336 en voltooid rond 
1443 de St Janskerk ingewijd in 1483, 
de kerk van O L Vrouw over de Dijle, 
uit de 14e eeuw (zwaar beschadigd door 
een geallieerd bombardement in april 

1944) Naast deze kerken waren er nog 
talrijke kapellen en kloosters. Ook re
naissance en barok lieten hun architek-
tonisch getuigenis na, zowel in kerke
lijke als m burgelijke bouwkunde Noe
men wij slechts de kerk van O L. 
Vrouw van Hanswijk de Begijnenkerk, 
de Predikheren kerk. de oude Jezuïeten
kerk en de kerk van Leliëndaal het 
Hof van Busleyden en talrijke andere 
oude patricierswoningen. 

BEROEMDE MECHEUARS 

Deze rijke architektuur is verklaar
baar, wanneer men weet dat Mechelen 
een groot aantal beroemde bouwmees
ters kende, waaronder een der beroemd
ste dietse architektentamilies : de Kel-
dermansen. Hun bouwwerken en die 
van andere mechelse bouwmeesters vin
den wij terug in heel de Nederlanden, 
en zelfs ver daarbuten : in heel Noord-
Duitsland, tot in Zweden toe Danzig had 
aan hen zijn uitgesproken diets karak
ter op architektonisch gebied te dan
ken ! 

In de beeldhouwkunst speelden me
chelse kunstenaas een voorname rol : 
denken wij slechts aan Colijns die aan 
de gevel van het slot van Heidelberg, 
een der mooiste duitse renaissance-
bouwwerken, heeft gewerkt. Ook op 
het gebied der schilderkunst was er een 
grote opbloei vooral in de renaissance-
tijd : Mechelen telde méér winkels van 
kunstschilders dan bakkerijen ! Is in 
de letterkunde Mechelen van minder 
betekenis geweest, toch zijn er enkele 
befaamde humanisten geweest die e t 
verbleven : zo de Hagenaar Jan Everts, 
bekend geworden als Johannes Secun
dus, de dichter van de « Basia » — het 
boek der kusjes — die door Goethe in 
zijn « Schriften zur Literatur » bij de 
« Deutsche Dichter in lateinischer 
Sprache » gerekend, en aan wie hij in 
1776 een gedicht wijdde Op het gebied 
der muziek speelde Mechelen echter 
steeds een voorname rol. De grootste 
musici van die tijd vertoefden aan het 
hof van Margareta Beroemde Meche-
laars op muzikaal terrein waren Philips 
de Monte (van den Bergh) en Cypriaan 
de Rore, evenals de familie Vredeman, 
die om geloofsredenen uitweek. 

Stippen wij nog aan, dat de grootva
der van Ludwig van Beethoven zanger 
was in de O. L. Vrouwkerk. De familie 
van Beethoven is trouwens afkomstig 
uit het Brabantse, tussen Mechelen en 
Leuven, en de familie trok naar Meche
len en Antwerpen, om er fortuin te zoe
ken... Recenter muziekroem verwierf 
Mechelen door J.N. Lemmens die er in 
1878 een school voor kerkmuziek op-
richte, waarvan achtereenvolgens Ed
gar Tinel, August de Boeck en Mgr van 
Nuffel direkteur waren : alle drie zeU 
niet onbelangrijke komponisten. En 
wij zouden Mechelen en zijn faam als 
muziekstad zeker onrecht aandoen, 
moesten wij de vernieuwer der beiaard-
kunst, Jef Denijn, evenals zijn opvolger 
Staf Nees en de beiaardierschool niet 
vermelden. 

Wat wij hierboven gaven, is en 
kan uiteraard niet zijn : een afge 
rond beeld van mechelens politie-
ke geschiedenis, ekonomische po-
zitie, kulturele prestatie in de loop 
van zoveel eeuwen. Maar uit de 
enkele flitsen blijkt reeds de 
voorbije belangrijkheid van een 
stad, die gelegen op de as Antwer-
pen-Brussel voorzeker een niet 
minder belangrijke toekomst kèn 
hebben — zodat zij allesbehalve 
zijn zal wat Helene Swarth van 
haar dichtte « vervallen stad 
van lang vergeten straten . ». 

foto's • Erik de Leebeeck 

tekst . J. D. 
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Onze oproep heeft een ket-
tingreaktie veroorzaakt! Reeds 
nu beschikken wij over zovele 
foto's en personalia, dat het 
niet meer nnogelijk zal zijn 
voor 1 1 oktober alle verkies
bare vrouwen voor te stellen. 
Nieuwe teksten zullen jammer 
genoeg moeten ingekort wor
den en misschien kunnen wi j 
niet elke foto publiceren, om
dat de fotogravure niet op vol
le, maar boven haar toeren 
draait. Toch vragen wi j onze 
vrouwelijke kandidaten nog 
steeds hun teksten en foto's 
aan het redaktieadres te zen
den, want ook na de verkie
zingen gaat de strijd voort en 
zullen wi j onze vrouwelijke 
verkozenen en politiek be
wuste vrouwen blijven voor
stellen. Vrouwen wachten nu 
a! duizenden jaren op gelijk
waardigheid in feite en rechte. 
Dat zij nu enkele weken lan
ger moeten wachten nemen 
zij er nog wel gaarne bi j . 

ANTWERPEN 

Anita Viaene 

Anita Viaene, 21 jaar, derde plaats op 
de lijst te Antwerpen, vertegenwoordigt 
zowel de vrouw als de ieugd. Onder in
vloed van een oudere broer, die te 
Brussel werkt en dagelijks wordt ge-
konfronteerd met de vlaamse diskrimi-
natie in de zogenoemde tweetalige 
hoofdstad, werd zij reeds op 16-jarige 
leeftijd een bewuste Vlaminge. Haar 
studies in politieke en sociale weten
schappen aan Leuven-Nederlands heb
ben haar belangstelling voor de aktuele 
wereldproblematiek, de sociaal-ekono-
mische vraagstukken, de algemene ont
wikkeling van de maatschappelijke 
s t rukturen en het leefmilieu uiteraard 
verdiept. Langs de VU.JO om ontstond 
het kontakt met de VU. 

In 1969 werd zij als eerste vrouwelijk 
bestuurlid van de Volksunie-afdeling 
Antwerpen-Stad gekoöpteerd. Datzelfde 
jaar werd zij afgevaardigde in de arron-
dissementsraad en de jongste tijd is zij 
alweer aktief in de wederopgerichte 
VUJO-kern en lid van de VUJO-raad. 

Anita onderstreept, dat de ekonomie 
als produktie-apparaat in dienst moet 
staan van het welzijn van de mens. Te
recht zegt zij dat wij nu bepalen hoe 
Vlaanderen. Europa en de wereld er in 
het magische jaar 2000 zullen uitzien. 
Federalisme is geen utopie, maar het 
eerste en noodzakelijke middel om de 
vlaamse gemeenschap te geven wat 
haar toekomt en om gelijke kansen te 
scheppen voor de vlaamse mens Haar 
ambities ? Een goed gemeenteraadslid 
worden! zegt zij lachend. Haar grote 
wanhoop ? Ik moet nog enorm veel Ie-, 
ren ! mompelt zii ernstig. 

GROOT-BRUGGE 

Josiane 

van Viaanderen-Tuyaerts 

Knapheid, elegantie en persoonlijk
heid verenigen zich in Josiane van 
Viaanderen-Tuyaerts, derde kandidaat 
op de lijst voor Groot-Brugge. Gehuwd 
en moeder van drie tieners staat zij 
niettemin sedert 1964 op de politieke 
bres. Zij werd sekretaresse van de VU-
afdeling St Kruis en in 1967 lid van de 
VU-raad Brugge-Torhout. Sedert 1963 is 
zij bibliotekaresse in een brugs zieken
huis : een uitstekende leerschool, aange
zien zij geregeld in kontakt was met 
patiënten en verplegend personeel. 
Jeugdzorg, bejaardenzorg en strijd te
gen de gevaren van het leefmilieu zijn 
voor haar geen «stadhuiswoorden», 
maar vinden hun oorsprong in haar 
rijke ervaring. Ook voor haar is de 
vrouw nog steeds een eisende partii , zo
dat zii in 1970 de Pluralistiche Aktie-
groep heeft opgericht, waarvan zij be
stuurslid is. Deze groep telt reeds 700 
vrouwen, die samen üveren voor de po
litiek bewustmaking van de vrouw. 
Weldra start de groep met sociaal 
dienstbetoon. Haar raad en slogan voor 
de gemeenteraadsverkiezingen ? 

— Stem een vrouw in de gemeente
raad ! 

Waarom zij zich op politieke wegen 
begeeft ? Omdat Josiane van Viaande
ren-Tuyaerts strijdt voor een grondige 
mentali tei tsverandermg, overtuigd dat 
de vrouw alleen door zich politiek te 
engageren vele noodzakelijke, m'Sat-
schappelijke veranderingen kan verwe
zenlijken. 

Haar enige spijt ? Nog veel te weinig 
arbeidersvouwen zijn zich van hun toe
stand bewust. Wij zouden daar nog per
soonlijk kunnen aan toevoegen : « Heb
ben de socialisten, deze propagandisten 
voor een klassenloze maatschappij, niet 
bewust een « socialistische klasse » ge
maakt om de BSP te redden ? » 

GENT 

Strop 

Gent is traditiegetrouw voor de vrou
wen een strop. Onder de 41 kandidaten 
zijn er welgeteld viif vrouwen op on
verkiesbare plaatsen. Hilda U. steunt de 
dinamische voorzitster van de VlJ-jon-
geren, die zich uit protest van de i4de 
plaats heeft teruggetrokken. Zij aan
vaardt niet — en met haar vele seks
en lotgenoten — dat er nog manneli ike 
paternalistische ideeën zegevieren, of
schoon zij ook niet te vlug of lichtzinnig 
wil oordelen over specifiek plaatselijke 
aangelegenheden Dat neemt niet weg, 
dat zij de VU-kiezeressen met nadruk 
vraagt oordeelkundig te stemmen. Al
leen manneliike kandidaten met begrip 
voor de algemene problematiek van de 
vrouw komen in aanmerking. Men zeg
ge het voor t ! 

Nelly Maes (2g), 'derde op de 

VU'lijst te St. Niklaas. 

Oud'Chiroleidster, gewezen nationale 

on dervoorzitster ] on g-Da vidsjon ds, 

nu voorzitster van de VUfO. 

Morgen dinamisch gemeenteraadslid 

te St. Nikjaas. 

SINT NIKLAAS 

Nelly Maes op derde plaats 

Inderdaad, mil werd de derde plaats 
toegewezen op de VU-lijst. Ik kan het 
moeilijk over mijn har t krijgen mijzelf 
voor te stellen. Ü kent me wellicht — 
uit deze kolommen, uit de Volksunie, 
uit de Vujo, van de vorige verkiezin
gen, toen ik de tweede kandidaat voor 
de kamer werd. Ik ben 29, gehuwd, ik 
heb drie kinderen. Ik heb twee dochters. 
Ik hoop dat ik voor hen en voor alle 
kleine meisjes 'n plaats onder de zon kan 
helpen veroveren. Mijn beroep is lera
res, maar dat heb ik grotendeels opge
geven, eerst gedeeltelijk omwille van 
mijn werk in de volksopvoeding, later 
nog meer om mijn politiek engagement 
beter te kunnen beleven. 

Die vier lesuren die ik nog overhoud 
in een meisjesschool in het bisdom 
Gent zou ik graag behouden, om het 
kontakt met de jeugd en het schoolmi
lieu niet te verliezen. Maar er wordt 
zeer sterke druk uitgeoefend om mij te 
ontslaan wegens mijn kandidatuur voor 
de raadsverkiezingen Het zal dus hard 
tegen hard gaan. Wij moeten een stuk 
ontvoogding veroveren voor alle men
sen uit het vrij onderwijs 

Ik heb entoesiast meegewerkt aan de 
opbouw van het VU-programma. Ik 
ben nog meer entoeziast geworden na
dat het kongres het geheel heeft goed
gekeurd Nu moeten wij realizeren. met 
de nodige moed. met eerlijkheid en 
durf. Op gemeentelijk vlak willen wij 
de handschoen opnemen voor een kwa
liteitsverbetering van onze demokratie, 
van ons gemeenschapsleven, van ons 
milieu Wij willen een nieuw klimaat, 
de stad opnieuw bewoonbaar voor de 
mensen. 

De beleidsmensen weer door het volk 
met gezag bekleed, geen machtsmensen 
en mini-despoten Op het gemeentelijk 
vlak hebben wij een stuk vrijheid te 
veroveren voor ons volk een stuk esta
blishment te ontmaskeren, een stuk 
kreativiteit los te gooien aan een stuk-
ie Vlaanderen te laten zien hoe het 
morgen zou kunnen zijn. 
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• In hestsellerlijst voor de meest gevraagde 
hoeken in de vlaamse hoelchandel is er voor 
augustus niet veel veranderd tegenover de 
voorgaande maand : Durnez (Leven onder de 
Belgen), J. Geeraerts (Ganggreen), M. Gysen 
(Jacqueline en ik). Daar kwam hij « Help, de 
dokter verzuipt y> van T. Kortooms. Werken 
ir? vertaling : «Airportit van A. Hailey en 
«De Peetvader •!> van M Puzo. Populair-
wetenschappelijk : « Binza 10 » van W. Geerts 
en « Terug naar de sterren » van E. von Ddni' 
ken. Jeugdboeken : «Claudia Serie» van C. 
Grasshoff en « De Tijdskapsule » van L. Ver-
meulen en K. Jeuninckx • 

• Op 28 oktober a.s. gaat « Plaza Suite » van 
'Neil Simon in première in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg te Brussel, in de regie 
van Anton Peters met Ann Petersen en Nand 
Bnyl, Verder programmeert de KVS Brussel 
« De listige weduwe » (Goldoni), « Vrijdag » 
(Hugo Claus) en «Kortsluiting-» (Peter Shaf' 
Ier) • 

Het zesde deel in de reeks « Ten huize van... » 
bevat negen skripts uit de 22 interviews door de 
vlaamse televizie in 1968 en 1969 uitgezonden. 
Alleen het stuk over Maurits Naessens is van 
oudere datum en blijkt een kompromis te zijn van 
de geschreven en gesproken tekst, die tamelijk uit
eenliep, aangevuld met enkele citaten uit Naessens' 
« Ten geleide » voor het boek van van Pleski over 
De Man. 

