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socialistisch geweld
Vorige week sloeg de socialistische militie van St Jans-Molenbeek twee avondhjke plakkers in het ziekenhuis. Machtens gaf
toe dat hij over georganizeerde « bewakingskorpsen » beschikt.
Ook op andere plaatsen gebruiken de socialisten « doorslaande »
a r g u m e n t e n ». Te Seraing w e r d een jongeman door BSP-ers bij
de keel gegrepen en ernstig gewond. Te Aalst w e r d e n m de nacht
van dinsdag op woensdag de ruiten van het VU-lokaal « De
Vriendschap » aan diggelen gegooid. Men vermoedt ook hier een
socialistische heldendaad. De VU-pubhciteit werd er m heel de
stad met zwarte verf besmeurd, eerder gebeurde dit al te Liedekerke en nu ook te Geraardsbergen w a a r bloederige ballenkruisen
en de gemeenste scheldwoorden het moeten doen. Nachtelijke
bevuiling van de borden der tegenstrevers schijnt zowat overal
een socialistische specialiteit te zijn, waarbij de swastika bii voorkeur wordt gehanteerd.
En ondertussen plegen socialistische skribenten devote artikels
over vreedzame dialoog en verdraagzaamheid en demokratie.
Maar hun officiële huilebalken slingeren bij elke gelegenheid
onze partij gratis de zwaarste beschuldigingen naar het hoofd.
Voor Jos van Eynde was ook de « treinsabotage » m het Turnhoutse het werk van Volksunie-mensen, hoe kon het anders Het
w o r d t duideUjk dat de ouderlingenpartij, die B S P heet kwijlt
van afgunst op de VU. Zij beseft dat zij op 11 oktober op haar
donder zal krijgen. Dat m a a k t de rode heren zó woest dat zii —
bij gebrek aan argumenten — alleen nog heil verwachten van
infantiel gepruts en laffe naohteliike gewelddadigheid De kiezer
merkt het w^'

KIJKEN naar de VU-uitzending op het scherm van de
Vlaamse televizie : dinsdag a.s., 6 oktober te 19 u. 30
LUISTEUEN naar de stem van de Volksunie
BRT-radio, donderdag 8 oktober te 19 u. 45.

op

de

DRINGENDE OPROEP
De afdelingen van de brusselse agglomeratie doen nogmaals beroep op uw financiële hulp in deze uiterst zware verkiezingsstrijd. Zij verwachten uw vlaamse penning
op prk 865430 van de Volksunie, arr. Brussel. Het arrondissementsbestuur zorgt voor een billijke verdeling.

jonge

mensen

al vliegt
de leugen nog zo snel...
Met een sistematische regelmaat verwijten de regeringspartijen de Volksunie haar houding in het debat rond de
grondwetsherziening
Steeds
weer willen zij het doen voorkomen alsof onze partij — om
h a a r politieke leventje te rekken — de beperking van Brussel tot de 19 gemeenten niet
wenst Wilfried Martens nog
vorige week in « Het Volk » .
« Deze partij heeft haar kans
laten voorbij gaan voor de 19
gemeenten Ik kan niet aannemen dat zij dat oprecht meent
wat zij zegt over Brussel, maar
geloof dat het louter om haar
bestaansreden ging Best mogelijk dat de VU daar een kapitale fout gemaakt heeft ». Wij
willen ons hier niet vrolijk maken om deze uitlating van oprechte Martens, de man die
destijds in Wezembeek-Oppem
de revolutie preekte Wij willen antwoorden m e t enkele ar-

gumenten, die de goedgelovige
Vlaamsgezinden meestal zorgvuldig worden onthouden
Voorat dit
de algemene
strekking
van
de
huidige
grondwetsherziening werd ingegeven door de achtbare heer
van den Boeynants Hij had
daarbij een drievoudige bedoeling : de Vlamingen vastspijkeren op de pozities die zij tans
— na jaren moeizame strijd —
hebben bereikt, en nieuwe
« veroveringen » van de vragende partij Vlaanderen afgrendelen ; de verdere uitbreiding van Brussel in teorie afsluiten maar ze in werkelijkheid openhouden, zowel op s o
ciaal-ekonomisch als op kultureel gebied ; aan de Walen, en
vooral aan de PSC de waarborg
geven dat zij altijd een beslissende vinger in de nationale
pap zullen behouden.
(lees door blz. 4)

Het is een
bevreemdend
schouwspel de oude partijen
van het establishment hippe
pasjes te zien dansen getooid
m e t bloemen en psichedelische
kleuren, om de jonge mensen
van 1970 te behagen Die jonge
mensen mogen op 11 oktober
immers stemmen, zie je.
Of het veel zal helpen, ot de
jongelui zich door dat berekende liefdoen zullen laten verleiden om hun stem te geven aan
lokale potentaatjes. waartegen
zii al jarenlang vergeefs kontesteren, valt enigszins te betwijfelen
Zij voelen het met hun ellebogen aan. de heren van vroeger dat de tieners en twens
hun matte traditionele gedoe
hardstikke beu zijn Dat zij het
politieke gescharrel in de overjaarse krabbemand niet langer
willen aanzien. Dat zij eerlijkheid en moed in de politiek
méér waarderen en houden van
openheid
en verfrissende
ideëen Dat zij lak hebben aan
tradities die vandaag hun zin
hebben verloren, en een en ander over een andere boeg willen gooien. Dat zij daarvoor
nog
nauwelijks
vertrouwen
stellen in partijen, die al zolang
de macht en de mogelijkheden
hadden om het te doen. maar
die door bureaukratische verwording roerloze kaasklompen
werden vol behoudende burger-

tjes Zij voelen het, de heren
van vroeger, dat de jonge mensen in Vlaanderen méér verwachten van de jonge, ondernemende Volksunie Vandaar
hun groteske kronkelingen op
de verkiezingsdansvloer
De jonge mensen stellen vertrouwen in de Volksunie omdat die niet dood gestruktureerd is, ruimte geeft aan de
kreativiteit en niet gebukt gaat
onder een loodzware top die
nog enkel oog heeft voor de
vraag « ik ben aan de macht,
hoe blijf ik er ? »
Maar het is niet voldoende
dat zij zich beter thuis voelen
in een jonge partij waar ze
vrijer kunnen ademen zij moeten ook weten waarvoor deze
groep in het strijdperk treedt.
Op het nationale vlak, dat
is gekend voor een totaal nieuwe s t r u k t u u r van de samenleving in het belgisch verband
Een federale s t r u k t u u r die de
Vlamingen moet toelaten zonder verdere waalse en vooral
brusselse bevoogding hun openbaar leven te organizeren zoals
zij zelf dat wensen Het strakke
unitaire keurslijf heeft ons
volk reeds onnoemelijke schade berokkend op elk denkbaar
gebied, het is een juk op onze
hele gemeenschap.
Maar wij willen niet enkel
Vlaanderen vrij van elke voog-

dij, wij willen ook een Vlaanderen naar de maat van de
mens Een land waar het goed
is te leven, waarin de ekonomie niet langer de vijano behoeft te zijn van het natuurlijk
levensmilieu, waarin de mensen en de opinies elkaar eerbiedigen, waarin geen meesters en
geen knechten meer bestaan en
waar elkeen naar zijn beste
kunnen deelneemt aan het beheer van de gemeenschap Een
Vlaanderen waarin de standen
niet langer gezworen vijanden
zijn, dat open staat voor de wereld en voor al het goede dat
anderen ons kunnen leren Een
Vlaanderen dat niet zweert bij
één sisteem, ook al gebeurt dit
ten koste van de individuele
mens, maar dat onbevangen feo
nig puurt uit alle bloemeir-en
dat zelf zijn bijdrage levert
voor een betere men.sheid
Dit Vlaanderen waarvan wij
dromen dient opgebouwd vanaf de bazis van in de gemeenten, eerste beleidsschakel in
onze demokratische samenleving Daarom ook zijn deze
verkiezingen belangrijk moeten jonge mensen er hun invloed laten gelden, moeten wij
er bij zijn Dan pas zullen wij
de wereld rondom tegemoet
kunnen treden, niet enkel met
een groot hart, maar ook m e t
iets waardevols in de handen.
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van de gemachtigde en de verkiezingen waarvoor de volmacht geldig is.
En ten tweede, het getuigschrift bedoeld in paragraaf
één.
De gemachtigde vertoont de
oproepingsbrief van de lastgever, als hij die bij zich heeft
dr. jur. J.M. te B.

zijn mede het slachtoffer van
dit tragisch voorval.
Men mag die mensen in
Vlaanderen niet als pestlijders
gaan behandelen. Het is zo voor
hen al erg genoeg.
K.C. te V.

HET VERKIEZINGSINCIDENT ( 8 )
HET VERKIEZINGSINCIDENT ( 7 )
HET VERKIEZINGSINCIDENT ( 6 )
Dat de tegenstanders van de
Volksunie het incident te Brussel tot en met elektoraal uitbuiten weet elke bewuste Vlaming. Langs die kant stellen
zich dus geen problemen.
Dat door diezelfde tegenstrevers het opschroeven en misbruiken van dit voorval meer
is ingegeven door oprechte
schrik voor een verkiezingsnederlaag dan oprechtheid naar
informatie kan de gewone man
echter niet altijd vatten.
Het is daarom de plicht van
de Volksunie om hieraan een
grootscheepse kampanje te wijden.
Misschien ook is het allemaal
niet nodig, want het gezegde
indachtig : al is de leugen nog
zo snel, de waarheid achterhaalt
ze wel, moet uiteindelijk bij
de meest verstokte twijfelaar
de konkluzie doen ontstaan dat
hetze en valse berichtgeving
het doel is van elk regiem dat
zijn privilegies wil bewaren.
De
franstalige
diktatuur
maakt hierop geen uitzondering.
S.J. te B.N.
1963
Dhr. Em. van Cauwelaert van
« Het Volk » moet zich dit jaartal nog goed herinneren. Indien
niet, zou het voor het vlaamse
volk toch maar al te erg zijn
en zeker voor de CVP.
Iedereen hier te lande weet
toch, dat in dit jaar de echte
taalwetten, onder kontrool (?)
van de taaikommissie ontstonden. In die wetten was inbegreEen de reusachtige vergeteleid van de vlaamse C.V.P.mandatarissen om de zes randgemeenten bij Vlaams Brabant
in te lijven. Dit was een geweldige flater, een nieuw Her-

toginnedal, met faciliteiten in
die gemeenten voor de frankof onen tot gevolg. Alzo werd ook
door hun handelwijze het probleem Brussel geboren. Waarom zou zich bij dit laatste de
Volksunie aansluiten ? Deze
enige offensieve partij komt
steeds voor de vlaamse rechtvaardige belangen uit, de verkwanselde Voerstreek, met het
onder drukstaande Komen en
Moeskroen werd nooit vergeten. Wel moet steeds de vlaamse CVP haar minivriendje
PSC een zelfopoffering als
geschenk aanbieden.
J.S., Mol
BRUSSEL...
V a n d a a g , zondagmorgen,
stond ik op het voetpad vóór
het huis waar ik woon.
Rond 10.45 uur kwamen een
vijftal auto's aangereden en
stopten. Er stapten een aantal
personen uit die aanstonds begonnen grote en kleine FDFplakkaten te plakken.
Dit deden ze op de telefooncel, het wachthuis je van de
tram, op de omstaande palen
en op het grote reklamepaneel
van agence Hossel waarop de
propaganda-affiche van VdB
prijkt. Ik nam potlood en papier en begon de nummerplaten van de wagens te noteren,
doch kreeg geen gelegenheid
alle nummers te noteren, want
daar schreeuwde één van de
plakkers naar zijn makker die
dichter bij mij stond dat de
nummerplaten van de wagens
opgeschreven werden. Er werden mij alle soorten van scheldwoorden, waaronder moordenaar, toegeroepen en enkele sekonden later gooide er een
plakker zijn emmertje lijm over
mij. Mijn gezicht, hemd, pullover en broek werden besmeurd.
Over deze feiten werd klacht
neergelegd op h^t politiekommissariaat, heden, te 1020 Brussel.
V.B. te B.
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EEN SUPERHOOG lOT VAN
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Trekking op 12 oktober

HET BILJET : 200 fr,
HET TIENDE: 22 Ir.

77.115 lOTtN VOO» EEN TOTAAL VAM
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MILJOEN

WIJ-LEZERS VRAGEN BI) HUN OPTICIEN

Brilmonturen
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C'. Provinclestraaf 95 ANTWERPEN
TEL. (03)36.12.94
Opticiens : Vraagt he» bezopk van onze
vertegenwoordiger.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De wet van 8 juli 1970 tot
wijziging van het kieswetboek
(Staatsblad van 21.7.70) bepaalt
dat personen die zich in het
buitenland bevinden volmacht
kunnen geven aan een kiezer
van de gemeente waar beiden
ingeschreven zijn, om in zijn
naam te gaan stemmen.
Dit geldt dus voor missionarissen, personen die in de ontwikkelingslanden
werkzaam
zijn en andere personen die om
beroeps- of dienstredenen buiten de grenzen van het Rijk opgehouden zijn.
Paragraaf 2, art. 147 octies,
nr. 6 zegt :
« Ten einde tot de stemming
bij volmacht te worden toegelaten vertoont de .gemachtigde
zijn identiteitskaart en het bewijs van zijn kiesbevoegdheid
aan de voorzitter van het bureau waar de lastgever had
moeten stemmen. Bovendien
overhandigt hij de volgende
stukken aan de voorzitter, die
ze bij de andere verkiezingsdokumenten voegt : ten eerste,
een door de lastgever gedagtekende en ondertekende volmacht, waarin vermeld zijn de
naam, voornamen, geboortedatum en het beroep van de lastgever, de naam van de gemeente waar deze op de kiezerslijsten ingeschreven is, de naam,
voornamen en verblijfplaats

Het zal nu wel voor iedereen
duidelijk geworden zijn wat er
die nacht feitelijk te Laken gebeurd is : een botsing tussen
twee plakkersploegen met dodelijke afloop. Het toeval heeft
gewild dat de bewerkers van
de manslag aanhangers waren
van de VU.
Rekening houdend met de
brusselse werkelijkheid kon het
slachtoffer even goed een Vlaming geweest zijn.
De toestand is daar inderdaad
zo, dat het voor de Vlamingen
in Brussel levensgevaarlijk is,
zich 's nachts tussen de rondzwervende FDF-en VdB-benden te begeven.
En omdat VdB'isten en FDFers zelf onderling als kat en
hond te keer gaan, kon men er
zich normaal aan verwachten
dat de daders in het VdB-kamp
dienden gezocht. Vandaar ook
wellicht dat de partij van VdB
zich als eerste beijverde een
persmededeling te laten omroepen waarin alle geweld afgekeurd wordt... enz... enz... ».
Om terug te komen op mijn
uitgangspunt, het is duidelijk
dat we hier voor een incident
staan dat die nacht overal in
België tussen
rivalizerende
plakkersploegen had kunnen
plaats hebben.
De slachtoffers ervan zijn de
dode en zijn naastbestaanden,
maar ook de Vlamingen die erbij betrokken waren. Voorzeker
heeft geen hunner zoiets gewild. Zijzelf en hun families

Al de oude establishmentpar tij en zijn als één man op de
nek van de Volksunie gevallen
naar aanleiding van het verkiezingsincident te Laken. Het
was voor hen een gedroomde
gelegenheid om onze partij een
slag onder de gordel te geven.
Wij kunnen hen daarop slechts
één afdoend antwoord geven :
een grote Volksunie-vooruitgang op 11 oktober.
Wie in het vlaamse land rondrijdt merkt dat onze partij op
talrijke plaatsen aanwezig is.
In vergelijking met 1964 is de
situatie er sterk op vooruitgegaan. En overal wordt de strijd
op entoesiaste en op kreatieve
wijze gevoerd.
Daar precies wringt het
schoentje : de oude partijen
voelen de dinamiek van onze
jonge partij. Zij willen haar
élan breken, haar vaart stuiten. En daartoe zijn alle middelen, ook de gemeenste, goed
genoeg. De beslissende strijd,
de « lutte finale » is begonnen,
vrienden, het wordt een harde
strijd want de Volksunie staat
alleen tegen allen. Laat ons de
rangen sluiten en dapper doorbijten. Wij zullen overwinnen.
A.M. te M.
De redaktie draugt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich hei
recht van keuze en inkorting
voor. Over de
lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

van de redaktie
Brussel, 1 oktober 1970»
Betr.: steun.
Vooral in verkiezingsyterl oden krijgen we op
de redaktie nog meer telefoontjes en brieven
binnen dan gewoonlijk, al hebben we over lezerskorxespondentie absoluut niet te"klagen.
Het gebeurt ook af en toe dat frankofonen ons
opbellen met weinig vriendelijke bedoelingen al
kunnen we die""franse fnrie" soms doen omslaan
in wat meer begrip voor het vlaamsnationale standpunt', uiteraard soms in het Frans . . .
Deze week kregen we onder gesloten briefomslag
een briefkaart met 120 fr. steun. Op de ene zijde
waren rode rozen afgebeeld, op de andere zijde
lazen we : "Graag leg ik ook mijn steentje bij
voor het federalisme. Ook wens ik de Volksunie
het allerbeste bij de gemeenteraadsverkiezingen
1970 en een schone uitslag. Dit vanwege een metaalbewerker uit Jltterbeek". 2ie, zo een kaart
doet je wat, omdat hij recht uit het - vlaamse arbeidershart komt. Net zoals de brief van een
notabele uit Hoboken die ons 1000 fr. stuurde
"voor het federalistisch offensief en voor een
daverende bestorming van de gemeentehuizen 4n
Vlaanderen op 11 oktober a . s . " en verder met
wensen van "veel geluk en oprechte vlaaiise groet".
Dat i s ons volk, dat meeleeft met de strijd en
met simpele woorden ook een doorwinterde redakt i e weet' op te peppen, hier in dat moeilijke en
toch nauw aan het vlaamse hart liggende Brussel
Dat zijn bafikbrieven die heel vat meer inhouden dan de cijfers die er op gedrukt staan!hl.

de verkiezingsbijdroge van
raymond pulinckx

(aco) Het Verbond van de Belgische
Nijverheid (VBN) geeft een prestigetijdschrift uit in het Frans, waaraan
geen nederlandse uitgave beantwoordt.
Zó tweetahg is de Federation des Industries Belges nu ook weer niet. « Industrie » heet het blad, en we lezen het
meestal graag.
De afgevaardigde-beheerder van het
VBN, Raymond Pulinkx, publiceert er
zo pas een artikel in tegen het federalisme. Dat is vanzelfsprekend 's mans
goed recht. Ieder kan zijn mening hebben over de bazis waarop het belgische
staatsrecht dient gesteld. Jammer genoeg is de argumentatie van Pullinckx
2» weinig gestoffeerd, en is zijn bijdrage in sommige passages zo absurd
— het woord is niet te sterk — dat een
debat met hem niemand een stap verder brengt.

welk unitarisme nu ?
« Dat de federalisten eerst beginnen
met zich onder elkaar akkoord te stellen over het federalisme » betoogt Pulinckx.
Elke federalist kent dit adagio. Het is
een stompzinnige bedenking. Men zou
er even stompzinnig op kunnen reageren met de opmerking : « dat de unitaristen beginnen met zich akkoord te
stellen over hun unitarisme». Want elk
zinnig mens zal in België nu wel al
bemerkt hebben dat onder de voorstanders van de unitaire staat óók nogal meningsverschillen over grondwettelijke
vragen bestaan.
Maar kom : ons antwoord zou evenzeer naast de kwestie zijn als Pulinckx'
« argument » tegen het federalisme.

ekonomie niet
in stukken snijden

'Anti-federalist R. Pulinc\x :
« merci, mon ami » zei Vanden

Boeynants.

beroepshalve
bekeken
scherpe doorlichting
Wanneer een minister in funktie zich verplicht gevoelt, te reageren op een werknota van een
private stichting, die de euvele
moed had het beleid inzake belgische ontwikkelingshulp door te
lichten, waardoor heel wat gaten
in dit beleid aan het licht kwamen dan moet het wel zijn dat
deze nota nagels met koppen
slaat. Dit is gebeurd met werknota nr. 2 van het Dosfelmstituut,
van slechts 16 blz. maar waarin
een betoog is vervat dat voor
Scheyven, gezellen en voorgangers niet van de poes is.
De auteur G. Carron valt met
de deur in huis waar hij aan de
hand van cijfers bewijst dat België niet één procent van zijn bruto nationaal^ produkt aan ontwikkelingshulp' zou besteden zoals
wordt beweerd. Hij licht uit het
bilan van 1968 (voor 12,1 miljard
zgn. ontwikkelingshulp) alle posten, die in werkelijkheid niets
met ontwikkelingshulp hebben te
maken en waarvan sommige zelfs
gewoon neo-kolonialistische praktijken dekken. Volgens zijn berekeningen gaf België in '68 slechts
een derde van het opgegeven bedrag voor ontwikkelingshulp uit
(4,1 miljard). Om te beginnen
stelt de auteur vast dat zowat
90 t.h. van de als ontwikkelingshulp ingeschreven sommen exportkredieten zijn, bedragen dus

die gebruikt worden voor de betaling van belgische uitvoergoederen en waarvan de betalingsfaciliteiten toch geen ontwikkelingshulp kunnen genoemd worden.
Het « gift-element » is bij gebrek
aan nadere gegevens in deze rubrielc niet nauwkeurig na te gaan.
Voorlopig lijkt het eerlijker deze
bedragen als wapens te beschouwen, die gebruikt worden om buitenlandse markten te veroveren.
De klap op de vuurpijl is dat de
overige 10 t.h. van deze rubriek
investeringen zijn in gronden en
gebouwen in Spanje, Griekenland
en Turkije ! Is dat nog hulp aan
ontwikkelingslanden ? De auteur
trekt uit beide vaststellingen het
besluit dat de ontwikkelingshulp
van de belgische privé-sektor aan
de landen-klienten van de belgische ekonomie zo goed als nul
is. Dat betekent niet dat deze privé-inbreng uit de ontwikkelingshulp zou moeten geschrapt worden, maar wel dat naar andere
formules dient uitgekeken die
niet alleen de eigen belangen
maar ook die van de partners uit
de derde wereld dienen.
Uit fondsen van niet-regeringsorganizaties werd in 1968 917 miljoen geschonken, zuivere giften
dus, waarvan echter 582 miljoen
betrekking hadden op missie-organizaties of 63,4 t.h. van het totaal. Dan gaat de auteur de openbare sektor na, eveneens op bazis
van de cijfers voor 1968. Allereerst is hij geneigd de post « kongolese openbare schuld » voor de
aflossing waarvan in 1968 ruim 1
miljard werd betaald, eerder als
afrekening dan als ontwikkelingshulp te beschouwen, vermits het
toch om een afbetaling van door
België aangegane schulden gaat.
Ook voor kapitaaloperaties op
lange termijn maakt de auteur
voorbehoud.

Waar Pulinckx bepaald op onze zenuwen begint te werken, is wanneer hij
zijn batterijen opstelt tegen een onbestaand federalisme : een federalisme
dat de ekonomische substanties van dit
land en de kringloop van goederen, geld
en krediet zou uit mekaar snijden en
verdelen in een vlaams, waals en^tjrussels stukje.
Indien Pulinckx ooit een ernstige nederlandse tekst over federalisme gelezen had — hij schijnt geen enkel vlaams
federalistisch dokument te kennen —
zou hij weten dat wij, als federalisten.

Samenvattend komt de auteur
tot het besluit dat na aftrek van
de als ontwikkelingshulp gekamoefleerde bedragen en zelfs de
aflossing van de kongolese openbare schuld buiten beschouwing
gelaten, het zuiver giftelement in
de publieke sektor voor 1968 in totaal 3,2 miljard bedroeg, te vermeerderen met 0,9 miljard nietgoevernementele hulp of 4,1 miljard, een juister beeld dan de opgegeven officiële cijfers (12 miljard). Opmerkelijk is bovendien
dat de belgische openbare bijdrage in verhouding tot het stijgende
nationale produkt in dalende lijn
gaat (0,59 t.h. in 1956, 0,44 t.h. in
1966, 0,50 t.h. in 1967 en 0,42 t.h.
in 1968 ). Waarschijnlijk omwille van de stagnatie van de openbare hulp poogt de regering — zoals in andere donorlanden trouwens — de privé-inbreng te prikkelen, wat echter hoofdzakelijk
neerkomt op het uitbreiden van
de handelsbetrekkingen langs exportkredieten om. Precies deze
handelsverhoudingen
verbreden
nog de kloof tussen de industriële
landen en de derde wereld en
hebben dus een averechts effekt.

traditioneel
In een tweede deel stelt de Dosfelnota terecht vast dat de belgische ontwikkelingshulp als traditioneel te bestempelen is, met
een verregaande burokratizering,
een eenzijdige landenkeuze (in
1968 ging 47 t.h. van het bilaterale
budget naar Kongo, 12 t.h. naar
Boeroendi en nog eens 12 t.h. naar
RWanda of 71 t.h. van het totaal
naar de voormalige kolonie en
mandaatgebieden), dus geen ob-

hoegenaamd niet aansturen op een kompartimenteren van de ekonomie. We
willen ze ruim en europees-geïntegreerd, veel ruimer dan het beperkte en
bekrompen belgische grondgebied. Een
federalist wil het ekonomisch leven stel.
len in het enig perspektief waarin er
een kans bestaat een oplossing te geven
aan de vraagstukken van produktie. distributie, financiering, menselijk potentieel : een geïntegreerd europees perspektief. En daarbij aansluitend : een
nog ruimere interpenetratie van de westerse ekonomie, transatlantisch gezien
en in de toekomst geprojekteerd.

federale bazissen
Maar om alle volkeren en gewesten,
alle sociale en nationale gemeenschappen de aansluiting te verzekeren met
die internationale, doorstromende ekonomie, dienen de menselijke en politieke bazissen federaal opgebouwd, vertrekkend van uit de verscheidenheid
in de bazis zelf.
We zijn federalist omdat we aldus hefl
geheel kunnen opbouwen, gebruik makend van al zijn samenstellende doelen,
zonder de menselijke gemeenschapen te
verstikken onder het ekonomisch, politiek of taalkundig imperialisme dat iU
Europa zo ontzettend veel kwaad aang©>
richt heeft.
Wat Pulinckx verder nog schrijft tegen het federalisme « met twee » benadert de waanzin : « Waar vindt men
een federalisme met twee ? » vraagt hij
zich af.
We antwoorden hierop : waar nog
vindt men een unitair gestruktureerde
staat met twee verschillende volkeren
erin ? Alleen in België, en nergens anders. En dit unitaire stelsel werkt zeer
slecht.
Het tweevoudig aspekt van ons federalisme vloeit voort uit het simpele feit
dat in België twee nationale gemeenschappen bestaan. En verder nog een
duitse die, wat ons betreft, gerust de
tweevoudigheid mag verhogen tot de
drievoudigheid.
We zouden nog dozijnen valse argtih
menten uit de tekst van de afgevaardigde-beheerder van het VBN kunnen
,^halen. Maar dan werd dit artikel veel
te lang.
Welk een berg van unitaristische
vooroordelen dienen er in de brusselse
« leidende » kringen nog opgeruimd,
alvorens een zinnig dialoog mogelijk
wordt...

jektieve kriteria. Verdere euvels :
de belgische Dienst voor Ontwikkeling zag zijn essentiële funkties overgedragen aan de klassieke ministeries en beschikt niet
over de nodige autonomie Tevens
werd van een ergerlijke diskriminatie tegenover de Vlamingen
blijk gegeven, diskrimmatie die
zeker niet in zulk een korte tijd
als iets meer dan een jaar wordt
ongedaan gemaakt zoals minister
Scheyven ons poogt te doen geloven.
Verder wijst de nota op het
overdreven belang dat aan de onderwijssektor
wordt
gehecht,
waar men beter zou overhevelen
naar sociaal-ekonomische planning en organizatie.
Deze Dosfelinstituutnota besluit
pozitief, nl. door het formuleren
van voorstellen, op voorwaarde
natuurlijk dat de Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking ook echt
de funktie vervult waarvoor hij
werd in het leven geroepen Dan
pas zal het mogelijk zijn de ontwikkelingshulp tussen de openbare en r.artikuliere sektor te koördineren, nieuwe en voor ue derde
wereld beter passende hulpkanalen te zoeken en te ontwikkelen,
aan de hipokriete verwarring
hulp-handel (ook in wapens ?)
een einde te maken, kortom deze
dienst zo te struktureren en te
herdenken dat hij funktioneert op
volle rendement en in de richting
van een ontwikkelingsamenwerking, die geen schaamterood naar
de wangen doet stijgen De repliek van de minister is aan de
essentie van de kritiek (op de algemene strekking bedoeld, niet op
het beleid van één minister alleen) die uit deze werknota opklinkt voorbijgegaan en overtuigde daarom niet. Weshalve we de
nota een welkome kei in de belgische kikvorsenpoel noemen.

wu

de leugen...

moordende vogelvangst

(vervolg van blz. l.X

Vanaf 1 oktober zullen weer 20.000 vogelvangers
de
overtrekkende europese broedvogels in hun netten trachten te
vangen.
De zangvogels, die in onze buurlanden als een kostbaar
natuurbezit worden beschermd, worden dan aan onze noordelijke
en
oostelijke grenzen opgewacht door de
doodknijpers.
In België kan iedereen die minstens
16 jaar is zich één of
meerdere vergunningen
aanschaffen. Dat kost hooguit 105 fr (voor
zon- en feestdagen)
en 315 fr (alle dagen
geldig).
Doorwinterde
vogelvangers
weten dat de vangstkansen
het
grootst zijn nabij de kust, of langs de nederlandse,
duitse en
luxemburgse
grenzen. In deze « eerste linie » worden dan ook
soms bedragen tot 10.000 fr uitbetaald voor de huur van een goedgelegen terrein. En dat geld moet er — met dikke winst — terug
uit komen, dat spreekt.
Met steeds meer geperfektioneerd
materiaal zoals zeer lichte
nylonnetten,
met bestudeerde metodes (o.a. sluiter snelheid),
snelle vervoermiddelen,
eigen afhaaldienst
georganizeerd
door groothandelaars wordt de buit vakkundig
binnengehaald
en
afgezet.
Vogels zonder handelswaarde,
over het algemeen wijfjes,
worden
ter plaatse verkocht. Grotere vogels (merels, lijsters,
spreeuwen)
worden door handelaars in wild verhandeld. Eén kilogram
zanglijsters brengt tot 1000 fr op...
Men schat dat op die wijze elk jaar enkele miljoenen
vogels
aan hun einde komen in België. Niet te verwonderen
dat het
voortdurend
protesten regent uit de buurlanden,
waar men de
vogels beschermt. Onder druk van de kritiek verscherpte
minister Hener wel enigszins de reglementering,
maar aangezien
de
l^ntrole ondoelmatig is, gaat de jaarlijkse
barbarij gewoon
door.
Tot grote woede van het Belgisch Koördinatiekomitee
voor de
be';cherming van de vogels en van talloze andere
verenigingen.
Welk zinmg mens kan trouwens een goed woord opbrengen
voor
aergeli-jke kommerciele
praktijken,
een zoveelste vorm van leegplunderen van de natuur ?

een lokaas
Op zondag 21 juni besliste d e
partijraad van de Volksunie de
grondwetsherziening kort en
goed te boykotten. Die beslissing werd genomen op grond
v a n de overweging dat deze
herziening — een uitgebreid
p a k k e t van (veel) voor de Vlamingen nadelige en enkele
zeldzame min of meer goede
wetteksten — één geheel uitmaakt. En dat geheel was volgens de regering te nemen of
t e laten. Dat geheel is zó
slecht, en de vele pogingen om
e r enige verbetering in te brengen werden zo stelselmatig afgewezen, dat de Volksunie ging
oordelen : beter géén grondwetsherziening, dan een dergelijke. Vandaar de boykot.
Dit was een streep door de
rekening van de regering, w a n t
zij had gehoopt er de hele zaak
door middel van « wisselmeerderheden » door te krijgen.
Voor de paar « goede » puntjes
zou zij de steun van de VUparlementsleden krijgen voor
h a a r nodige 2/3 meerderheid,
voor de anti-vlaamse punten
zou ze dan beroep doen op de
frankofone oppozitieleden.
De Volksunie heeft — rekening houdend met het parlementaire spel — daar een stokj e voorgestoken precies daar
h e t hele geval kon geblokkeerd
worden : op het ogenblik dat
de zgn. «goede» punten ter
sprake zouden komen. Zij zag
het zo : als wij dan buitengaan,
dan zal ook de hele frankofone
oppozitie dit doen (want die
had reeds gezworen die punten
nooit te aanvaarden), bijgevolg
zou de regering geen 2/3 meerderheid halen. Daarmee zou
dan heel de rest vervallen want
de Vlaamse BSP en CVP konden zich niet permitteren enkel en alleen de voor Vlaanderen nadelige teksten te stemmen. Zo is het ten slotte ook
verlopen, tot grote woede van
de regeringspartijen zat de hele grondwetsherziening daarmee aan de grond, wat de bedoeling was. Geen afgrendeling
van de vlaamse meerderheidspozitie dus, geen grendels en
alarmprocedures die het de
franstaligen voor eeuwig en
drie dagen mogelijk moest maken elke nieuwe vlaamse eis
definitief te kelderen Ook geen
« definitieve beperking van

Brussel tot de 19 gemeenten »,
die aloude eis van de vlaamse
beweging ?

