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de CYp neemt 
stilaan ons programma over 

De congresnota van de CVP over de vernieuwing van 
de instellingen bevat een tweetal punten waarover nog 
heel wat zal gedislcussieerd worden, nl. de toekenning van 
eigen fiskale inkomsten aan de op te richten Gewestraden 
en hun « uiteindelijke » versmelting met de reeds be
staande Cultuurraden. 

Die voorstellen gaan in een richting die de Volksunie 
sedert jaren aanwijst in deze materie. Lang vóór en tij
dens de jongste grondwetswijziging heeft de VU steeds 
beklemtoond dat de gewestelijke instanties over werke
lijke bevoegdheden en over eigen financiële middelen 
moeten beschikken, zoniet zou de autonomie slechts schijn 
blijven. Door middel van amendementen hebben haar 
mandatarissen tijdens de besprekingen over de nieuwe 
grondwet getracht deze zo gewenste fiscale bevoegdheid 
voor de gewesten in te voeren. De regering verkoos ech
ter op de PVV beroep te doen voor de goedkeuring van 
haar teksten en die partij wou van geen fiscale autonomie 
weten. Ook de CVP heeft zich toen bij dit liberale veto 
neergelegd. Zij heeft bovendien elk ernstig overleg met 
de Volksunie stelselmatig afgewezen. Een en ander heeft 
geleid tot een grondwetswijziging die niemand bevredigt 
(ook de CVP niet. zoals nu wel blijkt) en tot een chao
tische opeenstapeling van elkaar overlappende instellin
gen die misschien enkele persoonlijke ambities kunnea 
bevredigen, maar die zeker niet doelmatg zijn en de un.-
taristen het laatste woord laten. Bitter nakaarten over 
de verkeken kansen van gisteren heeft echter niet veel 
zin. Het spreekt dan ook vanzelf dat de Volksunie in 
principe positief staat tegenover elke poging, van wie ze 
ook uitgaat, die erop gericht is de begane flaters te her
stellen. 

Wanneer wij de CVP-nota even vergelijken met bij
voorbeeld het onderhandelmgsvoorstel dat de Volksunie 
op 6 maart 1971 richtte tot de Vlaamse partijleiders, dan 
stellen wij vast dat de opvattingen van deze partij sinds
dien in elk geval geëvolueerd zijn en dichter bij die van 
de Volksunie zijn gekomen. Zal een gesprek hierover 
morgen wel mogelijk worden ? 

Er bestaat voor de Vlamingen echter nog geen reden 
om alleluja te jubelen als het CVP-congres begin oktober 
dit « plan » zou goedkeuren, ook niet wanneer dit con
gres nog verder zou gaan op de federalistische weg. De 
CVP heeft al eerder zinnige dingen op het gebied van de 
gemeenschapsvraagstukken in haar progi-amma opgeno
men, waar in de politieke praktijk weinig van terecht 
kwam. Deze partij heeft in het verleden honderdduizen
den Vlaamse kiezers verloren omdat zij altijd weer van 
alles voorspiegelde maar die beloften niet nakwam en 
daardoor ontgoochelde. Wil zij bij de Vlamingen opnieuw 
verwachtingen wekken die zij morgen niet wil of niet 
kan inlossen ? 

Iedereen vraagt zich bijvoorbeeld af hoe de BSP, die 
op de staatsbehoudende toer is, op de CVP-voorstellen 
zal reageren. Niemand maakt zich veel illusies. De ban
bliksems uit de Antwerpse Somersstraat zullen wel niet 
lang op zich laten wachten. 

In de P W is er wel evolutie ten goede aan Waalse 
kant, maar de Brusselaars van die partij ziin gloeiend 
tegen en de Vlaamse P W lijkt nog lang niet overtuigd. 

Met wiens hulp denkt de CVP dan haar « plan » te ver
wezenlijken aangezien, volgens een bekend Vlaamse po
litiek commentator, de meest vooraanstaanden onder haar 
leiders nog steeds sceptisch staan tegenover samenwer
king met de federalistische oppositiepartijen en overleg 
onder de traditionele partijen blijven verkiezen ? Wil de 
CVP in de nu volgende etappe misschien weer eens star
ten vol goede bedoelingen om uiteindelijk weer vrede te 
(moeten) nemen met een dooie mus ? 