In dit zesde deel van «Ten huize van...» treedt 
de figuur van De Man trouwens herhaaldelijk in 
de gesprekken naar voren. Zowel in het interview 
met Naessens, die De Man als een van onze grote 
vlaamse denkers beschouwt; als in dat met Langui 
en Rens. die als partijtrouwe belgische socialisten 
tegenover De Man als politikus wel kritisch staan 
(om zijn houding tijdens de oorlog maar ook orn 
zijn politiek daarvóór) maar die er toch niet te bui
ten kunnen zijn groot intellekt te erkennen. 

De «politieke» figuren zijn trouwens in deze 
reeks goed vertegenwoordigd : naast de drie reeds 
genoemden is er nog Jozef Luns, minister van Bui
tenlandse Zaken van Nederland. Het interview met 
Luns is zeer leerzaam voor wat de houding der 
Nederlanders tegenover Vlaanderen aangaat De 
vooroorlogse afzijdigheid op buitenlands politiek 
terrein is daar na de oorlog omgeslagen in een 
vaak irriterende bemoeizucht en een vaak fanatiek 
partij-kiezen, behalve dan wanneer het om de eigen 

f» ten huize van, VI** 

nederlandse kultuurgemeenschap gaat : daar wordt 
angstvallig een politieke neutraliteit gehandhaafd 
(tenzij in verband met Zuid-Afrika, maar daar is 
men dan ongenuanceerd anti...) Ondervraagd over 
de steun die Nederland aan Vlaanderen moet 
geven, zegt Luns : « Daar moet men voorzichtig 
mee zijn om niet de indruk te geven dat wij ons 
met de politieke problemen die dez% kwestie oproe
pen, zouden willen bemoeien...» 

Vit het gesprek met Luns blijkt duidelijk de 
mentaliteit van het staatse Holland : Luns behoort 
zeker niet tot de «duizend Nederlanders» waar-
over René De Clercq destijds sprak! 

Dan getuigt de kunstenaar André Demedts voor 
een héél wat dieper en waarachtiger nederlands 
gevoel dan de politieker Luns : «Ik heb me altijd 
een Nederlander gevoeld van de 17 provinciën... » 
Het interview met Demedts is trouwens, samen 
met dat van Joris Diels, een der interessantste uit 
de hele reeks. Vermelden wij daarbij nog een inter* 
view met de antwerpse schrijfster Rose Gronqn, 
en eensmet prof. Hans van Werveke. «Ten huize 
van VI» is een interessant boek, niet alleen omwil
le van de figuren die erin aan het woord komen, 
maar ook om de rrroblemen die zij erin aanraken 
en om hun visie op gebeurtenissen en toestanden 
van gisteren en heden. 
Joos Florquin : «Ten huize van VI...» 
Davidsfonds, Leuven. 

• De Vlaamse Kluh Kust blijft niet bij de 
pakken zitten. Behalve het reeds ingeburgerd 
avondfeest « Ons hoort het Noordzeestrand » 
op 31 oktober a.s. is een reeks toneel- ftlm-
voorstellingen en muziekaudities voorzien : 
filmgala «Monsieur Hawarden» op 22 okto-
her.Los Angeles Jubilee Singers op 9 oktober, 
wals Kamerorkest op 5 november ; toneel 
« Boeing-Boeing » op 6, 10. 12, 13 en 16 novem-
hpr; kiointet Pro Arte van Monte Carlo op 
!39 november; Beethovenkoncert op 12 decem
ber ; spaans ballet Rafael de Cordova op 28 
december; «Met een muze op de schoot» op 
'35 en 16 januari; Ru.ssisch Kwartet Bordine 
op 28 januari '71 ; toneel « Blootvoets in het 
Park» op 2, 6, 8, 9 en 11 februari; Belgisch 
Kamerorkest on 4 maart; Gents Mimeteater in 
maart; De Filharmonie van Antwerpen op 
27 maart; op 20, 24, 26, 27 en 29 april toneel 
« VKK vermoordt pianiste ». De meeste voor
stellingen hebben plaats in de Kursaal. al
waar men kaarten kan kopen evenals op het 
sekretariaat WK, Van Iseghemlaan 4, Oos
tende, tel. 059/739.87 • 

• Gisteren vrijdag werd in het Muzeum van 
de Stichting Mevrouw D'hondt-Dhaenens te 
Deurle de tentoonstelling « Gust De Smet, 
landschappen en mensen » geopend. Deze ten
toonstelling belicht een belangrijk gedeelte 
van het oeuvre van hem, die men de « min
zame » tegenhanger van Permeke in het ex
pressionisme zou kunnen noemen. Openings
uren van 14 tot 17 u. woensdag, donderdag en 
vrijdag, van 10 tot 12 en 14 tot 17 u. zaterdag, 
zondag en feestdagen, maandag en dinsdag 
gesloten. Toegang : 20 fr. Tot 2 november • 

• « Jeugd en plastische kunsten » is een 
franstalige vereniging die in het hrusselse pa
leis voor schone kunsten voordrachten en 
filmvoorstellingen inricht, bedoeld als inlei
dende vorming van jongeren. Interessant is in 
dit verband de reeks van experimentele films 
van beeldende kunstenaars, die hun vizie via 
de film wensen te verbreden en te verdiepen. 
Deze voorstellingen hebben begin volgend 
gaar plaats terwijl de voordrachten reeds de
ze maand starten. Daarnaast is er ook een 
« vrij atelier » voorzien en een plastische uit
beelding van « Le Theatre Poime » op het 
tema van het gedicht « Zonnesteen v van de 
dichter Octavio Paz. 

Bij ons weten is er geen gelijkaardige ne-
derlandstalige ciklus voor de jeugd in I et 
zelfde centrum voorzien, wat nochtans een 
logische aanvulling zou zijn van de reeds ge
dane inspanningen om heide landskvlturen 
een evenwaardige plaats de doen innemen. 
De indruk is trouwens gewettigd dat nen in 
dit verband in het hrusselse paleis voor scho
ne kunsten na een eerste inspanning tot ge
lijkberechtiging van beide kuituren tans ter 
plaatse trappelt • 

• De antwerpse kinderfiimklub « Jefi » zet 
zijn vijfde programmajaar in. De keuze van 
de films geschiedde zoals altijd zeer zorgvul
dig en deze keer zelfs met inspraak van een 
tiental kinderen. « Jefi » wenst een eerste 
jilmopvoeding te brengen, rekening houdend 
met een aantal pedagogische en psichologische 
kriteria. Rond elke voorstelling wordt een 
prijsvraag ingericht , de « jefi's » mogen ook 
schilderen, tekenen of hun mening neerschrij
ven. Animator is zoals steeds oom Tom. Het 
programma start zaterdag 26 en 27 september 
met « Ben de beer » van J. Nelson . 24 en 25 
oktober komt « De girat aan het venster » 
van R. Carche aan de beurt, 28 en 29 novem
ber « Toverringen » van Taborsky, telkens om 
15 u. Op elk programma zijn poppen- en te
kenfilms voorzien. Alle nuttige inlichtingen 
Hoge Aardstraat 39. 2610 Wilrijk. 

Tel 03/49.57.75 (dinsdag, woensdag en vrij
dag tussen 15 en 17 uur) • 

Investeer 
in de zevende hemel 

Die zevende hemel, dat Is 
het eiland Tenerife (Kana
rische Eilandengroep). 

In het zuiden ervan, op de 
Costa del Sllencio (Kust 
der Stilte!), bouwde de 
internationaal gereputeerde 
immobiliënmaatschappij 
TEN BEL, fraaie en volledig 
woonklare studio's en appar
tementen. 
Daar l<omen jaarlijks, 4 sel-
zoenslang, steeds meer toe
risten naartoe, omdat het 
taksvrije Tenerife een zacht-
tropisch klimaat heeft met 
3.000 uren zon per jaar. 

Zorg ervoor dat u ook üw 
stuk Costa del Sllencio 
bezit. Want zo'n prima In

vestering brengt u elk jaar 
een bruto-rente van 10,80% op! 

Daarenboven mag ti,op een 
waardestijging van uw eigen
dom rekenen, omdat dit 
droomeiiand slechts 4 uren 
Jet-vliegen verwijderd is, 
terwijl het vliegtuigtoe-

rlsme In alsmaar versneld 
tempo toeneemt. 

6un uzelf even de tijd om 
onderstaande bon In te vullen 
en dan krijgt u de gratis 
kleurenkataiogus van Tenerife 
en van de Costa del Sllencio 
van TEN BEL toegestuurd. 

DOKUMENTATIE-KOEPON 
voor vrijblijvende kleurenkataiogus, lenden aan: TEN BEL, 
Keizerstraat 18/18 - 2000 Antwerpen - TeL03/33.38.65-66, 
NAAM:.,..,. 
ADRES: 

O Belegging D Vakantie 27AI 

TEN^^BEL 
w ^ "•• 
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zelfportret 

Met twee tentoonstellingen herden\t men 'dezer 'dazen 
de geboorte van de gentse etser Jules De Bruyc/^er een, 
eeuw geleden. Deze graft\us mag terecht als een ver
nieuwer van de « zwarte \unst » beschouwd worden in 
Vlaanderen en goeddeels m West-Europa. Tevens maal^A 
hti als vanzelf deel mt van de expressionistische bewe* 
ging, dte de beeldende gunsten in het Westen zo ster^ 
heeft beheerst tifdens de eerste helft van deze eeuw^ 
vooral tussen de twee wereldoorlogen tn. De geleide'* 
lij\e vervorming — soms tot het J{ari\aturale toe —^ 
was echter bij De Bruycker meer een behoefte aan he-
'hlemtoning van het l^arakteristieke en van de ziel dan 
het meedoen aan een tsme n-f ^an een stiil. In dit ver
band sluit hl] dan meer aan bij 'n Bosch of een BreugeU 

Ju les de b r u y c k e r 

Sommige etsplaten van Jules 
De Bruycker ademen de sfeer 
van het werk van die andere 
Gentenaar Jean Rey, altans wat 
het irreële of het surreële be
tref.. Ergens sluit dit werk ook 
op het grafische vlak aan bij 
het surrealistisch exüressionis-
me van een Fritz Vanden Ber-
ghe, « toevallig » ook een Gen
tenaar En zou men niet aan de 
rransschriivende Vlaminsen 
Emile Verhaeren en Michel de 
GVioT^prode denken wsrmeer 
hl} gekonfronteerd wordt met 
het beeldende en literaire oeu
vre van de drie voorno<^Tnde 
Gentenaars' Men ^an een kun
stenaar niet verklaren ronder 
2iin levensmilieu te kennen en 
Wie Gent maar enigsrins als 
sombere nrolpfenstad (van in 
de mïddpTppHTjrpn alV « aan
voelt » beeriitif onmiddpiHik 
waarom een Rey zo heeft kun
nen sfhriiven een Vn-nden Ber 
ehe 70 heeft seschüderd een 
De Bruycker zo heeft getekend 
en ffpfifst. 

« De dood in Vlaanderen 
aangriiDende ets, is een iiei 
platen die De Bruycker vanuit 
een gentse achtergrond heeft 
ingeschakeld in het vlaams ex 
pressionisme van na de eerste 

wereldoorlog Een andere — 
minder gekende doch daeeüiko 
in het gentse muzeum te zien 
— ets stelt een loongracht voor 
waarin skeletachtige soldatPTi 
h^t gevecht voortzetten (De 
loopgraaf) Zijn we ^ier ver 
verwiiderd van De Bi-uvckers 
volkcfiffiirpn die zich door hun 
bittere toets onderscheiden van 
de folklore ' Voorzeker niet, 
want alleen door de getrouwe. 
K a a s t pünliik-nauwkeuriffe 
waarneming van de levende 
mens was De Bruvcker In staat 
ziin soms grieTeli i, aan<^nende 
bladen met vizionsire inslag uit 
het koner te graveren of het 
er uit te biiten 7iin verblijf 
te Londen, die ander*» « stad 
met een spookachtige ziel » was 
slechts een verandering van 
plaats de sfeer bleef er dezelf
de als te Gent De londense 
ballingschap tijdpns de eer«te 
wereldoorlog stelde De Bruy
cker in staat, zijn werk voort 
te zetten en als gerijpt kunste
naar naar Vlaanderen terug te 
keren De okkult geladen sfeer 
was niet veranderd doch werd 
des te exDrp=;siever — en met 
soberdor middelen — tot uiting 
"•oTjracht 

Behalve de mens boeide het 

oude stadsbeeld De Bruycker 
uitermate Of dat nu een kate-
draal in Frankrijk was een 
BurfTplein of een achtprbuurt 
te Brugge of te Gent een lon-
dens stadsdeel, steeds weet De 
Bruvcker er een stijlvolle en 
gpvopisgpladen sintPTP van te 
geven Deze tweede studie 
maakt de kombinntip van mens 
en omge^nng mogelijk in nren-
ten als het « Hüsen van de 
draak ot» hpt Belfort », « Rond 
het gravenkasteel » e a hallu-
cinante taferelen waarin heel 
het gentse wezen van strifd, ar
moe en weelde Trernedering en 
trots is <!amen gebald, met een 
rembrantïpke sfeer die alleen 
aan Rembrandt doet denken 
''och die onmiddelliik die van 
De Bruvrker blijkt te zijn. En 
dip van Gent 

Nooit of bijna nooit benerkt 
De Bruvcker zich tot het bij-
eenweven in grillige lijnen ran 
de arcbitekturale rijkdom van 
katedraien en oude stadsgedeel
ten • steeds wriemelt op de be
gane grond een bang toekiiken 
de of 0D<!taridig gebarende me 
nigte rond Tn r̂prl a ten stpcfpn 
kruiper wancfaltigp gebrpkki 
gen over dp straatstenen f'we 
denken aan de wereld van 
Frangois Villon..,) of langs n 

eenzame lei neemt de schaduw 
van een voorbijganger de ge
stalte van een reuze-vleermuis 
aan .. 