randgemeenten in de mist
Laten wij dit « goede » punt
uit de grondwetsherziening a la
Eyskens - Vanden Boeynants
even nader bekijken. Terloop
nog dit : het was niet mogelijk
deze punten te stemmen en dan
weg te lopen, want dan was de
hele grondwetsherziening
er
nadien doorgehaald met de
hulp van de franstaligen. Het
was • alles of niets
Het beruchte a r t i k e l . 3-ter
deelt België in vier taalgebieden in, het nederlandse, franse,
duitse en het tweetalig gebied
Brussel-hoofdstad Verder staat
staat er : « Het tweetalig gebied strekt zich uit over het
grondgebied van de 19 gemeenten », In de begrenzing van de
vier gebieden kan gepn verandering meer worden aangebracht dan bii « een wet, aangenomen met de meerderheid
van stemmen in elke taalgroep
van elke Kamer op voorwaarde dat de3.meerd*rheid van de
leden van elke taalrgoep aanwezig is en voor zover het totaal van de ja-stemmen in bei-

de taalgroepen de 2/3 van de
uitgebrachte stemmen bereikt».
Men beweert nu ten eerste
dat door deze tekst de zes randgemeenten bij het nederlandse
taalgebied
worden
gevoegd
(alsof zij er niet altijd bij hebben behoord !). Met heel veel
goede wil zou men het er kunnen uit opmaken, hoewel nergens expliciet sprake is van de
randgemeenten, maar... Verslaggever de Stexhe verklaarde
uitdrukkelijk dat door deze
tekst de randgemeenten niet
als behorend tot het nederlandse taalgebied mogen worden
beschouwd ! Bovendien is het
toch eigenaardig dat men nu
gaat spreken van « bi.i het nederlandse taalgebied gevoegd »
terwijl de CVP altijd volgehouden heeft dat dit reeds gebeurde door de taalwet van 1963.
van Elslande zei dat men alleen
vergeten had dit uitdrukkelijk
te bepalen. In die zeven Jaar
heeft men nog altijd niet de
tijd gevonden om die « vergetelheid » recht te zetten, en nu
wil men het — grondwettelijk
— al evenmin uitdrukkeliik
vastleggen. Het kon en het kan
bij gewone meerderheid gebeuren, wTar'^m gebeurt het dan
n i e t ! De Volksunie zal dit zeker steunen, als er tenminste

geen nieuwe anti-vlaamse voorwaarden aan gekoppeld worden !

een belofte
met dubbele bodem
En dan de bewering dat art.
3-ter Brussel definitief zou beperken tot de 19 gemeenten.
Bewering die wij ronduit onjuist durven noemen.
In de eerste plaats is er geen
sprake van een « g r o n d w e t t e lijke afbakening» : de taalgrenzen kunnen nog altijd gewijzigd worden, zij het weliswaar door een wet, gestemd
met een biezondere meerderheid (2/3 + dubbele meerderheid). Een bescherming ook
voor de Vlamingen ? Tegen wie
moet de vlaamse meerderheid
dan wel b e s c h c m d wgrden ?
Tegen zichzelf natuurlijk, tegen de eeuwige toegeeflijkheid
van de traditionele partijen die
zich nu plots flamingantischer
willen voordoen dan de VU...
Als zij voet bij stek houden,
dan wordt geen 'mkele J'laamse gemeentp meer geannexeerd,
zelfs niet bij gewone wet. Het
volstaat dat zij. zoals de Volksunie het altijd heeft gedaan, ge-

progressieve droom en werkelijkheid
De CVP-jongeren
en de Jongsocialisten
zijn mekaar sedert enkele tijd werkelijk aan het opvrijen. Als zij samen
zijn wordt over mets anders meer gesproken dan van de
« progressieve frontvorming
», naar het recept van oubaas Collard. De oude (school)strijdbijlen
zijn
begraven,
en hardop dromen zij van een politiek huwelijk
tussen
de BSP en de CVP, in hun ogen de enige
progressieve
partijen. Van die frontvorming
willen zij hun werk maken, want dit wordt hun grote kans...
Je kan natuurlijk de werkelijkheid
ontvluchten
op allerlei manieren. Tenoijl deze « jongelui » zichzelf
bedwelmen door altijd weer dezelfde slogans te herhalen,
varen
de lome BSP- CVP-schepen gewoon verder hun behoudsgezinde koers. Terwijl de Martensen, de Dehaene's en de
De Wits filozoferen over een wazige toekomst (cfr « Het
Volk », vorige zaterdag) en over hun messiaanse
taak,
blijven hun o zo progressieve partijen wat ze altijd waren : lobby's van machtsbeluste
lieden, die steeds en
overal het zekere voor het onzekere nemen voor zichzelf,
en die een mondig-geworden
kiezerbkorps
alleen maar
vervelend
vinden.
Jongeren die nuchter genoeg bleven om deze
werkelijkheid te beseffen praten wel anders. Zo bijvoorbeeld
Joos
Somers van St. Katelijne-Waver,
die vroeger m,et heel
veel goede bedoelingen aktief was bij de
CVP-jongeren,
om ten slotte over te stappen naar de Volksunie
waar
hij tenminste vrijer kan ademen. Op een kollokwium
van
« Het Pennoen » (september 1970) vertelde hij o.m. het
volgende :
Waarom ik persoonlijk de VU gekozen heb is omdat
daar de meeste kansen bestaan een progressieve politiek
te voeren. Gedurende vier jaar heb ik in de CVP ondervonden wat het betekent in een traditionele partij te
staan. En nu reeds vier jaar ben ik aktief in de VU. Ik
geloof niet dat men kan komen tot een progressieve politiek, in de bestaande partijen. En ik bewonder de moed
van hen die denken de lange weg af te leggen met de
overtuiging dat ze veel kunnen verwezenlijken.
Nemen we de CVP : de standenorganizaties in die partij hebben me geleerd dat het onmogelijk is een progressieve politiek te voeren. Het is onmogelijk tegen de burokratie van het partijkader op t e roeien. Met de allerbeste bedoeling bezielde jongeren worden de nek gebroken. Men zal tenslotte of de partij verlaten, of opgaan in

de verstarde, konservatieve s t r u k t u u r van een 25 iaar
oude partij.
Die partij is gebonden aan het groot-kapitaal, behoort
tot het establishment. Door haar binding met de waalse
en brusselse partijgenoten beperkt ze de zelfrealizatie
van de vlaamse mensen. Zij moeten voortdurend hun
meningen mengen m e t die van groepen die er buiten
staan.
Ze behoort natuurlijk ook tot het profitariaat. In elke
partij zijn profiteurs, maar in een partij met verantwoordelijkheid in het land, is dat profitariaat groter. Progressieve realizaties zijn daar vrij moeilijk. Jonge mensen
m e t progressieve idieeën worden vaak tot kalmte gebracht door ze bepaalde posten aan te bieden.
Tenslotte steunt die partij, waar ik toe behoorde, niet
op progressieve ideeën, m a a r op het machtsapparaat van
de Kerk. Dat is reeds een nadelig element om progressieve ideeën n a a r voor te brengen in een land waar de
Kerk een zeer konservatieve houding aanneemt.
Nemen we daarentegen de VU. Daar heeft men geen
indeling in standenorganizaties, in kategorieën. Wie meewerkt en aktief is, kan er verantwoordelijkheid krijgen.
Er is geen burokratisch r e m m e n d apparaat : b.v. bij de
studiediensten kan iedereen betrokken worden. Ik heb
zelf ondervonden, dat men een beroep op u doet, m e n
kan zelf projekten uitwerken. Op een belangrijk kongres,
waar de besluitvorming van de partij n a a r voor komt,
vraagt men u sekretaris te spelen van de ideologische
bazis van het kongres. Ik ken verscheidene jonge mensen
die eerst buiten de VU stonden, en op korte tijd, na één
jaar aktiviteit, tot op de hoogste vlakken van de partij
mee beslissingen treffen Wie zich werkelijk inspant om
zijn ideeën naar voor te brengen, kan dat. In andere partijen moet men jaren wachten, betrouwbaar zijn. pas
dan komt men tot het beslissingscentrum. Er is geen gebondenheid in de VU die een progressieve ontwikkeling
in de weg staat, noch met het establishment, noch m e t
het profitariaat. Vier jaar VU-aktiviteit leerden me,
dat men er oprecht zoekt n a a r pragmatische oplossingen
om de leefbaarheid, de demokratie te verwezenlijken.
Indien men dinamisch is, een eigentijdse kijk heeft, dan
bestaat de kans om tot de grootste verantwoordelijkheden
op te klimmen. Daarom kunnen wij in de VU meer aan
bod komen, om bepaalde progressieve ideeën te verwezenlijken, dan in de traditionele groepen.

woon « n e e n » zeggen tot de
franstalige imperialisten.
Maar er is meer : artikel
3-ter zegt wel dat het tweetalig
gebied Brussel-hoofdstad zich
uitstrekt over de 19 gemeenten,
doch er wordt niet bij gezegd
hoe groot het grondgebied v a n
die gemeenten is. Het is bijvoorbeeld voldoende Diegem
bij Schaarbeek te voegen, of
Dilbeek bij Anderlecht terwijl
de n a m e n « S c h a a r b e e k » en
« A n d e r l e c h t » behouden blijven om, bij gewone wet zonder
enige biezondere meerderheid,
tot annexatie te kunnen overgaan. Dit zou niet in tegenspraak zijn met het artikel
3-ter ! Dat dit een spitsvondigheid van ons is ? Luister m a a r :
toen VU-senator Baert
een
amendement indiende om t e
verduidelijkte dat het brusselse
grondgebied zich zou beperken
tot de omvang van de «huidige » 19 gemeenten, werd dit
verworpen door de solidaire
meerderheid.

brusselse expansie
blijft mogelijk
Bovendien
handelt
artikel
3-ter uitsluitend over het « taalgebied »
Brussel - hoofdstad.
Daarnaast worden in de grondwetsherziening ook een agglomeratie « Brussel » en een « gewest Brussel» voorzien. Welnu,
noch voor de agglomeratie,
noch voor het gewest wordt
enige afbakening voorzien. Dat
zou, immers niet passen in de
plannen van de h. Vanden
Boeynants. Zowel eerste-minister Eyskens als minister Tindemans hebben (terwille van de
franstaligen) liitdrukkelijk verklaard dat er geen sprake van
is de agglomeratie of het gewest Brussel te beperken tot de
19 gemeenten. De gevolgen op
taalgebied zullen dan ook niet
uitblijven. Inwoners van Buizingen of Drogenbos zullen, hoe
dan ook, te maken krijgen m e t
tweetalig-bestuurde agglomeratie en het tweetalig-beheerde
gewest Brussel : tweetalige beraadslagende
vergaderingen,
tweetalige beslissingen, tweetalige mededelingen, enzomeer.
De hele brusselse rand zal in
een tweetalige soep komen te
zwemmen, en op de uitwijking
van
frankofone
stedelingen
naar het randgebied komt geen
enkele rem. Als zij dan via de
gemeenteraadsverkiezingen het
voor het zeggen krijgen op de
gemeentehuizen, wijs hen dan
m a a r op de « g r o n d w e t t e l i j k e »
beslissing dat alles eentalig Nederlands moet blijven !
Hugo Schiltz stelde in de Kam e r voor dat agglomeratie- en
federatievorming
enkel
zou
kunnen gebeuren tussen gemeenten van eenzelfde taalg»bier, m a a r ook dat was boter
aan de galg. Voor de Brusselaars worden, ondanks
het
« goede» artikel 3-ter, dus wel
degelijk alle expansiemogelijkheden opengehouden.
En omwille van die dode m u s
zou de Volksunie de Vlaamse
meerderheid hebben moeten
verkopen. De vlaamsgezinde
lezer t r e k k e zelf de konklusie.
Davidsfonds, VVB en vele anderen deden het aL
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In het « Aktiecentrum
voor Europees Federalisme », de beweging
van Walter Kunnen, is men er meer dan ooit van overtuigd
dat
de tekst van de grondwet klaar, kort en eenvoudig moet
zijn,
en geen kluif voor juristen. De grondwetsherziening
van de regering is in een sukkelstraatje
zonder einde terecht gekomen,
precies omdat de voorgestelde
teksten een juridisch kluwen
zijn
geworden waarin geen kat haar jongen nog zou terugvinden.
De
« oplossing » die daarin werd uitgedokterd
voor de
kommunautaire problematiek
bevredigt niemand. « In de schoot van de drie
traditionele partijen komt men niet langer meer tot gestroomlijnde en gesinkronizeerde
besluiten « zegt Kunnen « maar de federalistische partijen vinden mekaar al evenmin op
gemeenschappelijke beginselen
». Hij is van oordeel dat men met « iets
nieuws » voor de dag zal moeten komen loil men tot een voor
ieder aanvaardbare regeling
geraken.

federalisme met zes
Op een perskonferentie te
Brussel bepleitte Walter Kunnen vorige week een « wisseioplossing ». Hij deed dat in gezelschap van zijn eregast P H
Spaak, die door hem bekeerd
w e r d tot « un certain federalisme ».
De stichter van het A E F
herinnerde daarbij aan het federalistisch plan van zijn beweging, dat in België de oprichting voorziet van een bondsstaat met zes « historische »
gewesten : Vlaanderen, Brabant, Limburg, Luik, Henegouw e n en de Ardennen. In feite
een variatie van het tweeledige
federalisme dus. De brusselse
agglomeratie zou in die optiek
een paritair bestuurde federatie
van gemeenten worden met een
soort provinciale soevereiniteit.
De Brusselaars zouden eens en
voor goed een subnationaliteit

moeten kiezen. Dit AEF-plan
wordt wel eens beschouwd als
een weg tussen het tweeledige
en het drieledige federalisme,
maar veel aanhangers heeft het
vooralsnog niet gewonnen.

een werkgroep van wijzen !
De « wisseioplossing » waar
de h. K u n n e n nu mee uitpakt
is eerder bedoeld als een poging
om uit de huidige impasse rond
de grondwetsherziening te geraken. De vorige Kamers hebben het ook biezonder moeilijk
gemaakt, meent hij, omdat zij
niet de hele g r o n d w r t voor herziening vatbaar hebben verklaard. Men m a a k t immers
geen stevige nieuwbouw —
K u n n e n kan het weten — wanneer m e n de fundamenten van
het oude gebouw niet volkomen mag opruimen.
Zijn praktisch voorstel komt
neer op het volgende
de re-

de grondwetsherziening

een wisseioplossing van walter

gering stelt een werkgroep samen
deskundigen en wijzen
sonder duidelijk aanwijsbare
partijbindingen met de opdracht een alternatief uit te
iverken. De leden van deze
werkgroep zouden de verbintenis aangaan bij de eerstvolgende verkiezingen geen elektorale
rol te spelen.
De regering dient een wetsontwerp in om de kieswet te
wijzigen, zodat de Kamer op
nationale lijsten wordt verkozen en de Senaat paritair samengesteld uit door de provincies gekoöpteerde senatoren.
De grondwet wordt voor herziening vatbaar verklaard, en
de partijen laten hun leden en
mandatarissen geheel vrij inzake de grondwetsherziening.

de politici moeten het doen
Tijdens de diskussie nadien
liet Spaak zich nogal sceptisch

uit over dit plan, dat hij nauwelijks realizeerbaar acht. De
mensen voor zo'n werkgroep
zullen volgens hem moeilijk te
vinden zijn. « J'ai peur des
techniciens » zei hij, het zijn
de politici die het moeten doen,
dat is hun werk. Volgens Spaak
moet er eerst en vooral een klare fundamentele politieke optie
worden genomen. Men moet
dus een regering vinden die be-

kunnen

reid is de hele grondwet t e
herzien. Zij moet een volledig
plan voorstellen, het ruime bekendheid geven en dit dan
voorleggen aan het kiezerskorps. Hijzelf vindt dat « w e
rezoluut naar een echt federalisme moeten ».
Walter K u n n e n gaf toe d a l
een belangrijke taak aan de r e gering toekomt, m a a r vond
toch dat zij nuttig gebruik k a u
maken van de adviezen v a n
niet-geëngageerde en ambitieloze deskundigen.
De hele vraag blijft alleen
maar: hoe krijgt m e n een meerderheid zover dat zij een duidelijke, liefst federalistische, optie neemt. Het volstaat i m m e r s
niet te verklaren dat de « u n i taire staat heeft afgedaan » terwijl men in de praktijk het erop aanlegt het leven van die
unitaire staat te verlengen door
nem hier en daar w a t op te kalfateren.

wie is er niet en wie wel progressief ?
(jeeveedee) Het nieuwe parlementaire jaar in Nederland is nog m a a r
nauwelijks begonnen of ook de schermutselingen rond het grote politieke
onderwerp van de laatste jaren : de vernieuwing van het partijstelsel, zijn
hervat. Hetgeen — tot spijt allicht der Kamerleden die toch zo hun best doen
— erop neerkomt dat de belangstelling van de bevolking nauwelijks uitgaat
naar wat zich op het Binnenhof in Den Haag afspeelt, m a a r dat m e n zich liever wendt naar het schouwspel van het laveren der verschillende partijen
die bij die vernieuwing betrokken (zouden k u n n e n ) zijn. Het feit dat we stilaan op weg zijn n a a r de K a m e r v e r k i e zingen van april 1971 geeft aan dat partijpolitieke spel nog een speciaal pikant tintje.

rooms-rode breuk
Het zal de lezer van dit blad bekend zijn dat Nederland sinds r u i m
drie jaar geregeerd wordt door een
kabinet van liberalen (De Volkspartij voor Vrijheid en Demokratie) en
kristelijken, welke laatsten gerekruteerd zijn uit de ene grote katolieke
partij (de K V P ) en de grootste twee
protestantse partijen. De oppozitie
bestaat uit de socialisten, veelal gesteund door D'66, de nieuwkomer bij
de vorige verkiezingen. Nog een tiental (!) kleinere partijen vullen de
scala van het parlement aan.
Tot 1966 zaten de socialisten mee
in de regering, maar m de befaamde
« Nacht van Schmelzer », genoemd
naar de katolieke fraktieleider, k w a m
een breuk tussen «Rooms» en «Rood»
tot stand, die sindsdien niet meer
werd overbrugd. Deze breuk nu is
het geval, waar het in de huidige
faze van het partijvernieuwingsspel
allemaal om gaat. Want niet alleen
veroorzaakte Schmelzer vier jaar geleden een kabinetskrizis, maar e.i-ge
tijd later nam het socialistische partijkongres óók nog een rezolutie aan
waarin vastgelegd stond dat onder
geen enkele voorwaarde nog met de
K V P zou samengewerkt worden. En
het is déze rezolutie die nu weer in
het middelpunt van de belangstelling
staat.

rood : eeuwige oppozitie ?
Immers, er gaan hier en daar in
de socialistische partij (Partij van de
Arbeid) stemmen op c de rezolutie
in te trekken. Als wij de breuk met
de katolieken handhaven, zo redeneren sommige socialisten, zijn wij gedoemd voor eeuwig in de oppozitie

antwoord: ja zijn. Op de eerste plagits
heeft Schmelzer, de grote boeman
voor de socialisten, aangekondigd dat
hij na de verkiezingen niet langer
als fraktieleider zal optreden. Vervolgens heeft de K V P een geheel
nieuw program laten opstellen, waarvan ze zelf zegt dat het zeer vooruitstrevend is. En op de derde plaats
w e r d zopas minister Veringa (Onderwijs), tegenover wie de socialisten
niet onsimpatiek staan, als landelijk
lijsttrekker voor de komende stembusstrijd aangewezen.

veeleisende socialisten

te zitten en wij willen wel weer eens
regeringspartij worden. Dit geluid is
nog wel niet sterk, m a a r niettemin
moet de PvdA die de laatste jaren
toch zo geteisterd v crd, eerst door
de aktiviteiten van Nieuw Links, later door de afscheiding van een behoudende groep, er rekening mee
houden. Bovendien v.erd destijds
door het partij kongres (vooral onder
druk van Nieuw Links) de K V P weliswaar afgewezen, m a a r in de gew r a a k t e rezolutie stond wél : « de
huidige K V P ». En daarmee hield de
PvdA toch een slag om de arm. W a n t
als die K V P nu eens zou veranderen,
dan zou ze misschien best een aantrekkelijke p a r t n e r voor de socialisten kunnen worden.
De vraag is nu of de K V P inderdaad veranderd is. En dan moet het

Zijn deze dingen echter voldoende
voor de P v d A om te besluiten de
beruchte rezolutie los te laten ? Tot
nu toe zeker niet. Het heengaan v a n
Schmelzer wordt in de PvdA n a t u u r lijk pozitief beoordeeld en Veringa
is, zoals gezegd, een figuur w a a r t e genover de socialisten niet afwijzend
staan. Met het p r o g r a m m a ligt het
evenwel een beetje anders. De K V P
kan dat wel vooruitstrevend noemen
(is er één woord dat zo misbruikt
wordt in deze tijd als het woord
« vooruitstrevend » oftewel « progressief » ?) m a a r de P v d A is daar
niét zo van overtuigd. Want w a r e n
het niet de liberalen die als eersten
lieten weten dat het nieuwe K V P program best ook men hén zou kunnen worden uitgevoerd ? En als de
liberalen achter een bepaald program
staan, hoe kunnen de socialisten dan
hetzelfde doen ? In de nederlandse
verhoudingen is dat eenvoudig uitgesloten. Maar bovendien zeggen de rode leiders : de K V P kan dan nog
zo'n mooi nieuw program hebben gemaakt, ze blijft dan toch m a a r samen
met de liberalen in één regering zitten. En zolang de katolieken dat volhouden, kan er geen sprake zijn van
overbrugging van de kloof.
Dat klinkt misschien wel logisch,
m a a r door te eisen dat de K V P nü
reeds breekt met liberalen, vragen
de socialisten feitelijk om een onmiddellijke kabinetskrizis. En dat is
iets wat ze óók weer niet willen, omdat ze vast en zeker niet op een verkiezingszege mogen rekenen. Een vicieuze cirkel dus waarin het partij-

politieke debat in Nederland zich
beweegt en zoals het publiek er in
diverse radio- en tv-uitzendingen en
in dagelijkse krantenartikelen m e e
wordt gekonfronteerd. Wie heeft er
gelijk : de K V P of de PvdA ?_Wie
is er niet en wie wél progressief ?
Enzoverder, enzovoort.

van mierio bemiddelaar ?
De laatste ontwikkeling is n u dat
D'66 heeft aangeboden om tussen de
t w e e te bemiddelen. Niet door de besturen bij elkaar t e roepen of een
gezamenlijk kongres of iets dergelijks. Maar... door gesprekken aan
de bazis, tussen de gewone leden dus.
Dat kinkt wel behulpzaam van D'66
(dat er natuurlijk zelf ook zijde bij
hoopt t e k u n n e n spinnen), m a a r Je
k u n t n u al zeggen dat Het plan tot
mislukken is gedoemd. Want gesprekken tussen de gewone leden, zonder
dat de partijleiding eraan t e pas
komt, blijven totaal vrijblijvend, raken de k e r n van de zaak niet en kunnen zeker niet in de korte tijd tot de
verkiezingen
rezultaat
opleveren.
Van Mierio, voorman v a n D'66 heeft
al gezegd dat, w a n n e e r het bemiddelingsplan niets oplevert, « ze allemaal k u n n e n barsten », m a a r mei
zo'n k r e e t schiet je natuurlijk niets
op. Het geeft wél aan hoe het er met
de partijvernieuwing en m e t het kont a k t tussen de partijen in Nederland
mee gesteld is na vier jaren van praten en schelden, v a n afsplitsingen
en half geslaagde bundelingen. ^
feite is er niets gebeurd dan dat (te
kristelijke partijen n a u w e r m e t elk a a r zijn gaan samenwerken en dat
« links », voor zover h e t die naam
mag dragen, even verdeeld is gebleven als voorheen.
Dat is het beeld van dit moment,
waarin de vergaderingen maar doorgaan, waarin m e n elkaar blijft verketteren en waarin eigenlijk alleen
maar het vooruitzicht bestaat dat alles gaat blijven zoals het was. Alleen
weet niemand hoe onder druk van de
komende verkiezingen zich wellicht
dingen gaan voordoen die voor onverwachte wendingen kunnen zorgen. Het is eigenlijk wel te hopen.
En in elk geval zullen we de vlaamse
lezer regelmatig op de hoogte houden.
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GiJ ZiJT (LAAG)GEVALLEN, MARNIX
De uitgeverij Desclée-De Brouwer heeft een reeks « Ontmoetingen » waarin schrijvers rond hun 65ste jaar een zelfportret geven. Dat van Marnix Gijsen heette « Zelfportret,
gevleid natuurlijk ». De man, die na zijn grote koerswending
van tussen de twee oorlogen, zelden en dan nog meesmuilend
over de vlaamse beweging sprak, « staat terug in het geweer »
zoals hij in een vraaggesprek met « Volksgazet » zei. Daarin
koestert hij zich weer eens behaaglijk in het zonnetje van « ikÖe-non-konformist ». Dat « in het geweer » klinkt erg martiaal.
Bijna de stijl van zijn Herman van de Reeck-verzen : « Gij
zijt gevallen, maar ons allen hebt gij bevrijd ...in één dag, in
één uur werd uw naam het fanaal voor een nieuwe tijd »
Ï1920). Vlaanderens bevrijdingsstrijd duurde blijkbaar in die
tijd te lang. En dus koos Marnix veiliger paden, die van het
« wordt rijk »-flamingantisme. Hij bezong zelfs niet meer de
lotgevallen van de neergeschoten krukkeman Borms. Dat liet
hij over aan de échte vrijzinnige en échte non-konformist, die
.Willem Elsschot was.

«I DE NAZI'S VAN DE VOLKSUNIE »
Want in die tijd zat gevolmachtigd minister Jan-Albert Joris
hooggestemde beschouwingen te geven vanuit Amerika. Hij
vond het toen allemaal zo kleintjes, die vlaamse beweging
en zo, bekeken van op de new-yorkse wolkenkrabbers. Later
kwam hij terug, de « carrière » welgelukt, de verdiensten in
evenredigheid. Zodat hij nu (citaat Volksgazet) « in de chique
buurt van de Meessquare op de rand van Eisene » woont. Daar
ergert hij zich nu omdat zijn « Vlaams » als een soort negertaai
beschouwd wordt in het elite-Eisene. Daarom doet hij mee aan
de verkiezingen van de vlaamse BSP en niet met de « nazi's
van de Volksunie » (zie persspiegel). Hij, de scherpzinnige
analist, die zelfs het mes zette in de scherven van zijn eigen
ziel, spuwt mee met de frankofonen op een half miljoen Vlamingen (verkiezingen 1968). Op de van der Eisten en Jorissen,
de van Haegendorens en de Coppietersen die, elk op hun tertein bouwden aan die vlaamse beweging en haar voleinding,
waar hij op neerkeek vanop zijn amerikaanse wolkenkrabbers.

UITSPRAAK VAN EEN ARRIVIST
De voleinding in het zelfbestuur door federalisme, zoals
August Vermeylen het in zijn oprechte tijd zegde. Marnix
hangt nog in de « frustratie-Vlammg »-periode vast van « ze
hebben Frans tegen mij gesproken». De zelfbestuurkonsekwentie ziet hij nog niet (niet meer ?), mag hij niet xien, want dat
past niet in het BSP-kraam. En de schljn-revolutionnair, die
burger Gijsen is, spuwt nu eenmaal niet in de ruif waaruit
hij altijd gevreten heeft. Want op politiek vlak is hij tenslotte
altijd geweest, wat Joachim van Babyion zijn schijnbaar kuise
Suzanna toeslingert : dat « haar netheid niets dan schijn is ».
Hij is, naar het woord van Gresshof « verworden, tot een van
die deftige verdorden, eertijds verfoeid op 't Velpenplein ».
Of moeten wij ter intentie van Marnix liever citeren uit het
tegen hem geschreven « dasboek van pen arrivist » van Floris
Coutele. eens zijn vriend, maar totaal ontgoocheld door Gijsens
platte arrivisme.
/

De BSP noemt zich de sociale
partij bij uitstek. Maar te Brussel moet zij het hebben van welgedane heren die zich nooit om
de kleine man bekommerden zoals de hooghartige Marnix Gijsen
te Eisene.

Diezelfde socialisten noemen de
Volksunie smalend een « taaipartij ». Maai; vooraan op de V U lijsten staan mannen als Gerard
Siegers (Genk) die tussen de arbeiders weten te staan, ook in de
moeilijkste momenten.

de «moord» te laken

slechts
een
droom

Slapen is vaak niets anders dan vluchten voor de
harde, en daarom ondraagbare,
werkelijkheid.
En
meestal is er in elk slapen
ook iets van die vlucht aanwezig. Dromen is dan weer
een soort vluchten uit de
slaap. Een vluchten naar
een ander» «werkelijkheid»,
de «werkelijkheid» van ons
verlangen of van onze angst.
Dat is zo maar een per-

soonlijke mening, en wat
de heel geleerde psichologen
en dergelijke daarover zouden kunnen zeggen, zal
toch wel te ingewikkeld
zijn voor doodgewone mensen. Bovendien gaat het
hier over een andere dan de
toch zo grondig bestudeerde
nachteli.jke
dromen, het
gaat zelfs niet over de ook
al bestudeerde dagdromen,
maar over een dromen met
nuchtere geest en met een
wakker hart, met zo weinig
mogelijk angst en met zoveel mogelijk sereen en
onthecht afwachten.
Die droom bestaat uit een
aantal
onverwachte
en
soms zelfs ongewenste bezoekers, die al sinds enige
tijd vlug even komen aanlopen : zo maar invallen die
echter blijkbaar het wachtwoord doorgeven zodat er
een samenhang tussen hen
bestaat, hoeveel tijd hen
ook scheidt. Dat « wa'-htwoord » is : hoe zou in deze
tijd de échte revolutionair,
de échte non-konformist, de
échte vernieuwer, de verwachte nieuwe mens er uit
zien ?
De droom is niet voltooid,
er bestaat ook al geen verslag over de bezoekers die
elkaar het wachtwoord hebben doorgegeven, er is alleen enige herinnering. En
daarom ook is deze droom
vaag, en onaf, onduideli.jk
en eigenaardig.
Als elke échte profeet zou
« hij » afgoden omver werpen — en er geen zelf opbouwen. Om met een voorbeeld te beginnen : hij zou
het niét
vanzelfsprekend
vinden dat reusachtige sommen
worden
uitgegeven

voor kleurentelevizieuitzendingen, om daarna de produktie van kleurentelevizietoestellen mogelijk te
maken. Daarna moeten er
dan weer meer uitzendstations komen, en zo verder.
Maar dit is slechts een voorbeeld, de zaak waar het om
gaat is deze : « hij » zou
zich verzetten tegen de
« duivelse » kringloop van
het kunnen maken van iets,
naar het maken en naar de
massaproduktie en de massakonsumptie en naar nog
grotere produktie, en zo
verder.
« Hij » zou zich écht verzetten tegen de konsumptie,
en niet al genietend '. « Hij »
zou alleen maar werken om
te kunnen leven, en niet leven om te werken. « Hij »
zou als redelijk mens wel
vooruitziend zijn en zorgen
voor morgen, maar tegeliik
de onzekerheid van elk leven aanvaarden en niet ontvluchten.
« Hij » zou deze geheel op
produktie en aktiviteit, op
macht en geld, op angst en
begeren gebouwde maatschappij innerlijk overwonnen hebben, zozeer dat ook
anderen dit in hem zouden
« zien ». Zozeer dat hij voor
de angst en voor het begeren, voor het geld en voor
de macht, voor de aktiviteit
en voor de produktie een
« gevaar » zou worden.
« Hij » zou de grote revo
lutionair zijn van deze tild
Betwistbaar ? Mi.sschien
wel — het is trouwens
slechts een droom IVIaar in
elk geval zou « hij » als politieke vluchteling, als «hij»
dat ooit worden zou, nergens aziel krijgen !