Is het de CVP menens met haar voorstellen in federa
listische zin, dan moet zij ook de consequenties daarvan 
aanvaarden en o.m. de Volksunie als geldige en zelfstan
dige gesprekspartner aanvaarden. Zoniet blijft zij de 
gijzelaarster van de staatsbehoudende socialisten, en 
overgeleverd aan de grillen van de liberalen. In dit geval 
zal haar « plan » holle fraseologie blijven. 

Paul Martens 

Op een persconferentie hebben de CVP-
jongeren hun oud-voorzitter Wiifried Mar
tens, momenteel partijvoorzitter, even her
innerd aan zijn vroegere pleidooien voor 
de pluralistische gemeenschapsschool. Dit 
moet de h. Martens wel erg ongelegen ko
men nu de onderhandelingen over een 
nieuw schoolpakt aan de orde staan, en het 
Katoliek Onderwijs erg weigerachtig blijkt 
tegenover pluralistische schoolexperimen-
ten... 
Wij wil len niet ongezellig zijn, maar achten 
het ogenblik toch gekomen om de CVP-
voorzitter op onze beurt even te herinne
ren aan sommige standpunten die hij met 
klem verdedigde in een recent verleden. In 
het begin van de zestiger 'aren heeft hij 
onbetwistbaar zijn sporen \ jrdiend tijdens 
het brede Vlaamse offensief van toen 
(marsen op Brussel, strijd om de randge
meenten, enzomeer). Tijdens een gedenk
waardige betoging te Wezembeek-Oppem 
sprak hij krachtdadige taal, omringd door 
erg revolutionaire slogans ( foto) en in een 

intervieuw had hij het nadien over het 
« eerloos vergelijk van Hertoginnedal ». 
De partij waarvan hij nu voorzitter is kreeg 
het, omwille van dit « vergelijk », toen 
hard te verduren in Vlaanderen. 
«Geen gebiedsroof », eiste toen ook de h. 
Martens. Als onze informatie juist is, dan 
staat nu een nieuw « eerloos vergelijk » 
op stapel : eerste-minister Eyskens zou er 
het speciaal statuut voor de Voerstreek 
mordicus willen doorduwen. Reeds eerder 
verklaarden de CVP-ministers zich daar
mee akkoord.,. Zullen de CVP-pariements-
leden deze nieuwe gebiedsroof mee hel
pen goedkeuren ? En wat zal de h. Mar
tens, met de middelen die zijn functie hem 
verschaft, ondernemen om dit te verhinde
ren? Wij kunnen vooralsnog niet aannemen 
dat hij veel van zijn vroegere opvattingen 
heeft verloochend om CVP-voorzitter te 
kunnen worden, zoals kwatongen bewe
ren. Hij krijgt eerlang de kans om te be
wijzen dat hij consequent is gebleven met 
zichzelf. 

de dui t se be lgen 

vlaams-brabant 
vvb betoging vilvoorde -15 okt.72 

Men kon gehoopt hebben dat 
het bezoek van de voorzitter 
van de CVP, de heer Mariens, 
enige Vlaamse visie op het 
vraagstuk van de Duitse Bel
gen (zo willen de bewuste 
Duitstaligen geheten worden) 
zou hebben gebracht. 

Niets ervan. 
Het bezoek van de heer Mar

tens heeft alleen steun ge
bracht aan het PSC-standpunt 
en aan dat van de Duitstalige 
koUaborateurs aan de verfran-
sing. 

Alleen zijn akkoord voor één 
volksvertegenwoordiger en één 
senator schijnt een toegeving. 
We zeggen wel « schijnt », 
want zonder afzonderlijk kies
arrondissement zal Verviers, 
zullen de Walen dus, bepalen 
wie dit wordt. Tot nog toe heb
ben ze alleen Duitstaligen af
gevaardigd die akkoord waren 
met de verfransing en die op 
deze wijze hun zetel kochten. 

Het is duidelijk dat dit zon
der afzonderlijk kiesarrondis
sement zo zal blijven. 