Een verblijf •- Parijs bracht 
epn ietwat lichtere toets in zijn 
werk Hij gaat meer wit uit-
snaren en op 'kleiner formaat 
werken Zuiver technisch is dat 
een vooruitgang doch als schep
per van een bewogen, gebp'm-
zinnige en glop'^^'ollp wereld is 
dan toch de grote tiid van De 
Bruycker voorbij De wereld 
was veranderd, en in steeds 
sneller temno verdween het 
« arm Vlaanderen » van een 
Stracke wat nog niet wil zeg
gen dat de geestelijke ^armoede 
eTren vlug aan het verdwijnen 
was Toen De Bruvcker i^ort na 
het einde van de tweede v^o-
reMoorlog (september 194.5 > 
overleed had hij aan zijn grote 
komuozitiebladen slechts de 
reeks « gentse types » toege
voegd en enkele zelfiortret+pn 
beide voorbeelden van geraffi-
nnprde etstechniek, van voor 
die tijd vooruitstrevende blad-
=5obikking en -Hij»." weer met 
die insektar-btige liinvoering 
die 70 tipisch is voor De Bruy
cker vooral in ' 'n laatste werk 
tegenover het Huweelachtige 
zwart van het werk uit zijn 

meest vruchtbare periode Wie 
de zelfportretten bekijkt *-aat 
verbaasd over het timide bur
germannetje, waarvan de don
kere, priemende ogen boven bed 
brilletje de naald zulk monu
mentaal werk hebben doen et
sen. 

Het Is niet te verwondereu 
dat De Bruycker een meester
lijk tekenaar -"roe. Xi9.\, ligt bij 
een etser van zijn formaat zo 
voor de hand. Men kan zich 
daarvan tans te Gent (muzeum 
voor Schone Kunsten) en t« 
Brussel (koninkliike biblioteek) 
overtuigen : vooral te Brussel 
waar de Vlaming De Bruycker 
posthuum getuigt voor hel 
Vlaamse meesterschap in de 
beeldende kunsten, als figuur 
uit een hele sliert meesters, 
waartegenover het franstalige 
gedeelte van België weinig of 
niets kan opstellen, dat relfa 
maar de vergelijking kan door» 
staan Of « l'élite francophone 
de la capitale » deze les in ne
derigheid zal begriJDen is een 
andere vraag De etsnaald van 
een De Bruycker zou ander« in 
deze wereld een dankbaar on
derwerp tot genadeloze ontle-
r?in!ï hoV^hpn g e v o n d e n R Ct 

Tot 31 oktober in beide centra. 

Katedraal Antwerpen 
stadqezicht lent 
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binnen en buiten... 

...start weer op 4 oktober. Veel ver
anderingen zijn er niet te verwachten. 
Het blijft op de eerste plaats een simpa-
tiek pretentieloos programma, voor zon
dagnamiddagkijkers, weet-u-wel. Voor 
mensen die te veel frieten gegeten heb-
ben en nu nog trachten wakker te blij
ven. Eén wijziging alvast: René van der 
Speeten is de nieuwe prezentator. Tot 
nog toe kenden wij vooral zijn stem. 
Hij zat vroeger in het soldatenhalfuur-
tje, het derde programma en de wereld
omroep voor hij bij omroep Brabant 
eerste omroeper werd. 

René is een vlotte jongen. Wij wach
ten af. 

knock knock 

Dinsdag 29 september start op Neder
land 2 een tv-feuilleton in 15 afleverin
gen : De Klop op de deur. Naar de ge
lijknamige roman van Ina Boudier-Bak-
ker. Tussen de bijna honderd akteurs en 
aktrices vertolken Ton Kuyl en Mieke 
Bos de hoofdrollen. 

kleur 

In deze zonnige eerste herfstdagen is 
het misschien nog een beetje voorbarig 
reeds aan nieuwjaar te denken maar 
januari zal er toch maar weer vlug zijn. 
En meteen start dan officieel de Vlaam
se tv met eigen kleuruitzendmgen 

In het begin zal het natuurlijk nog 
allemaal bescheiden moeten gebeuren 
en het zal nog wel een paar jaren duren 
voor het gros van de produkties poli-
kroom op het scherm komt. 

Voor de meeste kijkers zal dat een 
zorg wezen want zij die reeds over een 
kleurentv beschikken zijn eerder zeld
zaam 

Naarmate de vraag naar dergelijke 
ontvangsttoestellen stijgt zal ook de 
prijs zakken Zo was het ook met de ge
wone zwart-wit apparaten. De gelukki
ge (') bezitter van een tv-toestel in het 
begin van de vijftigerjaren moest een 
klein kapitaaltje neertellen eer hij met 
de verzamelde nonkels en tantes naar 
schipper-naast-matilde kon kijken. Nu 
heb je al een tv voor de prijs van twee 
fietsen. 

Maar de BRT bereidt rustig de uitzen
dingen voor. 

STRESS heet de film die maandag 28 
september om 21 u. 20 op het scherm 
van de BRT komt. Het verhaal speelt 
zich af in een Spanje onder de heetste 
zon, het gaat over drie personen : een 
echtpaar en hun vriend die het goed 
met mekaar kunnen stellen. Tot de echt
genoot een verhouding tussen de vriend 
en zijn vrouw fantazeert... De kineast 
Saura wordt door de spaanse overheid 
als een subversief element beschouwd 
omdat hij steeds genadeloos de spaanse 

bourgeoisie op de korrel neemt. tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv-tv 

Zo werd deze week in studio 3 het 
eerste kleurproces in de reeks « Be
schuldigde sta op » opgenomen. 

Daarvoor werd de zaak Virginie Gal
lens uit het midden van de vorige eeuw 
opgenomen. De opnamen verliepen na
tuurlijk wel een beetje trager omdat 
kleur nu eenmaal meer technische pro
blemen stelt dan zwart-wit. Tot zover 
dus alles normaal. 

Wat echter wel tot nadenken stemt is 
dit : normaal wordt een produktie van 
een proces opgenomen met vier kame
ra's. Dit brengt een sterke beeldwisse
ling met zich en een grote mogelijkheid 
tot afwisseling. 

Bij dit eerste kleurproces waren er 
slechts twee kamera's. Omdat er geen 
geld voorhanden is voor drie of vier. 

De kleurkijkers zullen dus wel een 
rechter zien met een echte rode toga 
maar of er veel variatie in de beelden 
zal zitten blijft een andere vraag. 

En dat is nou weer tiperend voor de 
BRT : liever dan te wachten tot er vol

doende technisch materiaal is om goede 
programma's te maken begint men te 
roeien met de schamele riemen die men 
heeft. Het is een mogelijke politiek na
tuurlijk. 

Maar zou het niet eerlijker zijn goede 
zwart-wit programma's te geven liever 
dan arme kleurprogramma'sr ? 

de canzonissimaploeg... 

...werd donderdag aan de pers voorge
steld. 

Op dit ogenblik zijn de deelnemers 
Joe Harris, Kalinka, Johan Stollz, Ann 
Christy, Nicole Josy en Hugo Sigal, 
Micha Marah, Mary Porcelijn, Kate, 
Johny White en Ron Davis. 

Maar er kan natuurlijk nog van alles 
gebeuren eer het drie oktober is. Dus 
niet verschieten als je volgende week 
Bobbejaan Schoepen, Helma en Selma, 
Albert Remes, Jo Leemans en Zwarte 
Lola op het scherm krijgt. 

De jongste dag is een tv-spél van de Hongaar von Horvath, vrijdag 2 oktober 
om 20 u. 30, Brussel ned. 

Zaterdag 26 september 
19U.25 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Kalverliefde (korte vlaamse film 
over en van jongelui). 
20U.55 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Harry Belafonte en Julie Andrews 
(show). 
20U.20 : NEDERLAND 1 
Wereld - goochelkampioenschappen 
1970. (een kongres) 
20U.45 : NEDERLAND 2 
De laatste man (reportage over een 
doelwachter). -
21U.55 : NEDERLAND 2 
Couperus (programma over dez0 
schrijver). 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
Les animaux du monde entier (doklb-
mentaire). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
The wings of eagles (film). 
18U.30 : FRANKRIJK 2 
Zeven vogelrezervaten in Bretagne 
(een bezoek). 
Zondag 27 september 
19U.25 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De stierenvechters van Vassoekobkci 
(jeugdfilm). 
16U.30 : NEDERLAND 1 
Kalifornie (film van Cartier-Bre 
son). 
20U.35 : NEDERLAND 1 
Der Trinker (tv-spel). 
12u. : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
20U.50 : BRUSSEL FRANS 
Indianen in het chïleense Andesge^ 
berqte (dokumentaire). . 
Maandag 28 september 
20U.40 : BRUSSEL NEDERLANDS 
SOS-Natuur (de vogelvangst en de 
jacht in België). 
21U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Stress es tres, tres (spaanse film). 
22U.15 : NEDERLAND 1 
Borobudur (reportage over het be
langrijkste monument van het Boedr 
dhisme). 
20U.45 : NEDERLAND 2 
Wan pipel (impressie van Paramarh 
bo door Pim de la parra). 
21U.30 : BRUSSEL FRANS 
Ballade van de zeven gehangenen 
(tv-film naar een novelle van Leonid 
Andrejev). 
20u. : BRUSSEL FRANS 
Ranch. «L» (western). 

onze selektie 

Dinsdag 29 september 
20U.25 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Gemeenteraadsverkiezingen (infof 
matie). 
21U.10 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Een meisje en vier geweren (filni 
van Lelouch). 
20u. : BRUSSEL NEDERLANDS 
Le couteau (tv^spel). 

Woensdag 30 september 
21U.20 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Panorama. 
20U.35 : NEDERLAND 1 
The Eddij Duchin story (film). 
20u. : BRUSSEL FRANS 
Edith Piaf. 
21U.10 : BRUSSEL FRANS 
De jongeren en de gemeentepolitiek 
(debat). 
22U.10 : BRUSSEL FRANS 
Korte films. Donderdag 1 oktober 
21U.15 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Trefpunt (wetenschappelijk pro
gramma). 
19U.28 : NEDERLAND 1 
Met de kamera op jacht (dieren in 
het moeras). 
20U.50 : NEDERLAND 2 
Rood China 21 jaar (dokumentaire). 
21U.40 : NEDERLAND 2 
Van cobra tot provo (film over een 
schilderes). 
20a. : BRUSSEL FRANS 
La femme en robe de chambre 
(film). 

Vrijdag 2 oktober 
19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De Volksunie. 
20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De jongste dag (tv-spel van von Hor» 
vath). 
19U.30 : NEDERLAND 2 
De albatros (dokumentaire). 
21U.10 : NEDERLAND 2 
Vragen aan de ombudsman. 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
De opstand van de amerikaanse 
vrouwen (reportage) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Le président (film met Jean Gabin). 
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MAAR MEESTER... 

Jacques Lecocq betreurt in « Les 
Sports » dat de europese atletiekkam-
pioenschappen voor iuniors slechts door 
een 7 000 toeschouwers werden biige-
woond en hij vraagt zich af waarom 
niet meer jongeren kwamen opdagen 
om de vedetjes in spe toe te juichen De 
vragen stellen is ze beantwoorden, en 
het antwoord is heel simpel Zomin in 
Frankrijk als in België is de jeugd 
sportief De schuld van die droevige si
tuatie ligt natuurlijk alweer bij de 
schoolmeesters, die de jeugd niet de ge
legenheid geven « d'apprendre, d'appré-
cier et de se passioner pour Ie sport » 
En vermits de behoefte om aan sport 
te doen groeit met het bijwonen van 
spektakels, is dat onvergeeflijk Wij 
zijn het daarmee niet eens Als de 
school de sport moet propageren, dan 
moet het volgens ons gaan om aktieve 
sportbeoefening, en niet om de kon-
sumptie van passief beleefde spektakel-
sport, waarvan wij daarenboven hals
starrig weigeren te geloven dat 7e de 
aktieve beoefening zou stimuleren. In
tegendeel zelfs. 

KULTUUR 

In opdracht van het ministerie van 
franse Kuituur is men bezig met het 
draaien van een film, onder de titel 
(ongeveer) • Fuga voor elf kampioenen 
Het wordt zoiets als de historie van een 
kleine jongen die tevergeefs probeert 
zijn klub, en dat is het grote Standarxl, 
te vergezellen bij een van de uitstapjes 
naar het buitenland, en als ultiem mid
deltje daarvoor niets anders vindt dyn 
gedurende verschillende dagen en nach
ten een soort zitstaking te houden in 
het luikse stadion, waarna hij .. Ver
volg op het doek Als wij het goed ge
snapt hebben, maar dat zal wel weer 
niet, komt erop neer te eksplikeren hoe 
bewonderenswaardig sportief en ver
rukkelijk het is als kleine jongen thuis 
weg te lopen om de aanbeden kampioe
nen (van Standard) te volgen of naar 
hun heiligdom te gaan bedevaarten Dit 
naast het brengen van een piëteitsvolle 
en dankbare hulde aan de ambassa
deurs van de belze culture natuurlijk. 
In ieder geval, een opvoedend en mo
reel hoogstaand geval, dunkt ons Echt 
iets voor een ministerie van Kuituur. 

STERKE PILLEN 
De wereldkampioenschappen ge

wichtheffen in de Verenigde Staten 
werden ontsierd door een overmatig 
gebruik van stimulerende middelen 
vanwege de sterke jongens Toen bleek 
dat men al degenen die tot dan toe 
wereldkampioen waren geworden, ei
genlijk zou moeten diskwalificeren we
gens dopingspraktijken, moest er wel 
een oplossing gevonden worden. Ze 
werd gevonden in die zin dat de medi
ci, belast met het onderzoek, als hun 
mening te kennen gaven dat men best 
geen rekening zou houden met de rezul-
taten van hun proeven, omdat nie
mand tot dusver de gewichtheffers dui-
deliik heeft gezegd wat ze wèl en wat 
ze niét mogen nemen om hun al zo 
sterke spieren nog te verstevigen Het 
is niet eens zo'n gekke oplossing, niet
waar ' Alleen mag men niet uit het oog 
verliezen dat de meerderheid van die 
medische kommissie afkomstig is uit 
het « blok » JSt onk de meeste wereld
kampioenen leverde. 