Er klopt iets niet met het onderzoek naar de omstandigheden
waarin de FDF'-plakker Georgin te Laken om het leven kwam,
dat is duidelijk. Drie weken na het gebeuren weet nog niemand
waardoor de man gestorven is. Nadat dagenlang de hele pers, de
socialistische en de fransdolle vooraan, huilend tegen de Volksunie was tekeer gegaan werd het plots bevreemdend stil.
De eerste dagen werd cinisch beweerd dat het om « hatelijke
moord ging, vooraf gepland en koudweg uitgevoerd ». Een schandalige beschuldiging, want ondertussen is zonneklaar gebleken
dat er bij een toevallige ontmoeting tussen twee plakploegen
enkele slagen werden gewisseld, dat geruime tijd daarna een
man die bij het treffen betrokken was overleden is, dat verscheidene lijkschouwingen uitgevoerd door universiteitsprofessoren
vooralsnog niet toelieten de doodsoorzaak vast te stellen.
En vandaag, donderdag, schrijft « Gazet van Antwerpen » op
haar voorpagina : « Het vermoeden wint veld dat de man is overleden aan een hartkrizis ».
Dit vermoeden is dan vooral gebazeerd op het feit dat de h.
Georgin sinds geruime tijd leed aan een hartziekte. Hij wist het,
en had daarom reeds op vroege leeftijd een testament gemaakt.
In die omstandigheden valt het te begrijpen dat de emoties van
een dergelijke nachtelijke ontmoeting hem fataal konden worden.
Maar het blijft nog altijd bij vermoedens, en dat is het vreemde in deze geschiedenis. Waarom werden de bevindingen van de
lijkschouwers nog altijd niet gepubliceerd ? Wil men daarmee
wellicht wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen, om er
dan een berichtje van vijf regels in de binnenbladzijden aan te
besteden ? Wil men wellicht nog eerst even, de week voor de verkiezingsdag bijvoorbeeld, de komedie van een wedersamenstelling opvoeren in de Houba de Strooperlaan ?
Het tragisch voorval te Laken zal de geschiedenis ingaan als
een schoolvoorbeeld van lijkenexploitatie met politieke bedoelingen. Het FDF, dat uitgebreide gehelmde knok- en plakploegen
elke nacht de brusselse straten opstuurt, verwacht ruime stemmenwinst van de welkome « moord ». Maar ook al de zogenaamde
« gematigden » uit de traditionele partijen, van een brutaal-demagogische Van den Boeynants, over een venijnige Vandenkerkhove
tot en met een bulderende van Eynde. Zij hopen, naar aanleiding
van dit feit, de Volksunie en de federalistische gedachte een dodelijke slag toe te brengen. Zij zullen zich misrekenen.
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aartselaar nr 3
Desimpelaere Gilbert, (34), dr in de
rechten; Belis Marcel, (27), leraar; De
Ranter René, (30), bediende; Werkers
ÏCarel, (23), elektricien ; van den Neucker Guido, (25), technikus ; De Kinder
Blanche, (49), huishoudster; Lemmens
Frans, (25), hovenier; Hosiers Petronella (Nellie), (21), studente; Meersman
Magdalena, (21), bediende; Delvou Hendrik, (38), metaalbewerker; De Wolf
Carine, (30), huishoudster; Vleugels
Franciscus, (34), brandweerman; Gerard
!Jan Nestor, (73). kunstfotograaf.

brasschaat nr 3
De Buysscher Leo, geneesheer; Decleir
Hendrik, bediende; Verbruggen Frank,
gezondheidsbeambte; Vroemans Jos.,
bediende; van Eyck Paul, techn. ingenieur; van Looveren Stan, tech. bediende; Duparcq Christiane, zonder; van
Thillo Roger, bediende; Thibaut Hugo,
geneesheer; Roose Bernard, bediende;
Meeus Hugo, elektrotechnikus; Corten
Willy, scheepshersteller;
Verijke-De
Schepper Monica, zonder; Vercauteren
Roland, paswerker; Jolie Frans, gepens.
klerk; Stessels Leo, techn. leraar; Lambrechts Roger, helioretoucheur; Theuns
Lode, paswerker; van Assche Ivo, monteerder cv.; Mevr. Wim Maes-Vermeir
Suzanne, zonder; Cootjans Simon, meubelmaker.

antwerpen nr 4

broechem nr 3
Schiltz Hugo, (1927) advokaat; Bergers
Gerard, (1929), kleermaker; Viaene De Cuyper Jules, (48), gemeenteraadsAnita, (1949), studente; De Lie Gustaaf, lid, fruitkweker; Vervliet Frans, (30),
1(1935), joernalist ; De Bouvre Raymond, verzekeringsmakelaar; Voorspoels Jan,
'(1938), bediende; Lens Werner, (1929). (22), bediende; Verwerft Albert, (44),
advokaat; De Laet Frans, (1936), spoor- werkman; Penne Eugeen, (42), echtg. R.
wegbediende; Stappaerts Walter, (1932), Verbruggen, bediende; Op de Beeck
bedrijfsleider; Coveliers Hugo, (1947), Rosa, (26), Echtg. van Eester Roger,
Student; De Ryck Gerda, (1948), stu- naaister; Gijsels Ludovic, (38), landdente; Hennissen Luc, (1929), fotogra- bouwer; van der Linden Herman, (26),
veur; Lambrechts Lodewijk, (1918), magazijnier; Dom Guido, (26), techniwer'kman; van de Leest Julia, (1900), kus; Duys Willem, (47), bediende; Smolzonder beroep; van Richstal Jozef, ders Gilbert, (30), lasser, buizenfitter;
"(1947), werktuigkundige; Willemen Jo- Geeraerts Alfons, (52), landbouwer;
zef, (1945), el. mekanieker; Goossens Jansens Hugo, (26), doctorandus mediFranciscus, (1901), gepens. handelaar; kus.
De Boel Luc, (1926), geneesheer;
Dierckx Antonius, (1939), landbouw,
burcht
techn.; Pyl Stefanie (1907), zonder beroep; Gilis Mark, (1946), bediende; van
de Ven Frans, (1917), aannemer; De Walter Verhulst, (38). bediende, geTroeyer Koenraad, (1946), student; van meenteraadslid; Octaaf Meyntjens, (47),
Maldergem Albert, (1916), bestuurder; schilder, provincieraadslid; Willy VerBressinck Alice, (1921), zonder beroep; hulst, (24), boekhouder; Leona Smet,
Snoeken Frans, (1923), scheepschilder; echtgenote Jurgen Denie, (27), bedienSchepmans Albertus, (1897), gepens. de; Jos Bettens, (35), bediende; Frans
bakker; Chapel Albert, (1925), bedien- Schervernels, (69), gepensioneerd werkde; Teugels Charles, (1911), arbeider; leider; Alice Stroobants, echtgenote JuKeunen Jean, (1933), bediende; De lien Geirnaert, (44), verkoopster; RayBliek Eduard, (1944), arbeider; van der mond Fret, (39), bediende; Wilfried
Donck Johannes, (1907), autovoerder; Bijl, (40), garnierder; Omer van Acker,
Segaert Martha, (1927), zonder beroep; (43), bediende; Jozef Vercruyssen, (22),
van Peel Maria, (1926), zonder beroep; mekanicien; Rik Brissinck, (43), arbeiGebruers Adriaan. (1928), radiotechn.; Mer; Edward Blockx, (49), akkountant.
Van Wallendael August, (1907), havenarbeider; Bogaert Marguerita, (1918),
zonder beroep; Bours Henricus, (1906), deurne nr 3
gepens. mijnwerker; Parquin Franciscus, (1902), handelaar; Wartel Gustave, De Ridder Carlo, (45), uittredend ge'(1908), handelaar; Anseeuw
Julia, meenteraadslid; Doevenspeck Paul, (38),
zonder beroep; Meeuwesen Pieter, provinciaal raadslid; De Jonghe-Meur(1916), distilleerder; van der Vloedt Lo- rens Lea, (43), De Graef Frans, (44),
dewijk, (1929), inspekteur; Roosens Ro- uittredend gemeenteraadslid; Hereygers
bert, (1912), geneesheer; Ballet Hendrik, Gustaaf, (31); Mortelmans Paul, (23);
(1901), geneesheer; Wagemans Herman, afgevaardigde der jongeren; Martens
,(1918), advokaat.
Michel, (31); Peeters André, (27), Coolsaet Karel, (43); Hilven-Clement Gisèle,
(33), Waterschoot Roger, (31), Peeters
Elza, (45); Vincke Mare, (28); Stryckers
berchem nr 4
Juul, (43); Uytdewilgen Mare, (29); Behaegel Alfons, (78); De Clerck Rik, (48);
H, Goemans; J, De Roover; J. Brent- Paulissen Pierre, (43); Dedrie Urbain,
jens; J. Creten; P. van Dooren; van der (23); Taekels Hendrik, (49); van Hulle
Linden T., echtg. R. van Beeck; J. Ferir; Marcel, (48); Marien Maria, (37); BuisM. van den Elsken; P. Baetens; E. Brou- seret Xavier, (29); Vincke Marie, (58^;
wers; A. Filliers; Spiessens, echtg. Van- Liekens Tony, (25); Leys Benony, (77);
arwegen; Mevr. van Ingelgom; U. Kars- Mertens Augusta, (39); Huyghe Ludgarman; E. Bogaerts; L. Dos; K. Aurous- dis, (42); van den Abeele Jozef, (49);
seau; F. Cnops; R. Collyn; P. Vanhove; Soete Hubert, (44); Masure Roger, (31);
G. Hollants; C. Loontiens; W. van De Ryck Bert, (55), uittredend gemeenReeth; M. Geukens; W. De Groot; Ber- teraadslid; Meukens Jozef, (43).
voets, echtg. F. Bouche; J. Laureyssens.
edegem nr 4
borgerhout nr 3
Dillen Petrus, uittredend schepen, handelaar; Verbeelen Albert, uittredend
gemeent., kantoorbediende; Dirks Frans,
uittredend gemeent., kantoorbediende;
Eykens Karel, kantoorbediende; Andries Hugo, advokaat; Stappaerts Dirk,
leraar; Vermeulen Luc, elektricien; van
de Wal Lambert, kantoorbediende;
Storme Gerard, zonder (gepens.); Baekelmans Rik, monteerder; Mevr. Maria
Vogels, weduwe van Geert, zonder;
Mevr. Remy Rita, echtgenote Daans,
zonder; Willems Jozef (Piet), zaakvoerder; Haes Omer, onderwijzer (gepens.);
van der Spurt Petrus, scheepshandelaar; Domus Jan, handelsvertegenw.;
Wuyts Philip, zonder (gepens.); Brees
Renaat, - kantoorbediende; De Roovere
Angela, echtgenote Vervloet, soc. gezinsverzorgster; Tesely Kamiel, fabrieksarbeider; juffrouw Broeckx Elodie, kantoorbediende; Jacobs Albert.,
geneesheer; Raeymaeckers Joseph, tandarts; Juffrouw Lilian Rombaut, kantoorbediende; Beeckman Erik, kantoorbediende; De Coninck Theo, kantoorbediende; Volckerick Maurits, bankbediende; Redig Ludo, paswerker; Mevr.
Maria van den Driessche (weduwe
Raets), zonder (lid C.O.O.).

Ludo van Huffelen, (43), invoerder, uittredend raadslid; Hilde De Wit-Jacobs,
(37), huismoeder; Renaat Dekeyser,
(39), hoofd verpleger, uittredend K.O,0.lid; Vera Smedts, (22), lerares; Emiel
Claessens, (33), bedrijf sorganizator ;
Paul Wijns, (44), bediende; Albertine
Laenen-Saenen, (44), bediende; Jan
Muys, (41), beambte; Robert Suy, (28),
verkoper; Frieda Lombaert, (21), verpleegster; Wim De Gueldre, (42), technisch bediende; Frans van den Avont,
(35), arbeider; Karel Schouten, (32),
scheikundig laborant; Elza Geukens-Appels, (41), huismoeder; Leo Witters,
(46), arbeider; Roland Myin. (35). bediende; Jef De Boel, (56), technisch bediende, uittredend raadslid.

/

Koenraad Bertho, (38), technisch bediende; Robrecht Hermans, (26), vertegenwoordiger; Rogier Meyer, (33), boekhandelaar; Albert Segers, (59), gepensioneerd politieofficier; Joanna Vertruyen, 61), zonder beroep; Lode van Mol,
(24), bediende; Marcel Vervoort, (47),
boekhouder; Clement van Caimere, (38),
handelaar; Jozef Volant, (44), adjunktverifikateur der doeane; Lode van Vlimmeren, (70), gepensioneerd leraar.
hoboken nr 3
Crick Fonne, (30), onderwijzer; Pichal
Chretien, (68), koperslager; De Ranter
Clem, (38), elektricien; van den NieuClem, (38), elektricien; van den Nieuwenhof Jos, (49), meestergast; Bracke
Alfons, (28), bouwk. tekenaar; van den
Berghe Monica, (26), steno-daktilo; Stegen Jan, (28), techn. direkteur; van
Dorst Henri,
(52),
schrijnwerker;
Geuens Willy, (23), bediende; Dewilde
Jan, (36), lasser; Cami Jan, (49), bediende; Damster Maria, (31), huishoudster; Mersy Leo, (26), bediende; De
Schrijver Emiel, (5()), trambediende;
van Overloop-Aerts Rosa. (46), huishoudster; De Wachter Frank, (41),
scheepshersteller;
Heirman
Willem,
(58), naziener; Defosse Ivo, (26), boekhouder; Dries Godfried, (33), handelsvertegenw.; Gielis Bertha, (44), huishoudster; Poelmans Guido, (22), bediende; van Camp Lode, (33), techn. kondukt.; van Rompaey Herman, (46), paswerker.
hove nr 4
Vansteenkiste; Lernout; Mevr. Aerden;
Goris; Steel; Bosmans; van de Velde;
Verheyden; Vander Goten; Matthys; Piret; Mevr. Goemans; Bratants.
kapellen nr 4

,,

Clercq Godfried (44), direktiesekretar
ris ; Claessens Wim (45), bureeloverste;
Bollen Monique (23), studente ; Decoene Carlo (29), handelaar ; Poels Jan
(27), sekretaris ; Palmaerts Robert (45),
autobusvoerder ; van Grambergen-Dewil Margaretha (45), naaister ; van der
Meirsch Henri (45), metaalbewerker ;
De Mayer Karel (46), bediende ; van
Brabant Georges (39), technisch kondukteur ; Todts Paul (25), mekanicien ;
Vandenlindenloof-van Hees Anna (34),
huisvrouw ; Wijnen Gaston (42), technisch ingenieur ; Devos Wilfried (27),
student ; van der Gucht Walter (23),
preparateur ; De Wachter Robert (28),
bediende ; van der Hallen Oskar (67)^
letterkundige ; Reymen Henri (42), bediende.

nïel
De Koek Georges (56), notarisklerk J
Callaerts Alfons (42), werktuigkundige ; De Graef Jos (40), boekhouder i
Denis Walter (25), bediende ; De Decker Marcel (56), autovoerder ; Boeynaems Irma (35) ; De Ridder Jos (22),
automekanicien ; Orye Maria (60) 5
Michiels Guido (28), handelsvertegenwoordiger ; van de Vjrver Willy (25),
fabrieksarbeider ; Janssens Florent (46)]
koperslager ; Selderslaghs Leo (24),
meubelmaker ; Deheusch Luc (41),
technisch bediende ; De Meulemeester
Frans (43), notarisklerk ; Theunissen
Godfried (57), technisch tekenaar.
rumst nr 4
Lambrechts Jan (32), handelsvertegenwoordiger ; Wellekens Paul (26), technisch bediende ; Mw Wauters Inge (26),
steenbewerkster ; Heeman Leon (24),
boekhouder ; Bruynseels Leonard (23),
laborant ; De Wit Walter (24), vertegenwoordiger ; De Herdt Frans (33),
steenbewerker ; van den Bergh Leopold
(24), technisch tekenaar ; Heeman
Frans (25), handlanger ; De Boey Leonard (24), technisch bediende ; Headrickx Magda (30), kleuterleidster
Frans Rosette (23), fabriekarbeidster ;
Wouters Frans (30), fabriekarbeider.

<

Gerard Schonkeren, (41), technich bediende, provincieraadslid; Karel De Decker, (34), elektrotechnikus; Guido van
G«enhoven, (36), bouwk. teken.; Mevr.
Alice Avermaete-De Saegher, (45), huishoudster; André Gijsen, (40), ?^lfstandige; Daniel Erikson, (48), autovoerder;'^
Mevr. Maria Rouseau-Oliestelder, (46),
onderwijzeres; Johan De Smet, (42), lic.
financiële en handelswetensch.; Jan
Wouters, (34), schrijnwerker; Marcel
Peremans, (41), bureelhoofd; Lucien Zegels, (45); Mevr. Viviane v/d Boschev/d Broeke, (30), bediende; Lucien
DHondt (29), elektricien; Marcel Opdebeeck, (30), Isediende; Felix Dietvorst,
(31), boekhouder.

lint nr 3
De Vocht Guido, (31), radio & tv technieker; Tersago Robrecht, (21), student;
Mejuf. van Beirendonck Cecilia, (45),
verpleegster; Claessens Jules, (70), gepensioneerde; Mevr. Aerts-Vrolix Magdalena, (37), zonder beroep; Crauwels
Rik, (47), hoofdtreinwachter; De Roeck
Frans, (33), planning-ingenieur; Bellens
Herman, (29), technisch tekenaar; Mevr.
Claessens Lutgard, (33), zonder beroep;
Leysen Frans, (44), fotokopist; Vermeulen Edmond, (50), metaalbewerker;
Biets Raphael, (70), gepensioneerde;
Wildiers Juul, (40), tuinbouwer.
merksem nr 5

wilrijk nr 1

Kalingart Lieven, expert-boekhouder; De Beul André (1938), ambtenaar ; van
Dewachter Toon, staatsbediende; Droog- der Gucht Paul (1931), bedrijfsleider ;
mans Luc, kondukteur; Poels Jan, auto- Jacobs Piet (1926), ambtenaar ; Kennes
geleider; Rammeloo André, kaderbe- Marcella (1932), echtg. A. van der Lindiende; Schoen Machteld, Wwe R. De- den, sekretaresse ; Verhoeven Tom
vriendt; Simon Jozef, autogeleider; Pie- (1931), vertegenwoordiger ; Decoene
ters Marleen, bediende; van de Vondel Walter (1940), bediende ; Jorens Michel
Jeanine, huisvrouw; Hazes Chris, be- (1930), postbode ; Segers Maria (1935),
diende; Laurys Staf, zaakvoerder; Brat echtg. G. Damen, huishoudster ; Jacobs
Alfons, bediende; Vinken Jan, tolbeamb- . Hugo (1936), technisch bediende ; Verte; Janssen Jan, elektricien R.T.T.; helst Hugo (1936), bediende ; Cautreels
Eyckmans Theo, fotograaf; De Wilde Juul (1924), werkman ; Eulaers Frans
Monique, herbergierster; Raes Rik, ha- (1919), boekhouder ; Schevernels Maria
venarbeider; Kuylen Jan, tolbeambte; (1936), echtg. W. van Coppenolle, huisGeuvels Piet, arbeider; Leys Melania, houdster : van Steen Frans (1921), bloehuisvrouw; Janssens Juul, gepensioneer- mist ; Roosens Roel (1946), student :
de; Vinks Rosa, huisvrouw; Bastiaens Simons Clementine (1912), echtg. N.
Jozef, gepensioneerde; van Nijnatten Boers, huishoudster ; Moris Leo (1936),
Nieke, huisvrouw; Michielsen Leo, ge- technieker ; Baats Roger (1934), grootekeren
pensioneerde.
handelaar ; Oeyen Prosper (1922), verkoper ; Bellens Leo (1928), werkman ;
Alfons Bollen, (47). accountant; Antoon
Pelgrims Jan (1896), gepensioneerde ;
De Groof, (48), rijksambtenaar; Maurits
De Witte Marie-Thérèse (1928), echtg.
van Tongerloo, (34), instrumentmaker;
K. van Themsche, huishoudster ; van
Elvira Platteau, (48), verkoopster; Paul
mortsel nr 5
Daele André (1923), bediende ; Thyssen
Bortels, (37), geneesheer-oogarts; Ingrid
(1943), bediende ; Verlinden JoBaltazar, (27), sociaal-assistente; Jozef
De Ceuster-De Decker Lieve (46), maat- Gerard
zef (1930), bediende; Claes Jenny (1942)'
Smets, (43), stadsbediende; Veerle schappelijk assistente ; Vandewalle Jan echtg.
Neels, sekretaresse ; UytterThyssens, (30), maatschappelijk assis- (44), technisch ingenieur ; Debackere haeghe W.
(1910), autovoerder.
tente; Peter Rongé, (35), afgevaardigde; Jos (55), technisch tekenaar ; De
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Icalmthout nr 3

zwijndrecht

Verhaert Louis (63), boekhouder, gemeenteraadslid-provincieraadslid ; Bosmans Jef (41), bediende ; Schouteden
Alfons (46), vertegenwoordiger ; Blanchaert Monique (43), (echtg. van Geenhoven), huisvrouw ; Kalhófer Frank
(26), dr in de rechten . Henderickx Jos
•(42). elektricien : Schiltz Koen (41).
boekhouder . Gommeren Marie-Louise
'(echtg Buyens), vroedvrouw (37) ; De
Sadelaer Pieter (59), meubelmaker ;
Boden Julius (44). spoorwegarbeider ;
Hertling Jaak (61). gepensioneerde ;
Baltazar André (55). bediende van den
Broeck Herman (36). tekenaar ; Gepts
Walter (31). kondukteur ; Bohez August
](73), gepens landbouwer.

Pelemans Willy, geneesheer ; Severins
Piet, bediende ; van Hauteghem Maurits, hovenier ; Daneels Prosper, bediende ; Me,i. Meyntjens Maria, sekretaresse ; Jgh. Formesyn Walter, kelner ; van Schoor Herman, technisch ler a a r ; van Duyse Guido, drukker; Mevr.
Steven Liliane, huisvrouw ; Verhelst
Julien, metaalbewerker ; van Mieghem
Frans, elektrieker ; van Bogaert Albert, geneesheer ; Vlieghe Roger, apoteker.

boechout nr 3
kartel vu-kristelijke volksbelangen

's gravenwezel nr 1
Willeme Renaat (46) ; Lenie Raphael
(40) ; De Scheemaecker Jozef (34) . van
Goethem-van
den Durpel
Ludovica
(42) . Ducheyne Peter (21) . De Preter
Herman (26) ; De Brouwer-Ruts Maria
(57) ; Kokelenberg Paul (42) . CurversP e t e r s Antoni (40) ; van P u t Jan (28) ;
Verselder Leo (41) ; Pelgrims Willy
;(40) : van Eisen Eddie (24).
schoten nr 3

Nelis Paul (60), geneesheer ; Borremans
J a n (53), handelaar ; Entbrouck Fred
(21), student (VU) ; van Sint jan Staf
(70), gepensioneerde
; Vingerhoets
Frans (51), landbouwer ; Lemmens Jozef (38), zaakvoerder (VU) ; Breugelmans-Cornelissen Octavie (47), sekretaresse (VU) ; van Soom Hendrik (50),
handelaar ; Diericks Corneel (74), gepensioneerde : Andries Emiel (63),
landbouwer : Bellens Jos. (22), arbeider
(VU), ; Corens Lodewijk (36), fabriekwerker (VU) ; van P r a e t Flor (48), leraar (VU).

John Jordaens, (46), handelaar; Manu
Stockbroeckx, (41), accountant; Isa Domus, (25). medische sekretaresse , Juliaan Schelf out, (53), spoorwegbediende; Catharina Naessens-Fockaert. (39),
huisvrouw; Herwig Vereyken (27), fotograaf; Hilda Dox-Verschaeren
(32),
huisvrouw; Bob Thys (26). autovoerder;
Johannes Verberck (61). begrafenisondernemer: Richard De Bruyne (47), bediende VI. Ziekenkas; Ludovicus Verswyvelt (60). mekanieker; Cecilia van
Marcke-van Hydonck (31), huisvrouw ;
Carolus Breeus (26), bediende; Theo Melotte (45) handelaar ; Mevr. Wwe Ida
Slosse-Ver Berne (39), huisvrouw; Jos
Brusselmans (69). zonder beroep; Aug
Billen (68) fietsenmaker; Pol Venken
(37). bediende: Leon Smeets (56). elektro-technieker; Simonne van der Westerlaken (40). huisvrouw; Jos De Borger
(50). bediende

gent nr 4
Wouters Leo, volksvertegenwoordiger ; Deroo Guido, burg. ingenieur :
Vandaele Erik, advokaat ; De Baerdemaecker Stan, zaakvoerder ; De Schrijver Ward, bediende ; Pauwels Jerome,
regent ; Mev. Verschuren-Dierickx Mia,
tandarts ; Mev. Vancauteren-De Smet
Daniella, bediende ; van Caeneghem
Pol, leraar ; Versyck Kris, leraar ; Lippens Leon, handelaar ; Mev. LemensDe P a u w Julia, bediende ; De Zitter
Stefaan, gepensioneerde ; Schouls Guy,
handelaar ; Raes Roeland, doktor in
rechten ; Van Steenbrugghe Oscar, vertegenwoordiger ; Mej. Goetheyn Denise,
verpleegster ; Mev. Tassche-Stadeus Elvira ; Van B r a n t e e h e m Guido, opsteller ; De Vogeleer Fik, tandtechnieker ;
Lenders Johan, tandtechnieker: De Neef
Jan, lic. scheikunde ; van Belleghem
Wim, bediende ; D'Hondt Jan, bediende;
Lefevre Lucien, kelner ; van Overbeke
Lionel, instalateur ; De Rop Maxirits,
bediende ; van der Poorten Marcel,
handelaar ; De Bruycker Bernard, bediende ; van D a m m e Bertrand, clarkman ; Schiettecatte Albert, NMBS ;
Follman Robert, autovoerder ; Joris
Frans, autovoerder ; Piret Jules, navigator ; Mev. Drubbel-Goossens Hermina B., huishoudster ; Mev. Mercelotvan Oost Jeanine, Decoene Willy, drukker ; Sleurs J a n bediende ; Elaut Leo,
geneesheer ; Dekeyser Joris, gepensioneerde ; Baert Frans, advokaat.

gentbrugge nr 2
Verpaele Aimé, burgerlijk kondukteur ;
De Moor Jan, middenstandsleider ; Depestele Roger, onderwijzer ; Vanden
Abeele Johan, student ; Jacobs-Boderez
Hélène ; Vercauteren Raoul, technikus ;
Robert Libert, weefmeestergast ; van
Wettere-van Driessche Denise. verpleegster ; Niemegeers Lucien, onderbureauchef NMBS ; Vandersteene Erik, student : Schobben Paul, arbeider ; van der
Meys Remi, arbeider ; Waelüut E r m e linde ; Matton Victor, arbeider ; Vanderhaeghen Roger, fotograaf ; BuysseCallant Paula, zelfstandige ; De Baene
Johan, gepensioneerde ; De Bruycker
Denise, zelfstandige ; van Ooteghem Oswald, bouwtechnicus, provincieraadslid.

w o m m e l g e m nr 3
H. Vandeweghe. bediende (39); J. Verduyckt, bediende (38); E. Herbosch,
autovoerder (41); W. Dirckx, handelaar
(27); J Dauwen, werktuigkundige (25);
A. De Schutter, bediende (56); C. Geel.
bediende (31); Mevr. J. van der Haegen, echtg Ch. Defernelmont (44);
Mevr A, van Looveren, echtg. J. Lambrechts (43); A. Steurs. arbeider (50);
M. Vandermoeren. spoorwegbediende
(50). E van Parijs, mekanieker (49); H.
Bellefroid. bediende (44).

Edgard, architekt ; De Pauw-Claeys Antoinetta, huishoudster ; De Zutter Daniël, stukadoor ; Gillis-Verheeke Godelieve, huishoudster ; De Maeyer Jan,
handelsvertegenwoordiger ; Reychler
Achiel, bedrijfsleider-scheikundige ; Dubois Eddy, handelaar ; Mortier Mireille,
huishoudster ; Cauwels Robert, onderwijzer ; Van Hecke Carl, student ; Vandegenachte Edgard, professor-hoogleraar.

kontich
volksbelangen

ledeberg nr 2

Steurs Jozef (46), fotograveerder ; Dupont Raphael (52), geneesheer ; van den
Hauwe Edmond (32), bediende ; Verbaet Ludo (36), geneesheer ; Embrechts
Paul (38), mekanieker ; van Elzen Augustinus (55), kunstshilder ; Mej. van
Laere Aleydis (23), regentes ; Onzia
Hugo (31), technikus ; Lowagie Karel
(35), postman ; Mevr. Vanherreweghe,
geb Storms Lisette (36), soc. assistent e : J.qeken Hubert (42), bediende ;
Torfs Edward (42). schilder : J a n s e n
Hendrik (50). magazijnier ; Yperman
Hendrik (35), magazijnbediende ; Tolleneer F r a n s (71). handelaar.

Mevr. De Caster-Buyl, Jacqueline (37) ;
Merckx Werner (26), bedrijfsleider ;
van Lancker Gaston (43), bediende ;
Lemaire H a r r y (27), komputer-programm e u r ; Mevr. Verbeeren-van den Meersschaut Gilberte (49), verpleegster ; Vanfraechem Mare (24), student RUG ;
Robbe Georges (27), vertegenwoordiger
NMBS ; De Meyer Ferdinandus (73),
gepensioneerde ; De Block Walter (32),
schilder ; Tack Yvonne (52), Bchoonm a a k s t e r ; Berckmans Erik (22), autogeleider ; van Autryve Marcel (73), gepensioneerde ; Delanghe Hugo (38),
tandtechnieker ; Lippens Roswita (28),
boekhoudster ; Jacops Heinz (59), ingenieur.

Westmalle

merelbeke nr 4

volksbelangen

van Rijn Karel (38), advokaat ; van Gijsegem Georges (40), handelaar ; De Corte Paul (35), arbeider ; Haudenhuyse Rita (27), bediende ; van Poucke Eddy
(24), sociaal assistent ; Gyselinck Robert (51), bloemist ; De Pestel Roger
(54), handelsvertegenwoordiger ; De
Riek Agnes (42), huishoudster ; De Paepe Hendrik (39), nijveraar ; Impe Christiane (25), sekretaresse ; Bracke Alois
(38), fotograaf ; Martens Paul (36),
journalist ; De Belie Paul (33), apoteker ; De Vreese Agnes (34), huishoudster ; Verbauwen Erik (28). d r u k k e r ;
van den Broecke Alfons (63), metaalbew e r k e r ; De Longie Urban (77). gepensioneerde onderwijzer.

Wilmssen J., werkleider ; Coninckx R.,
landbouwkundige ; De Cock J., letterzetter , Philipsen Lutgarde, bediende ;
Quirijnen C . betonbekister ; van Aert
P.. betonbewerker : Vandenbril G., burgerlijk ingenieur ; Dams F., handelaar ;
Caluwé W., boekhandelaar ; Francken
A . varkensfokker • Foerts F . d r u k k e r ;
Wuyts Francine. metaalbewerkster :
Verheyen H.. bediende.

ARR. GENT - EEKLO
deinze nr 4

melle nr 2

Maes Herman, Astene (44), licenciaat
germaanse filologie : Rijckbosch Robrecht
(Petegem). (37) ; Onderbeke
Maurice (Deinze), (44), zaakvoerder ;
Dl it Denis. (Zeveren), (22), bediende.

Julien De S u t t e r (45), O/bureauchef
NMBS ; Mevr. De Vis-De Maertelaere
(50), zonder beroep ; Gratiën Leurquain
(24), tekenaar ; Juliaan Vervaet (46)
groothandelaar ; Daniël Beernaerts (35),
treinbestuurder NMBS : Karel Bayens
(51), nijveraar-exportsMteur EEG : Mevr.
Janssens-Langerock (31), zonder beroep ; Julien Bracke (38), elektricien
zelfstandige) ; Wilhelmus
Hentzen
27), boekhouder ; Hubert van de P u t t e
(33), technikus ; Juffr. Diane van Acker
(46), tekenaarster ; Raphael van Caneghem (36), autogeleider ; Clément Trefois (76), ere-architekt.

eekio nr 4
Steenbeke-De Croock Rita, maatschappen j ' . e assistente ; De Latter Eric, handelaar ; Van Hecke Eric, bediende ; De
Bruyckere Robert, bediende ; Mortier
Cyriel (Briek), plafonneerder ; Soberon
Hubert, o/postontvanger ; De Decker

Oostakker
De Vuyst J a n '(31), handelaar ; Bracke
Roland (33), architekt ; De Meester
Marcel (28), elektr. techn. ; Mevr. SeyClaeys Louisa (48), huishoudster ; De
Scheirder-Desmet Mia (24), huishoudster ; De Vriendt Raymond (51), h a n d e laar ; Vermersch-De Leye Yolande (33),
huishoudster ; v a n den Berghe A n d r é
'(33), studiemeester ; Schelstraete J o h a n
(22), technikus ; Swartelé Achiol (39),
arbeider NMBS ; De Landsheer Daniël
(42), handelsreiziger ; Claeys Livinus
(57), katoenbewerker ; van H e e P a u l
(38), beheerder.

vs'ondelgem nr 2
De Spriet Lucien, vertegenwoordiger ;
Meuleman
Hendrik,
mekanograaf ;
Mevr. van Doninck, huishoudster ; v a n
Cauwenberghe ; F l a m e n t Albert, invalied mijnwerker ; De Volder Jozef, handelsreiziger ; De Cock Renaat, bureeloverste ; Boelens Maurice, arbeider ;
Thomas Remi, toezichter ; Mevr. Croux,
huishoudster ; De Muynck Carlos, vertegenwoordiger ; De Bock Guido, handelsreiziger ; van Verdeghem Roeland,
beheerder.

zelzate
Colpaert Valeer '(25), burgelijk ingenieur ; De Mits Dirk (23), student ; Audenaert Gustaaf (31), m e u b e l m a k e r ;
De Sweemer Erich (25), arbeider ; Colpaert Roger (34), technikus; Plasschaert
J e a n n i n e (22), bediende ; Kalle E r i k
(32), handelaar-bediende ; De Groeve
J a a k (29), technisch bediende ; De W e weire Ferdinand (27). bediende R T T ;
De Ghesquiere Marcel X44), verzekeraar;
v a n de Calseyde Denise (37), fakturiste ;
De Meyer A n d r é (22), bediende ; van d e
Velde Serafien (53), bedrijfsleider ;
Wijckhuyse Marcel (54), arbeider ; De
Grieze Joris (48), bediende.

lijstnummers
ARR. LEUVEN
— Volksunie-lijsten :
1 : Tervuren
2 : Aarschot
3 : Heverlee, Kortenberg, Leuven, Molenstede
4 : Kessel-Lo
— Door de VU gesteunde lijsten :
1 : Bertem, Rotselaar
3 : Herent, Landen, Winksele.
— Gesteunde kandidaten op gemengde lijsten :
Erps-Kwerps, lijst 4' Clauw
Noël en De Blauwe Alex ;
Hoeleden, lijst 3, Lenaerts Roger en Degent Roger :
Hever, lijst 3, mevr. De Leebeeck-Baudet ;
Vossem, lijst 1, Trappeniers
Frans ;
Tesselt, lijst 3, van Aelst André en van Aert Louis ;
Kortenaken, lijst 1, Noël Mineur ;
Halle-Booienhoven,
lijst
3,
Geukens Romain en Roggen
Willy.

rechtzetting
De VU-kandidatenlijst van W e i t e r e n
(«Wij» van 26 sept.) ziet er in feite zo
uit :
L a m m e n s J a a k (42), rekenplichtige ;
van de Velde Daniël (33), houthandelvertegenwoordiger ; Mevr. J. LachaertPannekoek P a l m y r e (43) ; van R e n t e r ghem R e n a a t (33), herbergier ; Oosterlinck Hugo (33), sociaal assistent; Mevr.
M. van Rijsselberge-Claus Georgette
(37) ; De Coen Willy (35), vertegenwoordiger ; De Bruycker Daniël (32),
technisch ingenieur ; Mevr. T. JanssensSchamp Godelieve (30), bediende ; Vergaert Dirk (24), student ; Moens M a r k
(24), bediende ; Mevr. De Bruyker-Gorre Cecille (36) ; De Coen Robert (21),
tipograaf ; Meganck Mark (24), bekister ; De S m e t Marcel (51), yerzekeringsinspekteur ; Crapoen Emiel (51),
gérant ; Pote Leonard (71). handelsreiziger ; De Meyer Amedee (76) . Wout e r s J a a k (74), dokter in de veeartsenijkunde.