Een afzonderlijk kiesarron
dissement noemt de heer Mar
tens niet realistisch. 

Wat is realistisch voor de 
62.000 Duitstaligen uit Eupen -
Sankt-Vith ? 

Niets. Ze moeten altijd reke
nen op de goede wil van Vla
mingen en ...Walen. 

De vraag is of het eigen kies
arrondissement logisch is of 
niet. Men heeft homogene 
Vlaamse en Waalse arrondis
sementen gemaakt en men wil 
er mee verder gaan door het 
arrondissement B r u s s e l te 
splitsen. Wat uitstekend is. 

Maar dan is toch ook een 
Duits arrondissement logisch. 

Men erkent thans in de 
grondwet de drie taalgemeen
schappen doch men weigert de 
Duitstaligen hun eigen kiesar
rondissement. 

Deze diskussie is een weinig 
hoopvol teken voor dit ander 
belangrijk punt : de Duitse 
Kultuurraad. 

Logisch en terecht eisen de 
Duitstaligen dat daar waar de 
Vlaamse en Waalse kultuurra-
den bestaan uit verkozenen, 
dat dit ook het geval zou zijn 
voor de Duitse Belgen. 

Het best zou dus zijn de le
den ervan rechtstreeks te la
ten verkiezen, vermits de 
Duitstaligen geen parlements
leden hebben tenzij volksver
tegenwoordiger Schyns, die de 
steun van de meerderheid Wa
len van het arrondissement 
Verviers nodig had en die dus 
de tweetaligheid moet voor
staan om verkozen te worden 
en te blijven. 

De enige andere aanvaard
bare samenstelling zou die 
zijn van getrapte aanduiding 
langs de gemeenteraden om 
vermits de gemeenteraadsleden 
thans de enige verkozenen zijn 
door de Duitse Belgen, ook al 
werden ze verkozen met een 
ander doel, dat van het ge-
meentebeheer. 

Een opgedrongen samenstel
ling van de Duitse Kultuur
raad door Brussel, door de 
mingen zou een grove aanflui-
Franstaligen en door de Vla-
ting betekenen van het begrip 
kultuurautonomie en zou door 
de Duitse Belgen nooit genoi-
men worden. 

Reeds heeft de gemeenteraad 
van Eupen een waarschuwen
de stem laten horen. Dit ge
bied wenst niet langer door 
volksvreemden gekoloniseerd 
te worden. 

De goede Belgen die zo af
kerig stonden tegenover de 
koUaborateurs onder en vooral 
na de jongste oorlog moeten 
thans niet met alle financiële 
hulpmiddelen koUaborateurs in 
Duits-België willen kweken om 
een kolonisatie, die uitgediend 
heeft, in stand te houden. 

wim jorissen. 

senator. 



2 WIJ - 16-9-72 

engij 
mijnheer de minister 

Reeds zijna 5 jaar, ijver ik 
als voorzitter van « De vrien
den van de Zwalm » voor de 
toepassing van de taalwetten 
te Vloesherg. 

In de lente van 1969 hield 
onze vereniging een eerste 
mars op d'Hoppe, « voor het 
behoud van het natuurschoon 
en voor de toepassing van de 
taalwetten ». De regering heeft 
met cynische verachting op on
ze aktie gereageerd ! 

Op 24 mei 1970 legde ik 
klacht neer bij de Vaste Com
missie voor Taaltoezicht. Deze 
klacht werd gegrond verklaard. 

Einde 1970 werd ik vervolgd 
door de Correctionele Recht
bank te Doornik omdat ik op 
21 juni 1970 een Vlaamse tekst 
« d'Hoppe » had aangebracht 
op de Franse en onwettige 
wegwijzer « La Houppe ». 

De regering en vooral U zelf, 
had ons op 26 mei de zoveelste 
« waarborg » gegeven dat op 
1 september 1972 eindelijk, na 
40 jaar van sabotage de taal
wetten zouden zijn toegepast. 
Mocht dit toch niet geschied 
zijn dat zouden op 1 september 
regeringscommissarissen in 
functie treden. 