UITVERKOREN 
In 1972 gaan de olimpische spelen 

door in Munchen en omdat de Belgen 
het vast voornemen koesteren daar 
eens « gensters te kanpen », heeft het 
olimpisch komitee alvast een aantal 
kandidaat-deelnemers aangeduid Als 
men het wil houden bij het principe 
van een beperkt aantal atleten dat 
men een speciale voorbereiding wil ge
ven — het opfokken van een kleine eli
te dus — dan is het goed dat men nu 
reeds de selektie doet. Wij zijn het niet 

eens met dat principe, ook al omdat 
wij het in strijd achten met de olimpi-
sclïe gedachte, maar dat doet hier niets 
ter zake Aangeduid werden al 7 atle
ten, 6 roeiers, 1 schermer, 2 gewichthef
fers, 1 judoka, 1 zwemmer. 1 ruiter, 2 
schutters, 2 zeilers, 1 schaatser en 1 
skiër Daarenboven werden onder voor
behoud reeds aangeduid de hockey-
ploeg en de volleybalploeg En nu dus 
maar gaan voorbereiden Of dat even 
goed zal meevallen als selekteren, dat 
is een andere kwestie. 

DUBBELE EER 
Standard-(basket) coach Guy Van-

denbroeck is een dubbele eer te beurt 
gevallen Ten eerste werd hij uitgeroe
pen tot beste coach van het (voorbije) 
jaar, en wij denken dat hij dat ook is, 
vermits hij de beste ploeg kan leiden. 
Ten tweede werd hij bevorderd tot 
coach van de belgische nationale ploeg. 
Of hij daaraan zoveel genoegen zal be
leven, afgezien van het financiële na-
tuurliik, daar zijn wij nog niet zo zeker 
van Door de grote aanvoer van buiten
landse snelers is de wervingsrezerve 
aan goede eigen spelers niet zo groot 
Of Vandenbroeck, gewoon met dè ster
ren te werken, desondanks een serieuze 
ploeg zal kunnen vormen., dat blijft 
voorlopig nog af te wachten Hij zou 
het, naar het schiint, proberen met een 
klubkem (van Standard wellicht ?), 
aangevuld met een paar spelers uit één 
of twee andere klubs En hij zou het 
daarenboven doen zonder de stages en 
kampen die de spelers (en hemzelf) zo 
de keel uithangen. De principes lijken 
ons alvast gezond. 

Een zicht uit Anderlecht-Beerschot, voor de verandeiing 

zondagavond gespeeld Beerschot, in wit, moest er met 

4-0 het veld verlaten! 

met 

voorbehoud 

«Les Sports» sneed vorige 
week enkele keren een onder
werp aan dat oi verdient eens 
grondig bestudeerd te worden 
in de betrokken kringen, én 
omdat men het toch niet uit de 
weg kan blijven gaan Het on
derwerp namehik van de in
spraak van allerlei instanties 
als gerecht, sindikaten, staat in 
sportzaken 

« Les Sports » is er katego-
riek tegen, en wij kunnen de 
krant wel volgen, zij het veel 
m-'vder kategoriek 

Ook wij zijn voorstander van 
de grootst mogehike zelfstan
digheid en vrijheid voor de fe
deraties, maar dan op voor
waarde dat zij voldoen aan de 
ei'sen van deze tijd, dat zij alle 
waarborgen bieden voor een 
degelijke organizatie van de 
sportbeoefening voor iedereen 
(en dus niet enkel de klubsport, 
de elitesport, de kompetitie-
sport op het ooa hebben) en 
dat zij de inrichting van de be
langrijkste sportmanifestaties, 
zoals de sportbiènnale. niet zou
den overlaten aan Frans van 
Mechelen. maar ze zelf in el
kaar boksen Anders gezegd, 
wij zijn eerder voorstander van 
de verruiming en verbeteiing 
der sportfederaties, dan van het 
dwingen der federaties in een 
enge staatsbi/ïs Wat bepaalde 
details betreft — maar ze lij
ken ons belangrijk — zijn lot? 
het echter nzet eens met « Les 
Sports ». 

Jacques Lecoq bij voorbeeld 
vindt dat het gerecht niet rnag 
tus'ienkomen in sportkwesties. 
Hij is van oordeel dat de tach
tig jaar ervaring van de fede
ratie ruimschoots volstaan om 
hun toe te laten zelf voor een 
keurige jurisdiktie te zorgen. 

Wij zien echter niet goed in 
hoe een federatie bij voorbeeld 
een onpartijdig oordeel zou 
kunnen vellen in kwesties 
waarin zij zelf betrokken par
ti] is. zoals die meer en meer 
voorkomen, naarmrte de sport 
meer en meer professioneel 
wordt Zien wij niet steeds va
ker een sportbeoefenaar een 
proces inspannen tegen zijn 
klub of federatie, londanks het 
(weinia demokratische) regle
ment dat zulks verbiedt' 

En als men het zo stelt dat 
de sportbeoefenaar werknemer 
is, en de federatie werkgever 
(zoals ivettelijk bepaald voor de 
wieler.svort), hoe zou de laat
ste dan onbevoorrechf kunnen 
oordelen over de eerste ' 

Neen. zelfs met de allerbeste 
wil van de wereld, zou de fe
deratie geen eigen rechter kun
nen spelen Men vergete daar
enboven niet dat onze federa
ties nog amateuristische instel
lingen zijn en onze sportbeoe
fenaars beroepsmensen. En men 
verqete ook niet dat onze fede
raties in het verleden al te vaak 
hebben bewezen dat zij niet 
altijd dezelfde maten en ge
wichten gebruiken voor kluh 
en sportbeoefenaar voor vedet
te en krabber, voor gewoon lid 
en bestuurslid voor Vlamina 
Waal en Brusselaar 

In een ander artikel gaat Luc 
Varenne op de hem eigen ge
makkelijke mamer renner Ci/-
riel Guimard te hjf. omdat die 
vraagt dat men de managers, 
die wat teveel profiteren van 

het zweet van de renners, zou 
vervangen door een soort amb
tenaar. Het argument van Va
renne • een ambtenaar is ie
mand die maar werkt van 
maandag tot vrijdag vijf uur, 
en dus niet op het ogenblik dat 
de renners hen het meest rio-
dig hebben, en die heel de tijd 
maar op zijn pensioen zit te 
wachten Dit in tegenstelling 
tot de managers, die zich dag 
en nacht afsloven in dienst van 
de koereurs, voor een beetje 
centjes en die er met arends-
bhk op toezien dat de belangen 
van geen hunner jongens zott-
den geschaad worden De kari
katuur die Varenne ophangt 
van ambtenaars én managers 
doet niets terzake en het lijkt 
ons best mogelijk dat een in
stantie zou in leven geroepen 
worden — bij voorbeeld door 
de federatie precies, waarom 
niet — die de belangen van de 
renners zou behartigen zonder 
dnt zij daarvoor een heel stuk 
van hun inkomsten zouden 
moeten afaeven, en op zodanige 
wijze dat iedereen zou aan bod 
knmen, en niet de vedetten al
léén of bij voorrang Een 
Merckx zou misschien iets min
der opstrijken maar tientallen 
andoren wellicht meer 

Kortom, zoals onze federaties 
nog steeds zijn ongevat en ae-
organizeerd denken wij dat 
het best is dat minder geïnter
esseerde instanties, zonh staat 
en gerecht, een oonie in het 
zeil houden Hetzelfde was 
eens een enorme overwinning 
voor de werknemers in het al
gemeen Dat toe^if^hf dient mis
schien niet de belangen van 
bonden en besturen en kovv-
merce en aanverwante bedrij
ven, daar kunnen we wel inko
men, maar het dient voorlopig 
toch nog de belangen van de 
« aeionne piotten » Al zien zij 
het zelf niet altijd in 

» SJIEKE ZJEST » 

In « Sport 70 » lazen wij met een krop 
in de keel en in twee kleuren : « Exclu-
ziet : een gentleman-verklaring van 
Eddy Merckx : Ik wil Herman van 
Springel in 1971 de tour helpen win
nen ». Helemaal op het einde van het 
artikel konden wij spellen dat dit na
tuurlijk slechts gold « indien de toe
stand nu volledig in het voordeel van 
van Springel zou uitdraaien ». Maar 
toch, het is toch schoon van den « bels » 
Overigens denken wij dat het inlijven 
van de man van Elza in de ploeg van 
Merckx sportief bekeken geen goede 
zaak is. Het opnemen van de belang
rijkste konkurrenten (ook Rinus 
Waghtmans werd aangekocht) kan ze
ker en vast een zekerheid bieden dat 
men nog enkele koersen meer op het 
merkenpalmares zal kunnen schrijven, 
maar het tornt ergens toch aan hét 
principe in de sport : dat er strijd moet 
ziin Als één firma er naar streeft een 
monopolium te vestigen, dan kan dat 
kommercieel en tijdelijk voor die fir
ma interessant zijn maar voor de sport 
zelf en op lange termijn zeker niet 

VERHEUGEND 

De belgische voetbalbond heeft on
langs een stel statistieken gepubliceerd, 
waaruit kan blijken dat de belangstel
ling voor de voetbalsport in België 'n 
steeds stijgende lijn gaat, en dat ook 
de aktieve beoefening van de voetbal
sport steeds groter wordt, vermits er 
ieder jaar meer wedstrijden worden ge
speeld Zo werden in 1925 slechts 12 000 
wedstrijden gespeeld voor 3 000 000 
toeschouwers, en in 1969 100 000 wed
strijden voor iets minder dan 10 mil
joen toeschouwers Als wij goed ciife-
ren is het aantal wedstrijden dus ver
meerderd met ongeveer 850 t h en het 
aantal toeschouwers met een goede 
300 t h Anders gezegd, de participatie 
aan de aktieve sportbeoefening is m de 
voetbalsport sneller gegroeid dan de 
passieve belangstelling voor het soek-
takel Wil menen dat dit over het alge
meen een verheugende vaststelling 
mag genoemd worden en dat dit erop 
wijst dat de Belg over het algemeen 
nog met helemaal riip is om de rol van 
verrukte en verslaafde sport-konsu-
ment te spelen 

II.MTIHiJWItlHIIIII«hilllllll»|| 

Ondanks alles toch iveer starten... 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop 

De grofe specialifeifen l i in Ochsen-
schwanzsuppe Hongaarse goelas} • 
Eisbein mif Sauerltraut Kip aan het 
spil • Krachtvleesschofel befe» dan In 

Duitsland \ 

LEUVEN, fervuursevest 60 
Tel 016/286.72 - 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenplein 33 
Tel. 03/31.20 37 - mooiste zaal van de sfad 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 
Tel. 016/268.69 

Mooiste kelder van Europa. 

BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 
Tel. 02/18.74.89 mooiste van Brussel 

AALST, (Klaroen) Autoweg 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

HULSTE (Kortrijk), Brugsesteenweg t 
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen) 

KONTICH. Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Lichtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

DEBROUWERII M O O R T G A T 
2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus U W streek. U W voUfspenoten 1 

Depot Cent - Tel. 09/22.45.62 

blankenberge 
141, de smet de naeyerlaan • tel. (056)416.37) 

1 ' i l = 

breughel 
lulien terti 
volledig pension 
kamers met ontbijt 
alle komfort 
maaltijden tegen alle prijzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen en autocars 
vraag inlichtingen 

HERMES 
SGH^ei 

Zuidlaan 54. Brussel 

Volledige 

sekrel'ariaai'kursussen 

STENO- en DACTYLOGI^AFIE 
In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnlerlaan 211, Brussel 
TeL (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, erkend door 

atlc ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het liulsnummer I) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

V«w leun van dit blid : 10 Vt koniilt 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 

TEL 015/718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 <m van Brutset (4 km. au
tostrade 3ru«se'-Antvi/erpen) 

V.U.-MANDATARISSEN... 

onze gespecializeerde diensten kunnen U nog 

steeds helpen in Uw kieskampanje met de beste 

wapens, de 

REKLAMELUCIFERS 
ook met Uw nummer en naam van kopman 

Gelieve dan ook onmiddellijk te bestellen Indien 

U deze gegevens hebt, op ons 

NIEUW ADRES 

PUBLI-SPIEGEL 

Belegstraat 16 2000 ANTWERPEN 

WIJ lezers 

hebben een 

boon voor 

W l J-adverteerders 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via ''GROEP DE BONDT" 
Coremanssl-raat 22, Berchem-Antwerpen 

. Telefoon : 03/30.18.85 

POLITICI ! 
PROPAGANDISTEN ! 

Mei onze BALLONNEN 
MEER KIEZERS GEWONNEN ! 

M I K IN DE ROOS ! 
DANK ZIJ ONZE hart- en 
stemveroverende propaganda-
art ikelen. Simpatiek ! Popu
lair ! . . . Doeltreffend en . . . 
prijselijk ! En bedrukt met 
Uw naam en kiesnummer. 

laak gebruik van onze 
SPOEDBESTELDIENST 

en zend of telefoneer ons uw 
bestellingen. 

PROPAGANDABALLONNEN (gele kleur en zwarte teksf). 
Bedrukt met STEM VOLKSUNIE nummer.., 
of met STEM VOLKSBELANGEN nummer... 

kostprijs vanaf 1000 stuks 2,75 't stuk 

TOUWTJES om de ballonnen te bevestigen : 50 fr. per 12 dozijn 
(144 stuks). 

TOELEVERING V A N WATERSTOFGAS over heel hef land. (kost
prijs voor gasvulling : per ballon ± 20 cm.) 

FLUITJESBALLONNEN, met fantastisch muzikaal geluid, door de 
kinderen zelf op te blazen ! 
MET M I N I M U M van 500 stuks : 5 fr. 't stuk. 
In deze prijzen zit de druk inbegrepen. 

KOGELPENNEN (sigaretmodel) heel leuk. 
Per 500 stuks, bedrukt met Uw partijnaam en kiesnummer! 3,75 fr. 
Per 1000 stuks, bedrukt: 3,50 fr. 

PLASTIEKBALLETJES (om tijdens kieskaravanen) WEG TE GOOIEN 
(zeer frisse, helle t inten). Bedrukt met twee regels tekst en kies
nummer : per 1000 stuks : 7 cm diameter 3.500 fr. 