In het arr. Mechelen is er ook een
Volksunielijst (nr. 2) te Bevel Dit zijn
de kandidaten :
Keersmaekers Denis (45) bediende ;
Dom René (36), diamantbewerker; Bats
Frans (45), fabriekwerker
van Menxcel Jozef (44), diamantbewerker
Mevr.
van de Reydt-Vercammen J e a n n e (50),
huishoudster ; van Assche Jozef (25),
landbouwer.
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zwijnaarde nr 3
Vermeersch-Rasschaat Gerda (49), huisvrouw ; Hendrickx Pierre (34), scheikundige ; van Poucke Dirk (31), bedrijfsleider ; Deknock Guido (38), leraar ; Moreel Christian (27), technikus ;
Couvent Etienne (28), kontroleur ;
Guenter Hans (21), elektricien • Denis
Helena, echtgenote van Poucke (28),
huisvrouw ; Buijsschaert Raymond (48),
wever; van Hautte Maurice (64), gepensioneerde.
zomergem nr 2
Vertriest Roland ; van de Weghe Alex ;
Lambert Albert ; Braet Valere ; De
Meyer Willy ; Mortier Jose ; Galeus
Denis.

De Volksunie steunt verder nog lijsten te Aalter (Volksbelangen), De Pinte
(Vrije Samenwerking), Destelbergen
(D70), Deurle (Gemeentebelangen), Ertvelde (Katolieke Vlaamse Gemeentebelangen). Heusden (Vlaamse Volksbelangen). Mariakerke (Volksbelangen), Nevele (lijst Wannijn), St Amandsberg
(Volksbelangen), St Denijs-Westrem
(Open Kontakt). Waarschoot (Vlaamse
Gemeentebelangen), Zulte (Nieuw Zulte) Oosteeklo (Katolieke Vlaamse Gemeentebelangen), Kaprijke (Katolieke
Vlaamse Gemeentebelangen), Gijzenzele (lijst Moreels), Ronsele (Katolieke
Vlaamse Gemeentebelangen).

Herpe Julia, (38), huishoudster; Coessens Gabriel, (51), rekenplichtige; De
Vleeschauwer Free, (37), technisch ingenieur; Lapaige Gaston, (58), zelfstandige; van Leemputten Richard, 54), geneesheer.
ARR. ROESELARE - TIELT
roeselare nr 4
AUewaert Patrick, (25), bediende, bestuurslid Landelijke Bediendencentrale;
Walleghem Pierre, (27), prospektor;
Kindt Annie, echtg. Pottie, (38), huismoeder; Vandecandelaere Ronny, (25),
sociaal assistent; Vangheluwe Viktor,
(37), bediende; David Marcel, (43), postbediende; Dermaut Etienne, (27), chef
persmedia; Hollevoet Chris, (25), verpleegster; Vantomme Erik, (25), leraar;
Desimpelaere Werner, (28), architekt;
Vandendriessche Geert, (25), advokaat;
van Leuven Dirk, (24), student; van
Onacker Gerard, (40), werktuigkundige;
Soete Oda, (31), zonder beroep; Laf ere
Roger, (50), arbeider portier; Denolf Alfons, (31), binnenhuisarchitekt; Deleye
Karlos, (34), zaakvoerder-handelaar; Lefevere Paul, (26), handelaar; Pype
Dries, (50), auto-testpiloot en groothandelaar; Vermeersch Lutgart, echtg. van
Moerkerke, (40), huismoeder; Houvenaghel Roger, (40), handelaar; Vandenbunder Hubert, (43), meester-kleermaker; Huyghe Gerard, (66), handelaar
garnierder: Slosse Roger, (56), herberguitbater; Demeester Gerard, (41), arbeider; Lievens Jos., (63), vervoeraannemer; Babyion Mik, (35), doctor in rechten, Kamerlid.
ARR. lEPER

ieper
Carpentier Jan, architekt, (46); Grillet
Pol, rijksbeambte, (37); Lerooy Pieter,
tecim. ingenieur-landbouw, (42); Meire
Erik, bediende, (25); Vandenbilcke Roger, metaalbewerker, (31); Dambruyne
Jeanne, echtg. Braem Jo, huish., (42) ;
Desodt Frans, bediende, (29); Buyse
Omer, werktoeziener (63), uittredend
raadslid; Dewaele Gilbert, technikus,
(27); Six Magda, echtg. Debel Ivan,
stikster, (24); Claerebout Johny, bediende, (26); Deroo Roger, arbeider, (46);
Braem Georges, handelsvertegenwoordiger, (46); Messelis Bertha, huishoud-ster, echtg. Kimpe Karel, (49); Arfeuille Albert, magazijnier, (55); Werrebrouck Gilbert, bediende, (47); Lambert
Leon, arbeider, (56); Mevrouw Sohier
Agnes, huishoudster, echtg. Devos Jerome, (57); Vermeersch Octaaf, land-.bouwer, prov. raadslid, (62).

ARR. OUDENAARDE
oudenaarde
van den Heede Frans, (27), lic. ekon.
wetenschappen; Mevr. Libbrecht-Casier,
(37), huishoudster; De Vos Amaat, (39),
handelaar; D'haeyer Piet, (29), burgerlijk ingenieur; Vandenabeele Paul, (45),
drukker; Verleyen Gaston, (26), RTTbediende; De Mulder Louis, (23), student ekon. wetenschappen; Huysman
Hubert, (60), wever; De Bock Paul, (30),
bediende; Mevr. van den BroeckeMaton, (39), huishoudster; Dhont Paul,
(32), bediende; Hoerée Luk, (23), bediende; Wittebroodt Raoul, (54), architekt; Vandendaele Hector, (69), gepensioneerde; Smet Ernest (33), bedrijfsleider; van de Casteele Willy, (30), modelist; Crombez Renaat, (32), bediende;
Lambrecht Edgard. (47), handelsvertegenwoordiger; De Meyer Hugo, (30),
technisch ingenieur; Eechaudt Gies,
(41), ambtenaar; Janin Jackie, (26),
technisch ingenieur; D'haeyer Pieter,
(57), nijveraar; Ascoop Paul, (61), geneesheer.
munkzwalm « verniewing » nr 1
Debackere Michel, (40), hoogleraar;
Reynaert Hubert, (37), handelsvertegenwoordiger; Flamang Lucien, (39),
bediende; Hoste Antoine, (27), lic. handelswetenschappen ; Detemmerman Ge^
rard, (53), landbouwer; Polfliet Roger,
(45), tekstielarbeider; Thienpont Mark,
(23), bediende; Ghyselinck Valeer, (61),
postontvanger; Baekelandt André, (33),
kunstschilder; Marijns-Steffelaar Marijke, (31), huishoudster; De Groote-van

houdster ; Reymen Rudolf, bediende ;
Bax Petrus, technisch kondukteur ;
Goossens Victor, metaalbewerker; Erens
Johan, arbeider ; Moors Georges, lasser;
Vanhoof Jean, marmerbewerker ; Linsen Henri, slager ; Bleyen Georges, bediende ; Mevr. Verpoorten-Hanegreefs,
bediende ; Mangelschots Frans, technisch ingenieur ; Vanduffel Gerardus,
handelaar.

popermge
Soenen Frans, (33), verzekeraar-raadgever; Sohier Hendrik, (46), verifikateur
der douane; De Grendel Dirk, (21), student; Carpentier Frans, (39), kinesiterapeut; Laheye Hedwig, (26), zonder beroep; Vandermarliere Frangois, (29),
handelaar; Ryckbosch Albrecht, (37);
handelaar; Vermeersch Maurice, (64),
landbouwer; Lava Jacques, (31), breukmeester-bandagist; Vaneeckhoute Willy,
(34), spoorwegbediende; Debaene Omer,
(65), handarbeider; Verfaillie Gerard,
(57), landbouwer; Willems André, (46),
maaldersgast; Cappelaere André, (74),
zonder beroep; Verbiese Henri, (55),
hophandelaar, lic. handels-, financiële
en konsulaire wetenschappen.
wervik
Vandamme Herve, (32), technisch bediende; Depoortere Theo, (28), licentiaat; Vanderstraeten Rita, (27), textielarbeidster; Depoortere Roger, (35), weger; Lecompte André, (28), prospekteur;
Balcaen Monique, (27), onderwijzeres;
Debrabandere Urbain, (43), mijnwerker;
Vandaele Louis, (31), meester-schilder;
Claeys Jozef, (27), postbediende; Vanderstraeten Jozef, (35), monteerder; Demeersseman Estella, (44), schoonmaakster; Vanhoutte Roland, (34), autogeleider; Vanraes Robert, (65), gepensioneerde; Vereecke Suzanne, (70) huishoudster; Coudyzer Maurits,''(50), boekbinder.

ARR. TONGEREN
lommei

MAASEIK

Poets Frans, gepensioneerde ; van Summeren Jan, tekenaar ; Mevrouw DerooNeven, dr. rechten ; Vanduffel Antoine,
student; Wellens Augustinus, bediende ;
Mevrouw Cuypers-Borrenbergs, huis-

maaseik
Pieters Leon, vertegenwoordiger (47) ;
Verbeek Christiane, sekretaresse (26) ;
Monnens Theodoor, fiskaal raadgever
(38) ; Theelen Emiel, werkman (60) ;
Mevr. Craeghs-Damen Eliza, z. beroep
(28) ; Cuppens Leo, regent (33) ; Dederen Jozef, nijveraar (29) ; Bergers Jacques, leraar (37) ; Comelissen Jozef, geneesheer (38) ; Peeters Christiaan, bediende (33) ; Beelen Jean, geneesheer
(40) ; Poukens Jozef, pasteibakker (41);
Boonen Martin, studiemeestër (30).
maasmechelen
Geraerts Jan, hoenderkweker, 1926. Opgrimbie ; Mevr. Kelleners-Cruts Lucienne, z.b., 1943, Eisden ; Vanherf Nicolas,
leraar, 1930, Eisden ; Witters Clement,
student, 1949, Mechelen aan de Maas ;
Narinx Jacky, bediende, 1948, Mechelen
aan de Maas ; Gorissen Maria, dr. rechten, 1946, Mechelen aan de Maas ; Ruelens René, arbeider, 1927, Eisden; Deckx
Christiaan, mijnwerker-werkleider, 1912,
Eisden ; Bemelmans Albert, werkman,
1944, Mechelen aan de Maas ; Janssen
Jean, mekanicien, 1934, Mechelen aan de
Maas ; Warson Theodoor, handelaar,
1945, Opgrimbie ; Debois Jozef, metaalbewerker, 1944, Mechelen aan de Maas ;
Awouters Johannes, metselaar, 1923,
Dilsen ; Tulleners Jaak, winkelbediende, 1942, Opgrimbie ; Vanderhallen Marleen, handelaar, 1948, Mechelen aan de
Maas ; Verhelle Antoine, bouwvakarbeider, 1948, Mechelen aan de Maas ; Wampers Jean, mijnwerker, 1940, Eisden ;
Mertens Robert, technicien, 1948, Eisden ; Housen Jean, keramieker, 1941,
Eisden ; Knapen Jan, schrijnwerker,
1932, Eisden ; Janssen Pierre, werkman,
1929, Mechelen aan de Maas.

bilzen :
vlaamse volksbelangen

arbeider, Werm (1933) ; Somers Marie,
zonder beroep, Hoeselt (1914) ; Tielen
Hubert, hoofdopziener verzekeringen
Hoeselt (1930) ; Lenaerts Florent, binnenhuisarchitekt, Hoeselt (1939) ; Verjans Willy, landbouwer, Rommershoven
(1936) ; Jans Jozef, fabriekswerker,
Hoeselt (1931) ; Mouchaers Louis, fabriekswerker, Hoeselt (1916) ; Jans Cornelisi, invalide, Werm (1917) • Verjans
Jean, metser, Rommershoven (1931) ;
Jacobs Nicolas, autovoerder, Hoeselt
(1908) ; Ducien Jean, bediende. Hoeselt
(1926) ; Thoelen Louis, zonder beroep
(1905) ; Hardy Joris, senator, Althoeselt
:(1913).

meeuwen
Wellens Emiel, schrijnwerker, Meei>
wen (1937) ; Vaesen Ludovicus, mijnwerker. Meeuwen (1930) ; Geysels Alfons, arbeider. Meeuwen (1925). Schoofs
Jozef, mecanicien. Meeuwen (1943) ;
Martens Mathias, monteerder. Meeuwen
.(1936) ;
millen
Peters Albert, landbouwer i:i928y J
Smeets Lucien, bediende (1924) ; Jadoul
Baptiste, schrijnwerker (1935) Vos Gerard, mecanicien (1949) ; Geukens Louis,
landbouwer (1904) ; Coenegrachts Engel (1912) ; Oben Lambert, kampemoeliekweker (1938) ; Devue Engene, leraar
(1939); Coenegrachts Jean, leraar (1925);
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Rubens Joseph, handelaar, 1918 ; Marten Ghislaine, studente, 1949 ; Benaerts
Antoine, boekhouder, 1941 ; Wirix Laurent, kleermaker, handelaar, 1923 ; Vanheusden Pieter, landbouwer, 1931 ; Dubois Johan, student, 1948 ; Latl^ouwers
Yvonne, huishoudster, 1930 ; Ramaekers'
Jaak, student, 1946 ; Vryers Louis, textielhandelaar helper, 1939
Ponsart
Emiel, elektricien, 1941 ; Kerkhofs Jan,
fabriekswerker. 1946 ; Duchateau Jean,
student, 1948 ; Raskin Paul, advokaat,
1943.

bree ;
vlaamse volksbelangen
Nolens Paul, verzekeringsmakelaar'(28);
Hermans Willy, leraar (33) ; Custers
Adriaan, werkman, (46) ; Mej. Hilkens
José, serieleidster (37) ; Meeuwis André, vertegenwoordiger (29) ; Rusten
Jos, bediende (23) ; Drijkoningen Jozef,
aannemer (35) ; Schepers Louis, grensarbeider (34) ; Moonen Jozef, scheepswerker (34) ; Mevr. Dupont-Neven Lisette (29) ; Mej. Custers Lisa, bediende
(37) ; Raemaekers Jan, gep. (59) ;
Thaens Nicolas, arbeider (26) ; Mej.
Lemkens Lisette, bediende (23) : Gabriels Henri, leraar (29).
Wij steimen nog andere vlaamse lijsten
te :

riemst
Nelissen Luc, bediende (1928) ; Coenegrachts Wilhelmus, handlanger (1921) ;
Duchateau Frieda, zonder beroep (193Ö);
Steegen
Lambert,
metaalbewerker
(1933) ; Jacobs Gilbert, bediende (1938);
Konings Gaby, lerares (1931) ; Vos Pieter, bediende (1937) ;

sint huibrechts-lille
Vandervelden Jan, boekhouder (1936)' j
Stalmans Luc, notarisklerk (1926) , Lipkens Hubert (uittr.), landbouwer (1929);
Vandervelden Henri, architekt (1941) ;
Vandervelden Hubertina, huishoudster
(1935) ; Vanherk Jan, aannemer betonwerken (1924) : Simons Lambert, landbouwer (1928) ; Evens Henri opsteller
(1925) ; Spooren Lambert, aannemer
bouwwerken (1925)
Vandael Leon,
schrijnwerker (1944) ; Noten Jozef, gepensioneerd mijnwerker X1921).
val-meer
Monard-Hermans Hugo, landbouwer
(1917) ; Hertiegers Felicien, bediende
(1921) ; Kerkhofs Mathieu, landbouwer
(1931) ; Palmans Henri, gepensioneerde
(1903) ; Monard Hugo, landbouwer
(1941) ; Willems Henri, bakker (1933) ;
Mertens Gustaaf metselaar (1939» Hamers Jozef, autovoerder (1933) ; Rey-»
naerts Louis, spoorwegarbeider (1937).

eigenbilzen :
Meisters Leopold, mijnwerker (1913) ,
Collas Raphael, bediende (1917) ; Even
Josephina, huishoudster (1902) ; Jans
Guido, landbouwer (1936) ; Appermans
Jan, tekstielarbeider (1939) ; Bollen Jozef, handelaar (1922) ; Steegen Thomas,
opsteller (1931) ; Jorissen Willy, student (1949) ; Raskin Evrard, advokaat
(1935) ;

Gemengde lijsten met ook Vü-kandidaten werden voorgedragen te ;
Dilsen (lijst Heylen), Gellik (lijst
Schijns), Gruitrode (lijst Klaps), Hechtel (lijst Winters) Herderen (lijst Swinnen). Houthalen (lijst Leijnen) Lanaken (lijst Schwsllens) Mopertingen
(lijst Meesters) Munsterbilzen (lijst
Daniels), Overpelt (lijst Olijslagers) en
Peer (lijst Van Mierlo).

hoeselt

In de Voerstreek komen Limburgs gezinde lijsten op te :
's Gravenvoeren, Moelingen, Sint Martens-Voeren, Sint Pieters-Voeren en
Teuven.

Duchateau Laurentius, geneesheer, Hoeselt (1908) ; Raskin Hubert, landbouwer,
Rommershoven (1921) ; Keileners Jaak,
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de wereld
HET VRAAGSTUK VAN DE ONTWIKKELINGSHULP IS EEN ZEER
INGEWIKKELD VRAAGSTUK. HET
IS DUS BEGRIJPELIJK DAT DE PUBLIEKE OPINIE IN DE DONORLANDEN ER NIET ALTIJD EVEN KLAAR
INZIET. ER IS OOK EEN BEPAALD
WANTROUWEN VAN HET PUBLIEK
VOORAL WANNEER ER VOOR ONTWIKKELINGSHULP OF DAARMEE
AANVERWANTE INITIATIEVEN INGEZAMELD WORDT. DOOR HET
FEIT DAT DE OFFICIËLE ONTWIKKELINGSHULP IN GEBREKE BLIJFT
(ZO NAAR OMVANG ALS NAAR
STRUKTUUR EN VOORAL VOLGENS
OPVATTING) WORDEN REGELMATIG KOLLEKTEN OP TOUW GEZET

•"""i»ii

WAARVAN MEN NIET WEET OF DE
OPBRENGST WEL VOLLEDIG TERECHT KOMT WAAR ZE ZOU MOETEN TERECHT KOMEN DIT GELDT
OOK FINANCIËLE INSPANNINGEN
VOOR ANDERE « LIEFDADIGHEIDSDOELEINDEN», ZODAT DIT PUBLIEKE WANTROUWEN STELLIG OP
EEN
SOM
VAN
ERVARINGEN
STEUNT.
VANDAAR DE OPKOMST VAN DE
ZOGENAAMDE BIJZONDERE PROJEKTEN, ONDER ANDERE IN HET
KADER VAN DE S O S.-HONGERAKTIE, MAAR OOK IN HET KADER
VAN DE EIGENLIJKE ONTWIKKELINGSHULP.

ontwikkelingssamenwerking
i

Bepaalde groeperingen van verenigingen stippelen een welomschreven ontwikkelingsprogamma uit voor een welbepaald ontwikkelingsgebied of gemeente. Er worden ook kursussen ingericht
over de ontwikkelingshulp in het algemeen of over bepaalde projekten. Er
worden aan de te helpen gemeenschap
vragen gestuurd, hoe ze een dergelijk
projekt zelf zien, vermits ze toch de
eerste betrokkenen zijn. die dan toch
beter hun eigen noden kennen en suggesties kunnen doen, hoe het best en
het doelmatigst daaraan te verhelpen.
Dat is privaat initiatief dat zich door
zijn totale onbaatzuchtigheid onderscheidt van de partikuliere investeringspolitiek vanuit de donorlanden, zoals
We die in een vorige bijdrage nader
hebben belicht. Het bereikte doel is
uiteraard veel bescheidener van opzet
en omvang doch het gegeven voorbeeld
is een treffende en sprekende illustratie
hoe de ontwikkelingshulp officieel zou
kunnen opgevat en uitgewerkt worden.
Maar deze officiële ontwikkelingshulp
is verzand in administratie — zoals een
pas verschenen nota van het Dosfelinstituut onderstreept wat ons land be,
treft, nog afgezien van de diskriminatie
ten opzichte van de Vlamingen, die
nochtans ter zake van het meeste initiatief blijk geven — en is veel te veel
ondergeschikt gemaakt aan een winstgevende handel en dito investerigspolitiek. Men kan deze vaststelling doortrekken tot alle landen. Hoe oppperylakkig het in ons land is gesteld met
de zgn
ontwikkelingssamenwerking
onthult bovenvermelde Dosfel-nota. We
wisten al lang dat de belgische ontwikkelingshulp bijna unilateraal op
Kongo is gericht ter beveiliging van de
grote partikuliere belangen, die er tijdens de koloniale periode gevestigd
werden. Om de Vlamingen ook iets te
gunnen wordt een gedeelte van het
«programma» voorbehouden aan Indonezie, waar het Nederlands wordt gesproken of begrepen als restant van de
koloniale tijd. Reeds herhaaldelijk
werd gepleit voor een multilaterale ontwikkehngshulp vanuit België, zonder
veel rezultaat, de netto ontwikkelingshulp blijft voor het grootste gedeelte
gericht op Kongo onder druk van het
grootkapitaal
Dat het anders kan blijkt uit de bescheiden ontwikkelingsprojekten die
sommige verenigingen op stapel zetten
en die gericht zijn op plaatsen in Azië
en Latijns-Amerika. Deze konkrete,
zeer nauwkeurig omschreven projekten

Het onder sterke druk van vooral
Egypte, Soedan, Saoedi-Arabie en
Tunesië tot stand gekomen akkoord
te Kairo tussen Hoessein en Yasser
Arafat behelst in hoofdzaak het volgende : stopzetting der vijandelijkheden, terugtrekking van zowel Jordaanse als Palestijnse troepen uit
Amman ; overdracht aan de Jordaanse overheid (intussen werd de militaire regerinsr opgevolgd door een
gemengd burgerlijk-militaire regering) door de Palestijnse kommandos
van het bestuur over de door hen ge-

kontroleerde noord-jordaanse gebieden aan de Jordaanse overheid ; toezicht op de uitvoering van dit akkoord met recht op eventueel ingrijpen door een inter-arabisch gezag
(ruim 100 waarnemers zijn reeds in
Jordanië aangekomen), wat zowel in
Palestijnse als in Jordaanse kringen
als een begin van voogdij wordt beschouwd.
• Israël zal zich verzetten tegen de
eventuele toepassing van de klauzule
van het akkoord van Kairo die de legering van Palestijnse kommandos
in de grensgebieden met Israel voorziet. Intussen volgt Jeruzalem zeer
aandachtig de evolutie in de bezett«
Jordaanse gebieden, waar palestijnse
leiders pleiten voor een afzonderlijk

i
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Met Nasser verdwijnt de voornaamste en meest gezaghebbende arabische leider
der jongste vijftien jaar. Hij durfde rizikos te nemen als sociaal ingesteld arabisch
nationalist, zowel in eigen land (waar hij een tot in het merg verdorven regime
wegveegde en welvaart voor zijn volk nastreefde) als daarbuiten (de geleidelijke
vereniging van de arabische volkeren, die in hem dan ook vrij spoedig het simbool van de arabische natie zagen). Beurtelings kon hij op suksessen bogen en
moest hij teleurstellingen slikken ( de mislukking van de Verenigde Arabische Republiek en de zware militaire nederlaag in 1966 tegen Israël). Ondanks verbale
uitschieters (echter eigen aan het arabische temperament en aan de oosterse
woordenstijl) was hij een realist, wiens politiek op lange termijn en op vredelievende ko-existentie was afgestemd. Niet alleen de arabische wereld verloor een
houvast, ook de niet-arabische wereld verloor met Nasser een evenwiehtsfaktor.

worden geestdriftig gesteund door de
jeugd, omdat ze nu eenmaal zeer konkreet zijn en omdat er bezieling in
steekt.
_ Er bestaat waarschijnlijk geen statistisch materaal over deze vorm van
echte — zij het dan bescheiden — ontwikkelingssamenwerking. Overal wordt
de vaststeling gemaakt dat de in het
oog springende burokratie van de internationaal en nationaal georganizeerde
instellingen een onoverbrugbare kloof
vormt tussen een teoretische mutilaterale voorkeur en de praktische bereidheid meer fondsen aan internationale
organizaties beschikbaar te stellen.
De ontoereikendheid van de ontwikkelingshulp wordt dezer dagen trouwens op schrijnende wijze onderstreept
door de toestand in het Midden Oosten,
waar het vluchtelingenvraagstuk en zijn
naslleep een rechtstreeks gevolg zijn
van het westerse falen en de westerse
dubbelzinnigheid. Wat staan we hier
ver verwijderd van de toepassing van
de stelling van Paulus VI « vrede door
ontwikkelingssamenwerking ».
Waar de nationale landsleidingen in
gebreke blijven is het al evenmin verwonderlijk dat gepleit wordt voor ontwikkelingshulp vanuit ondergeschikte
besturen, zoals bvb. gemeentelijk. Deze
aktie situeert zich eveneens op het vlak
van welomschreven projekten, waarbij
de donor-gemeente bvb. het peterschap
op zich neemt van een gemeente in een
ontwikkelingsgebied.
In hoever deze projekten bevruchtend
kunnen inwerken op de ontwikkelingshulp in nationaal verband valt nog niet
uit te maken, we staan immers nog
maar aan het zeer prille begin van een
dergelijke aktie. Zonder de promotoren
van deze ontwikkelingshulp-van-onderaan te willen ontmoedigen hoeft men
zich over haar invloed op de ontwikkelingshulp op landelijk vlak alsnog geen
illuzies te maken.
Men blijft dus aangewezen op een
massa goede wil enerzijds en een zeer
gebrekkig opvangen van deze goede wil
door een verstarde burokratie en een
ekonomisch liberalisme, waarvan het
winstbejag het ontstaan van een echte
ontwikkelingsamenwerking belet Alleen een mentaliteitsverandering, vooral aan de top en daarmee gepaard gaande wijzigingen in de sociaal-ekonomische_ strukturen zal de benadering van
het ideaal, dat de bevorderaars van de
konkrete hulpprojekten voor ogen staat,
mogelijk maken.

ivoorkust
Al meer dan zeshonderd jaar
geleden (sinds 1364) bereikten de
karavellen van de normandische
zeevaarders uit Dieppe en Roüen
voorbij de kanarische eilanden en
de grote bocht van West-Afrïka
het gebied waar nu onder andere
ook Ivoorkust ligt. Ze gingen er
inderdaad ivoor en goud zoeken
(ook « Goudkust » of Ghana ligt
vlak bij !). Dergelijke
tochten
werden zeer geheim gehouden, zoals dat vandaag noa gebeurd met
fabrieksgeheimen. Zo is het mogelijk dat over die zeevaartweg,
hoewel die waarschijnlijk wel vijftia jaar lang bevaren werd. geen
volledige zekerheid bestaat. Al
hebben de Potuaeren later sporen
ontdekt van nederzettingen
en
vooral van een kerk die in 1380
werd gebouwd Maar de honderdjarige oorloa tuisen Engeland en
Frankrijk stelde een einde aan dit
alles. Tussendoor kwamen dan de
Portugezen nog eens kijken, maar
het duurde tot het begvi van deze
eeuw voor er van enige europese
bezetting of kolonizati-^ kan gesproken worden.
Deze bezetting was niet zo gemakkelijk • dit gedeelte van Afrika kende al lang de onderlinge
oorlogen en bood ook échte weerstand Pas na de eerste wereldoorlog teas dit gebied helemaal
« onder kontrole » Sindsdien hebben niet langer de oorlogvoerende
stammen over de grenzen beslist,

deze week in de wereld
Prezident Nasser van Egypte overlijdt op 52-jarige leeftijd aan een
hartaanval. De enige vice-prezident,
Adoear El Sadate neemt de leiding
van de staat over.
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gesprek met Israel, los van Amman
en eventueel strekkende tot de oprichting van autonoom palestijns gbbied (tot en met de strook van Gaza)
binnen het Israëlische staatsverband.
Laatste gijzelaars van gekaapte
vliegtuigen
vrijgelaten.
Londen,
Bonn en Bern bereiden gezamenlijke
vrijlating van gevangen en veroordeelde kommandos voor.
Nixon heft het drie jaar geleden opgelegd wapenembargo naar Griekenland op en bezoekt Rome, waar tegen hem wordt betoogd. Zijn verdere reis (bezoek aan de zesde vloot en
Tito) staat vooral in het teken van
een bevestiging van de amerikaanse
aanwezigheid in het middellandse
zeegebied.
Nieuwe onrust na protestantse betoging te Belfast (Noord-Ierland).
Braziliaanse KAJ-leiders aangehouden. Nieuwe berichten over foltering
van politieke gevangenen.