PAPIEREN VLAGGETJES, aan bamboestokjes van 40 cm. Afmetin
gen van vlaggetje 14 x 17 cm. - per 1000 vlaggetjes: 3.450 f r. 

W i j bezoeken U graag met onze kollektie. 

Verr icht Uw bestellingen TELEFONISCH ook op 
zaterdag en zondag. 

Reklamebureau A. VANDENBROECK 
Neerstraat 2 7 - 9 1 6 0 Hamme . Tel . 052 /479.24 

Aanbevolen 

Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeat 

de Ribaucourtstraat 2 
(nabij het Sint-Jansplein) 

Sini-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon (02)28.87.09 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Voehtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

teL 051/612.84 

H. PELMAN-MARCKX. 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

rel . 39.19.27 
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
r.V. PELMAR 61 scherm, 

11.:995 fr. i.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bterkelder 
Grote Pieter Potstraal 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. (052)332.75 

Mosselen • Paling 
Uitbater • Jan Brugmans 

3-2-68 
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De spontane reaktie van de limhurg-
9e arbeiders op de dwaasheid van de 
neo-kólonidlisten in de fabriek te Zon
hoven was een verheugende gebeurtenis 
1» da groeiende vlaamse bewustwor
ding. De weekbladen hielden zich ver
der bezig met het verkiezingsincident 
te Laken. Terwijl Spaak werd verguisd 
en anderzijds verdedigd uit hoeken die 
enkele jaren geleden wel andere wind 
bliezen over het vroegere idool van « De 
Volksgazet». Sprokkelingen rond de ge
meenteverkiezingen vullen de spiegel 
boordevol. 

HET VOLK 

Is terecht verontwaardigd over de 
aanmatiging van de kapitalisten in het 
limburgse Zonhoven. Zouden die heren 
in een Vlaanderen dat zichzelf bestuurt 
zo onwillig durven zijn ? 

« Het blijkt dus dat de maatschappij 
Diamant Boart de zaak zo ver op de 
spits drijft dat zij haar aktiviteiten in 
het raam van de samenwerking met Fo-
raky te Zonhoven vî il afsluiten. Er de
den zich nochtans geen onoverkomelijke 
moeilijkheden voor in het technisch 
vlak, vermits het vaststaat dat er ook 
nedeslandstaliffe deskundigen voorhan
den zijn die de taak welke in de vereni
ging Diamant Boart-Foraky moest wor
den waargenomen, aankunnen, 

» Het komt hier op neer dat men in 
de maatschappij Diamant Boart tegen 
alle logische argumenten in weigert de 
geplogenheden op taalgebied in de be
drijven in het nederlandstalig gedeelte 
van België toe te passen. Diamant Boart 
is bedrijvig in België en in het buiten
land. Wij hopen dat de vlaamse minis
ters niet zullen nalaten rekening te 
houden met de onbehoorlijke houding 
van deze firma t.a.v. hun taaigenoten.» 

DE STANDAARD 

Naast de gevallen van onwil, blijft de 
zware handikap van de onwetendheid. 
Wat weten de buitenlanders over het 
bestaan van het weggemoffelde Vlaan
deren ? Denemarken, IJsland of zelfs 
Luxemburg, dat kent men wel. Die 
hebben het <i zelfbeschikkingsrecht der 
kleine volkren » 

«Er is echter ook het geval van de 
buitenlandse bedrijven, die onjuist in
gelicht worden over de belgische situa
tie. Zij vestigen zich in Vlaanderen en 
brengen een staf van nederlandsonkun-
dingen mee. Zij openen bureaus in 
Brussel en zorgen daar voor een eenta
lig franse klantendienst. Hier speelt 
zelden echte onwil. Meestal worden die 
bedrijven misleid door franstalige Brus
selaars. Wij kenen gevallen van buiten
landse luchtvaartmaatschappijen en 
toeristische diensten, die te goeder 
trouw meenden dat België — en dus 
ook Brussel — uitsluitend franstalig 
Was. 

» Heeft de vlaamse overheid hier geen 
taak van voorlichting te vervullen ? Wij 
denken aan het departement van Kui
tuur, aan dat van streekbeleid, aan de 
vice-goevemeur van Brabant. Kunnen 
zij niet zorgen voor een degelijke infor
matie ? » 

HET VRIJE WAASLAND 

Dit weekblad uit het land van Waas 
gaf tussen de periodieken de meest 
evenwichtige beschouwingen over het 
gebeuren ie Laken. 

«Wie zijn neus schendt... schendt 
zijn aangezicht. Dit gezegde is toepasse
lijk op de vlaamse pers. tv en radio, die 
zaterdag en zondag en maandag dwaas
weg meehuilde in het koor der franko-

fone wolven tegen de Volksunie, naar 
aanleiding van de dood van een FDF-
propagandist te Laken. Op het ogenblik 
dat we deze beschouwing schrijven zijn 
de juiste omstandigheden van dit tra
gisch incident nog niet helemaal be
kend. In elk geval schijnt vast te staan 
dat er geen opzet in het spel is. 

»Deze dood van een propagandist is 
natuurlijk een tragische gebeurtenis, 
wij herhalen het. Maar een dergelijk 
incident kan zich bij ieder treffen tus
sen propagandisten voordien, wat in het 
verleden trouwens al te vaak is ge
beurd. Vergeten wij toch ook niet dat 
frankofoon Brussel en sommige frans
talige kranten in de allereerste plaats 
verantwoordelijk zijn voor de vergiftig
de atmosfeer in de hoofdstad. Door aan
vankelijk mee te doen, op grond van 
een zeer onvolledig dossier, speelden de 
vlaamse nieuwsmedia in de kaart van 
dit fransdolle Brussel. Blijkbaar hadden 
ze dat dinsdag door, want de berichtge
ving werd geleidelijk geschakeerder en 
gerezerveerder. 

» Er is méér : het FDF zelf treedt in 
deze elektorale strijd zeer agressief op. 
Niemand minder dan Vanden Boey-
nants — eerste doelwit van het FDF 
en dezer dagen zwaar aangevallen — 
waarschuwde tegen gewapende benden 
die het nachtelijk Brussel onveilig ma
ken. 

» Het ligt voor de hand dat de papbor-
stel- en affichenoorlog zijn beste tijd 
heeft gehad. Dit «romantisch» gedoe 
(met vaak alles behalve romantische 
gevolgen) is voorbijgestreefd. Wil men 
trouwens het land niet lelijker maken 
dan het al is. dan moet men naar een 
meer geordende propagandastrijd gaan, 
wat slechts mogelijk is door betere re
glementering en toezicht, en door een 
op eerlijkheid en fair-play gesteund ak
koord tussen de partijen. Dan zal men 
tragische en ook minder tragische inci
denten vermijden. Het besluit van de 
regering, om dit nachtelijk gedoe te be
perken, zal slechts een zeer kleine min
derheid nachtridders (aan te treffen in 
alle partijen) ontstemmen. Laten we 
toch politiek volwassen worden !» 

De « Rode Vaan » was vorige wee\ 
al zo spiritueel als de Brusselse « Pour-
qoui Pas ? » met haar in Italië bestelde 
Frankenstein. De rode broeders past 
nochtans enige bescheidenheid. In de 
nacht van 2 / op 22 mei ig6^ werd 
te Tubize een kommunistisch militant, 
Marcel Seys, doodgeslagen met een 
ijzeren staaf. De daders ? Kommunis-
ten van een andere stre\king. Maar 
toen was de democratie niet in gevaar! 

LA LIBRE BELGIQUE 

De jongste ministeriële beslissingen 
rond de « ordehandhaving » doen de Li
bre weeral verder dromen. Limburgse 
stakers of «universitaire benden» het 
moet er allemaal aan bij de reaktionai-
re zedepreekster. 

«Wanneer men de scheiding der 
machten, de karakteristiek van een de-
mokratie, die haar naam wil waardig 
zi.jn, respekteert, dan kan men deze be
slissing slechts opvatten als het leveren 
van een volkomen wettelijk middel aan 
de gerechtelijke macht, die in alle onaf
hankelijkheid handelt, om af te reke
nen met de gewelddadige akties. die de 
openbare orde verstoren... 

» Als deze verstrakking van de gevolg
de lijn te danken is aan het recente 
drama van Laken, dan wordt hier toch 
niet uitsluitend de VMO gevizeerd, 
daar het niet gaat om een uitzonderings-
wet. Elke gekoördineerde gewelddadige 
aktie zal veel strenger vervolgd wor
den, en hierbij denkt men niet alleen 
aan het VMO-schandaal, maar ook aan 
een reeks opschuddingen, die onze stre
ken hebben gekend en die voortvloei
den uit gekoördineerde akties rond de 
wilde stakingen in Limburg, of rond in
cidenten, die werden uitgelokt door 
sommige benden uit universitaire mid
dens. » 

VOLKSGAZET 

Tempeest verder tegen alle «federa
listen die elkaar de kop inslaan». En 
schakelt dan plots over naar « de hoog
ste kringen» die ook aan federalisme 
beginnen te denken. Zij bedoelen waar
schijnlijk dan hun oud-wonderdoener 
Spaak die dezer dagen weer opnieuw 
opkwam voor de federalistische oplos
sing als enig middel om uit de slov te 
geraken. 

«Integendeel : instede van zich te wil
len federeren, wat verenigen betekent, 
sturen zij aan op een klimaat van 
vijandschap en haat, dat uiteindelijk 
moet leiden tot scheuring en ondergang. 

»Wie meent dat het slag van de 
Waalse, vlaamse en brusselse extremis
ten die verenigd zijn in het Rassemble-
ment wallon, het Front des francopho
nes en de Volksunie het ooit zullen eens 
geraken over de struktuur van België, 
de afbakening van zijn gewesten, de 
de regeling van zijn ekonomische finan
ciële en sociale problemen, is een dwaas. 

»Wij zonderen van deze beschuldi
ging ook degenen niet uit die. in hoog
ste kringen van de bank-, handels- en 
nijverheidswereld, met federalistische 
dromen beginnen te spelen. 

» Sommigen geloven hun rust te kun
nen kopen van de schijnbaar «en vo
gue » zijnde extremistische bewegingen 
Anderen hopen de herrie die deze schop
pen vandaag of morgen te kunnen uit
buiten als voorwendsel om aan onze 
demokratische instellingen een jammer
lijk einde toe te bereiden.» 

BELGIQUE-EUROPE 

Is een blaadje uitgegeven door «Ie 
eerde national». En het is even fel als 
Jos van Eynde hierboven tegen de fe
deralistische oplossing. In een financië
le steunlijst (van 22 schenkers) vinden 
we buiten 10 Brusselaars en 2 Walen 
ook volgende « Vlamingen » die, levend 
in kasteelrezervaten, luisteren naar vol
gende galante namen : Comtesse Le 
Grelle (Pulle), Comtesse de Grunne 
(Wezembeek), Baron Terlinden (Ele-
wijt), de Maere d'Aertrijke (Donk), 
Monnoyer de Galland (Leuven). 

« Herhalen we het : het federalisme is 
onuitvoerbaar in België. Zij die het 
voorstaan zijn slechts separatisten, die 
dit niet durven bekennen, of die om 
taktische redenen de mensen willen 
doen insluimeren, die zij om de tuin 
wensen te leiden. 

» Er zijn ook onnozelen, die niet we
ten waarover ze praten. Op tegen de 
« federalisten », tegen de scheurmakers 
van alle slag waar die gedreven worden 
door een werkelijk en misdadig incivis-
me.» 

EUROPA-EEN 

Het blad van de europese federalis
ten verdedigt « federalist» Spaak tegen 
de nogal kleinzielige afkammerij door 
zijn vroegere politieke vrienden. 

«Of een onweerstaanbare geldings
drang deze man heeft bezield bij zijn 
heroptreden op het politiek toneel ? Wij 
zouden aan de talrijke politiekers. die 
deze mening toegedaan zijn (en meestal 
hebben zij zelf reeds grijze haren) de
zelfde weinig vleiende vraag kunnen 
stellen : Is het enkel uit geldingsdrang 
en uit honger naar applausjes dat zij 
nooit van het toneel zijn verdwenen ? 
Wij nemen de geldingsdrang. 

» En in het geval Spaak is de uitleg 
van zijn BSP-kollega's toch weinig over
tuigend, want als een akteur van zijn 
formaat, voor dewelke europese en we
reldscènes openstaan, het ondankbare 
belgische toneel verkiest voor zijn her
optreden, dan vermoeden wij sterk dat 
vooral een échte, diepe bezorgdheid 
voor de toekomst van zijn vaderland 
hem moet bezielen. 

«Spaak heeft een opdracht aanvaard 
in een « groot-kapitalistische » onderne
ming. 

»Wij kunnen het niet tegenspreken. 
Hij heeft dan toch maar met één een
heid de lijst verlengd van tientallen, 
van honderdtallen van zijn oud-partij-
genoten, die in raden van beheer van 
financiële, industriële- en handelsonder
nemingen zetelen.» 

DE BOND 

De ellende van de partijkaart voor 
het plaatsje in de BRT kennen we al
lang. Maar nooit kioam dit zo duidelijk 
naar voor als dezer dagen, nu de bezit
ters van een rode kaart de tol moeten 
betalen aan de partij. Een neutraal blad 
als «De Bond » klaagt het gevaar van 
dergelijke devaluatie van de nieuws
brengers aan. 

« Maar nog eens, daar gaat het ons 
niet om; wat wij bedoelen is dat er eni
ge konsekwentie moet zitten in de hou
ding van de joernalist. Ook volgens mij 
bekleedt hij een wat uitzonderlijke en 
gekomplikeerde pozitie in de BRT. Het 
is echt wel wat moeilijk om hem gelijk 
te stellen met een programmator van 
andere diensten (ik spreek niet van ho
ger of lager of beter enz.). Maar pre
cies daarom kunnen van hem dingen 
verwacht (nog niet gevraagd) worden 
die men in veel mindere mate van an-' 
dere kan verlangen. Van mensen die da
gelijks het nieuws op hun juistheid 
moeten toetsen en het zakelijk moeten 
weergeven; die kritisch moeten staan 
en kommentaar geven (NRC) zodat de 
kijker in staat is zich een eigen oordeel 
te vormen, aanvaard ik met tegenzin 
dat ik hem tevoren op een of andere 
lijst heb zien staan. Ik stel niet dat hij 
niet meer in staat zou zijn zijn plicht te 
doen, maar ik ben wel van oordeel dat 
hij ten overstaan van het publiek de 
noodzakelijke geloofwaardigheid zal 
missen, Joernalistiek is een ernstige 
zaak; politiek ook. Laat men het een of 
het ander doen. Er zijn onschuldiger 
kombinaties denkbaar.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 

En de «Gazet van Antwerpenyi doet 
ons met een bons terecht komen in put
jes zonder bodem, die deze dagen weer 
overal vol geschept worden met wat 
slijkerig asfalt of met een schepje gruis 
in de meest achterlijke gemeenten. Dit 
alles spekulerend op de stem van de 
allerachterlijksten in Vlaanderen. 

«Juist omdat wij zulke enorme ach
terstand hebben in te halen, is het 
wraakroepend te moeten vaststellen hoe 
momenteel met het geld van de gemeen
schap gegooid wordt. Wij bedoelen de 
elektorale wegenwerken, die vrijwel in 
alle gemeenten zichtbaar zijn en na
tuurlijk uitsluitend tot doel hebben op 
de kiezers effekt te maken. 

» Aangenomen nog dat de kiezers niet 
zo dom zijn, dat zij dit truukje niet 
snappen, moet tegen deze werkwijze 
toch met kracht worden geprotesteerd. 
Er gebeuren in sommige (talrijke) ge
meenten zaken die niet langer door de 
beugel kunnen. 

» Er wordt voor die elektorale asfalt-
aktie met miljoenen gegooid, alsof wij 
geen geld te veel zouden hebben en 
onze wegen niets anders behoeven dan 
een verse laag van gelijk welke dikte 
of kwaliteit. Terloops weze gesignaleerd 
aan onze minister voor Wetenschapsbe
leid dat hij voor ons land op internatio
naal vlak een brevet zou kunnen aan
vragen. Want nergens ter wereld kent 
men de «metode schop» : een kruiwa
gen met iets dat asfalt kan zijn wordt 
ergens neergezet, een «bevoegde» 
werkman gooit van het zwarte goedje 
wat in een van de vele putten, en een 
nog deskundigere slaat het hoopje min 
of meer plat met een schop. En de weg 
is " gemodernizeerd ". » 

W. LUYTEN 
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STEUNLIJSTEN 
Hebt u nog niet ingetekend ? 

Dan wordt het hoog tijd. Op 
het sekretariaat, Wets t raat 12 
ligt de steunlijst ter onderteke
ning 
WIJKVERGADERINGEN 

Vrijdag 2 okt. lokaal Cen
t r u m Luchtbal om 20.30 u. 
R 4 DIO WAGENS 

Bollen in september. We vra
gen vrijwilliger-chauffeurs om 
enkele dagen rond t e ri jden 
met of zonder eigen wagen. 
GEVEL BESCHIKBAAR 

We kunnen er onze affiches 
komen opplakken. Geef ons 
hiervoor echter de schriftelij
ke toelating. Tel. sekretar iaat 
36 84.65. 
PI 'VKKERSBAL 

Zaterdag 3 okt. om 20.30 In 
de zaal Thierbrau. Groenplaats 
Toegang gratis ! 
VFRKIEZINGSUITSLAGEN 

O D de dag der verkiezingen 
11 okt. huurde onze afdeling een 
zaal in « Billard Palace » 2de 
verdieping. Vanaf 18 u. ieder
een welkom om er de zege te 
vieren. De getuigen in de 
de feestzaal kunnen er hun 
uitslagen binnenbrengen. 

26 EN 27 SEPTEMBER 
Herman Van den Reeck-her-

denking Zaterdag te 19 u H 
Mis in de H. Anna-Kerk ( Goe-
dendagstraat Borgerhout) Zon
dag te 11 u. bezinningsstonde 
pp de begraafplaats Schoonsel-
hof. 

B=«'en - 0!men 
VFRKIEZINGSBAL 

Zaterdag 26 september vanaf 
20 uur in de zaal « Graciëlla », 
Vaar ts t raat 32 te Balen. 

B e r c h e m 
ATTTOKARA VANEN 

Heden zaterdag 26 september 
en zaterdag 3 oktober a.s. tel
kens samenkomst te 14 u. van 
Hombeeckplein en ver t rek te 
14 u. 30. Allen op post. 
VOLKSUNIE. 
MTNITREINTJE 

Grat is r i t doorheen de ge
meente van 11 tot 18 u. Plaats 
voor 32 volwassenen of 64 kin
deren. 
ZIEKENVERVOER GEMEEN-
TFRAADSVERKIEZINGEN 

Gelieve aan te melden bij dr. 
Goemans, Grote Steenweg 86, 
tel. 39.02.30 en bi] J. Creten, 
Klauwaer ts t raa t 20, tel . 39.36.07 
GETUIGEN 

Voorlichtingsvergadering op 
dinsdag 6 oktober 1970 te 20 u. 
30 in het rui lcentrum te Ber
chem, Grote Steenweg 66. 
VERKIEZINGSFONDS 

Gelieve uw bijdrage over te 
schrijven op pr. 17.11 Krediet-
bank-Berchem, voor rekening 
4185 van VU-Berchem. 

Borgerhout 
STEUNFONDS 

Stort vrijwillig uw steun op 
postrekening 549.18 van de 
Kredietbank, Borgerhout-Cen
t rum, met vermelding voor re
kening nr. 1131/7/06644 op 
naam van V.U. Jos. Verbergt. 
Ook steunlijsten voorzien van 
de handtekeningen van onze 
mandatarissen zijn in omloop 
DOET UW PLICHT 

Er wacht ons een zware, zij 
he t hoopvolle strijd. Talmt dus 
nie t langer om daadwerkelijk 
t e helpen. Zij die op de verga
der ing van gisteren, vrijdag, 
n ie t konden aanwezig zijn, en 
de handen uit de mouwen wil
len steken, melden zich onver-
wiild bij : Piet Willems. 
Bleekhofstraat 113/10/D. t e l 
36 43.08, of bij Frans Dirks, Ka-
rel Van den Oeverstraat 26. 
tel 36.38.94, of bij onze sekreta-
ris • Juul Dillen, Lode Van 
Dillen, Lode Berckenlaan 184, 
tel 21.30.90 
ONZE ZIEKEN 

Opdat wij onze organizatie 
op punt zouden kunnen stellen, 
vragen wij u dringend, reeds 
nu ons sekretariaat te verwitti
gen voor het afhalen van zie
ken Denkt r raan : zieken kun
nen ook bij volmacht stemmen 
Eveneens het sekretar iaat 
a n n g e n d verwittigen. 

Broechem 
STEUN, MEDEWERKING 
EN PROPAGANDA 

Steun en materiële hulp is 
nog steeds welkom. P.C. 1507, 
Kredietbank Broechem reke
ning 1050 V.U. 

Wilt gij iets doen, neem kon-
takt op met één van onze kan
didaten. Alle hulp is welkom 
en wordt naa r waarde geschat. 

Overtuig u w vriend, u w ge-
buur van de noodzaak van de 
aanwezigheid van de V.U. op 
lokaal vlak. Verwijs hem enkel 
naar de prestaties van onze 
vriend Jules die zes jaar lang, 
gans alleen he t beste van zijn 
krachten heeft gegeven om een 
en ander te bereiken, maar 
vast en zeker sommige nadeli
ge zaken heeft weten te ver-
hmderen of te milderen. 

Edectem 
VERKIEZINGSFONDS 

Stel niet uit en schrijf nog 
vandaag een bedrag over op 
P.R. 901911 van Karel van 
Reeth, Drie Eikenstraat 70, 
Edegem, met vermelding « Ver-
kiezingsfonds » 
REUSACHTIGE 
ATJTOKARAVAAN 

Zaterdag 10 oktober om 14 u. 
bijeenkomst voor de wagens op 
het Kerkplein-Elsdonck voor de 
grootste verkiezingsautokara-
vaan doorheen onze gemeente. 
Een kindertreint ie zal voor de 
at t rakt ie zorgen. Wij verwach
ten minimum 50 wagens ! 
VOORZITTERS 

Wie lid is van Kruispunt, 
Jeugdrapd, Jong-Edegem, Tor
nado, Fanfare oS Harmonie 
3ture dadelijk een briefje aan 
de respektieve besturen om 
het ontslag der voorzitters te 
eisen. Zij maken zich immers 
onmogelijk door hun kandida
tuur op de CVP-lijst. 
11 OKTOBER 

Op 11 oktober vanaf 20 uur 
verkiezingsavond in de boven
zaal van «De Basiliek», Hove-
straat. Wij bieden : informatie 
over rezultaten van Edegem en 
elders in Vlaanderen, tv-ont-
vangst, gezelligheid. 
OVERWINNINGS
DANSFEEST 

Viert u mee op vrijdag 16 
oktober in de zaal «Elzenhof», 
Kerkplein ? Het orkest «The 
May J ins » zorgt weer voor een 
knal-dansfeest. Wie lid is of 
wie in het bezit is van een 
kaar t van het verkiezingsfonds 
mag gratis binnen. Wij ver
wachten u op het dansfeest met 
de 500 aanwezigen! 

Eiceren 

VERKIEZINGSFONDS 
Velen hebben reeds ge 

steund. Hartelijk dank. Wie 
nog wil bijdragen aan onze 
kieskampagne wordt vriende
lijk verzocht te storten op onze 
bankrekening Nr 02/2466 Volks
unie Ekeren. Kredietbank Eke-
ren, postrekening n r 83.49 of 
bii een van onze bestuursleden. 
PROPAGANDA 

Wie kan er bouwgronden, 
muren, schuttingen, enz ter be
schikking stellen voor onze 
kiespropaganda ? Stel u schrif
telijk of telefonisch in verbin
ding met M. Van Tongerloo, 
Leliënlaan 62, 2070 Ekeren tel. 
64.55.14. 
ZIEKEN EN DIENSTBETOON 

Wii zorgen voor het vervoer 
van zieken om hun kiesplicht 
te kunnen vervullen. De moge
lijkheid bestaat ook om te 
stemmen bij volmacht. Geef 
ons namen door en neem kon-
takt op met het sekretariaat, 
Koekoeklaan 7. tel. 64.49.43 of 
bij de voorzitter Hoogboomse-
stwg 22. tel 64.41.48. 

wijze het verkiezingsfonds van 
onze afdeling te steunen. Alle 
bedragen zijn van har te wel
kom OD D.r 1339 44 VU.-afde
ling Hoboken p.a. Lage Weg 
158 — 2710 Hoboken. 
PROPAGANDA 

Nog steeds zijn we op zoek 
naar mensen die bouwgrond, 
schuttingen, muren e.d. ter be
schikking kunnen stellen. Wij 
versieren deze plaatsen met zeer 
doelmatige propaganda. Neem 
hiervoor kontakt met het se
kretariaat . Broydenborglaan 19 
( tel. 27.82.11). 

zaterdag 3 oktober 1970, bijeen
komst om 14 uur, op de Maan
tjesteenweg. 

AI onze autobezitters zouden 
moeten aanwezig zijn, terwijl 
wii hen verzoeken bij vrienden 
en kennissen wagenbezitters 
aan te dringen aan deze propa-
gandatocht mede te doen. 

Voor de organizatie is het 
wenselijk dat de deelnemers 
inschrijven bij een van onze 
bestuursleden of op het sekre
tariaat. 

H o v e 

VERKIEZINGSFONDS 
Onze leden en simpatizanten 

die een bijdrage wensen te 
storten komen altijd terecht 
door een overschrijving op post
rekening nr. 24.24.81 van de 
Kredietbank te Mortsel, ten 
voordele van : Volksunie, afde
ling Hove, Bankrekening nr. 
08833 of kan ook worden afge
geven onder gesloten omslag 
aan één van de bestuursleden. 

Kapellen 
BAL 

Vandaag 26 september 1970 
om 20.30 u. in de zaai- «Star -
renhot» , Kapelsestraat. 61 Ka
pellen. Orkest «The Rain
drops»; leiding Jan Dewilde. 
Algemene inkom 20 fr. 

Kontich 
VERKIEZINGSBAL 

Vandaag 26 september 1970 
vanaf 20.30 u. eerste groots bal 
in de nieuwe Sport- en Feest
zaal van het Thierbrauhof, 
Astr idlaan 73 te Kontich. 
Groot orkest Emiz, 23 uitvoer
ders. Park ing van 8000 m2, 
zaal met 2.000 zitplaatsen. 

Mechelen (arr .) 
AUTOKARAVAAN 

Zaterdag 3 oktober a.s. auto
karavaan door de gemeenten 
Booisehot, Heist-op-den-Berg, 
Berlaar, Niilen, Kessel, Ko-
ningshooikt. Duffel, Lier. Alge
mene verzameling : Westmeer-
beeksteenweg, Booisehot (uit
gang dorp). Verzameling van 
13 tot 14 u. Vertrek te 14 u. 

Mechelen (stad) 
AUTOKARAVANEN 

De Volksunie Mechelen r icht 
twee autokaravanen in die de 
hele_ stad zullen doorkruisen 
als inslaande propaganda voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Op heden zaterdag 26 septem
ber en zaterdag 3 oktober a.s. 
te lkens met ver t rek om 14 u. 
aan de Zandpoortvest. We roe
pen alle VU-leden met of zon
der wagen op aan deze karava
nen deel te nemen en propa
gandamater iaal mede te bren
gen. Leeuwenvlaggen niet ver
geten : OP beide zaterdagen 
moet Mechelen in het teken 
van de Volksunie staan ! 

Hoboken 
STEUN MILD ! 

Mogen we alle leden en sim
patizanten verzoeken op milde 

Merksem 
PROPAGANDA 

Wie wil meewerken aan de 
propaganda, of meent zich 
dienstig te kunnen maken, kan 
zich in verbinding stellen met 
Joz. Simon. Laaglandlaan 23, of 
met het sekretariaat Sint Lut-
gardisstraat 56, tel. 45.57.77. 
Ieder die wil helpen kan ook 
kontakt nemen ieder donder
dagavond vanaf 20 uur in Tijl, 
Bredabaan 298 
KIESFONDS 

Verschillende leden en sim
patizanten kwamen hun finan
ciële bijdrage voor de kiespro
paganda afgeven of hebben ge
stort. Maar er moet nog veel 
geld binnenkomen. Om de 
strijd op een doelmatige wijze 
te voeren in deze moderne tijd 
moeten wij over aanzienlijke 
middelen kunnen beschikken. 