maar zoals overal in Afrika de eu^
ropese kolonizatoren en de gevolgen van de europese oorlogen.
Daarnaast echter ook de manier
van besturen : Groot-Britannië
trachtte steeds grotere gebieden
te vormen en daarna ook in stand
te houden (denk aan Niaeria. en
Belaië volgde hier h^t britse voorbeeld), terwijl Frankrijk bij het
terugtrekken van de bezetting talrijke, kleinere staten naliet.
Ivoorkust is één van die « kleinere » aebieden : driehonderdtweeentwintig
duizend
vierhonderd drieenzestig vlerkante kilometer groot (toch nog tien keer
België !) en met een bevolking
die nu wel hoven de vier miljoen
zal liggen De officiële taal ?9 er
Frans, maar dat is natuurlijk niet
de taal van het volk want in 7<)47
lieperi slechts veaen vrocent van
de kinderen <school Nu zou dat
procent tot 55 aeitenen zijn wat
niet belet dat er ook nu nog gebieden zijn waar slechts tien rtrocevf van de jeugd school loopt
Maar bovendien zit in Abidjan,
de hoofdstad mot ""0 000 inwoners,
eev van de oUertrouwste verbondenen v"n Frirnkrijk als prezi'
de>nt _ • Félix
Houphouet-Boinny.
Hij is cpwoonferechtelijk
stamhoofd, dokter en een rijke verbouwer van knkao TJij beno-n •^«n
strijd voor de onafhankelijkheid
als een kovkurrenti e strijd met de
eurnvese planters, sloot een overeenkomst met de
kommuviofen,
maar wist die daarna handig buiten te wprken Hij nam van hen
wel het éón-vnrtij-sisteem over en
is sinds 1^)60. het jaar van de onafhankelijkheid,
prezident
Hij
heeft kans om het « levenslang »
te blijven.
Ivoorkust is nog steeds vooral
een landbouwland : groot producent van koffie en kakao, van allerlei en belangrijke soorten hout,
katoen en olienoten, maar zonder
kolen of aardolie. Maar er werden al stuwdammen gebouwd voor
de elektriciteitsvoorziening,
want
er werd niet zo lang geleden manganezium, titanium en koper ontdekt. Trouwens, de ekonomi'sche
ontwikkeling kent een vlot verloop, de prezident is niet alleen
vroeger maar ook vandaag nog
een man die graag mk is, en dat
gaat beter in een land dat zelf
welstellend is Maar zelfs nu nog
is zijv al te luxueuze paleis een
ergernis.
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deze
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in
woord
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beeld

angela davis
'(Argos) Ze telt
zesentwintig
lentes en kan, zoals uit gepubliceerde foto's blijkt, geen aanspraken
op vrouwelijke
charmes laten gelden Dit laatste is
weliswaar
niet de zorg
van
Angela
Davis die met
haar
Afrika-look-kapsel
en
haar
schraal uilebnllette
meer aan
een slecht betaalde
schooljuf
uit de deep south doet
denken
dan
aan een
nieuw soortiqe
zwarte La Passionaria, Op dit
ogenblik heeft Anaela wel andere dan estetische kopzorgen •
sinds een paar weken
prijkt
haar naam op
tienduizenden
posters in alle openbare
gebouwen van de VS A naast die van
negen andere politieke
moordenaars.
Angela's
narigheid
dateert
niet
van gisteren
Verleden
jaar verloor ze haar job van
docente voor filozofie aan de
University
of California,
nadat
Ze tiidens een wijsgerig
koVeOP de agressieve aanpak van de
Black
Panther
had
goedgepraat De rechtbank waarop de
in het nauw gedreven
lerares
bz7 die gelegenheid
een ultiem
beroep had gedaan stelde haar
in het gelijk • in het land waar
de wieg staat van de politieke
vrijheid, zo argumenteeerde
de
rechter, mag niemand om zijn
politieke
in casu
kommunistische
overtuiging
ontslagen
worden.
Maar het
rekto-^aat
van de « üniversitij
of California » bedacht een probaat middel
om
onstuimige
Angela
kwiH te worden • het schafte
de leerstoel voor filozohe
gewoon af .
Vandaag loordt
voortvluchtige Anaela Davis over heel het
territorium
van de VSA
aezocht Niet langer gelden de futiele beschuldigingen
van de

universiteit.
Angela wordt
er
nl van verdacht een hand te
hebben in de
geruchtmakende
schietpartij
van
San
Rafael
waarbij, enkele weken
geleden,
rechter Haley door een zekere
Jackson werd neergeschoten
en
drie
kleurlingen,
waaronder
Jackson zelf, in de
sekwentie
van een vuurgevecht
met de
gealarmeerde politie om het leven
kwamen.
Reeds in 1968 bij een huiszoeking, te San Francisco
ten
laste van de lerares
ontdekte
het FBI een autentiek
wapenarsenaal Maar de bevoegde
rechter verzette
zich tegen
inbeslagneming van de wapens omdat, naar zijn • edelgestrenge
mening,
de huiszoeking
niet
overeenkomstig
de
vigerende
wetgeving
was voltrokken
Die
voorbeeldige
vasthoudendheid
aan strikte legaliteit
had tot
gevolg da+ black panther
Angela Davis opnieuw
beschikking
kreeg over haar
schietgeweren
en de meer dan duizend
patronen die het FBI na ijverig zoeken in haar «
franciskaanse»
flat had ontdekt Maar een tragisch gevolg van die
rechterlijke tegemoetkoming
is bovendien, zoals nu uit het
wapendeskundig
onderzoek
is gebleken dat de wapens die bij de
schietpartij
te San Rafael op
heupschietende
Jackson
werden
veroverd
dezelfde zijn die in
1968 te San Francisco aan Angela Davis
werden
gerestitueerd
Vaak wordt de
amerikaanse
strafvordering
tot een lachertje Verleden
week nog werd
de wegens moord op een politieman tot levenslange
dwangarbeid veroordeelde Huey Newton («. minister
van defensie »

uitdrijving
Het is buitengewoon m e r k w a a r d i g hoe weinig
aandacht besteed werd aan de t w m t i g duizend Italianen in Libie Meer dan waarschiinliik zijn de
meesten van hen daar geboren Zij waren de rest
van de Italianen die voor 1940 in dit woestijnland
kwamen wonen en werken Louter landbouwers en
kleine handarbeiders want in die ti]d was er in
Libie nog geen grof geld te verdienen met aardolie Zijn vonden er geen schatten
alleen maar
woestijnzand en een zeer k k m e grotendeels zwervende bevolking zonder enige belangstelling voor
de ontwikkeling van hun land Wat m Libié bereikt werd op gebied van landbouw is uitsluitend
hun werk In een vlaag van dwaze vreemdelingenhaat beslisten de libische kolonels, (die veel meer
simpatie genieten dan de griekse, al is de vraag
waarom) dat die Italianen moesten verdwijnen
Eerst werden ze uit het openbare leven verdreven,
een tijdlang had het zelfs de schijn dat ze als een
soort « gevangenen » zouden worden behandeld
Nu zijn ze terug gekeerd • ze zijn alles kwijt zelfs
geen libisch pond mochten ze meebrengen alleen
een pakje dat ze in de hand konden dragen

toevallige ontmoeting
Op de luchthaven van Kaïro ontmoeten drie
vliegtuigen en bemanningen en passagiers toevallig elkaar • een Chinees die van Shangai naar Albanië vloog, een sovjetvliegtuig en een amerikaans
dat uit Saoedie-AralDië kwam met schoolkinderen
aan boord De Chinezen bleven braaf bijeen in een

van BlacTc Panther"} onder een
borgtocht
van
50 000
dollar
weer
vrijgelaten,
nadat
een
pienter jurist van de
verdediaing in de procedure van eerste aanleg een fout had ontdekt Hier te lande zou een gelijkaardig
geval naar
Verbreking verwezen
worden
maar
volgens de amerikaanse
strafwetgeving
mag niemand
twee
keer voor eenzelfde
misdrijf
terechtstaan
Die Huey
Newton is voorzeker een ondankbare « angry young man » loant
vandaag predikt hij in nightclubs en op openbare
pleinen
de heilige oorlog tegen de blanke « pigs » (a pig is a pig down
with it! — een varken is een
varken, weg ermee')
en pleit
in een soort
New-Orleansstijl
voor de onvoorwaardelijke
vrijlating van alle zwarte
«krijgsgevangenen » (wegens
gemeenrechtelijke
misdrijven
veroordeelde black
panthers).
Angela Davis was een begaafde studente
Zij
studeerde
wijsbegeerte
aan de gunstig gekwoteerde
Brandeis-University,
later aan de parijse
Sorbonne
en te Frankfurt
aan het vermaarde Instituut
voor Sociologie Tijdens haar kollegetijd
aldaar werd ze aefascineerd
door
de persoonlijkheid
en de denkbeelden van Herbert
Marcuse
die haar proefschrift
op «De
Opvatting
van het Geweld in
het politieke denken van Kantn
promoveerde
De professor die
onlangs door de
bondsrepublikeinse New Left tot
«verrader in dienst van het
CIA»
werd verlaagd
looft zijn leerlinge tot vandaag toe om haar
«uitzonderlijk scherpe
intelligentie » Van zijn kant poneert
het FBI dat het terzake
Angela Davis gaat om een voortreffelijk georganizeerde
anarchistische kern van de Black Panther die zijn aanhangers
ideologisch endoktrineert,
ze op gewelddadige
akties
voorbereidt
en via een wijd-vertakte
narkotika-zwendel
financieel
zicltzelf
bedruipt
Ditzelfde FBI raadselt
lustig
over de schuilplaats van de terroristische
raddraaiers.
Zitten
ze in Kuba. Algerie of Mexiko ' Twee dagen voor de noodlottige schietpartij van San Rafael kiuamen Angela Davis en
Jackson himself uit Mexiko terug De vraag is maar of men
ooit achter de centrale «brains»
van dit explozief
geweld
zal
komen
Vooreerst
blijft
het
wachten op de arrestatie
van
Angela zélf Misschien wist ze,
zoals de
black-panther-auteur
Eldridge Cleaver, in
extremis
naar Algiers
of Havanna
te
ontkomen
Een week
geleden
botste een sheriff in de staat
Alabama op haar spoor
Maar
het duurde acht uren vooraleer
de terzake
bevoegde
rechter
bevestigde
dat het door het
FBI in de staat Californië
uitgevaardigde arrestatiebevel
ook
in Alabama geldig was
Van
die juridische black out heeft
snelvoetige
Angela naar
men
aanneemt
een nuttig
gebruik
gemaakt Ze is weer spoorloos
Maar alomtegenwoordig
is de
geest van rebellie tegen de gehate « pigs ».

Jordanië

Is het zo verwonierli]\ dat de Palestljnen hard en onverdraag'
zaam zijn als we, zoals op deze jota, vaststellen dat mensen in
dergelijke \ampen moeten trachten te leven...

Palestijnse \otnmando's in 'de straten van 'Amman. Een der
eerste foto's die ons bereikten over de harde gevechten verleden.
wee\ in fordanié.

hoekje, weigerden elke verfrissing en elk kontakt.
In het voorbije gaan zei een sovjetman die vier
chinese woorden kende «Koeng hei fat Choi»
(gelukking nieuwjaar) en in het Engels « you bast a r d s » (vertaling overbodig) Een prachtige sam e n v a t t i n g van de russisch-chinese verhoudingen.

regeringssisteem
De organizatie van een staat is onvermijdelijk
een ingewikkelde zaak Het afwegen van de machten en de rechten voor regeerders en geregeerden,
is steeds moeilnk Het prezidentieel sisteem bijvoorbeeld heeft als tegenwicht een tamelijk machtig parlement nodig En dan kan het gebeuren zoals in Chili dat het kongres de landhervorming
door prezident Frei voorgesteld, gedurende drie
jaar tegenhield Wat de prezident ook probeerde :
hij had geen andere keus dan deze ofwel een staatsgreep doen en daardoor een soort diktator worden,
ofwel het regeringss'steem aanvaarden, en dan mét
de nadelige gevolgen.

klein incident
Hoe verder weg iets gebeurt, hoe moeilijker wij
het natuurlijk te weten komen Ook vandaag nog,
nu er zo bliksemsnelle verbindingen bestaan Onze
onwetendheid wordt echter ook nog door heel andere faktoren bepaald
bijvoorbeeld of iets nogal
veel gebeurt en bij gevolg tamelijk gewoon is geworden of ook wel of iets past in een bepaalde
lijn De bomaanslagen zowel in West-Berlijn als
in de Verenigde Staten zijn beslist niet zeldzaam

ze allemaal vermelden zou inderdaad wel eentonig
worden Maar bovendien passen die aanslagen niet
zo heel goed in het zo menslievende beeld dat men
wil doen aanvaarden Zo werd dan ook een bomaanslag in Madison in de universiteit als klein e a
onbelangrijk incident beschouwd De gegevens zijn
deze : vernield werd een computer waarvan d e
w a a r d e wordt geschat op 500 000 dollars (25 miljoen belgische frank) en die het levenswerk w a s
van vijf professoren en vierentwintig kandidaatdoktores Dat is de «t materiële » schade Gedood
werd bovendien de fizikus Robert Fassnacht, drieendertig jaar oud Bovendien werden vier anderen
gewond! Ver weg, en n u ja, een onbelangrijk incident.

' tweede Zwitserland
De uitzonderlijk gunstige pozitie van Zwitserland
op financieel plan is wel algemeen bekend En voorbeelden trekken, zelfs in de wereld van de geldwolven. Zo komt het dat een amerikaans financier, m e t
een nederLands klinkende naam, Johan D. van Oenen, de misschien niet eens geniale gedachte kreeg
n a a r een « tweede » Zwitserland te zoeken voor h e t
Verre Oosten Heel waarschijnlijk zal hem dat ook
lukken Dat « tweede Zwitserland » zal Singapore
worden De leidende figuren daar weten ook van
wanten en zien heel goed de mogelijkheden die in
dit plan steken Voor Singapore zelf, en natuurlijk
ook voor zichzelf Met de reusachtige macht v a a
Japan in de b u u r t en de « wederopbouw » van Vietnam in het vooruitzicht, zal daar wel een aardig
centje verdiend worden
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Nood\reet uit Zeeuws-V laanderen : inpoldering van de fnosselban\en bmteftdij}(s tegenover Terneuzen voor uitbreiding van Dow
Chemicals bete\ent de dood voor natuurrezervaat de Westgeul, uniel{ natuurgebied in WestEuropa, en voor honderdduizenden
trekvogels
de enige fourageerplaats tussen
Waddenzee
en Normandië.
Een beul{ van loo jaar oud heeft gemiddeld
yoo.ooo bladeren die samen een oppervlakte
van i./foo m2 beslaan, wel\e hoeveelheid gelij/{ is aan de luchtzuwerende \apaatett van
1.000 jongere, i- tot yjarige bomen.
In België zijn de laatste vijftig jaar verdwenen : de oehoe, de raaf, de zee-arend.
Zijn met verdwijnen bedreigd : o.m. alle dagen nachtprooivogels [zoals uilen en valken).
West-Duitsland heeft j 6 natuurparken
met
een oppervlakte van 2 miljoen ha., Nederland
heeft een plan om naast zijn huidige 21.000
ha. beschermd natuurpark nog eens een kleine 180.000 ha. te rezerveren als natuurpar\.
Men klaagt veel over spreeuwen en ^raazVw.
De natuurlijke vijand van de spreeuw, namelijk ^^ sperwer, heeft men prakj-tsch vernietigd door dwaas afschot en ook ^'^^^ insekticiden: de prooivogels, aan het eind van de voedselketen, blad, worm, insekt, zangvogel, prooivogel, zijn gevoeliger voor insekticiden. Tans
zijn de spreeuwen een echte plaag.
De havik was de natuurlijke vijand van de
kraai ; men schoot de havik ^f- Tans zijn
de kraaien de schuld van het sneuvelen van
veel jonge fazantjes, eenden en zangvogels.
Italiaans vorse" : over 20 jaar k^n de Middellandse Zee, wanneer de huidige
vervuiling
aanhoudt, een dode zee zijn geworden.
Thor Heyerdahl na zijn overtocht van de Atlantische Oceaan : onze Oceaan wordt « gifsoep met balletjes ». Inderdaad drijven aan
de oppervlakte van de oceaan fijne klontjes
teer, sommige met een diameter van 10 cm.
Op sommige plaatsen van het zee-oppervlak
werd 'n hoeveelheid teer aangetroffen van een
halve kubieke centimeter op elke vierkante
meter, hetgeen overeenstemt met ^00 liter op
elke \m2 zee-oppervlakVan de veertigduizend paar grote sterns in
Nederland blijven er op het ogenblik slechts
yoo paar over. De overigen zijn
bezweken
aan de stroom landbouwvergif
die via het
Wad de zee voor de friese eilanden bereikt.
In de kempense gemeente Mol laat het gemeentebestuur van een rezervaat gedeeltelijk
een vuilstort maken, terwijl ze in sommige
vijvers van « De Maat » visvijvers laat graven I
Met betonwegen erbij I
In West-Duitsland werd een persoon veroordeeld tot 8.000 mark ^oete en j maand gevangenis voor het roven van twee slechtvalkjongen.
In Lembeke werden jagers betrapt op het verhandelen van II afgeschoten ransuilen (ze
zaten nog m de diepvries van een café !).
Deze jagers k''^gen slechts een simbolische
straf : 8 dagen voorwaardelijk en 26 frankIn Nederland krijgen de eigenaars van percelen waarop broedgevallen van de roodpootvalk voorkomen een rijkssubsidie van ^00
gulden.
De Camaigue dreigt verloren ic gaan door
insekticiden, gebruikt bij de rijstkultuur.

de "lage
landen bij
de z e e "
afdoende maatregelen ;
natuurbehoud en evenwicht

in harmonie leven
met onze natuurlijke
omgeving :
een opgave ?
Wanneer wij Vlamingen voor onze kulturele
integriteit strijden, voor onze taal en onze kuituur.
dan kan men zich daarbij de vraag stellen of we
niet vaak op een ontstellende manier verwaarlozen
wat een van de bazisgegevens is voor onze kuituur : namelijk het milieu waarin we moeten leven., wonen en werken, het landschap en de natuur
waarin we — in harmonie met de omgeving —
moeten leven.
Van de water- en wildrijke Lage Landen bij de
zee, van dat unieke landschap van vennen, moerassen, rivieren en rietvelden bij de stroommondingen
en van het Vlaanderen « welig huis met zijn weiden als wiegende zeeën» schiet nog maar bitter
weinig over.
Het natuurlijk milieu waarin we leven wordt
met de dag meer en meer afgebroken. Dit is niet
alleen rampzalig vanuit louter landschappelijk
estetisch. maar ook vanuit maatschappelijk en biologisch standpunt.
Alle levende wezens — van plant over dier tot
rnens — zijn immers georganizeerd in een natuurlijke levensgemeenschap waarin alle levende wezens zó in aantal en in densiteit georganizeerd zijn.
dat alle soorten in stand kunnen blijven zodat de
leefbaarheid van ieder levend wezen wordt gewaarborgd.
Als nu echter deze konstante harmonie die zeer
broos is wordt verbroken, kan dit voor alle levende
wezens in die gemeenschap zware gevolgen hebben Zo is het teveel aan rundvee in sommige streken van Afrika de oorzaak geweest van een totaal
afvreten van de vegetatie. Gevolg : de streek was
niet meer leefbaar voor de dieren en dus ook niet
voor de mensen. Sommige van die gebieden werden echte woestijnen waar tans geen levend wezen
meer woont.
In onze landen zouden we van een gelijkaardig
fenomeen kunnen gewagen. Door het verdwijnen
van de natuurlijke biotopen voor roofdieren, roofvogels en insektenetende zangvogels krijgen sommige insekten en knaagdieren een abnormale aangroei, wat het overmatig gebruik van insekticiden
tot gevolg heeft, waarvan weer kleinere dieren en
vogels en vooral prooivogels, aan het einde van de
voedselketen, het slachtoffer worden. Daardoor
stijgen weer de insekten, wat méér spuiten als gevolg heeft Door deze fatale kringloop zijn in ons
land voor het ogenblik tal van planten en dieren
bedrei.gd Zijn we overigens zelf niet het slachtoffer van bespoten vruchten en groenten ? Niet zelden doen er zich gevallen van vergiftiging voor;
radio-oproepen waarschuwen soms tegen met-sterkvergif-bespoten groenten die door een of ander
onbekende op de velden worden ontvreemd.

Willen we landschap en natuurlijke omgeving —
voor ons allen een levensnoodzakelijk patrimonium
— behouden, dan moeten we in de Nederlanden tot
dra'ïtische maatregelen overgaan.
Hierbij moet de gedachte primeren dat daartoe
offers moeten gebracht, die er in de eerste plaats
moeten toe leiden een evenwicht te vinden tussen
ekonomie -en welvaart enerzijds, en persoonlijk
geluk en een harmonische levenswijze anderzijds.
Zuivere lucht, zuiver water en stilte zullen morgen
misschien sterk begeerde en zeldzaam verkrijgbare
goederen zijn. En wat zullen we aan onze welvaart
hebben als we 300 of 500 km moeten rijden om
ergens eens wat vermeende rust te gaan vinden,
waar we dan vaststellen dat onze buur precies hetzelfde idee had ?
We zullen dus desnoods een industrie, die schadelijk is voor ons levensmilieu moeten afwijzen.
Het is o.i. ook verkeerd dat iedere plattelandsgemeente haar eigen industriepark gaat kreëren.
Eerst en vooral is het vanuit ekonomisch oogpunt
niet verantwoord, de industrie te zeer te spreiden.
En bovendien is het nodig — zeker in het overbevolkte Vlaanderen — grote natuurlijke gehelen
integraal te behouden als platteland, willen we
morgen niet verstikken in een randstad.
De inplanting van industrie is dus een zaak van
algemeen belang die in zorgvuldig overleg moet
gebeuren, waarbij aandacht moet besteed aan het
aanleggen van groene gordels met de nodige oppervlakte en densiteit (anders sorteren ze geen effekt).
Het zal dus mee een taak zijn van de toekomstige
bestuursmensen in Vlaanderen, aan dit probleem
aandacht te besteden
verkeerd begrepen ontspanning
Het is opx'allend dat. waar vroeger de rekreatiemogelijkheden in Vlaanderen nogal schaars waren,
de meeste gemeentebesturen tans om prestigeredenen grootse plannen hebben in verband met de
sportcentra en dat daaraan meestal — vooral wanneer het watersport betreft — zonder enig mededogen de laatste natuurterreinen van hun gemeente of van de omgeving totpa' opgeofferd worden.
Vennen of bestaande plassen, met hun natuurlijke
biotoop moeten eraan geloven Moerassen met hun
rijke mogelijkheden voor plant en dier worden opgespoten of leeggesraven, bossen worden geveld of
onherstelbaar verminkt.
In een samenleving als de onze is gelegenheid
voor sport en rekreatie een eis van volkshigiëne.
maar ze is tégen de mens gericht wanneer ze haar
infrastruktuur moet installeren in gebieden die als
uniek gegeven onverbreekbaar behoren tot het
landschappelijk en dus kultureel patrimonium en
als biotoop voor nlant mens en dier een levensnoodzakelijk j?egeven zijn
Bovendien zouden we aan toekomstige raadsleden toch vragen. Ie beseffen dat men buiten de
sport en de gewone rekreatie ook aan de stille
rekreatie moet gaan denken Stilte en harmonische
rust zijn dingen die steeds zeldzamer, maar ook
steeds meer noodzakelijk worden in onze westerse
maatschappij Daarvoor zijn nu eenmaal grote stille
natuurgebieden het meeste geschikt. Ook en alleen
al om die reden 7riuden alle natuurlijke terreinen
integraal moeten in - hun oorspronkelijke staat
behouden blijven. En dit brengt ons tot een volgend punt.

bonnen planten : natuur schenden
Ja, u leest goed • bomen planten kan soms betekenen dat u de natuur schendt Zo heeft men m de
buurt van Spa en m de Oostkantons- op duizenden
hektaren veengrond epieia's (soort den) geplant.
Gevolg : de oorspronkeliike riike en vochtige bodemvegetatie verdween volkomen, de bodem verarmde en ook het unieke land'^chap van de Hoge
Venen — gelukkig elder<; nog grotendeels bewaard
— verdween op die plaatsen
Dit was een zeer ongelukkige onderneming te
meer nog daar zo'n biotoop als dat van de Hoge
Venen de rol speelt van een reusachtige SDons Het
is in feite een enorm waterrezervoir zoals trouwens alle moerassen rezervoirs voor water zijn
Ieder tipisch landschap heeft zijn schoonheid en
daarom moeten vennen vennen blijven bossen
blijven boksen stromen en rivieren met hun kreken en wielen moeten intakt bewaard worden en
de unieke kemnense heide — helaas voor het grootste deel verdwenen — moet heide blijven In de
kalmthoutse heide worden regelmatig vliegdennen
en berken en alle houtonstand weggekact omdat
anders het tinische heideland^chao zou verloren
gaan
In het natuurmonument dat de Lüneburger Heide heet (Duitsland), zijn speciaal schanen ingevoerd die grazend de vegetatie in evenwicht houden
In een groenpolitiek past dus. naast het behoud
van groen en boom, ook een oordeelkundig beleid
van aanplanting en kapning waarbij de oorspronkelijke natuur met al wat daarin leeft en sroeit
met eerbied dient behandeld
Het is klaar dat daarbij jacht visvangst vogelvang^t en bosbeheer moeten aangenast worden en
liefst door een interdepartementele dienst voor
milieubeheer
waarborg tegen geweld en oorlog
Deze uitspraak is ietwat spektakulair. maar
onderzoekers als Desmond Morris (De naakte aap,
The Human Zoo) Konrad Lorenz (Das sogenannte
Bo«e) en Robert Ardrev CAfrican Genesis Territorial Imnerative) wijzen on de mpchanismen waarmee diersoorten hun aantallen binnpn een bepaald
(voedsel-) gebied L itimaal houden Stijgt de popu-

latie boven de norm die de aanwezige voedselvoorraad stelt, dan neemt bij olifanten automatisch de
vruchtbaarheid af. Verschillende insektensoorten
splitsen zich m twee of meer volken die weg trekken, terwijl de skandmavische lemmingen kollektief zelfmoord plegen door verdrinking. Robert
Ardrey schrijft m zijn nieuwste boek «The Social
Contact» dat de mens ook deze mechanismen kent,
waarbij hij middelen gebruikt die uitingen vormen
van zijn kuituur Hij noemt oorlog als zo' mechanisme, doch ook het verkeer dat in 1969 méér doden
in Amerika eiste dan de hele oorlog in Vietnam.
Verschillende vormen van milieubederf zouden
binnen één of twee generaties zorgen voor een achteruitgang van de soort mens, zowel in kwalitatief
als kwantitatief oogpunt.
Robert Ardrey stelt dan • «Ik ben ervan overtuigd, dat we in de toekomst nog wel een instrument zullen uitvinden dat dodelijker is dan alles
wat we tot nog toe hebben kunnen verzinnen; wanneer onze bevolking zich nogmaal verdubbeld
heeft, wanneer de watervervuiling kompleet is en
de verkeersoDstoDpingen zo hevig zijn dat die van
nu op kinderspel lijken: wanneer de burgerlijke
wanorde als vorm van georganizeerd geweld de
oorlog voorgoed vervangen heeft; wanneer de
lucht in de steden niet leefbaar meer is en het buiten wonen niet meer bestaat; wanneer de misdaad
zo algemeen is dat niemand meer ongewapend is;
wanneer indigestie het dessert van elke maaltijd ia
en verschillende variëteiten van woede en frustratie de enige emotie zijn die man of vrouw kunnen
voelen, dan zullen onze jongeren de drijfveer van
de lemmingen misschien kunnen begrijpen»
De strijd voor het drasti<;ch behoud van ruimte,
het leefbaar houden van de wereld zijn in deze
optiek gezien geen lachwekkende bezigheden van
natuurliefhebbende zonderlingen die schreien omdat de gekraagde roodctaart of de grauwe kiekendief achteruiteaan maar integendeel bekommernis
van mensen die de honger en de oorlog en de
bevolkingsbom zien in verband met natuurbehoud
en zorg voor leefruimte
Het zal één van de belangrijkste opgaven zijn
voor de vlaamse gemeen=;chao. en dus vooral vooi
hun mandatarissen en bestuurders, hieraan primordiale aandacht te schenken De Volksunie deed als
partij haar nationale plicht en het is nu de taak
van de gekozen gemeentemandatarissen — eventueel schepenen en burgemeesters — deze opgave
op gemeentelijk vlak te beantwoorden door een
voor allen en voor onze levensgemeenschap verstandige en aangepaste politiek.
II i i i i N i i i i i n i i i M i i i III

wat deed
de volksunie
voor de n a t u u r bescherming ?
1. akties
Grote veertiendaagse aktie van 26 januari
tot 4 februari. Hieraan werd door praktisch al
de afdelingen van de Volksunie meegewerkt
Meer dan 250.000 pamfletten werden verspreid, terwijl anderzijds verschillende stunts
werden uitgehaald. In Oostende deelde men
zakjes « zuivere lucht » uit, in Gent ging mca
over tot een zitstaking aan de Leie, in SintKatelijne-Waver deelde de Volksunie 1000
bomen uit aan de bevolking, in Menen voerde
de plaatselijke afdeling een aktie voor de
aanplanting van een bos, in Edegem was er
een autokaravaan, in Sint-Niklaas voerde de
VTJJO een bliksem-aktie enz.
Bovendien werden in praktisch alle grote
Vlaamse gemeenten petities overhandigd aan
de gemeentebesturen.
De Volksunie-Limburg plande een betoging
voor het behoud van Ten Haagdoorheide.
'2. parlementaire initiatieven
Er werden 120 parlementaire vragen gesteld
over natuurgebieden, landschappen, parken
en bossen die in het vlaamse land in aanmerking komen voor bescherming en beschermende maatregelen. Deze parlementaire vragen werden door alle V.ü.-parlementairen gesteld en hadden in niet weinig gevallen als
rezultaat, dat door de bevoegde ministers
minstens een onderzoek werd ingesteld.
Bovendien werden ook nog vragen gesteld
over de aanleg van hoogspanningsleidingen
en oliepijpleidingen doorheen het natuurpark
Scheldeland, over de oprichting van een laboratorium voor waterverontreiniging in het
Vlaamse lansdgedeelte, over het toekennen
van subsidies aan eigenaars die bossen en andere natuurgebieden openstellen voor !iet
grote publiek, over de maatregelen die moeten genomen worden tegen de lozing van afvalwaters van riolering en industrie

•ilfip'

interpellaties
— Interpellatie van kamerlid van Leemputten over « de waterverontreiniging en de
gevolgen daarvan voor het drinkwater ».
— Interpellatie van kamerlid Raskin over
« de grindwinning in de Maasvallei en de
verstoring van de bodem en het vernieti
gen van het natuurschoon ».
— Interpellatie betreffende de natuurbe
scherming en het beleid in ons land van
senator Bouwens.
— Interpellaties over lawaai van kamerlid
Coppieters, over insekticiden van kamerlid
4nciaux
— Een interpellatie over insekticiden (kamerlid Anciaux) zal volgen.
^^f^
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wetsvoorstellen
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— Wetsvoorstel voor de reglementering van
uitlaatgassen van motorvoertuigen (kamerlid Goemans)
— Wetsvoorstel tot regeling van de natuur
bescherming in ons land (senator Bouwens).
— Wetsvoorstel ter bestrijding van de lawaai
hinder (kamerlid Coppieters).
— Wetsvoorstel tot het beschermen van het
Heverleebos en het Meerdaalwoud (sena
tor van Haegendoren)
De talriike tussenkomsten van de Volk^
linie-kamerleden en -senatoren over hinder
prohlemen en natuurbescherming bij de be
sprekine der besrroting van de diverse minis
teries ziin hier niet vermeld
w . augustijnen

wu

14

haar
ROZA VERBIST
Op de achtste plaats op de VU-liist
te Mechelen vinden w n een moeder v a n
vi:f kinderen Roza "Verbist is 49 laar
jong en bezit het diploma van technische regentes H a a r kroostrnk gezm
heeft h a a r niet de ti]d gegund dit beroep uit te oefenen Van huize uit heeft
zii de vlaamsge7mdheid m e t de p a p
bmnengelepeld H e t w a s dus vanzelfsprekend dat zii van iongsaf aan m de
bres stond voor de vlaamse zaak Als
w n k m e e s t e r e s van de Vrouwengilde is
zn reeds geruime tiid de spil van verscheidene maatschappelnke en w n k w e r k e n waarvoor zij steeds t e r beschikking staat Niemand doet ooit tevergeefs een beroep op h a a r hulpvaardigheid Ook de gelnkberechtigmg v a n
de vrouw ligt haar n a u w aan het hart.
Na haar vlaamsgezmdheid is dit de
tweede reden van haar politiek engagement
Tn v r n e ogenblikken leest zi] of speelt
ZIJ piano.

JANSSENS ERNA
ZIJ w e r d 25 jaar geleden geboren in h e t
koncentratiekamp van
Alt-Heide-Bad m Tsjecho-slovakije
Haar
v a d e r w e r d als weerstander
samen
met
h a a r moeder gedeport e e i d H I J kon e n k e l
n a a r zijn land t e r u g keren om er t e sterven
De h a r d e en
moeilijke jeugd v a n
E r n a heeft h a a r m e t
belet de dmgen — en
m e t n a m e de politiek
— objektief te beoor^
delen Tans is zij verbonden aan een firma
voor
binnenhuisinrichtmg
Z I J is geh u w d en heeft een zevenjarig zoontje Zij
houdt bijzonder veel
van folksonss en is
zeer kunstzinnig aangelegd.

HILDA UYTTERHOEVEN
Voor de lezers van « Haar eigen wiis]e » IS Hilda U. een vertrouwde n a a m
geworden Vandaag willen wij haar als
Hilda Uytterhoeven voorstellen
Zo
staat ze op de lijst, die de mechelse VU
indient voor d e gemeenteraadsverkiezingen Voor wie h a a r artikels heeft gelezen is dit h e t logische gevolg v a n
h a a r ideeën over de vrouw die zij m e t
scherpe pen verdedigt Maar wie is
Hilda Uytterhoeven ?
Slank, donkerharig, modieus Ee
fijn besneden gezicht en smalle b(
weeglijke handen Spontaan, kritiscl
veistandig Een vrouw die de klip va
de 40 m e t ere heeft omzeild Ze heel
drie kinderen H a a r beroep van mi
dische analiste oefent zij zelfstandig u t
in haar privélaboratorium Daar wore
zij voortdurend gekonfronteerd m e t d'»
problemen van vrouwen, die de dubbel"
last van een gezin en de ui toefen in»
van hun werk buitenshuis moeilii c
kunnen dragen Veelal zijn deze vroi
wen zich niet bewust van de oorzaken
van hun moeilijkheden en h u n m a n n e n
nog minder E r moet w a t aangedaan
worden Mentaliteitsvorming^ Daarom
ook wil zij zich inzetten bif deze gemeenteraadsverkiezingen
Wie Hilda Uytterhoeven hoort praten
komt onder de indruk van oprechtheid
Het lange verhaal van h a a r jeugd geeft
er de verklaring voor • een verhaal van
een bewust leven, zonder koncessies
Van huis u i t was zij vlaamsgezmd
Haar vader was aktivist h a a r moeder
was de zuster van dichter Gaston Burssens Het huis was een verzamelplaats
van dichters kunstenaars en politici,
o w Jef van Hoof Mortier, Craeybeckx.
De Clerck Het was een goed huis
Maar als kind ging zij zich ook vragen stellen Zij hoorde zag zocht, antwoorden Zij leerde Vlaanderen liefhebben datzelfde Vlaanderen waarvoor
vader in de gevangenis h a d gezeten,
waarvoor de familie zoveel ellende
moest meemaken Haar drang n a a r
rechtvaardigheid k w a m m opstand :
voor h a a r werd de belgische staat h e t
simbool van alles w a t onnatuurlijk onoprecht en oneerliik w a s
Zij koos h a a r weg Op 16 oktober 1944
was zij de jongste vrouwelijke gevangen e van Mechelen Negen afschuweliilte
maanden Daarna moeizaam w a t geld
verdienen om de grote droom toch t e
realizeren • studeren Te Leuven vindt
zij lotgenoten die ook honger hebben
en toch voortdoen In 1954 haalt zij h a a r
diploma voor een nieuw beroep • m e dische analiste Het bracht haar ver van
de artistieke wereld waarin zij bij
vooikeur vertoefde Maar zij trouwde
met een schrijver de zoon van een
kunstschilder
Boeiende konfrontatie
van verschillende werelden waar last
but not least de politiek bijkwam Vanzelf eigenlijk
Vroeger had zij reeds wel alle vlaamse manifestaties meegemaakt m a a r zij
engageerde zich opnieuw eerst m een
gezinsorganizatie dan in de stadsraad
van de VU en de kulturele raad v a n
Mechelen omdat zij het niet kan hebben dat er zo weinig vrouwen in vertegenwoordigd waren Nu staat zij op de
5de plaats van de VU-lijst (verkiesbaar
wegens het sisteem van het demokratische kiesstelsel waarbij alleen voorkeurstemmen geldig zijn) Dit is niet
gebeurd
zonder strubbelingen
Die
strubbelingen hebben haar bekommerd
maar niet geraakt
Zij IS een van die vrouwen die eigen
lijk onaantastbaar zijn omdat zij innerlijk v n j 7un en volwassen
Zulke politiekers hebben w n nodig
Nelly Maes

DE WIT HILDE
ZIJ IS 35, gehuwd en moeder van drie
kinderen In de Vrouwengilde is zij een
graaggezien lid Hilde De Wit is zeer
sociaal voelend en m a a k t zich bijzonder
n u t t i g op dit gebied door het tijdelijk
verzorgen van kinderen die als « sociale gevallen » bestempeld worden H a a r
politieke interesse is langzaam m a a r
zeker gerijpt tot het besluit zich kan-
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st. katelijne-waver
Een extra-pluim verdient St Katelijne-Waver
W a t oppervlakte
betreft
veruit de grootste gemeente van h e t
land Zonder veel moeite werd er h e t
sisteem van het demokratisch kiesstelsel ingevoerd, zodat alle kandidaten gelijkwaardige kansen hebben Wij nemen graag aan dat dit sisteem veel
meer kans op welslagen biedt m een
kleinere dan in een grote gemeente Op
de 12 kandidaten zijn er te St Katelijne-Waver vier dames w a t reeds een
flmke stap in de goede richting betekent Gezien deze vier dames evenveel
kans hebben gekozen t e worden speelt
de volgorde van voorstellen helemaal
geen xol

BEVEN LIEVE

didate te stellen voor de VU Meer dan
ooit is ZIJ overtuigd dat bekwame vrouwen m de gemeenteraad thuishoren
Daarom wil zij zich met hart en ziel
inzetten Overtuigd dat een gezonde
ziel m een gezond lichaam huist beoefent ZIJ bij vooikeur zwem- en wandelsport

Mechelen • standbeeld
van « de zwijgende
meerderheid » Mechelen beleefde zijn grootste luister toen er een
vrouw aan het bewind
was, sedertdien

DE KEYSER GODELIEVE
Zij is 25 jaar en handelsregentes
Aan het hoger instituut voor Gezinswetenschappen heeft ZIJ drie jaar gestudeerd Z I J is werkzaam m een gezinsorganizatie Tot haar lievelmgsbezigheden behoort het observeren van kinderen in hun kreatieve spontaniteit Wan
neer men naar het waarom vraagt van
haar politiek engagement antwoordt zij
ons het volgende politieke belangstelling hebben betekent bekommerd zijn
om de mens die er het voorwerp van
is
m e t alleen de mens als individu
maar als soriaa! wezen geïntegreerd
in gezin gemeente en maatschappij !

Sedertdien staat zij nog
wel in het midden van
de belangstelling en
van de grote markt,
maar met haar rug
naar het stadhuis Hoe
lang zwijgt gil nog.
mevrouw "^ En waarop
wacht gil om opnieuw
eens de andere k a n t
van de grote m a r k t te
bekiiken '
^foto en tekst op het
verkiezinqspamflet
pen po'itkaart vav Hilda
Vvtterhoeven
te
Mechelen).

Te Veurne geboren 31 jaar jongste
van 13 kinderen Zij studeerde voor verpleegster te Gent Dit beroep oefende
ZIJ uit m een psicho-medisch sociaal
centrum Zij heeft twee kinderen Eens
gehuwd ging zij t e r u g op de schoolbanken Zitten en studeerde krimmologie.
Op dit ogenblik is zij assistente aan het
Bio-Antropologisch labo van de school
voor
Krimmologie
fakulteit
der
Rechtsgeleerdheid aan de KUL Wij
noemen Lieve Beyen een bewonderenswaardige geëmancipeerde vrouw Wie
doet het h a a r na '
Zij staat op de VU-lijst omdat zij
overtuigd is dat m die richtng het
volkswelzijn h e l best kan gediend worden.
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• Met medewerking van een versctieiden en
sociaal-kultureel
voelend
pnvé-mecenaat
hiedt het Davidsfonds teqen haalbare voor'
waarden na behoorlijke selektie een keur van
medewerkers allerhande aan zijn afdelingen,
JD-groepen en gewestbonden aan In de
keinkunst en het kabaret zijn er drie programma's : « KK 71y> met Miei Cools als eentrale persoon, «Kleinkunstroes r> met Louis
Verbeeck, de Vaganten, Lieve Cools Bea
Franssens en Raf Dekkers en ten slotte
«Eufoda» met troebadner Mark de Martmosingers en Lieve C00I9 Drie toneelgroepen
zorgen elk voor een eioen voorttelling van
een eenakter, qevolad door neinrek • De Rev
naertgesellen uit Leuven Thaleia uit Merk'
sem en Sint Rem,bert uit Torhout In samenwerking met de Vlaamse Volk''kunstbp'iiieging worden liederen ivnettvdeerd ev ''nmen
gezongen Ten slotte voorziet d^r^a DF-vrogrammatie informatie- en
geipreksavovden
op gewestelijk
vlak over
mnrhtsoroeven
(prof. van Outrive KTJL) voUtieke machtsgroeven (prof L. Euy^e KUL) macht van
reklame ev -nubliciteit HL De Haene studiedienst ACW) over «Brussel» door volaevde
inleiders onder d'"'pr<;e atvekten • P Daels,
H Todts. M van Haegendoren, L Lindemans,
H van Eecke. K de W^tte H Maes Szondi
en Lode Clae<; •
• Het augustus-septembernr. van «Vlaams
Muziektijdschrift»
is gewijd aan de vlaan^se
komponist André Laporte door Hugo Beughebaert, de aktuele muziek (H '^ohbe), naar
een hedendaaa'^e vokale muziek (Frans Geysen), het geestelijk volkslied (Albert Boone),
het 22ste Heinrich Schütz-feett
te Breda
(Heughebaert), en het bni'^selt kamerorkest
(Pieter Andriessens). Verder boekbesprekingen, berichten over het koor- en verenigingsleven Abonnement 125 fr te storten op postrekening 9fi'?'?6, ANZ, Oudann 22-24, 2000
Antwerpen •

Killarney In het graafschap Kerry

literatuur
uit
ierland

• Beeldhouwer Frans Taghon uit Oeselgem
stelt tot 11 oktober ten toon in de «Lqiehoeve », Veerstraat 9 te Zulte •
• Johan Sonneville uit Brugge werd door de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse
Boekwezen bekroond met de prijs van het
hette literaire debuut voor zijn in 196') verschenen roman «Netskyi) De prijs T25 000
fr ) zal hem op ^0 oktober as naar aanleidina van de opening van de boekenbeun te
Antwerpen overhandigd worden •
llH|i\l

• André Raimbourg overleed vorige week op
53-]arige leeftijd t>ie naam zegt ons mets
maar Bourvil des te meer Deze Normandier
was altijd een man-van-de-hoerenbuiten gebleven, kon het zonde, schandaaltjes stellen
omdat hij een veelzijdig akteur was, niet alleen maar de hansworst die door iedereen
voor de gek wordt gehouden doch de gewone
man, die bescheiden zijn weg gaat maar vaak
boven zich zelf uitstijgt, zonder veel woorden Vooral de jongste tien jaar kreeg Bourvil de kans kompozitie- en karakterrollen te
vertolken dte hem in het <:voor brachten van
een Raimu of een Fernandel In de europese
film van de jongste twintig jaar was Bourvil een merkwaardige overgangsfiguur die
vooral omwille van het menselijke aksent in
2fn beste vertolkingen waardering afdwong •

De literaire pozitie van het
ierse volk — en daarmee oolc
zn"n kulturele pozitie. vermits
de literatuur een belangmk
kultuurelement is, evenals de
taal — is wel zeer eigenaardig.
Door het feit dat de eigen
taal nog slechts door enkele
honderdduizenden
gesproken
wordt (ook al is ze offineel de
eerste landstaal en wordt 7e op
school onderwezen^ heeft de
taal van de vroegere bezetter
en onderdrukker ten gevolge
van een onderwüs- en bestuursDolitiek
die
eeuwen
duurde de eigen volkstaal verdrongen ook in de dageliikse
omgang Het ierse « herlevings D-exüeriment heeft niet
het re7ultaat gekend dat biivoorbeeld Israël met de invoering van het Hebreeuws wél
koi behalen
In de engelstalige literatuur
heeft het ierse volk echter een
aandeel gehad dat verre boven
ziin numeriek aandeel uitstiigt en dat de ierse begaafdheid maar ook de eipen le'^se
aard duideliik manifesteert
Voorpl in de looü der vorige
en het begin dezer eeuw heeft
Ierland een aantal literaire
persoonliikheden
voortgebracht die in de wereldliteratuur een belansriike plaats innemen ; zo de Nobelpriizen
voor literatuur Yeats en Shaw.
de belangriike toneelauteur
Sean O'Casey en de man die
als de « vader » van de moderne roman beschouwd wordt.
James Joyce
Zoals
Sean
O'Faolain, een der belangriikste auteurs van nu in een studie
vaststelde. nam
deze
glansperiode een einde na de
ierse onafhankeliikheid
De
traditiqneel-katolieke
maatschappii vormde in zekere zir
een hinderpaal (auteurs alf
Joyce en O'Casey hadden Ierland verlaten) en zij bood
slechts mogeliikheid tot een
regionalisme dat echter om
bij Frank O'Conner en Sean
O' Faolain briljante uitdruk
king kreeg in hun novellen
Een terugkeer in Joyces voet
spoor zou het experiment betekenen • bii Beckett, bij Flann
O'Brien en Aidin Higgins De
maatschflppeliike kritiek kreeg
in de romans van de jongere
na-oorlogse luteur-: (waarvan
de meesten in het buitenland

verbleven) uitdrukking • denken wij slechts aan het werk
van Edna O'Brien, John Mac
Ga hern Brian Moore Patrick
Kavanagh.
Duidelijk blijkt de kontinuïteit van ierse geest en van iers
talent, in het werk van een
Brendan Behan. Het onderscheid met de angelsaksische
literatuur ligt niet zo zeer in
de taal : het instrument blijft
hetzelfde, maar de Ier zegt er
ziin eigen volksziel mee uit.
De kenmerkende eigenschappen dezer literatuur — de rabelaisiaanse
levensvreugde,
een pallieteriaanse barok de
humor de bijna mistieke liefde voor het eigen land die
vaak in een haatliefde omslaat
bij de radikaalste kritici van
de eigen maatschappij — komen zelfs bij diegenen die ui
het buitenland geboren werden of die er zich vestigden als
Brian Moore en Etjna O'Buien,
zeer duidelijk naar voren.

Ierland.

ran Simpson, direkteur van
een bankfiliaal, die een ver*
houding heeft met Delia, een
aantrekkelijke maar laag-bij»
de-grondse ierse sex-bom van
den lande die hem tenslotte domineert. Tot zover is de hist»
rie er een zoals er duizenden
geschreven worden. Maar de
auteur heeft er een moralizerende bazis aan gegeven 1
Simpson wordt door zijn arts
verwittigd dat hij « rustig
aan » moet leven, zoniet zal de
blindheid die hem bedreigt onvermijdelijk worden... Wanneer Simpson zijn zondig leven
voortzet, ruïneert hij zichzelf.
...Of deze moraal als afschrikwekkend voorbeeld bedoeld is,
laten wij buiten beschouwing.
Deze moderne versie van het
Samson en Delilah^erhaal is
verteld op een wijze die doet
denken aan bv Anthony Wests
verhalen • met dezelfde humor,
volle ernst met een bijna mistiek levensgevoel, getemperd

Samuel Beckett, nohelprijs 1969
Wij lazen echter weinig in
de laatste jaren dat zo duidelijk « lers » is als het werk van
Patrick Boyle, zowel m de verhalen, gebundeld in « At
Night all Cats are Grey » als
in de romans « The Betrayers »
en '( Like any other Man »
De ^rhalenbundel werd opgedragen aan Brendan Behan
« for his help and encourgement » Hij bevat een zevental
verhalen, waarvan de meeste
in ierse dag- en weekbladen
verschenen De tema? dezer
verhalen ( dood lust dronkenschap liefde) zijn verhaald op
een '•eer 'evendigp wijze gekruid met — <5oms zwarte —
humor Tn zijn roman '' Like
an other Man
verhaalt Patrick Boyle de geschiedenis

door een zondebeset dat als etfenis van vele generaties ooK
bij de meest-vrij gevochtenen
af en toe als instinktmatjg
doorbreekt. De zinnelijkheid
waarin bv. Wests figuren wel
eens « verdrinken », wordt hier
wél even sterk beleefd maar
de mensen en gebeurtenissen
krijgen er reliëf door de tragiek die. in henzelf geboren,
hen overrompelt
Patrick Boyles novellen en
zijn roman « Like any other
Man » werden (evenals zijn
vorige roman «The BetrayerssT
uitgegeven respektievelijk bij
Hunt Barnard & C°, Aylesbury
en Mar Gibbon ^ Kee Londen
— en verschenen in de reeks
der « Panther Books » als oo>
ket.
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de sociologie ols wetenschap

durkheim
emile
E. Durkheim:
« De sociologische metode ».
Voor
Vlaanderen :
Standaard
Wetenschappelijke
Uitgeverij,
Antwerpen.

Hoewel een jonge wetenschap, kan datgene
wat de sociologie aan literatuur heeft voortgebracht reeds een respektabele biblioteek
vullen. Menig werk echter, vooral uit de aanvangperiode, is niet meer verkrijgbaar of
staat slechts ter beschikking in de grote biblioteken. Daarom is het initiatief om in de
reeks « Keure der sociologie », uitgegeven
door de Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij en de Universitaire Pers Rotterdam, de
belangrijkste klassieken dezer wetenschap in
het Nederlands te brengen (naast belangrijk
aktueel werk) ten zeerste toe te juichen. Tot
de vlaams-nederlandse redaktie behoren prof.
van Doorn en prof. van Braam voor Noordnederland, prof E. Leemans en dr L. van Outrive voor Vlaanderen.
De jongste publikatie is een werk van een
der belangrijkste franse sociologen, een der
pioniers van de sociologie als wetenschap,
Emile Durkheim ; « Les régies de la methode
sociologique », dat in 1895 voor het eerst verscheen en dat nu in nederlandse vertaling uitkomt onder de titel « D e sociologische metode ».
Durkheims grote bekommernis om de wetenschappelijke uitrusting, om de affirmatie
der sociologie als wetenschap blijkt uit dit
werk waarin, uitgaande van een aantal door
Durkheim vooropgestelde opvattingen, een
metodologie wordt uitgewerkt die de sociologie als autonome wetenschap haar eigen onderzoeks- en interpreteringsmogelijkheden
moet geven De nederlandse vertaling van
zijn « Methode » wordt voorafgegaan door
een beknopte doch verhelderende introduktie
tot het werk van Durkheim door prof dr. E
Leemans die voore-erst wijst op de pozitie van
de auteur in zijn tijd Enerzijds is Durkheims
sociologie een aanval op de filozofische funderingen van het liberalisme dat alleen de
kontraktuele betrekkingen tussen de mensen
zag en dat de mens als burger izoleerde en

hem sociaal-ekonomisch afzonderde. Durkheim heeft in zijn proefschrift « De la division du travail social » de teorie van de overgang van de « solidarité mécanique » naar de
« solidarité organique » uitgewerkt, waarin
zijn bezorgdheid tot uiting komt om aan de
maatschappelijke vormen de binding en
hechtheid der periode vóór de franse revolutie te verschaffen. Anderzijds keerde Durkheim zich tegen de klerikale invloed in het
openbaar leven : een houding die paste in het
tijdsbeeld waarin de rationalistisch-agnostische idee, de rationalistisch en universalistisch getinte « idéé laïque », overheerste. Toch
legde hij een grote socioloigsche belangstelling aan de dag voor de godsdienst, als uitdrukking van solidariteitszin.
Wat zijn opvattingen over de sociologie betreft : Durkheim ziet haar als de studie van
de sociale feiten, die als « dingen » moeten
beschouwd worden. Hij keert zich tegen het
dwingen van feiten binnen een dogmatisch,
vooropgesteld schema. Hij verklaart ons wat
hij onder de benaming « sociale feiten » verstaan wil : zij zijn méér dan de som der delen
en het specifieke ervan ziet hij in de « institutie » in haar breedste zin, als het geheel van
opvattingen en gedragswijzen die door de gemeenschap ingesteld werden. Zo wordt de sociologie : de wetenschap van de instituties,
van hun ontstaan en werking.
Hij poneert een groot aantal regels, een
hele metode om deze feiten, deze instituties
ook objektief weer te geven, te registreren.
Hij laat zich daarbij door de pozitivistische
en empiristische opvattingen, door de discipline van de biologie leiden en ontwerpt een
hele « morphologie sociale » om de sociale
tipes te klassificeren. Hijzelf past zijn metodiek konsekwent toe in zijn studies over de
zelfmoord en over de godsdienst.
Durkheims ambivalentie blijkt reeds uit
zijn tegelijk tijdsgebonden, rationalistisch
laïcisme en zijn tijdkritisch, ja zelfs tijdsvijandig anti-liberalisme. Zij wordt nog duidelijker wanneer we zijn dubbele oriëntatie
— namelijk die naar het zuiver-wetenschappelijke en objektieve der morfologie en naar
een meer . wiisgerig-getinte belangstelling
voor de morele werkelijkheden — vaststellen:
een « hinken op twee gedachten » zoals prof.
Leemans het noemt. Durkheim wil dat de wetenschap indikaties geeft voor de moraal, dat
zij het rationele fundament wordt voor nieuw
kollektief bewustzijn.
Niettegenstaande deze ambivalentie en de
verabsolutering van de sociologie voor het
geheel van het sociaal gebeuren met uitsluiting van elke andere wetenschappelijke discipline (gevolg van zijn bekommernis om de
sociologie als volwaardige wetenschap aanvaard te zien), blijft Durkheim en zijn werk
van meer dan historische betekenis. Niet alleen als baanbreker van de sociologie als wetenschap maar ook omwille van zijn verwijzen naar de noodzaak van een nieuw kollektief bewustzijn, van een sociale moraal en omwille van zijn engagement blijven zijn naam
en werk van betekenis.

Ook de meeuwen genieten van deze 'n'tzonderlij^e nazomer Duurt het nog lang
eer ze zich verzamelen om naar de wmteise stad te tre^Xen ?.

Twintig jaar geleden, op 25 juli 1950. overleed de duitse schrijfster Elisabeth Langgasser te Rheinzabern in de Pfalz. Zij had met
haar werk een belangrijke plaats veroverd
niet alleen in de katolieke literatuur, maar in
de hele moderne duitse letterkunde. Naast
ouderen zoals Ina Seidel, Gertrud von Ie Fort,
Agnes Miegel, Ricarda Huch behoorde zij tot
de grote vrouwen dezer letterkunde en het
recente «Lexikon der Weltliteratur im XX.
Jahrhundert» aarzelt niet haar onder de beste duitse auteurs dezer eeuw te rekenen en
haar werk «Weltgeltung» toe te schrijven.
Zij werd in 1899 geboren in het rijnhessische
stadje Alzey als dochter van een architekt,
verhuisde naar Darmstadt, werd lerares op
verscheidene plaatsen in Hessen en verhuisde
in 1929 naar Berlijn waar zij de filozoof Wilhelm Hoffmann huwde. In 1936 kreeg zij als
half jodin publikatieverbod; zij zette haar literaire bedrijvigheid in stilte voort. Na 1945
trad zij terug literair naar voren.
Hoewel zij voordien reeds gedichten, verhalen en romans geschreven had, werd zij
pas internationaal bekend met «Das unauslösliche Siegel» (1946), dat ook haar belangrijkste boek zou blijven, evenals met de op
het einde van haar leven voltooide en posthuum uitgegeven «Markische Argonautenfahrt». Beide werken vonden ook in het buitenland grote weerklank en werden o.m. in
het Nederlands (door Roeland Vermeer) vertaald.
De romanschrijfster Elisabeth Langgasser
was ook dichteres. En vóór ze de romans publiceerde die haar bekendheid zouden verschaffen, had ze kortere romans en verhalen
gepubliceerd waarin reeds tematiek en vorm
van het latere oeuvre, nog onzuiver weliswaar
en barok, maar onmiskenbaar aanwezig zijn.
Daarom willen wij, ter gelegenheid v a n d e
twintigste verjaardag van het overlijden van
deze schrijfster, die meer dan gelijk welke
andere in de moderne duitse literatuur en
zelfs in de wereldliteratuur aan de kristelijke
religioziteit een adekwate, tijdsnabije, literaire, artistiek verantwoorde vorm wilde
schenken, ook het zoniet minder gekende dan
toch minder in het licht gestelde werk even
voorstellen.
Vooreerst is er haar poëtische oeuvre, dat
(in de bij Claasen Verlag. Hamburg) uitgegeven «Gesammelte Werke» opgenomen
werd in band 4 en dat kwantitatief niet erg
groot is.

elisabeth
langgasser
Het opivat «Der Wendekreis des Lammes»
(1925), de «Tierkreisgedichte»» (1925). «Der
Laubmann usd die Rose» (1947), de ongepubliceerde «Metamorphosen» en een groot
aantal niet gebundelde gedichten, ontstaan
tussen 1924 en 1929. Tussen deze gedichten en
het proza uit dezelfde ontstaansperiode is er
een niet te miskennen korrelatie : «Tierkreisgedichte» en eerste novellen en romans,
«Der Laubmann und die Rose» en «Das
unauslösliche Siegel», de «Metamorphosegedichten» en de «Markische Argonautenfahrt». Zij zelf heeft dit verband in haar
brieven beklemtoond.
Evenals haar proza is haar liriek een poging tot het doen samenvloeien van kristei>dom en natuur, van kristelijke en antieke
wereld Haar verhalend proza, buiten de grote romans (opgenomen in band 3 van het verzameld werk) is een goede illustratie voor de
evolutie in dit pogen, een evolutie die niet
alleen haar geestelijke ontwikkeling en
groei aantoont, maar tevens laat zien hoe mettertijd de green ov> de stof en de beheersing
van de vorm to»npmen
De «Erzahlungen» bevatten vooreerst de
korte jeugaroman «Proserpina» : een dooreenstrengeling van realiteit en mite, van de
— schaarse — jeugdherinneringen van een
meisje en de mite van Proserpina, de dochter
van Ceres die door Pluto wordt ontvoerd.
Dit verhaal verraadt nog de wil tot diepzinnigheid, het lijkt vaak nog in zijn verstrengeling van het ene en het andere te opzettelijk. Na «Proserpina» volgen enkele verhalencikli : « Triptychon des Teufels » en « Refctung am Rhein», De eerste speelt zich af in
het Duitsland na de eerste wereldoorlog!
wreedheid, wellust, dood volgen elkaar op. In
« Rettung am Rhein » is het bindend element
der drie novellen de profetie van een zigeunerinKover de Dom in Mainz.
De korte verhalen van «Der Torso» zijn
stilistisch totaal anders dan de vroegere verhalen en dan «Proserpina», de schrijfster i3
nuchter geworden en zakelijk en de reminia
centies aan of de verwijzingen naar de antieke wereld en haar dionizisch vitalisme zijn
praktisch weggevallen en hebben plaats gemaakt voor een moderner uitwerking en een
meer aktualistische tematiek. Ontstaan na de
tweede werp! H oorlog grijpen deze verhalen
temas aa'j '^^^ menseliikp oorlogs- en naoorlogstragieK.
De poging om in haar vverk antieke wereld,
kristelijke religioziteit en moderne vormgeving in een grootse sinteze samen te brengen,
zien wij in haar novellen en korte verhalen
bevestigd : een sinteze die zij in haar grote
romans bereikte.
Het werk van Elisabeth Langgasser heeft
de duitse literatuur onmiddellijk na de oorlog nieuwe wereldbetekenis geschonken, zegt
Heinz Schöffler. De gedichten en de verhalen
vormen in dit werk een niet te verwaarlozen
schakel.
Elisabeth Langgasser : a Gesammelte Werke*
Band IV — Gedichte Band V — Erzdhlungen.
ClaesserirVerlag, Hamburg.
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WIJ

AKTUEEL
De bekroning met de Klokke Roelandprijs van het radio-magazine Aktueel is
een verstandige beslissing.
In een tijd waarin de meeste BRTm e d e w e r k e r s het doorgaans langs de gemakkelijke kant opnemen, zijn de joernalisten van de radio-nieuwsdienst die
verantwoordelijk tekenen voor Aktueel
een stel pientere en vlugge jongens (Er
is ook één meisje bij)
Het radionieuws is trouwens de laatste jaren doorgaans meer gefundeerd en
beter uitgediept dan het tv-journaal.
En dit komt echt niet alleen omdat er
bij de radio een paar mensen meer werken. De s t r u k t u u r van de nieuwsdienst
en de mensen die aan de top zitten zijn
daar helemaal niet vreemd aan.

Bij het tv-nieuws zijn er ongeveer
evenveel redaktiesekretarissen als gewone redakteurs. Plus daarbij het feit
dat er bij de radio ook wel een p a a r
knapen zitten die gewoon een kriebeling in de vingertoppen voelen als het
er ergens spannend aan toe gaat.
Onlangs zat Jef Coeck nog maar eens
in het Midden-Oosten en dat allesbehalve in prettige omstandigheden.
Dat radio nog steeds het ideale
nieuwsmedium blijft bleek nog eens t e
meer dinsdag laatstleden, 's Morgens
vroeg bracht de radio-nieuwsdienst
reeds een ekstra-uitzending van Aktueel
over de dood van prezident Nasser van
Egypte « De Standaard » daarentegen
had over dit feit van de week een klein
berichtje op bladzijde vijf. Niet dat «De
Standaard»-redaktie zou schitteren door
luiheid of onwetendheid maar die k r a n t
moet 's avonds om technische redenen
biizonder vlug sluiten.
Voor snelle berichtgeving blijft de
radio onovertrefbaar en om het nieuws
uit te diepen en te duiden is Aktueel
een goede formule.

NIET MISSEN
Wie Bert Haanstra's Alleman nog niet
gezien heeft moet beslist kijken zondagavond 4 oktober om halftien op de
Vlaamse tv.
Deze blijmoedige film toont ons een
dwarsdoorsnede van de Nederlander.
Hoe onze Noorderburen leven met hun
grote en kleine kanten wordt hier op
een bijzonder geestige manier uit de
doeken gedaan De montage en de muziek is zeer vinnig. Alleman kan je nog

onze se/ekt/e
zaterdag 3 oktober
20u. : BRUSSEL
FRANS
Le jardm extraordinaire (over de
dieren)
20u30 : BRUSSEL
FRANS
Train d'enfer (film)
21u40 : NEDERLAND
1
Met Wim Sonneveld naar Japan (kabaret)
Wu35 : DUITSLAND
1
Afrikaanse dierenwereld (dokumentaire)
21ul0 : DUITSLAND
1
Underworld USA (film)

zondag 4 oktober

Alfred Lynch
dag 8 oktober

uit De goudroof. Donderom 20 u. 25, Brussel Ned.

moeilijk een dokumentaire noemen. Een
gefilmd portret eigenlijk van wat wij
wel eens smalend als « d e n Ollander»
betitelen.

21u30 : BRUSSEL
NEDERLANDS
Alleman (bekende film van Haanstra)
12u : BRUSSEL
FRANS
Face a la presse
15u25 : NEDERLAND
1
De Borderers (geschiedenis over
Schotland)
23ul0 • DUITSLAND
1
Paul Klee (film)

maandag 5 oktober
VU OP HET SCHERM
Ik weet niet of het toeval is maar het
is in alle geval wel erg simpatiek dat
onze partij dinsdag 6 oktober in een politieke tribune op het scherm komt vlak
na Tienerklanken. Misschien een aanduiding voor veel jongeren.

21ul5 : BRUSSEL
NEDERLANDS
Diapason (muziekwerk bij Permekes
« de verloofden »)
21u : BRUSSEL
FRANS
Het woningprobleem in België {een
onderzoek)
22u05 : NEDERLAND
1
Don Byas, go home (dokumentaire
over deze jazz-muzikus)
19u04 : NEDERLAND
2
Kijken naar kinderen (eerste van
een 27 uitzendingen lange reeks over
kinderen)
22u05 : NEDERLAND
2
Het telegram (naar het werk van
Paustowski)

dinsdag 6 oktober

TWEE (Dvoye)
is een
korte speelfilm
die verhaalt van een jonge muzikant die verliefd
wordt
op een onbekende
voorbijgangster. Alhoewel
het
meisje niet reageert
op
zijn betuigingen geeft hij
de moed niet op totdat
hij ontdekt dat ze doofstom is. Hi] leert
haar
beter kennen in de sporthal en verneemt
dat zij,
Natascha, doofstom
werd
tijdens
een
bombardement en qeen
medelijden
vraagt. De jonge
muzikant weet tenslotte
toch
haar liefde
te
winnen.
Dinsdag
6 oktober
om
20 u. 35, Brussel Ned.

VERKIEZINGEN

&

GEZIEN

Iedereen in den lande zal nu wel zo
stilaan weten dat een stel radio- en tvvedetten hun kandidatuur hebben gesteld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Omroepsters die met een stereotiepe
screen-smile de lieve kijkers goeiennacht wensen, hopen ook op een stemmetje naast hun naam en journalisten
die doodernstig om acht uur het nieuws
orezenteren, zouden wat blij zijn als zij
en paar zwarte bolletjes konden verzamelen.
Eén bedenking dringt zich hier och
jp • een tv-kandidaat die in een grote
<?emeente woont en de laatste weken
nog regelmatig op het scherm verschijnt, kan dat eigenlijk wel ?
Die man of die vrouw wipt zo m a a r
elke avond of toch een paar keer per
week bij alle kiezers van zijn gemeente
binnen. Is dat geen oneerlijke konkur-

rentie tegenover de andere kandidaten
die het ongeluk hebben toevallig niet
bij de BRT te werken ?
Als in een politieke demokratie alle
kandidaten gelijke kansen moeten krijgen, w a t dan met de neutraliteit van de
BRT.
Als bijvoorbeeld Etienne Vandenberg
drie avonden voor de verkiezingen het
nieuws leest, moeten dan ook niet ander e mechelse kandidaten de kans krijgen
om even hun gezicht te tonen aan het
kiezerskorps ?
De vraag is aktueel Volksvertegenwoordiger J o Belmans van Geel heeft
over deze netelige kwestie alvast een
parlementaire vraag gesteld. Benieuwd
wat de minister van Kuituur hierop zal
antwoorden.

tv-tv-tv-tv-ty-ty-tv-t>

19u30 : BRUSSEL
NEDERLANDS
De Volksunie (politieke tribune)
20u35 : BRUSSEL
NEDERLANDS
Twee (russische film)
20u30 : FRANKRIJK
1
Halfapen (dokumentaire)
21u : FRANKRIJK
1
Un otage (naar een werk van Brendan Behan)
22u20 : NEDERLAND
2
Een koude eeuwigheid (een diepvriesbegrafenisonderneming)
21u • DUITSLAND
1
Die Milchstrasse (film)

woensdag 7 oktober
20u50 BRUSSEL
NEDERLANDS
Panorama
20u30 . FRANKRIJK
2
Verborgen kamera
17u05 : NEDERLAND
1
Kenia (natuurreportage)
20u35 • NEDERLAND
1
Liefde zonder uitzicht (film)
2''v25 • NEDERLAND
1
De vliegende Hollander (een beeldverhaal door S. Vinkenoog)
20u20 NEDERLAND
2
Een land voor mensen (een maand
Zweden)
21ul0 • NEDERLAND
2
Luisterliedjes

donderdag 8 oktober
21ul5 • BRUSSEL
NEDERLANDS
De gemeenteraadsverkiezingen (informatie)
20ul0 • BRUSSEL
FRANS
Amère victoire (oorlogsfilm)
20u30 • FRANKRIJK
1
Het leven der dieren (dokumentaire).

vrijdag 9 oktober
20u30 • BRUSSEL
NEDERLANDS
Transplantatie (tsjechisch tv-spel)
"OuSO . FRANKRIJK
2
Mandy (film met een debat gevolgd)
21ul5
DUITSLAND
2
Opus Dei (reportage over de machtige Spaanse godsmannen)
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P]OG)000
ZINLOZE KOERS
De laatste klassieker van het
wielerseizoen is dus ook gereden : Parijs-Tours. Een groot
sukses is het niet geweest, zo
t e zien. De overwinnaar was
niet bepaald de m a n om door
zi,in overwinning de wedstrijd
meer glans te brengen. Men
zou kunnen zeggen zelfs dat
hij, Tschan. maar gewonnen
heeft omdat de anderen er geen
« goesting » voor hadden. Er
w e r d zo formidabel gekoerst
dat het peleton op een bepaald
ogenblik een kleine halve dag
achterstand opgelopen had (en
ophaalde). De belangstelling
van het publiek leek ons ook
aan de smalle kant. Alles samen kan men zich dus wel afvragen of deze lange wedstrijd
zo laat op het seizoen nog veel
betekenis heeft Dat zullen zich
ook verschillende « vedetten »
afvragen trouwens, die ondanks
het slakkegansetie. van de hitte zogzegd. zodanig hun « pere »
hebben gezien dat het niet mooi
meer was om aan te kijken.