Wie kan. stort een degelijk 
bedrag op onze rekening Kre
dietbank Merksem, nr. 1141/ 
09540. of op het postcheknum-
mer van deze bank 240/293 
voor de Volksunie Merksem. 

Mindere bedragen, ook grote
re, kan men onder gesloten om
slag of tegen ontvangstbewijs 
afgeven op het sekretariaat, 
Sint Lutgardisstraat 56. Alle 
grote en kleine bedragen wor
den in dank aanvaard. 
AÜTOKARAVAAN 

In samenwerking met de 
V.U.-afdeling Schoten wordt 
een autokaravaan ingericht op 

Mortsel 
HFRMAN VAN DEN REECK 

Morgen zondag 27 september 
hopen wij vele « vlaamse » 
Mortselenaren te ontmoeten op 
de « Herman van den Reeck-
herdenking » (50 jaar) . Af
spraak : 10.45 u. aan de be
graafplaats « Schoonselhof ». 
Wii rekenen op uw aanwezig
heid. 

WENSEN 
Wij wensen in naam van af

deling en bestuur, een spoedig 
en algeheel herstel aan ons ge
acht medelid Theo Moorkens. 
Dat ook alle zorgen voor ver
loofde en ouders snel mogen 
vergeten zijn ! 

VERKIEZINGSFONDS 
Reeds van har te dank aan de 

honderden « steunders » die, 
naar vermogen,^ ons verkie
zingsfonds VU-Mortsel bedach
ten. Steek heden nog een 
brief (je) in een gesloten om
slag, ten bate van ons Volksu
nie-verkiezingsfonds Mortsel, 
en post het vandaag nog, of 
geef het af bij Wim Claessens, 
Liersesteenweg 197, Mortsel 
(tel. 55.39.09), of stort uw bij
drage op onze per. nummer 
115112, Volksunie Mortsel, 
zelfde adres. 

11 OKTOBER 
Zondagavond van de verkie

zingen, allen welkom in zaal 
Hellemans, Eggestraat 27 Mort
sel met tv-schermen en aange
name VU-sfeer in vrienden
kring hopen wij u^daar te ont
moeten ortï de verkiezingsuit
slagen te beleven. 

Turnhout 
JONGE LIJST 

De VU-lijst Turiihout is zeer 
jong : een jong kopman van 32 
jaar met nog jongere running-
mates, J. Daelemans die reeds 
in '64 als student-kontestant 
ver ionging betrachtte. 

Meer dan de helft der kandi
daten zijn jongeren tussen 22 
en 35 jaar. De gemiddelde ou
derdom is 40 jaar en toch staan 
drie zeventigjarigen op de 
lijst. 

Er staat ook een jonge Rode 
Leeuw op de lijst, C. Wilmsen, 
die de rode valken en de BSP 
vaarwel zei, part i j van « ver
sleten profiteurs-miljonairs als 
Collard, Major, van Acker, 
Simonet », en meer demokratie 
vindt in de VU ! (sic). 

Brabant 
Brussel (arr .) 

DRINGENDE OPROEP 
Wij vragen alle vrijwilligers 

die ons in deze zeer harde ver
kiezingsstrijd te Brussel wil
len helpen, hun naam zo vlug 
mogeliik op te geven aan het 
arr. sekretariaat, Dupontstraat, 
27 te Schaarbeek. 1030, tel. 
17.92.18 (open elke avond van 
19,15 tot 22 uur) . 

Wij moeten absoluut vrijwil
ligers hebben voor de volgende 
zaken : plakkersploegen voor 
de agglomeratie; wagens om 
autokaravanen in de brusselse 
agglomeratie te organizeren; 
sandwichmannen; bepaaldfe 
stunts. 

Steun is ook steeds welkom 
op PCR 8654.50 van de Volks
unie Brussel met vermelding : 
propagandafonds brusselse ag
glomeratie 
KIESFONDS JETTE 

Steun steeds welkom op PCR 
4062.21 van de VUJO-Jette 

Dank bij voorbaat 

MEETING TE VILVOORDE 
Vrijdag 2 oktober a.s. te 20 u. 

zaal de Witte Leeuw (op de 
Markt) . 

Sprekers : dr. Anciaux, Bels 
en Fr . Van der Eist. 

AFFICHES 
Banden « Volksunie » en 

« Vlaamse Belangen » t e ver
krijgen op het arrondisse-
mentssekretariaat . 

Brussel (stad) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Sociaal dienstbetoon in het 
lokaal Uilenspiegel, Pletinckx-
straat, 38 op dinsdagavond van 
20 tot 21 uur en zaterdagna
middag van 15 tot 18 uur. 
GEMEENTE
VERKIEZINGEN 

Onze drie nationale manda
tarissen t rekken elk de kop 
van een lijst in de brusselse 
agglomeratie. Volksvertegen
woordiger Vik Anciaux t e 
Brussel ; volksvertegenwoor
diger Eugeen De Facq te 
Schaarbeek en senator Lode 
Claes te Eisene. 

Dworp 
VOLKSUNIE. 
PALLIETERKLÜB DWORP 

Mossel- en fritfestijn in de 
« Leeuwerik » op 3, 4 en 5 okto
ber, resp. om 17 u 30, 12 u en 
18 u. Ten voordele van het Sin
terklaasfeest voor alle dworpse 
kinderen. 

Eppegem 
BAL 

De Volksunie-afdeling Eppe
gem houdt heden zaterdag 26 
september haar jaarlijks bal. 
Dit zal plaats hebben in de zaal 
« Rubenshof ». Twee orkesten 
spelen ten dans. 

Halle -
St-Pieters-Leeuw 
ATJTOKABAVANEN 

De VU rijdt rond met een 
autokaravaan heden namiddag 
en ook op 3 en 10 oktober a.s. 
Verzameling telkens om 14 u. 
aan de St. Rochuskerk te Hal
le. Iedereen op post. 

Hekelgem 
TWEEDE AUTOKARAVAAN 

Hierbij doen wij een drin
gende oproep aan onze leden 
en simpatizanten van Hekel
gem, Essene en Teralfene, om 
met hun wagen of als inzitten
de, deel te nemen aan onze 
autokaravaan in samenwer
king met Liedekerke, St. Kata-
rina-Lombeek en Ternat op 
zaterdag 3 oktober te 15 u. Sa
menkomst : 13 uur op parking 
Hekelgem-kerk. Het hangt van 
u allen af of we een flink suk-
ses kennen. 

Schaarbeek 
VOORLICHTINGSAVOND 

Grote voorlichtingsavond in 
de zaal « Luxor » Pa vel j oen
straat 56 te Schaarbeek, op vrij
dag 2 oktober te 20 uur. Spre
kers : Vic Anciaux, Eugeen De 
Facq en Jan Cox. 

Alle leden, simpatizanten en 
Vlamingen welkom. 

I . i^an Over i t raeter 
Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing v o o 
redaktie naaf 
Rotatyp Sylvair Oupulslaar 
110 1070 Brussel Tel 
23.11 98 

3ehee' 

Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel (02)125 160 

Mie Klachten vooi met ont 
yange^^ van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 ft 
Halfjaarli jks • 170 fr. 
Driemaandeli jks 95 t i 
Abonnement bui tenland 

480 '< 
Steunabonnemen 320 fr. 

(minimum» 
-osse nummer? S f r 
Alle stort ingen voor het b lad 
op oostrekening 1711.39 
«WM» Vlaams-nationaal week
blad 

Verantw uitgever M r F. Van
der EU' 8»»'7ea'>m«tra8t 20 

Brussel 1120 
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Brabant 
St. Pieters-Leeuw 
STEUN 

Is zeer welkom. Kontakt 
op nemen met : J. Coens, Mee-
houdensstraat 27 ; G. Borloo, 
St, Stevensstraat 49 ; Locus, 
Meersteen 18 of F. Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 109. Gel
delijke steun (absoluut nood
zakelijk !) op pre. 4880.27 van 
F. Adang met vermelding : ge
meenteraadsverkiezingen. Bes
te dank. 

grote meeting bij te wonen in 
de zaal « Het Wit Paard » van 
Iseghemlaan, Oostende op vrij
dag 2 oktober 1970 te 20.30 u, 
met de volksvertegenwoordi
gers M. Coppieters en H. 
Schiltz als gastsprekers ! De 
zaal moet vol zitten ! 
OOIEVAAR 

Op 3 september kwam bij de 
ondervoorzitster van onze af
deling, tevens leidster van de 
VU-vrouwen, Denise Declercq- ^ 
Dingemans, een flink zoontje 
ter wereld : Kurt. Namens alle 
leden wenst de afdeling aan 
Wilfried en Denise van harte 
proficiat. Moge de jonge Kurt 
gedijen en uitgroeien tot een 
even goede Vlaming. 

St-Stevens-Woluwe 
VERKIEZINGEN 

Neem kontakt op met dr B 
De Waele Eversestraat Ö4 of 
met G. Geens, Trekkerstraat 18. 

Financiële steun wordt met 
dank aanvaard Kredietbank 
St-Stevens-Woluwe (pr 4898) 
rek. 10.885 van de V.U. 

Zellik 
DRINGENDE OPROEP 
Stort zo haast mogelijk een bij
drage op de girorekening van 
de Kredietbank-Zellik 8929 met 
vermelding op de keerzijde : 
voor rekening nr. 3790/13/10354 
Volksunie-Zellik. 

West-Vlaanderen 
Oostende (arr.) 
OPROEP 

Het arr. bestuur doet hier
mede een warme oproep tot 
alle omliggende afdelingen om 
deel te nemen aan de grote 
verkiezingsmeeting die de af
deling Oostende inricht pp vrij
dag 2 oktober 1970 te 20.30 u. 
in de zaal « Het Wit Paard ». 
van Iseghemlaan. Deze zaal 
kan 1.000 man bevatten en 
moet vol zijn ! Onze oostendse 
vrienden moeten met een ster
ke afvaardiging in het stadhuis 
binnentrekken : uw aller hulp 
is daartoe gewenst. Sprekers : 
M. Coppieters en H. Schiltz ! 
VERSCHAEVE-BEURS 

Wij raden al onze leden ten 
warmste aan een bezoek te 
brengen aan de « Verschaeve-
Boekenbeurs » te Alveringem. 

De opening met gelegen
heidstoespraak vindt plaats op 
heden zaterdag 26 september 
te 15 u. Op zondag 27 septem
ber van 9 u. tot 12.30 u. en van 
13.30 tot 20 u. doorlopende toe
gang met daartussen om 10 u. : 
plechtige herdenkingsmis en 
gelegenheidssermoen. Nadien 
bloemenhulde en geleid bezoek 
aan de beurs. Maandag 28 sep
tember in de voormiddag 
schoolbezoek en in de namid
dag van 14 tot 20 u. gewoon be
zoek en sluiting. 

Na de schitterende herden
kingsfeesten van 1969 is dit 
initiatief weerom iets dat be
looft, de inrichters eer aan
doet, en dat voor al onze leden 
bijzonder interessant is, ook 
voor de andere afdelingen. 

Oostende (stad) & Stene 
MEETING 

Alle leden en lezers van 
« Groot-Oostende » worden 
hiermee dringend verzocht de 

^ meester 
^ ''̂  kleerinaker 

i v JbKMEJ^tCHJM 

STEENHOUWERSVEST S 3 
ANTWERPEN 
tel. 31.35.83 • 
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Alveringen 
VRIENDENMAAL 

Op zaterdag 24 oktober 1970 
om 19 u. gaat een vrienden
maal door van de VU-afdelmg 
Alveringem, gevolgd door dans 
in de zaal « De Drie Ridders », 
Gijverinkhove. Men kan in
schrijven ten laatste op 17 ok
tober door 130 fr. per persoon 
te storten op pc. 1785.28 van de 
Kredietbank te Brugge met 
vermelding « voor rekening 
2266/12818 - K. Demerre, Alve
ringem - vriendenmaal VU ». 

zoekerties 
Veertiger met praktische ervaring 
algemene en fabrieksboel<houding 
zoekt ernstige betrekking, liefst in 
het Antwerpse. Schrijven of opbel
len W. Jorissen, Louisastraat 31, 
Mechelen. Tel. 015/43596. T 138 

Te koop Mercedes, nieuwe en 
okkasie, kamions en personen
wagens, ev. ruil- en revizie-mo-
toren. Inl. tel. 03/21.13.81 of 
03/33.56.46. T 139 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Werving van 49 nederlandsta-
lige bewaarders voor de straf 
uitrichtingn. 
Daarvoor wordt een eksamen 
ingericht door het Vast Wer-
vingssekretariaat, Rijksadmi-
nistratief centrum, Esplanade
gebouw 4, lOOQ Brus§el. Het 
eksamen omvat een opstel, re
kenkunde en een konversatie-
proef. Leeftijd van deelname : 
minimum 20 en maximum 35 
jaar op 1-9-70. 
Jaarwedde : 108.361 fr., tot 
142.479 fr (132 %). 
Aanvragen tot deelneming op 
formulier 1 dat door de post
kantoren wordt afgeleverd te-
tegen 80 fr. Tegen uiterlijk 
29-9-70 aan hogervermeld 
adres. 
Verdere gegevens : zie staats
blad van 8-9-70 (nr. 9076) 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabrikant-Ontwerper 

der RICHELIEU-
BRILLENKOLLEKTIE 

Hovenierslraat 9 Aalst 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 20% KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(053)288.70 

WIJ IN LIMBURG 
Op een perskonferentie te 

Brussel verklaarde de u allen 
bekende heer Evalenko, voor
zitter van het kolendirektorium, 
dat de kempense mijnen een 
grote flater begingen door hun 
buiten de KS gehouden patri
monium onder de aandeelhou
ders te verdelenr terwijl Lim
burg nood had aan nieuwe in
vesteringen. 