ROTZOOI ?
« 't Pallieterke » besprak verleden week het boek van J.E.
Daele over de moderne wielersport, en het was wel bijzonder
streng. Het boek heeft geen wetenschappelijke waarde, het is
enkel en alleen geschreven omwille van de poen, en de verantwoordehjkheid ervoor werd
afgewenteld op een uitgever
Het zijn natuurlijk onze zaken
niet, en al zijn wij het in grote
t r e k k e n eens met wat « 't Psllieterke » schrijft (om waarde
te hebben zou Daele's boek bij
voorbeeld al de bronnen moeten vermelden), wij ziin het
toch niet helemaal eens Zo menen wij ongemerkt te hebben
dat op het boek maar één uitgever voorkomt • J E . Daele
zelf. Verder geloven wij niet
dat het slechts « enkele oververhitte en verwaande pseudosociologen zijn die in het veloke een simbool zien van onze
Vlaamse achterlijkheid » Tenslotte zou het ons interesseren
eerst te vernemen of wat Daele in zijn boek schrijft, w a a r is
of niet.

« komplimenten ». Zinnens er
op het einde van dit seizoen
toch mee op te houden, kreeg
hij^na een wedstrijd in Nederland zodanig het land, zo vertelt hij in een interview, dat
hij besloot niet eens meer zo
lang te wachten. Wij k u n n e n
hem geen ongelijk geven. De
wielersport heeft hem alles gegeven w a t ze kan geven, hij is
een welstellend om niet te zeggen, rijk man. Hij beklaagt zich
niets, en hij is nog m a a r goed
half in de dertig. Normaal ligt
vóór hem nog een lang leven
zonder zorgen van geldelijke
aard. Schön ist das. Met van
Loov verdwijnt weer een stuk
wielersport zoals de mensen ze
over het algemeen graag zien '
een sport met harde k a m p en
verbeten strijd. Wij geloven
niet dat de moderne opvatting,
meer afgestemd op show, op
cirkus, nog iets is voor vechtjassen a la Rik van Looy. Zijn
afscheid komt op zijn tijd.

IN DE KOU
In een dorp in onze omgeving
heeft het uittredende gemeentebestuur, zoals zovele andere,
een sportkompleks gebouwd.
De « t e g e n p a r t i e » voerde aan,
in haar kiespropaganda, dat
dit « onnozele kosten» waren,
waar de bevolking niet zoveel
aan had. op het ogenblik dat er
nog zoveel andere dinsen moesten gedaan worden. De meerderheidsoartij heeft enkele dagen nadien laten weten dat dit
kletspraat was, w a n t dat het
sportkompleks al bijna voor
alle dagen van het jaar «verp a s t » is aan allerlei sportverenigingen. Wij denken dat dit
nu precies een slecht argument
is, want w a t wij vrezen voor
de meeste van die sportkompleksen — en de feiten schijnen aan te tonen dat die vrees
niet ongegrond is — is precies
dat zij weeral in handen zullen
vallen van de «georganizeerde»
sportbeoefenaars,
leden
van allerlei klubs dus, en dat
de gewone snortbeoefenaar. die
zin heeft om met vrouw en
kind eens wat aan sport te
gaan doen. in de kou zal blijven staan Zodat het geld van
iedereen slechts enkelen ten
goede komt.

OP TIJD
Rik van Looy heeft dus van
zijn hart een steen gemaakt,
en zo maar pardoes het koersen
stopgezet, zonder afscheidsmeetings, zonder spijt, zonder veel

FIJNE JOB
Ge zoudt er soms toch moeten mee lachen, als het niet zo
belabberd was. Vooraleer de in-

I
I

Er is al een zekere gjimas van vreugde te merken
van de witte « Unionist », maar de bal zal door de
onderschept
worden.

op het gelaat
Lierse-doelman

ternationale wielerunie aan een
bepaald land de toelating geeft
om de wereldkampioenschappen in te richten, moet één van
h a a r speciale kommissies — de
technische kommissie — de omlopen en de wielerbanen gaan
verkennen, om er haar zegen
over te geven. Alsof die zegen
ook zou kunnen geweigerd worden, als er door de inrichters
m a a r genoeg afgeduimd wordt.
Vermits het volgend jaar de
beurt is aan de Zwitsers om de
kampioenschappen in te richten, mochten de heren dus n a a r
Zwitserland op vakantie om de
omloop goed te keuren. Daarbij ook nog eens naar Italië, en
nog wel op twee plaatsen Immers, de Zwitsers heben geen
hoorlijke wielerbaan meer, en
daarom zullen de pistenummers in Italië gereden worden.
Men weet nog niet precies
waar. dus moeten de «technici » met een serieus gezicht
overal gaan kijken. Alsof ze de
Vigorellibaan nog nooit gezien
h a d d e n ' Fijne job, technische
kommissieman,
zeggen
wij
maar.

met rust late met die verhaaltjes in de aard van «ambassadeurs die n a a r wijd en zijd uittiegen om eer en roem te vergaren voor ons dierbaar vaderland. Tararaboem.» We peinzen dat onze erg nationale
voetballers al niet veel betere
patriotten zijn dan de gewone
Belgen.

Het tweede dat ons daarbij opvalt is dat van dat totale bedrag nauwelijks één
derde
wordt uitgekeerd aan prijzen.
In de rest zitten de uiteraard
hoge
organizatiekosten,
de
winst voor de firma, en vooral
de taksen af te dragen aan
voetbalbond en vooral de staat.
Derde zaak : nadat de firma al
een heleboel belastingen heeft
betaald op het «bruto inkomen»
moeten de prijswinnaars nog
eens een gedeelte van h u n
winst afstaan aan
vadertje
staat onder de vorm van belastingen. Alles samen mag m e n
dus zeggen dat de m a n n e n die
wanhopig proberen via de pronostiek rijk te worden, p r i m a
patriotten zijn, w a n t uitstekende leveranciers voor de staatskist.

PATRIOTTEN II
Wanneer wij zo eens de uitslagen van een pronostiekmaatschappij bekijken, dan valt het
ons op dat er in ons land een
serieuze som wordt geïnvesteerd in dergelijke kansspelen.
Prior alleen ontvangt al wekelijks ongeveer 13 miljoen frank.

PATRIOTTEN I
Een zaak die op dit ogenblik
heel voetbalminnend België belet rustig te slapen is wel de
brief die Pol van Himst en
Wilfried Puis stuurden aan hun
goeie vriend Monne Goethals,
en waarin zij hem vroegen
voortaan niet m e e r opgesteld te
worden in het belgische nationale elftal De inspiratie van
dit schrijven dient gezocht in
de plezierige ervaringen die de
twee «Brusselaars» ondeden in
Mexiko Worldcup 70. Als de
mannen geen zin meer hebben
om de belfische kleuren te verdedigen, dan vinden wij het
ook best ze niet meer op te
stellen, ook al kunnen zij dat
strikt genomen niet weigeren.
Maar dat men ons dan verder

Tussen

zo'n twee kerels

heb je niet veel vrijheid

t

triestige mensen
Verleden
week hebben
wij
twee triestige mensen
gezien.
Fil en Zosfin, vader en moeder
van « onze Jean » koereur bij
de liefhebbers
en de genade
Gods. « Onze Jean » had zijn
wagen op onze stoep gezet en
nadat Fil ^eruit geklefferd
was
om zorgzaam de renfiets
van
het dak te peuteren,
was hij
met zijn vette soigneur
vertrokken naar de staminees aangeduid voor inschrijving,
verkleding en vertrek. Fil en Zosfin hebben van één uur vóór
de koers tot twee uur erna achter in de mooie ivagen
gezeten
Fil tussendoor
eruit om een
traag sigaretje te draaien, of
om wat op ons muurtje te zitten, of wat naar de bloemen in
ons hofke te kijken.
Kleine
men.skens
zo te zien aan zijn
proper mutsken
en
versleten
vestje en aan haar
oud-modisch
manteltje
Fil peinsde
«dat
onze Jean vandaag
toch ne
keer in de prijzen zou rijden ».
en Zosfin peinsde het ook en
dat het tijd aing worden
loant
« dees jaar nog niks
gewonnen
als veel gekost dat ken zo niet
bliiven duren »
En dan zaten ze weer geduldig te wachten
tot de koers
een eerste keer langs zou komen Toen het zover was hebben zn ons met fierheid
hun
kloeke zoon getoond
die met
zijn bruin benen en zijn groene trui, vooraan in het peleton
en gezegd dat er wat
inzat
Veertien palmen verleden jaar
meneer
maar dit jaar altijd
maar tegenslag
Maar hij kan
't, dat zegt alleman
In de tioeede en de derde
ronde riskeerde Fil zijn leven
om «onze -lean»
een
vers
drinkbusje
aan te reiken
en
het weggeioorpen
lege
buske
van tussen de snorrende
wielen
op te vissen en toen de renners een vierde
keer
langs

moetsen
komen,
stonden
wij
klaar om voor Jean te supporteren. Maar het was niet meer
nodig Hij gaf op «'t Gaat niet
vandaag, zei hij, ik heb slappe
benen »
Fil en Zosfin .'itondev er gelaten bij. Ze vroegen niet veel
uitleg omdat het weinige
dat
ze vroegen al teveel was, want
hij begon al direkt te bassen
van «zelf ne keer
proberen»
en «arrè, de velo staat daar»
en K loeette qiii loel ivat dat ge
zegt » Ze zioegen dus, en toen
hij vertrokken
was naar de
staminees voorzien voor inlevering van rugnummers
en zo,
ging Zosfin heel stil achter in
de auto zitten
en Fil op ons
muurke.
Voor de andere
koereurs hadden zij toen
ronden
lang geen
belangstelling
Als er nog een ronde of twee
moest gereden worden,
kwam
« onze Jean » met zijn
kleurige
kousen en knalgele trui langzaam afgepeddeld.
Hij gaf Fil
de velo in zijn handen en kommandeerde
« Z e t er hem al
maar op, ik kom subiet Ik ga
eerst eens naar den arrivee. >•
En hij wandelde weg Maar hij
keerde nog eens terug
«Zeg,
hebde daar niet wat geld Ik
heb niks meer en ik moet den
ene en den andere noqepn
nint
betalen. y> Fil bekeek Zo^fm en
Zosfin bekeek Fil. en dan zei
zij : «Hawel, geeft hem die
vijfhonderd
frank dan
maar
hé»
En Fil frommelde
zijn
portemonnee
uit zijn
vestzakje
en uit zijn portemonnee
het
bankbriefje
duidelijk
het enige dat erin zat « Wisselt dat
dan maar
zei hij. en bliof
strafc.s niet te lang weg » Maar
dat hoorde Jean nog niet Hii
was al weg
' FU en Zosfin
hebben
dan
eerst de fiets afgekuist
en dan
de auto ook nog een beetje en
de fiets weer op de auto gezet,

en Fil wou ook wel eens tot
aan de aankomst
gaan, en of
Zosfin daar nog « iets » had.
Maar hij wist hij toch wel dat
Zosfin niks meer had, ze had
zij toch de nafte betaald. En
dat het al wel geweest was. Hij
een halve dag verlet op zijn
iverk. En dan die nafte. en de
inschrijving,
en iets voor de
soigneur, en de buskens. en nu
nog een glas bier voor die en
en die. En weeral niks
verdiend. Blijf gij hier maar Fil.
«Wij gaan wijlie
dat niet
kunnen blijven doen, zèlle, zei
Fil. Een auto, al dat
koersmateriaal, werk verletten,
trakteren, soigneur, en nooit
vanzeleven iets verdienen. Hij zal hij
toch moeten gaan
werken.»
Ze hadden al de tijd om erover te denken
ivant al de
mensen waren al naar huis en
al de papierkes van frisko en
reklame foldertjes
waren
al
voorbij gewaaid, en de mannen
van de gemeente hadden al de
afsluitingen
afgebroken,
eer
«onze Jean»
erdoor
kwam.,
lichtekens in de wind De soi^
gneur was stomzat. En Fil en
Zosfin maar wachten
of hij
wat zou zeggen, en mischien of
hij nog iets zou teruggeven
van
die vijfhonderd
frank maar hij_
zei hij niets, en hij gaf hij
niets. Hij duwde zijn
verzorger
in de wagen zei dat hij maar
in zijn klak moest
«kotsen»
als 't rap moest gaan. kroop
achter het stuur en reed met
een dwaze schok het trottoir af.
Bij wijze van groet stak Fil
nog eens etfekens zijn
wijsvinger op
Het kan zijn dat er iets insteekt in « onze Jean » maar
wij geloven het niet, en aan de
Fil zijn gezicht te zien
denken
wij dat Fil er ook niet meer zó
zeker van is. Hij zag er veel te
triestig uit daarvoor.
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Groepen en maatschappijen
allerhande !!I
Speciaal voor U bedacht.

V.U.-MANDATARISSEN...
onze gespecializeerde diensten kunnen U nog

IEDER D O R T M U N D E R

steeds helpen in Uw kieskampanje met de beste
wapens, de

THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.

REKLAMELUCIFERS

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag.
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten

ook met Uw nummer en naam van kopman
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11
Tel. 0 1 6 / 2 6 8 69
Mooiste kelder van Europa.
Tel

Gelieve dan ook onmiddellijk te bestellen indien

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

M i d d a g , en avondmaal tn groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialifeifen z\]n • Ochsen«chwanzsuppe - Hongaarse goelasf •
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het
spit • Krachtvleesschotel beter dan In
Duitsland

U deze gegevens hebt, op ons

HULSTE (Kortrijk), Brugsesteenweg 1
Tel. 0 5 6 / 7 1 5 . 3 6 (1.200 plaatsen)
KONTICH

Mechelsesteenweg
(2.400 plaatsen)

N I E U W ADRES

(open)

PUBLI-SPIECEL

TORHOUT, steenweg Torhout-Llchtervelde
(open) 2.000 plaatsen

LEUVEN, Tervuursevest 60
Tel 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 - 1.500 plaatsen
ANTWERPEN, Groenplein 33
Tel. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad

DEBROUWERII

BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28
0 2 / 1 8 74.89 • mooiste van Brussel

Belegstraat 16

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende
(open)

MOORTGAT

2659 BREENDONK TEL (03)78.71.21

Tel. 03/37.95.92

WALTER ROLAND

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING

Cediplomeerd opticien, erkend doof
alle ziekenfondien
KERKSTRAAT 38, ANTWERPEN

(Let op het huisnummer 1}
Telefoon 35 Sé il

is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADEN
Breendonk ligt in Vlaanderen
dus U W streek. U W volkss^enoten I

via "GROEP DE BONDT"
ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN
Voor Icïcrs van dit blad , 10 V» Iiortuig

MODERNE TALEN

DAGBrussel

Volledige
«ekretariaatkursussen

Coremanssf-raat 22, Berchem-Antwerpen
Telefoon : 03/30.18.85

' STENO- en DACTYLOGRAFIE
In vier talen
BOEKHOUDEN

' HANDELèCORRESPONDENTIE

Zuidlaan 54

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND
VOOR AANKOOP EN VERKOOP V A N
ONROERENDE GOEDEREN

Depot Cent • Tel. 09/22.45.62

HERMES

2000 ANTWERPEN

M

EN AVONDLESSEN

(.emonnierlaan 2 1 1 , Brussel
Tel (02)11.00.33

ALLES VOOR HET BUREEL

Aanbevolen

GROOTHANDEL
Speciale voorwaarden op alle papiersoorten
orderboeken - drukwerken - kogeipennen BIC
briefordeners - en alle opbergmappen.
M . M A T T H I E U - Tremelobaan 256 - 2850 Keerbergen

Huizen

Tel. 016/62254

DE schooi waar Vlamingen
zich t h u i s voelen

P A P Y R U S
Boek- en PapierharKlel
Zaakvoerder . Fons Labeai
de Ribaucourlstraai 2
(nabij het Sint-Jansplein)
S!nt-Jans-Molenbeek • Brussel 8
Telefoon
( 0 2 ) 2 8 87.09

meester ~ ,
,{
kleermaker

Indien U zelfstandig kan werken als

V£RMEE8CH

BOUWKUNDIG REKENAAR

Indien U bovendien ambities heeft, ervaring,
vakkennis en
een regelmatig werker z i j t
dan bieden w i j U :
vaste betrekking, goed loon, prettige werkkring én toekomst.
•

AL AL KEUKENS CLASAL
STEENHOÜWERSVEST ö 1
,• AKI WEIIPEN
Tel. 31.35.83

NflflR
UW

Schrijven met levensloop en foto aan
het ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v.
MEIR 18
2000 ANTWERPEN

matthieuls beddenbedrijf
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

_9i
llOj
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O

H. PELMAN MARCKX
Van Den Nestlei 16 Antwerpen

re». 39.19.27
z o ' V E E L BETER

biedt voor elk probleem een wooninrichting

_8i

Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand
Vuurvas)
Matige prijs
Voor Wesf-Vlaanderer
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136 Z w e v e z e k
tel. 0 5 1 / 6 1 2 84

^^^^^

16H

17-1
18-ë
VEHMlNDEIliNG VOOH
VTI LEDEN
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r.V
l?ADIO
ALLE ELtKTRl
SCHE rOESTELLEN
HERSTEl
LINGEN A A N HUIS
f.V PELMAR 61 schern»,
11.995 fr. i.p.v 16.995 fr
Andere merken grootste kortmc

120 i
« PIET POT »
Geniet van een
aangename
levensavond
in het rustoord

HUIZE
LOREIN
FAMILIALE SFEER
Paddegatstraat 133
TEL 015/718.35
2921 Nieuwenrode
15 <m Jan Brussel (4 km autostrade
Brussel Ar>twerpen)

Antwerpen's gezelUgsIe
Bierkelder
Srote Pietet Potstraal «
(bil Suikerrui)
Open i/anaf 8 uür 's avondt
Maandag en dinsdag gesicter

Bezoek « Casthof
DE VEERMAN »
Kaai 26 S» -Amands a.d. Schelde

Tel (052)332.75
Mosselen
Ijitbóter
Jar

Paling
Brugmans

3-2-6e
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beeld van Parijs — bezorgde de NMBS
lijn 59 een lelijke handicap. Het is nu
eenmaal geweten dat m e n in bepaalde
kringen alle reizigers- en goederenverkeer naar Noord-Frankrijk liefst via het
langere trajekt Brussel-Doornik zou
willen kanalizeren. Dit verklaart o.m.
de huidige slechte en onvoldoende
spoorverbindingen
Antwerpen - Gent Rijsel. »

GAZET VAN ANTWERPEN

«Hoera er rijdt een trein» dat moeten die van Sint Niklaas en
Turnhout
nog roepen m de tweede helft van de
20ste eeuw. Want ook dat is vlaamse
beweging. Terwijl alle politiekers
ergens
in de molshopen van hun
gemeenteprohlemen zitten te wroeten en de verdere
horizontheschouwingen
hehhen
verlaten, zijn niet-politiekgehondenen
onze
gemeenschapsprohlematiek
gaan
bekijfcen. Om ze echt pogen op te lossen, zoals
Spaak en Kunnen. Om ze verder te bevriezen in de konservatieve
brandkast,
zoals de oppertolk van het helgisch kapitalisme de heer Pulinckx. En vanop
de hoogte van zijn elite-building
raaskalt « de stem uit Eisene », Marnix Gijsen is zijn naam, om zichzelf
interessant
te maken, zijn levenslijn
getrouw.

HET VOLK
In zijn beschouivingen
« Er rijdt een
trein van Antwerpen naar Sint Niklaas »
(en later zelfs naar Gent)
veroordeelt
dit blad onbewust de centralizators
in
de belgische staat, omdat hun houding
steeds de volgende was.
«Overigens wordt nu nog beweerd
dat dit in het centralizerende Brussel
maar willens nillens gebeurde. Maar
rond die tijd was ook het besluit getroffen de spoorlijn Namen-Luik te elektrificeren en omwille van de evenredige
verdeling mocht dit dus wel in Vlaanderen ook. Alleen is het zo dat NamenLuik dinsdag over de volledige afstand,
ook ongeveer 50 km. reeds kon worden
geopend door de minister. Terwijl het
hier nog altijd niet zeker is dat het verkeer tussen Lokeren en Oostakker wel
degelijk zal kunnen verlopen over twee
sporen.
» I n dit verband kan nog gemeld worden dat de onteigeningen voor de verdubbeling van het spoor tussen Sint
Niklaas en Antwerpen al gebeurden in
1923. »

NEERLANDIA
Die sabotagepolitiek
van de belgische
overheid tegen Gent en Antwerpen
is
trouwens een van de vele
voorbeelden
van de «slechte oneindigheid»
in de
belgische politiek. Alles moet over Brussel
«Bij deze geschiedenis is het al te
duidelijk dat het niet gaat om enkele
kilometers rails. Brussel ziet met lede
ogen een nieuwe belangrijke spoorweg
groeien die ditmaal niet via de hoofdstad loopt. In een nabije toekomst is het
immers niet uitgesloten dat de lijn 59
een onderdeel gaat vormen van een in-.
ternationale spoorlijn die Hamburg via
Eindhoven (of via Zutphen-Arnhem en
Tilburg). Antwerpen en Gent met Rijsel
en Duinkerke moet verbinden. Vermits
iedere volwaardige internationale trein
via brusselse stations moet lopen —
hierin volgt België het slechte voor-

Wijdt een hoofdartikel
aan het « plan
zonder De Man» waarin Walter Kuyinen en Spaak een federalistische
wisseloplossing
voorstellen,
die de kwakzalvermetodes
van de huidige
beschaamde unitaristen, moet
vervangen.
« D e beweging van Walter Kunnen,
die dit manifest uitgeeft, gaat uit van
het niet te loochenen feit, dat regering
en partijen in het straatje zonder einde
zijn geraakt met de grondwetsherziening.
» De schuld hiervoor ligt ten dele bij
het vorige parlement. Zoals W. Kunnen
formuleert : « Evenmin als men een stevig gefundeerde nieuwbouw kan oprichten, zolang men de fundamenten van de
oudbouw niet mag opruimen, kan de
huidige konstituante een fundamenteelharmonische grondwetsherziening doorvoeren. » Omdat het vorige parlement
slechts een beperkt aantal grondwetsartikelen voor wijziging vatbaar maakte.
» Zo kon geen diepgaande herziening
van de staatsstruktuur worden bereikt,
verondersteld dat men die wenste Uit
w a t tot nu toe in het parlement werd
besproken, kan slechts worden afgeleid
dat men alles zo veel mogelijk bij het
oude wenst te laten, met hier en daar
een vernieuwend aandoend lapje voor
het bloeden.»

LA LIBRE BELGIQUE
Als « s t e m van zijn
superkapitalistische meesters»
heeft
mijnheer
Pulinckx van het VBN" een aantal argumenten teoen het federalisme
bijeengeschreven.
De « L i b r e » neemt ze tranend over. vooral uit haar gekende bekommernis voor « Zes plus faibles »
«Wij zijn vooral gevoelig aan een
argument van de heer Pulinckx waarin
hij zegt dat men niet het recht heeft te
spelen met het welvaartspeil van de bevolking. Het federalisme zou niet alleen
instellingen en ambtenaren vermenigvuldigen, wat de kosten van de onproduktieve diensten sterk zou doen stijgen, maar de inkomsten van iedereen
zouden zwaar worden belast. En de
zwpk«ten zouden het felst worden geraakt. »

steenkolenmijnen, staalgieterijen, glasblazerijen en metaalbedrijven bij aan.
Het weerspiegelde de voorbije negentiende-eeuwse toestanden in België. Het
dekte de terugtocht van de klassieke
industriële grootmachten, steenkool en
ijzer, tegenover de nieuwe technieken
en hun ekonomische toepassingen
» Op sociaal gebied liet het CCI zich
leiden door afwijzing tegenover de opkomende ekonomische demokratie. Het
weigerde de dialoog : «Si nous nous
expliquons, nous cesserons de nous entendre ». En van een erkenning van het
Nederlands in de ekonomische en sociale strukturen was er geen sprake.»

of Jan Albert Goris zichzelf nog maar
eens in de bloempjes. Over « h e t probleem Brussel» vertelt hij niets nieuivs.
Vindt echter Jos van Eynde de grootste
joernalist die hij kent en vertelt
dan
nog over de Volksunie nonsens die zelfs
de meest afgestompte
dorpsprofeet
bij
ons aan de herbergtoog niet meer durft
uitkramen.
«Vr. : « U heeft lang in het buitenland vertoefd. Heeft u dat niet toegelaten de taaltwisten vanop afstand te beschouwen ? »
» M.G. : « Het is misschien een klein
probleem, m a a r het is toch een sociaal
probleem meer dan een taalprobleem.
Het is altijd zo geweest dat de franse
taal door de hogere laag gebruikt werd
en het Vlaams door de meiden en
knechten. Ik vind dat dan ook geen
klein probleem, w a n t het is vooral een
levenselement. Vooral ook omdat ik er
nu middenin leef ».
» V r . : « Waarom heeft u de « R o d e
Leeuwen » gekozen en niet een andere,
laat ons zeggen, specifiek vlaamse partij ? »
» M.G. : «Voor de CVP voel ik niks
en voor de nazi's van de Volksunie nog
minder !»

HET BELANG VAN LIMBURG
Valt de heren Spaak en Kunnen aan
om hun federalisme, maar geeft in zijn
domheid feitelijk toe dat ze gelijk hebben!
«Niemand zaï durven ontkennen dat
de voorstanders van het federalisme
met een vlag zwaaien die de meest verscheiden en tegenstrijdige
ladingen
dekt. Het volstaat twee vragen te stellen, om ze allemaal in de w a r te brengen : 1. met twee of met drie ? 2. en
quid met Brussel ?
» E l k e poging om een antwoord te
geven op deze vragen loopt vast in het
moeras. De aanwezigheid van Brussel
maakt een federatie met twee totaal onmogelijk. En elke inbouw van een brusselse identiteit in een bondsstatuut,
maakt de hoofdstad tot de arbiter van
de situatie, wat voor de nederlandstaligen totaal onaanvaardbaar is. V a n d a a r
bij sommigen de gedachte om het met
zes of met een ander getal dan twee of
drie te proberen, doch dan staat men
niet ver af van een federatie van provincies, wat trouwens niet veel verschilt van het oorspronkelijk koncept
van 1830.
» Toen is men uitgegaan van de bundeling van min of meer autonome provincies, evenwel in het r a a m van een
sterk
gecentralizeerde
uitvoerende
macht en van een nationale wetgevende macht. Om de nrovincies die aan historische werkelijkheden
beantwoordden, de vleugels af te knippen w e r d e n
aan het hoofd van de provincies goeverneurs benoemd, die als vertegenwoordigers van 't centraal staatsgezag erover
moesten waken, dat de provinciale
identiteit niet al te zeer uit de nationale •
band zou springen. Had men de voorbije eeuw. in plaats van alles door
Brussel te laten aanzuigen meer n a a r de
provincies gedecentralizeerd. de staatss t r u k t u u r zou tans niet zo scherp aangevochten worden.»

VOLKSGAZET

VOOR ALLEN
Is het BSP-blad voor «socioHstiscfie
vorming».
Op dezelfde bladzijde
waar
in grote.opmaak
de ontvoogde
geesten
worden opgeroepen, hun geld te besteden aan de aankoop van «realistische
boeken»,
met titels «Meisjesjungle »,
« De Gluurder », « Overval in de Venusstraat » enz. kraakt een
BSP-joernalist
de kulturele
autonomie af.
waarschijnlijk uit « rode leeuwigheid »,
« Dat de eenheidsstaat heeft afgedaan,
zegt iedere politikus.
» W i j gaan naar decentralizering, federalizering en « separering » !
» D a t laatste zal nog wel een tijdje
duren en het voorlaatste ook, hoewel er
al heel w a t staaltjes van federalizering
te bespeuren zijn.
» Uit w a t m e n er van weet kan worden afgeleid dat het weinig of geen aarde aan de dijk brengt, veel kost en belachelijke toestanden schept.
» Laten we eens spreken over een v a n
de geschikste «federalizeringen» : de
kulturele autonomie ».
» Wij hebben daardoor drie ministers
meer : natuurlijk moesten daarbij de
nodige sekretarissen-generaal, administrateurs, direkteurs-generaal, alles ten
minste in het dubbel.
» W a t de kulturele autonomie n u
eigenlijk opbrengt, w a t verschil er is
met voorheen, dat zal wel buiten de
zeer verhoogde kosten en papierrommel
erg gering zijn.»

In een soort zelfportret
(«gevleid
natuurlijk y>) zet de heer Marnix
Gijsen

DE NEUWE GIDS
Zeggend dat het er nu zoveel beter is,
bewierookt
dit super-CVP-blad
de heren van het Verbond van de Belgische
Nijverheid,
verbond, waarvan
de genoemde Pulinckx de spreekbuis is. Het
nieuwe etiket « VBN « plakt echter op
de volgende oude erfenis. Maar of dat
echt zoveel veranderde
als dit pseudoproQressief blad wil doen geloven ?
«Sedert het VBN het vroegere CCI
afloste als reprezentatieve werkgeversorganizatie, is er iets menselijks gekomen in het raderwerk tegenover de
eigentijdse problemen, iets wat de h.
De Staercke. toen hij in februari jl. afscheid nam als voorzitter van het VBN
« het humanisme in de sociale relaties »
noemde.
» Het CCI was doktrinair liberaal op
ekonomisch gebied, negatief ingesteld
tegenover de werknemersorganizaties
op sociaal gebied en eenzijdig franstalig
on kommunautair gebied. Toen het in
1895 opgericht werd, sloten er alleen

W. LUYTEN.
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bewegingswijzer
Antwerpen
Antwerpen (stad)
STEUNLIJSTEN
Hebt u nog niet ingetekend ?
Dan wordt het hoog tijd. Op
h e t sekretariaat. Wetstraat 12
ligt de steunliist ter ondertekening.
GEVEL BESCHIKBAAR
We kunnen er onze affiches
komen opplakken. Geef ons
hiervoor echter de schriftelijk e toelating. Tel. sekretariaat
36.84.65.
VERKIEZINGSUITSLAGEN
Op de dag der verkiezingen
11 okt. h u u r d e onze afdeling een
zaal in « Billard Palace » 2de
verdieping. Vanaf 18 u. iedereen welkom om er de zege t e
vieren. De getuigen in de
de feestzaal kunnen e r h u n
uitslagen binnenbrengen
WIJKVERGADERINGEN
Deze hadden
overal een
grroot sukses. De laatste voorlichting h a d plaats op Luchtbal. De VU-Antwerpen is hierdoor w e e r een stap verder geraakt.
B'^L
Hedenavond 3 oktober, gratis bal in Thierbrau voor iedereen.
Groenplaats.
Deuren
enen om 8.30 u.
PROGRAMMABROCHURE
Deze is t e verkriigen op aanvraag. Tel. sekr. 36.84.65.

Berchem
VERKIEZINGSFONDS
Gelieve uw bijdrage over t e
schrijven op pr. 17.11 Kredietbank-Berchem, voor rekening
4185 van VU-Berchem.
GETUIGEN
Voorlichtingsvergadering op
dinsdag 6 oktober 1970 te 20 u.
30 in het ruilcentrum te Berchem. Grote Steenweg 66
ZIEKENVKRVOER GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Gelieve aan t e melden bij dr.
Goemans, Grote Steenweg 86,
tel 39.02.30 en bi] J. Creten,
K l a u w a e r t s l r a a t 20. tel 39.36.07
VOLKSUNIE.
MTNITREINTJE
Gratis rit doorheen de gem e e n t e van 11 tot 18 u. Plaats
voor 32 volwassenen of 64 kinderen.
Borgerhout
STEUNFONDS
Stort vrijwillig uw steun op
postrekening 549.18 van de
Kredietbank. Borgerhout-Cent r u m , met vermelding voor rekening nr
1131/7/06644 op
naam van V.ü. Jos. Verbergt
ONZE ZIEKEN
Opdat wij onze organizatie
op punt zouden kunnen stellen,
vragen wij u dringend, reeds
nu ons sekretariaat te verwittigen voor het afhalen van zieken Denkt eraan : zieken kunnen ook bij volmacht stemmen
Eveneens
het
sekretariaat
dringend verwittigen.
JEUGDKLUB
« W I J JONGEREN »
Eindelijk is het zover Na
lang zoeken hebben we dan
toch een geschikt lokaal gevonden te Borgerhout, Karel de
Preterlei 214. Heden zaterdag
3 oktober heeft de opening
plaats m e t een reuze dansavond temidden de sprankelende tonen v a n onze fonkelnieuw e geluidsinstallatie. Alle jonge mensen vanaf 16 jaar worden van h a r t e verwacht op
deze premiere. Deuren : 20 u.
Morgen zondag, 4 oktober,
heeft tevens onze eerste kulturele aktiviteit plaats, nl. een
geleid bezoek aan h e t Brouwershuis t e Antwerpen. Sam e n k o m s t om 10 u u r aan ons
lokaal,
m e t rijwiel
(auto,
brommer, fiets of... niets).
Rond 12 u u r zijn w e terug.