Reaktie was dat de bestaande 
kritiek op het statuut van de 
KS in korte tijd zodanig sterk 
toenam, dat parlement en rege
ring zich verplicht zagen de 
zaak te berde te brengen. 

Wat doet de heer Evalenko 
nu ? Hij bestrijdt de onpsicho-
logische handelswijze van kem
pense mijnmaatschappijen ener
zijds (terecht) en anderzijds de 
wettelijke verandering van de 
huidige wettelijke toestand. 

« Toch geloof ik niet dat de 
regering de destijds gesloten 
overeenkomst zoekt te wijzig
gen. Het ontwerp lijkt mij_ eer
der een goed drukkingsmiddel 
om de betrokken onderneming 
tot betere inzichten te brerir 
gen ». adlus Evalenko. 

Hetgeen betekent dat hv, 
volksvertegenwoordiger Claes 
zijn ontwerp mag verdedigen 
tegen Leburton en Evalenko in. 
We zullen toezien hoelang BSP-
er Claes het been zal durven 
stijfhouden. 

De VU kan allicht deze zaak 
stimuleren door een parlemen
taire vraag te stelen over de 
uitlatingen van Evalenko en 
hetgeen hij voor het regerings
standpunt houdt. (Standaard, 
19 sept. '70). 

Jonge man zoekt week-encl-vracht-
werk. Kontakt via apoteker Guido 
Delang, Rol lierstraat 1, St. Amands-
aan-de-Schelde. tel, 052/322 83. 

T 134 

Jonge lasser zoekt passende betrek
king te Mechelen, Brussel of Ant
werpen. Schrijven of telefoneren : 
43596, W. Jorissen, Louisastraat 31 , 
2800 Mechelen. T 136 

Vader van 4 kinderen, gebrood
roofd wegens vlaamse overtuiging 
zoekt dringend werk als magazij-
nier-stock of bekleder-omlijsting 
school- en konferentieborden (plan-
nings - millimetertekenborden), wo
nende Brussel 7 (Anderlecht). 

T 137 

MEDEGEDEELD 

Onlangs nog een verslag ge
lezen van de « Ontmoetingsdag 
limburgse missionarissen » in 
« Kerk en Leven ». Sedert ja
renlang heeft de limburgse ge
meenschap een groot aantal 
missionarissen naar alle delen 

in de rand 

van de kront 

van de wereld uitgestuurd. Als 
ooit de geschiedenis van al die 
limburgse missionarissen zal 
moeten geschreven worden 
zal hij er één zijn van dienende 
liefde en groot getuigenis. Of 
men nu kerkelijk of niet ker
kelijk is, gelovig of ongelovig : 
men zal moeten erkennen dat 
limburgse edelmoedigheid en 
idealisme konkreet bouwt aan 
een betere wereld-

Wanneer men artikels van L. 
Briers leest in « Het Belang 
van Limburg » over de steen-
koolnijverheid, dan moet men 
vaststellen dat de man deze ^ 
aangelegenheid in het algemeen 
rustig en objektief vanuit alle 
kanten benadert. Opmerkelijk 
is zelfs dat zijn beschouwingen 
meestal daar verschijnen, nl. in 
« de kern », op een tijdstip dat 

het voor Leynen onmogelijk is 
zulke geobjektiveerde kommen-
taren te geven, gezien zijn ei
gen (politieke) standpunten. 

« Deugdelijke prognozes voor 
de steenkolennijverheid zijn er 
in de naoorlogse jaren nooit ge
maakt » en « De toestand in de 
steenkolennijverheid is inder
daad snel gewijzigd en het pes
simisme van amper enkele 
maanden geleden heeft weer 
plaats gemaakt voor een gema
tigd optimisme », zijn uitspra
ken die van een Briers te ver
dragen zijn, maar niet van een 
Leynen. Want zelfs farazeïsme 
heeft zijn grenzen. 

« Kritisch Krijt », tijdschrift 
voor het Maasland is in zijn au-
gustv^-septembernummer voor 
de dag gekomen met een hoofd
artikel, gewijd aan teaterleven, 
vooral dan het openluehtteater, 
in het Maasland. Voorwaar een 
bedroevende toestand, deze ver
regaande slordigheid van de 
overheid t.o.v. het teaterleven. 
Wat bijzonderlijk onze aan
dacht weerhield was de aaru-
kondiging van de nieuwe koers 
van « Kritisch Krijt ». Voortaan 
zullen er twee afzonderlijke 
redakties van dit blad werk
zaam zijn, zowel aan deze als 
aan gene zijde van de Maas. 
De artikels die voor het betrok
ken gebied gemeenschappelijk 
van belang zijn zullen in de 
twee editise verschijnen. 

Wij hopen dat « Kritisch 
Krijt » met deze formule wel
dra een nieuwe en hoge vlucht 
zal nemen en zowel kritische 
als andere artikels over het 
Maasland zal brengen. 

ONDERWIJZER, 

WORD LID VAN HET W L 
Ja, daar roert wat in het onderwijs ! Gelukkig. Maar 

« roeren » de leerkrachten voldoende mee ? Wat is hun 
rol ? Waar is hun plaats ? Wil je als leerkracht deelheb
ben in dit'proces Haar een herwaardering van het lera-
renambt, een tijdsgericht, efficiënt en demokratisch 
onderwijs, tevens een onderwijs van dienstbare volks
verbondenheid ? Wordt dan lid van het VVL (Vereniging 
Vlaamse Leerkrachten). 

Provinciaal sekretariaat : J. Gabriels, Gerdingerpoort 
14, Bree, tel. 04/662.9». 

laere en Frans Mertens. Bij on
gunstig weder wordt de her
denking gehouden in de ver
warmde wachthal van de be
graafplaats. 

DOSFELSTUDIE OVER 
ONTWIKKELINGSHULP 

Zopas verscheen een werkno-
ta van het Dosfelinstituut van 
de hand van G. Carron over 
« Ontwikkelingshulp in België 
— Bilan en perspektieven ». 
Deze werknota is een kritisch 
onderzoek van wat het belgi-
sche establishment verstaat 
onder ontwikkelingshulp, van 
de eenzijdige keuze in breedte 
en diepte, e.d.m. We komen op 
deze werknota uitvoeriger te
rug. 

Verkrijgbaar door stortmg 
van 20 fr. op postrekening nr. 
224.43 van Kredietbank, reke
ning Dosfelinst. nr. 3300/83.555 
of gewoon onder omslag aan 
Dosfelinstituut, Tribunestraat 
14, 1000 Brussel. 

Ronse 
HERDENKING VESfDEVOGEL 

Morgen zondag 27 september 
te 9 u in de St Hermeskerk 
eucharistieviering ter nage
dachtenis van Leo Vindevogel. 

HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Vandaag 26 september 1970 : 
Euucharistieviering te Borger
hout in de St-Annakerk (Goe-
dendagstraat) te 19 uur met 
homilie door pater J. Luyten. 
De tenor Fons Peeters zingt. 
Aan het orgel toonkunstenaar 
Fons Bervoets. 

Morgen 27 september 1970 : 
Te Antwerpen, bezinnings-

stonde aan het graf van Her
man op het ereperk van 
Schoonselhof (11 uur) met sa
menzang, bloemenhulde en toe
spraken door Adiel Debeucke-

GENT 
VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN -

Zaterdag 26 september a.s. te 
16 u. gezellig samenzijn met 
koffietafel in de « Roeland ». 
Het wordt een welkom aan het 
nieuwe bestuur : de hh. Baert, 
voorzitter ; Castelyn, onder
voorzitter en feestleider , Ste-
faan De Zitter, penningmees
ter en mevr. Keerbergen, se-
kretaresse. Wie zich niet kan 
verplaatsen wordt afgehaald en 

teruggebracht. Daartoe naam 
en adres opgeven voor 23 sep
tember aan mevr. Keerbergen, 
Kerkplein 26, 9002 Ledeberg. 

BORGERHOUT 
OPENING NIEUW 
JONGERENTEHÜIS 

Na lang zoeken vond de 
vlaamsnationale jeugklub « Wij 
Jongeren » een geschikt lokaal: 
Karel de Preterlei 214, Borger
hout (nabij café Wilson). Za
terdag 3 oktober a.s. officiële 
opening. 

Morgen zondag 20 september 
eerste voettocht naar de kalmt-
houtse heide onder leiding, van 
Mare Redant. Bijeenkomst om 
10 u. aan het Moorkensplein. 

Op 14 september 1970 schonk Cod de genade 
van een zalige dood aan 

Zeereerwaarde Heer 

LODE MAERTENS 

geboren te Ronse op 23 februari 1895, 
Rustend pastoor van St-Kristoffelparochie 

te Assebroek. 

De uitvaartplechtigheid heeft plaats gehad op 
zaterdag 19 september om 10.30 u. in de paro
chiale kerk van Sint-Kristoffelparochie te Asse
broek. 
Dit bericht geldt als enige bekendmaking van 
overlijden. 

Doodsprentjes zijn te bekomen bij de direkteur van het 
Onze-Lieve-Vrouwekollege, Veldstraat 24, Assebroek. 
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NIEUW... 
EN NAAR IEDERS BEURS 

TOTAAL NIEUW 
• • • 

K'AS 
• ' ^ 

ECONOMIC : bestudeerd, makkelijk aanpasbaar en snel 
realizeerbaar dus géén prefab maar komfortabele goed 
afgewerkte woningen. 
BOUWPRIJS : slechts F 495.000,-

\ 

•—13.00-

F 100.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

QUALITY : 

W: 

getijMotrt •erdiefmig. 

Gebouwd door kunstenaars in hun vak, oersterke materialen die bewezen hebben degelijk te zijn efficient... én praktisch en speciaal voor U 1 
uitgezocht. U zal fier zijn over dit werk. 
BOUWPRIJS : slechts F 1.075.000,. 

F 150.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

HIGH QUALITY $ uw prestfgieuse positie schept 
verplichtingen... ruime majestueuse hall, enorme 
l iving, ruim kantoor, bar, TV-plaats, speelruimte, 
grote keuken, bergplaats, dubbele garage, 5 of 6 
slaapkamers, 2 badkamers, meidenkamer enz..i 
Toch blijft het voordelig. 

BOUWPRIJS vanaf slehls F 2.000.000,-

EERST VRACEM D A N KOPEM..-. 

Raadpleeg nog vandaag één onzer Informat iecentra. . . Bezoek on
ze realisaties r vi l la 's eensgezfnswoningen, bu i tenverb l i | f . appar
tementsgebouw, fabr iek voor Ieder van deze bouwdfscfpl lnes 
staat,een staf van gesoedaliseerde medewerkers voor U klaar o m 
U met raad en daad bf! te staan bf l de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nut t ige Indel ing van de won ing , alsook 
b i l de f inancier ing van d i t alles word t U deskundig een leiddraad 
gegeven. 

Stuur daarom vandaa? nosr éaxe hon OD en morpen «al U 

verbaasd ookHken naar de voordelen en mogelijkheden 

die wij U bieden. 

B O N 

NAAM : 

ADRES : 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte -

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning. villabouw 
of half open bebouwing in volgende gemeent«>»-

— houdt U mij ter beschikking van één uwet atgevaardigden 
of zal ik een bezoek brengen aan uw Informatiecentrum te 

op t# u. 

Handtekening 

Wat U nief alleen jtanlcunt kan « K U N N E N » voor U k laarkr i jgen. 

« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedri j f . 
A N T W E R P E N 

Mei i 18 
Tel (03)31.78.20 

GENT 
Onderbergen 43 

Tel (09)25.19.23 

GENK 
Winferslagstraat 22 

Tel (011)544.42 

LEUVEN 
Brussehestraat 33 
Tel (016>337 3« 



2 4 

brasser 

ziet 

WIJ 

verkiezings-

'Verken'* 
':^/fsase 

Nou, dat kan nog wel even voor 11 oktober l 

'^icjjfse/^. 

^t^sse/e. 

o n g e t w i j f e l d 
Collin in de rats 
Gedaan met Etrimoppen tappen 

Jordanië 
Hoessein verdedigt zich Annmanhaftig 

Spanning in Midden-Oosten 
« Hoessein oder nicht sein ? » 

VS willen vrije wapenleveringen aan 
Griekenland 
Hellastisch geweten 

Traliehek aan ULB-restaurant weer weg 
Opgeruimd staat Simonetjes 

Helder Camara gewezen fascist ? 
Camera obscure 

Beklaagde beschuldigt petroleummaat-
schappij 
Geraffineerde oplichterij ? 

JJSS... 
...kwam van een radikale kermis thuis 

Chili in de knoei 
Omwil le van één Allendeling 

Italiaans bankier in Sefi-zaak beschuldigd 
« Italia fara da sefi » 

Nog vlug een baantje gelegd, burgemeester ? 

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 
Vergunning Nr 1185 Cat. A 

aansluiting : 350 fr. 
DetiTeens aan de talrijke voordelen die het lidmaatschap van de VLAAMSE A U T O M O B I L I S T E N B O N D 

voor U meebrengt 
— om de veert ien dagen een r i j k gevuld nummer van de 

« Auto toer is t » 
— een kosteloze verzeker ing tegen dodel i jke verkeersongevallen 

(25.000 fr .) 
— de uitgebreide dienstenver lening op de weg door de 

« W A C H T OP DE W E G » 
'— kosteloze in l i ch t ingen nopens al lerhande jur idische, f iskale 

en toerist ische aangelegenheden 
•— kosteloos naz icht van de wagen ( indien h i j geen 4 jaar oud is) 
— fac i l i te i ten b i j de afhandel ing van allerlei re isdokumenten. 

inlichtingen op het hoofdsekretariaat : 
V.A.B.-V.T.B. : Sint-Jakobsmarkt 45, te Antwerpen, fel. 03/31.09.95, Aalst of fe Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Vilvoorde, Turnhout, Genk, Deurne-Luchthaven. Vrijdagavond ope«i tot 20 uur. 

\NTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

Hof ter Schriecklaan 33 
BERCHEM ANTWERPEN 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
perskonferenties. ver
talingen tekeningen, 
enz. 

Publiciteitsagent vooi 
« W l | 

VLAAMS-NATIONAALi^ 
Tel. (03)30.48.99 
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