Broechem
STEUN, MEDEWERKING
EN PROPAGANDA

VOORSTELLING L I J S T
Heden zaterdag 3 oktober t e
19.45 u. voorstelling van de
lijst Volksunie m e t gratis filmvertoning.
Kerkplein,
Broechem. Spreekster : mevr. Nelly
Maes. Wij doen hierbij een oproep aan alle Volksunievrienden u i t h e t omliggende om te
komen kijken en t e luisteren.
RAAMAFFICHES
Leden of lezers van WIJ, die
nog een plaatsje vrij hebben in
h u n voortuin of aan h e t raam
kunnen nog steeds affiches bekomen.

Edegem
VERKIEZINGSFONDS
Stel niet u i t en schrijf nog
vandaag een bedrag over op
P.R. 901911 van Karel van
Reeth, Drie Eikenstraat 70,
Edegem. m e t vermelding « Verkiezingsfonds »
REUSACHTIGE
AUTOKARAVAAN
Zaterdag 10 oktober om 14 u.
bijeenkomst voor de wagens op
het Kerkplein-Elsdonck voor de
grootste
verkiezingsautokaravaan doorheen onze gemeente.
Een kindertreintje zal voor de
a t t r a k t i e zorgen. Wij verwachten minimum 50 w a g e n s !
VERKIEZINGSAVOND
Op zondagavond 11 oktober
vanaf 20 u u r nodigen wij alle
leden en simpatizanten u i t om
m e t ons in een gezellige sfeer
de verkiezingsavond door t e
brengen. E r zal informatie zijn
via radio, t v en via de telefoon
over uitslagen buiten Edegem
en
natuurlijk
uitgebreid
nieuws m e t k o m m e n t a a r over
onze gemeente. Bovenzaal v a n
« De Basiliek », Hovestraat.
OVER WINNINGSDANSFEEST
Vrijdag 16 oktober om 21 u.
vieren wij onze verkiezin.gszeg^ m e t h e t vertrouwde orkest « The Mav Jins » in de
zaal « Elzenhof », KerkpleinElsdonk.
Alle leden mogen gratis binn e n ; ook diegenen die in h e t
bezit zijn van een s t e u n k a a r t
van ons verkiezingsfonds. Voor
anderen is het toegangsgeld op
50 fr. vastgesteld. Jongeren betalen 25 fr. Het wordt eens te
meer een reuze-feest.

Ekeren
VERKIEZINGSFONDS
Wie wil bijdragen aan onze
kieskampagne wordt vriendelijk verzocht te storten op onze
bankrekening Nr 02/2466 Volksunie Ekeren. Kredietbank Ekeren, postrekening n r 83.49 of
bij een van onze bestuursleden.
ZIEKEN EN DIENSTBETOON
Wij zorgen voor het vervoer
van zieken om hun kiesplicht
te kunnen vervullen. De mogelijkheid bestaat ook om t e
stemmen bij volmacht. Geef
ons namen door en neem kontakt op met het sekretariaat,
Koekoeklaan 7. tel. 64.49 43 of
bij de voorzitter. Hoogboomsestwg 22. tel 64.41.48,

Hoboken
PROPAGANDA
Nog steeds zijn we op zoek
n a a r mensen die bouwgrond,
schuttingen, muren e.d. ter beschikking kunnen stellen. Wij
versieren deze plaatsen m e t zeer
doelmatige propaganda. Neem
hiervoor kontakt m e t het sekretariaat, Broydenborglaan 19
{ tel. 27.82.11).

Hove
VERKIEZINGSFONDS
Onze leden en simpatizanten
die een bijdrage wensen t e
storten komen altijd terecht
door een overschrijving op postrekening nr. 24.24.81 v a n de
Kredietbank t e Mortsel, t e n
voordele van : Volksunie, afdeling Hove, Bankrekening nr.
08833.

Mechelen (arr.)
AUTOKARAVAAN

Steun en materiële hulp is
Vandaag 3 oktober autokanog steeds welkom. P.C. 1507, r a v a a n door de gemeenten
Kredietbank Broechem reke- Booischot,
Heist-op-den-Berg,
ning 1050 V . ü ,
I Berlaar, Bevel, Koningshooikt,

Duffel, Lier. Verzamelplaats
voor alle deelnemers te Booischot,
Westmeerbeeksesteenweg (uitgang van het dorp,
voorbij de k e r k ) . Samenkomst
vanaf 13 uur. Vertrek 14 uur.
Propagandamaterieel
medebrengen.
OVERWINNINGSBAL
Zaterdag 17 oktober vanaf
20 u u r viert de Volksunie van
het ganse arrondissement de
zekere overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een
groots overwinningsbal
gaat
door in de feestzaal v a n de
Elzestraat t e Sint-KatelijneWaver. Orkest J a c k y Sans.
Toegang 50 fr. Kaarten vooraf
te bekomen bij de bestuursleden van de afdelingen en bij
G. Wagemans, Rietlei 3, 2570
Duffel, tel. 015/32210.

Merksem
AUTOKARAVAAN
I n samenwerking met de
V.U.-afdeling Schoten
wordt
een autokaravaan ingericht op
zaterdag 3 oktober 1970, bijeenkomst om 14 uur, op de Maantjesteenweg.
Al onze autobezitters zouden
moeten aanwezig zijn, terwijl
wij hen verzoeken bij vrienden
en kennissen
wagenbezitters
aan t e dringen aan deze propagandatocht mede te doen.
DE VERKIEZINGEN
In v e r b a n d m e t de verkiezingen vestigen wij er nogmaals
de aandacht op dat ons sekretariaat alle dagen open is. Sint
Lutgardisstraat 56, tel. 45.57.77.
Kiezers of kiezeressen die
moeilijk t e voet kunnen gaan
om h u n stemplicht t e vervullen, kunnen h u n adres opgeven
in « Tijl », Bredabaan 298, of
op ons sekretariaat. Voor de
Tuinwijk bij Lieven Kalingart,
Pastoor Bampsstraat 18.
Wie een n u m m e r of raamaffiche wil om de laatste dagen
voor t e hangen, kan deze eveneens bekomen op het sekretariaat.
Wij vernemen dat er de laatste dagen bij de Volksuniemensen wordt aangedrongen om te
panacheren. De Volksunie panacheert niet. maar stemt onder één n u m m e r , de 5.
De avond van de verkiezingen, zondag 11 oktober vanaf
6 u u r bekendmaking van de
uitslagen.
Gezellige
avond
en er is voor een puike informatie gezorgd.
En ten laatste, voor wie zijn
penning nog niet heeft gestort,
kan dit nog altijd doen. Men
kan daarvoor steeds terecht
op het sekretariaat, waar alle
giften in dank worden a a m
vaard. Ook staat onze rekening
op de Kredietbank ter • uwer
beschikking nr 1141 : 09540 of
op het postcheknummer van
de
Kredietbank
Merksem,
240/293 voor de Volksunie
Merksem. Wij bekennen eerlijk dat wij nog geld nodig hebben, en rekenen op onze Volksuniemensen. Dank bij voorbaat.

Mortsel
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Hoe vrij..., hoe kristelijk...,
hoe mortsels, de tegenstrevers
en afbrekers van de Volksunie
zich ook mogen noemen ; één
zaak staat als een paal boven
w a t e r : « de Volksunie is de
Volksunie gebleven » waar het
Vlaams idealisme de vaste
waarde is en blijft, en waar
persoonlijk
en
eigenbelang
geen ingang kan vinden. De
mortselse Volksunielijst (onder n r 5) heeft nooit zoveel
simpatie en financiële steun
genoten als nu het geval is. H e t
is een verheugend feit, waarbij
wij al onze mortselse kiezers
en kiezeressen danken voor
hun vertrouwen en steun aan
onze Volksuniekandidatenlijst
— n u m m e r 5 — waaraan zij
h u n uiteindelijke bevestiging
zullen geven op 11 oktober a.s.
in het stemhokje.

Wijnegem
NAUWKEURIGE
PROGRAMMATIE
Ook in onze gemeente komt
de Volksunie voor de eerste
maal op. Een degelijk verkiezingsprogramma werd door de
kandidaten en enkele leden sedert vele m a a n d e n m e t zorg
voorbereid
en
propagandistisch stipt uitgevoerd.
Zondag 11 oktober worden |
dan ook al onze leden en sim-1
patizanten verwacht i n l i e t '

Vleminckhof om tijdens een
gezellig samenzijn de uitslagen
te volgen op t v vanaf 20 uur.
VRACHTWAGEN.
KARAVAAN
Zaterdag 10 oktober tussen
14 en 17 u u r doorkruisen zes
vrachtwagens m e t mikrowagen
onze gemeente, m e e r dan duizend ballons worden gratis
aan onze kinderen bedeeld.

de Kredietbank-Zellik 8929 m e t
vermelding op de keerzijde :
voor rekening nr. 3790/13/10354
Volksunie-Zellik.

Oost-Vlaanderen

WiUebroek
ACHTSTE VLAAMS DANSFEEST
Heden zaterdag 3 oktober in
de Rubenszaal, Mechelsesteenweg 186 t e Blaasveld, achtste
Vlaams dansfeest m e t het bekende dans- en showorkest
« Jazz-Club 62 » onder leiding
van F r a n s De Borger. Muziek,
zang, humor en gezelschapdansen. Een avond vol ontspann i n g en plezier. Aanvang 20 u.
Toegang 30 fr. Alle VU-leden
en simpatizanten v a n h a r t e
welkom.

Brabant
Brussel (arr.)
DRINGENDE OPROEP
Wij vragen alle vrijwilligers
die ons in deze zeer harde verkiezingsstrijd t e Brussel willen helpen, h u n naam zo vlug
mogelijk op t e geven aan het
arr. sekretariaat, Dupontstraat,
27 te Schaarbeek. 1030, tel.
17.92.18 (open elke avond van
19,15 tot 22 u u r ) .
Steun is ook steeds welkom
op PCR 8654.50 van de Volksunie Brussel m e t vermelding :
propagandafonds brusselse agglomeratie
KIESFONDS JETTE
Steun steeds welkom op PCB
4062.21 van de VUJO-Jette.
Dank hü voorbaat
AFFICHES
Banden « Volksunie » en
« Vlaamse' Belangen » t e verkrijgen
op h e t arrondissementssekretariaat.

Brussel (^tad)
SOCIAAL DIENSTBETOON
Sociaal dienstbetoon in het
lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstraat, 38 op dinsdagavond van
20 tot 21 u u r en zaterdagnamiddag van 15 tot 18 uur.

Dworp
VOLKSUNIEPALLIETERKLUB DWORP
Mossel- en fritfestijn in de
« Leeuwerik » op 3, 4 en 5 oktober, resp. om 17 u 30, 12 u en
18 u.

Hekelgem
TWEEDE AUTOKARAVAAN
Hierbij doen wij een dringende oproep aan onze leden
en simpatizanten van Hekelgem, Essene en Teralfene, om
m e t h u n wagen of als inzittende, deel t e nemen aan onze
autokaravaan
in samenwerking m e t Liedekerke, St. Katarina-Lombeek en T e m a t op
zaterdag 3 oktober t e 13 u. Samenkomst : 13 u u r op parking
Hekelgem-kerk.

St. Pieters-Leeuw
STEUN
Is zeer welkom. Kontakt
op n e m e n m e t : J. Coens, Meehoudensstraat 27 ; G. Borloo,
St, Stevensstraat 49 ; Locus,
Meersteen 18 of F . Adang,
Ruisbroeksesteenweg 109. Geldelijke steun (absoluut noodzakelijk !) op pre. 4880.27 v a n
F. Adang m e t vermelding : gemeenteraadsverkiezingen. Beste dank.

St-Stevens-Woluwe
VERKIEZINGEN
Neem kontakt op m e t dr. B.
De Waele. Eversestraat 94 of
met G. Geens, Trekkerstraat 18.
Financiële steun wordt m e t
dank aanvaard. Kredietbank
St-Stevens-Woluwe (pr 4898)
rek. 10.885 van de V.IJ.

Zellik
DRINGENDE O P R O E P
Stort zo haast mogelijk een bijdrage op de girorekening v a n

Gent
VUJO
VUJO-Gent hield een knal
thé-dansant in de zaal Openhof, Reynaertstraat. Het w e r d
een reuzesukses : meer dan
tweehonderd jonge lui woonden ons feest bij. Zo kregen de
jongeren van de Brugse Poort
de gelegenheid om kennis t e
m a k e n m e t de Volksunie.
AUTOKARAVAAN
KANAALZONE
Heden zaterdag 3 oktober
richt afdeling Gent een autokaravaan in, doorheen de aangehechte gemeenten St Kruis
Winkel, Desteldonk en Mendonk. Gentse deelnemers verzamelen op het Fratersplein
(Briel) te 14 uur.
AUTOKARAVAAN GENT
Morgen zondag 4 oktober
massale autokaravaan door de
stad. Iedereen op post. Vertrek
te 9.30 aan h e t Laurentplein,
Wie 's morgens niet kan deelnemen, kan zich bij de karavaan voegen te 14.15 u. aan de
Roeland.
MEETING
Wij sluiten de kieskampanje
met een volksvergadering in
de KNS op vrijdag 9 oktober
te 20.30 u. Sprekers : Erik van
Daele, Guido Deroo, Leo Wouters en F r a n s Baert.
Omlijsting Miei Cools en...
alle VU-leden en simpatizanten ! Iedereen op post om onze
lijstaanvoerders t e komen toejuichen.

West-Vlaanderen
Diksmuide
OVERLIJDEN
Op 20 september overleed alhier de moeder van mevrouw
dr. Hoste, weduwe Maria De
Roo-Maeyaert.
Onder
grote
deelneming v a n de bevolking
en van de partij werd zij ten
grave gedragen op zaterdag 26
september. Wij bieden dr.
Hoste (lijstaanvoerder VU) en
mevrouw langs deze weg onze
innige deelneming aan.

Ledegem
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Dringende oproep aan alle
leden en simpatizanten om in
hun midden de lijst Volksbelangen n r 1 te propageren en
te steunen.

m

t. van Overstraeter
Hoofdredakteuf
Alle briefwisseling voor
redaktle naar
Rotatyp, Sylvaln Ouputslaan
110
1070 Brussel.
Tel.
23.11.98.
Beheer
Volderssfr. 71, Brussel 1000
r«l. (02)125.160.
All* Iclachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement : 300 fr.
Halfiaarllfks : 170 fr.
Driemaandelijks : 95 fr.
Abonnement buitenland
480 tl
Steunabonnement
820 fr.
(minimum)
Losse nummers : 8 fr.
Alle stortingen veer het blad
op postrekening
1711.39
«W!I> Vlaams-nationaal weekblad.
Verantw. uitgever Mr F. Vender Els» Be'ïeoemstraat 20
Brussel 1120

West-Vlaanderen
Alveringen

VRIENDENMAAL
Op zaterdag 24 oktober 1970
om 19 u. gaat een vriendenmaal door van de VU-afdeling
Alveringem, gevolgd door dans
in de zaal « De Drie Ridders »,
Gijverinkhove. Men kan inschrijven ten laatste op 17 oktober door 130 fr. per persoon
te storten op pc. 1785.28 van de
Kredietbank te Brugge met
vermelding « voor rekening
2266/12818 - K. Demerre, Alveringem - vriendenmaal VU ».
Groot-Brugge
UILENSPIEGEL FIETST
De « heren » zeggen « geen
nachtelijke plaktochten », het
« kapitaal » huurt grote plakkaten, maar Uilenspiegel leeft
nog. Hij fietst heden zaterdag
met een hele sliert volgelingen
doorheen de nieuwe stad en zal
met de lach de vlaamse intrede
in de gemeenteraad voorbereiden. Het Uilenspiegelkomitee
roept alle fietsers (zij die het
niet meer gewoon zijn, zijn ook
welkom onder het motto
« fiets je gezond ») hedenvoormiddag om 10 u. aan het Breydelhof te starten. Humoristisch
materiaal ter plaatse beschikbaar.

VIJF LACHENDE BROEDERS

In navolging van een
aal vijf-broederschap
volgens de CVP de
haar benijdt, treden

« geni» dat
wereld
vrijdag

zoekerties
Veertiger met praktische ervaring
algemene en fabrieksboekhoudirig
zoekt ernstige b e t r e k k i n g , liefst in
het A n t w e r p s e . Schrijven of o p b e l len W . Jorissen, Louisastraat 3 1 ,
Mechelen. Tel. 0 1 5 / 4 3 5 9 6 .
T 138

Te k o o p M ercedes. n i e u w e en
okkasie, ka mions er personen- 1
wagens, ev. r u i l - en revizie- mot o r e n . I n l . tel. 03/21.13.81 o t
T 139
03/33.56.46.

Jonge man zoekt w e e k - e n d - v r a c h t w e r k . Kontakt via apoteker G u i d o
Delang, Rollierstraat 1 , St. A m a n d s aan-de-Schelde, tel. 052/322.83.
T 134

Jonge lasser zoekt passende betrekk i n g te M e c h e l e n , Brussel of A n t w e r p e n Schrijven of telefoneren :
43596, W . Jorissen, Louisastraat 3 1 ,
2800 Mechelen.
T 136
Vader van 4 k i n d e r e n , g e b r o o d r o o f d wegens vlaamse o v e r t u i g i n g
zoekt d r i n g e n d w e r k als magazijnier-stock
of
bekleder-omlijsting
school- en konferentieborden ( p l a n nings - m i l l i m e t e r t e k e n b o r d e n ) , w o nende Brussel 7 ( A n d e r l e c h t ) .
T 137
Sociale assistente, 22 jaar, v l . nat.
zoekt betrekking liefst o m g e v i n g
Brussel - Halle - V i l v o o r d e - A n t w e r p e n of West-Vlaanderen. Schr.
bureel blad.
T 144
Sociale organizatie zoekt voor Brussel een jonge v r o u w e l i j k e bediende
half-time. Perfekt Ned.-Fr. vereist,
d a k t y l o wenselijk. Zich w e n d e n : dr
R. Roosens, Markgravelei 28, 2000
A n t w e r p e n (Tel. 0 3 / 3 8 . 0 1 . 3 7 ) .
T 140
Alleenstaande, o n g e h u w d e 52-jarige
bediende w e n s t kontakt voor h u w e l i j k met heer (47 tot 55 j . ) a l g e mene o n t w i k k e l i n g , zeer ernstig.
Schr. adres blad.
T 141
Jonge man - 3de ekonomische b e ë i n d i g d - zoekt kantoorwerk of licht
werk.
Bij voorkeur
AntwerpenGeel. Zich w e n d e n : senator W i m
Jorissen, Louisastr. 3 1 , Mechelen.
Tel. 0 1 5 / 4 3 5 96.
T 142
Jonge dame - humaniora klaar zoekt passende betrekking A n t w e r pen-Mechelen .Schrijven of t e l e f o neren sen. Jorissen, t e l . 015/435.96.
T 143

9 oktober a.s. vanaf 20.30 u. ia
het Breydelhof, Suvéestraat,
Brugge vijf lustige en vlaamse
blotevoetbroeders op. Met gemeentepolitiek moet je ook
kunnen lachen. Tussenin zang
en dans tegen normale prijs.
Minifietsen bij tombola te winnen (per lot : 20 fr.). Lach u
gezond tegen de grote veldslag ! Spreker : G. van In.
AUTOKARAVANEN
De Volksunie-autokaravanen
rijden heden zaterdag en zaterdag 10 oktober a.s. Groot-Brugge wakker. Verzameling telkens om 13.30 u. aan de Koning
Albertlaan (Zand). Alle VUautomobilisten op post, autolozen dringend gevraagd als
vlaggezwaaiers, uitdelers van
propagandamateriaal enz.
Breng de, leeuwevaan mee.
Nummer 2 moet dan reeds
vlaggen !
GETUIGEN
Getuigen gevraagd voor de
opname- en telbureaus. Naam
en adres opgeven in het Breydelhof of bij sekretaris Jaak
Naessens, Ontvangersstraat 10,
Brugge, of bij Arnould van
Houtteghem,
Roeaanstraat,
Brugge-Zeebrugge of bij mr
Guido van In. Predikherenrei,
Brugge en bij alle afdelingsbesturen van de randgemeenten,
Lissewege (Gilbert Bouwens)
en Dudzele (Erik De Coster).
Meldt u, want op 11 oktober
moeten we zowel 's voor- als
's namiddags mee kontroleren.
STEUN
Is nog steeds welkom want
onze propaganda kost veel
geld. Onthaal de ophalers goed
of stort op postrekening nr
147.451 van Carlos Vernieuwe, Brugge. Dank bij voorbaat.
Izegem
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De VU-kandidaten vindt u
op de lijst van de Burgemeester nr 1, nl. Bernard Depoorter
(6e), Jef Pattyn (8e) en Jeroom Demeyere (15e). Arrondissementeel- en plaatselijk bestuur doen een nadrukkelijk
beroep op de kiezers om te
stemmen naast de naam van
alle drie deze kandidaten (niet
één, maar alle drie). Wij hopen
dat de lezer het belang zal inzien waarvoor trouwens hartelijk dank.
Merken
IN MEMORIAM
Voor de 2de maal dit jaar
rouwt onze afdeling om het
heengaan van een lid. Op 17
september jl. overleed bij een
auto-ongeval de heer Georges
Delbeke, 47 jaar oud, vader
van zeven minderjarige kinderen. Hij werd op 21 september
onder grote deelneming ter
aarde besteld. De Volksunie
biedt langs deze weg om haar
innigste deelneming aan de
echtgenote en kinderen.

WIJ IN LIMBURG
parlementair
nieuws
• Raskin vraagt aan de minister van de Nederlandse Kultuiir of hij niet meent dat
de vlaamse televizie de kijkers beter moet informeren
over aktuele en belangrijke
problemen en hij verwijst
terzake naar het voorbeeld
van de waalse televizie.
(15.9.70).
• Aan de minister van Ekonomische Zaken vraagt senator Hardy inlichtingen betreffende de werkaanbiedingen voor de K.S. op 3 en 17
augustus 1970 en de voorziene kompensatiedagen op de
kalender van deze maatschappij. (15.9.70).
• Verwijzend naar een redaktioneel artikel van « De
Bond », weekblad van het

MEDEGEDEELD
STICHTING LODEWIJK DE
RAET
« DE ALTERNATIEVE
SEKRETARESSE »
Een sekretaresse : vast meubilair, robot, machine of persoonlijkheid ?
Uitgaande van deze gedachte
willen we het « sekretaresse »zijn kritisch bekijken en samen zoeken hoe we onszelf en
ons beroep kunnen vormgeven.
Van 9 tot 13 november organizeert de dienst bedrijfskadervorming van de stichting
Lodewijk de Raet in de volkshogeschool « de Blankaart »
te Woumen voor de tweede
maal een kursus voor sekretaressen komende uit alle werkmilieus.
Gratis foldertje bij de stichting Lodewijk de Raet, Maria
Theresiastraat 55, 1040 Brussel,
tel. 02/19.29.33.
VERKENNING VAN HET
KULTUREEL WERK IN
NEDERLAND

Van 31 oktober tot 3 novemO o s t e n d e ( s t a d ) & Steno
ber organizeert het KadereenAUTOKARAVAAN
Heden 3 oktober richten onze
beide afdelingen een grote verkiezingskaravaan in die vertrekt in de Dorpsstraat (Maria- ^
RESTAURANT ^
kerke) om 14.30 u. De wegwijzer loopt over Raversijde, Stene, Westerkwartier en Zandvoorde : iedereen is uiterlijk
tegen 18 u. weer thuis. Deelnemers worden verzocht plakWESTMALLE
band mee te brengen.
BAAN ANTWEWPEN -TURNHOUT

Roeselare

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Hartelijk dank aan de talri.iken welke reeds hun steentje
bijdroegen in de kosten welke
de kiesstrijd met zich meebrengt. Wie het nog niet deed
kan overschrijven op per nr
90/95/74 van M. Babyion (vermelden : kiesfonds) of stuur
een bankbriefje naar de penningmeester H. Vandenbunder,
Hof van 't Henneke, Roeselare.
Propagandamateriaal kan bekomen worden bij Mik, Nestlaan 145 of Pierre Walleghem,
leperstraat 226, Roeselare.
UITNODIGING
Woensdag 7 oktober te 20 u.
in de zaal Sint Michiel (Sint
Michielstraat) richt de Volksunie afdeling Roeselare een
gespreksavond in over de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Alle leden, simpatizanten en belangstellenden worden vriendelijk uitgenodigd.
Niemand ontbreke.

jonge en grote gezin, wijst
Raskin de minister van het
Gezin en van de Huisvesting
er op dat er voor het gezingen het bejaardensisteem en
waarbij de sociale helpsters
de grote rol spelen, er onduldbare toestanden bestaan.
(15.9.70).
De grondwetsherziening is
op de vlaamse televizie omzeggens niet aan bod gekomen. In de jongste maanden
is er, op één uitzondering
na, geen debat of forumgesprek over deze belangrijke
aangelegenheid door deBRT
ingericht.
Aan de minister van PTT
heeft volksvertegenwoordiger Raskin een vraag gesteld over de gebrekkige telefoonverbindingen in Limburg en waarover de Kamer
voor Handel en Nijverheid
het nodig heeft geacht terzake stappen te ondernemen
bij de minister. (25.8.70).
Senator Hardy heeft aan de
minister van het Gezin en
van de Huisvesting op een

uitgebreide wijze de konstruktiefouten in de bouwwerken van de wijk « Kolderbos » te Genk in een parlementaire vraag duidelijk
gemaakt. Deze zaak is nu bij
de rechtbank aanhangig.
(25.8.70).
Op het rijkspsichiatrisch Instituut te Rekem schijnen er
nog scheve toestanden te bestaan. In een parlementaire
vraag komt Raskin nogmaals terug op dit instituut
om aan de minister van
Volksgezondheid te vragen
hoe het zit met de personeelsbezetting en de regeling om de supplementaire
prestaties van het personeel
te vergoeden (1.9.70).
Van de minister van Tewerkstelling en Arbeid wil
senator Hardy weten hoe de
precieze toestand is voor de
regeling van het rust- en
overlevingspensioen
voor
werknemers die gelijkgesteld worden met onder^
grondse mijnwerkers.
(8.9.70).

ONDERWIJZER,
WORD LID VAN HET VVL
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 deelhebben in dit proces naar een herwaardering van het lerarenambt, een tijdsgericht, efficiënt en demokratisch
onderwijs, tevens een onderwijs van dienstbare volksverbondenheid ? Wordt dan lid van het VVL (Vereniging
Vlaamse Leerkrachten).
Provinciaal sekretariaat : J. Gabriels, Gerdingerpoort
14, Bree, tel. 04/662.90.

trum voor Kultureel Werk een
vierdaagse reis vooral bedoeld
voor gemeentelijke en provinciale mandatarissen en ambtenaren uit de kulturele sektor,
leden van gemeentelijke kultui
rele raden, bestuursleden van
sociaal-kulturele organizaties.
Kontakten zijn voorzien met
gemeentelijke en provinciale
kulturele raadsleden en ambtenaren, leiders van kulturele
centra enz. Bezoeken o.m. aan
Wijkcentrum
Woensel-West
Eindhoven,
Streekbuurtwerk
in Venray, Markiezenhof Bergen-op-Zoom, Stichting Kunstzinnige Vorming Oosterhout.
Nadere inlichtingen : Kadercentrum voor Kultureel Werk,
p/a Stichting Lodewijk de
Raet, Maria Theresiastraat 55
te 1040 Brussel. Tel. 02/19.29.33.

DOSFELSTUDIE OVER
ONTWIKKELINGSHULP
Zopas verscheen een werkno
ta van het Dosfelinstituut vai
de hand van G. Carron ovei
« Ontwikkelingshulp in BelgU
— Bilan en perspektieven a
Deze werknota is een kritisch
onderzoek van wat het belgi
sche establishment verstak
onder ontwikkelingshulp, vai
de eenzijdige keuze in breedte
n diepte, e.d.m. We bespreken
deze werknota uitvoeriger ii
« Beroepshalve bekeken ».
Verkrijgbaar door storting
van 20 fr. op postrekening nr,
224.43 van Kredietbank, rekening Dosfelinst. nr. 3300/83.559
of gewoon onder omslag aan
Dosfelinstituut, Tribunestraal
14. 1000 Brussel.
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gebouwd

met

kunnen...

een samenwerking van persoon tot persoon en daarom de veiligste, voordeligste en mooiste realizatie voor
iedereen.

huizen...
Snel gebouwd met eersterangsmaterialen. Nooit seriebouw of prefab maar individuele konstrukties volgens
de wensen van de koper. Bouwprijs vanaf
495.000 E

villa woningen...
M e t smaak ontworpen en bestudeerd op praktisch en
gezellig wonen. De afwerking getuigt van vakmanschap.
Te bouwen op eigen of op een van onze keuze gronden.
Bouwprijs vanaf
1.000.000 F

landhuizen...
De prestigieuste die gebouwd worden. Grandioze Inplantingen in een kader dat U samen met ons kiest of op
eigen grond. Een monument voor het leven. Uw leven.
Bouwprijs vanaf
2.000.000 F

lil

I

II

W i j kunnen nog eindeloos voortgaan met het tonen van
onze realizaties. Duizenden zeggen ai met fierheid :
wij hebben gebouwd met Kunnen ! Omdat Kunnen elke
koper met raad en daad bijstaat. Zowel wat het bouwen zelf betreft, maar ook al de administratie die er
aan voorafgaat. Ook de financieringen. Alles gaat zoveel makkelijker en voordeliger als u met het Algemeen
Bouwbedrijf Kunnen bouwt.

omdat u met kunnen
zoveel meer kan
Vraag alvast inlichtingen met deze bon.
Vragen kost bij ons mets
(u weet er in elk geval zoveel mee ')

BON
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 m volgende gemeenten :

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
GENK
Winterslagstr.

— houdt U m i j ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen.
trum

te

. op
Handtekening,

ANTWERPEN
22

Meir 18

Tel. 011/544.42

T. 03/31.78.20

LEUVEN

CENT

Brusselsestraat 33

Onderbergen 43

Tel. 016/337.35

T.

te

09/25.19.23

j

WU

24

Tijdens de grote

EKEREN
Zilveren Hoek

tnai^ócK
in reuze biertent
16-17-18-20-23-24-25 okt.1970|

MAI-BOCK FEESTEN
richt de Volksunie in :

HET FEEST DER 5000
in de enorme Bierhalle
te EKEREN-Zilverhoek
(rechts van de baan A n t w e r p e n - K a p e l l e n )

op zondag 25 oktober 1970 te 15 uur
voor de OBERBAYERN S T E M M I N G zorgt

onze Troubadoer

het GROOT ORKEST van

Ml EL COOLS

E W A L D FROH
de U i l t j e s
en
natuurlijk

w e r k e n verder mee •
L I Z E M A R K E m e t eigen T r i o

A R M A N D PREUD'HOMME

Kaarten in voorverkoop te bekomen in uw afdelingen
(40 fr. - ter plaatse 50 fr.)
U van Noordzeestrand tot Limburg moeten er zijn

Het wordt een enorme triomfdag !

Alle provincies ontmoeten elkaar daar.
Inlichtingen : voor kaarten buiten de provincie, voor het inleggen van autocars, enz.
Sekretariaat : HOOGBOOMSESTEENWEG 22 - EKEREN - TEL. 03/64.41.48 - TIJDENS DE FEESTEN : 03/64.60.59.

ZO EEN KANS WORDT U GEEN TWEEMAAL GEBODEN...

OOSTENRIJKSE HERENLODENS
gewaarborgd 100 ten 100 zuivere wol - waterdicht
klassiek overjas model (1 rij midden - 3 knoop split)
twee kleuren * donker grijs - jagersgroen
maten van 4 6 - 5 6
t

W A A R D E 2 4 9 5 FR.

EKSKLUZIEF VOOR Wlj-LEZERS
en enkel xolang de voorraad strekt tegen de A B N O R M A L E C A D E A U P R I j S V A N 1000, ZEGGE EN
SCHRIJVE D U I Z E N D F R A N K !

Gezien het o m een p a r t i j van 500 lodens gaat brengen w e
deze mantels i n onze zaak i n reklaamverkoop tegen de prijs
van 1250 fr. U moet dus absoluut deze A D V E R T E N T I E
MEEBRENGEN anders betaalt U 2 5 0 fr. meer. En d a n Is h e t
nog zeer voordelig w a n t deze jassen z i j n BESLIST 1.000 FR.
MEER W A A R D !

Door financiële v e r p l i c h t i n g e n h e e f t de f a b r i k a n t van deze
mantels minstens 6 a 7 0 0 f r per s t u k verlies geleden

Voor

U een reden t e meer o m v l u g van d i t unieke aanbod te prof i t e r e n ! E N SUCCES K L E D I N G TE LEREN K E N N E N !

SUCCES KLEDING MEYERS
A. DE LANGLESTRAAT 4-8
met meer dan 1000 vierkante meter winkelruimte een der
BELANGRIJKSTE kledingszaken in Vlaanderen.
Koffie- en bierbar
Kunstsalon

2640 NIEL-RUPEL
Open alle werkdagen van 9 t o t 2 0 u u r
zaterdags t o t 18 uur.
Z o n - en feestdagen steeds gesloten I ! !

MET DEZE ADVERTENTIE BLIJFT U EVENEENS 1.500 FR. KORTING GENIETEN BIJ AANKOOP V A N
EEN HERENKOSTUUM !