U heeft, mijnheer de minis
ter, ons vertrouwen be
schaamd... de taaalwetten wor
den nog steeds niet toegepast 
zoals U erkent in uw medede
ling van 1 september en de 
overtreders van deze wetten 
worden niet verontrust. Inmid
dels worden de Vlamigen van 
Vloesberg vervolgd, de heer 
Leo Roman wordt niet ver
goed, in Komen-Moeskroen be
gint een aktie tegen hen die 
de taalwetten verdedigen, in 
de Voerstreek zijn vervolgin
gen alledaags en te Brussel ma

ken ze de « fameuze taalwet
ten » eenvoudig belachelijk. 
Vw mededeling van 1 septem
ber, na al uw « oratorische 
voorzorgen » is de zoveelste ka-
pitulatie ! 

Zo de machteloosheid verder 
blijkt van een regering met 
Vlaamse ministers om zowel 
administratief, als op gerech
telijk en onderwijsgebied de 
taalfaciliteiten doen toe te pas
sen, dan wordt het hoogtijd 
over heel de lijn deze facilitei
ten af te schaffen want hun 
bedoeling is duidelijk bewezen: 
verdere verfransingsbasissen 
ver.'schaffen voor het franstalig 
innperialisme rond Brus.fel, op 
de taalgrens en xn de Voer
streek. Het eenzijdig dupespel 
heeft nu lang genoeg geduurd. 

Dit schrijven, mijnheer de 
minister, is het allerlaatste. U 
gewaardigt zich trouwens niet 
onze brieven te beantwoorden. 
Deze van 4 oogst, van TAK en 
« de vrienden van de Zwalm » 
loacht nog steeds op een ant
woord. 

Voortaan zullen we de me
tode toepassen die U, naast uw 
vriend Grammens met sukses 
heeft toegepast : de recht
streekse aktie. in dienst van 
de wettelijkheid. 

Marcel de Boe. 

de wet meehebben 

Het Gents Aktiekomitee 
Leefmilieu v.z.w. heeft klacht 
neergelegd tegen de VGN Bat-
teauw pvba & Mestdagh pvba 
07ndat een asfaltplant van dit 
bedrijf te Sint-Kruis-Winkel 
(Gent II) draaide zonder uit-
batingsv erguninng. 

Vergeet uw « Super S-Kaarfr », uw lid-
kaart of uw Wij-nummer niet mee te 
brengen, want zoals U weet hebt U op 

vertoon ervan 

20 % Korting 
OP AL UW AANKOPEN 

BOVEN DE 1.000 F en 

10 % Korting 
OP ALLE AANKOPEN 
BENEDEN DE 1.000 F 

DOE NU EENS DE UITSTAP 
NAAR NI EL. 

HET GAAT U BIEZONDER 
MEEVALLEN ! 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 u 
Zaterdag's tot 18 uur. 

Zon- en feestdagen gesloten. 

BON voor GRATIS 
Kleurenbrochure 
te zenden aan ons adres. 

Men zal zich herinneren dat 
dit bedrijf op 13 juli II. van 
overheidsioege, en na een ak
tie van het G.A.L., werd stil
gelegd omwille van de zeer 
.schadelijke luchtvervuiling. 
Het bedrijf heeft filters aange
bracht en is thans opnieuw in 
productie zonder al te erge 
hinder voor de omwonenden. 

Nochtans heeft het bedrijf-
nog altijd geen vergunyiinq. 
Deze wetsovertreding is voor 
het G A.L. een reden om klacht 
neer te leggen. 

Sedert jaren kunnen de in
dustrieën — door de fout van 
een achterlijke wetgeving met 
de wet aan hun zijde de ge
zondheid van de bevolking ka
potmaken. De industrie helpt 
overigens goed mee om de wet
geving aan hun zijde te hou
den. 

Het G.A.L speelt nu met het
zelfde .soort kaarten. De wet 
staat aan de zijde van de mi
lieubeschermers. Jarenlang 
heeft ditzelfde bedrijf de om
geving verpest : toen kon ze 
dit doen omdat de wet hen 
daarin steunde. Ze hebben nu 
geen enkel recht om de toet te 
overtreden ! 

GAL. Oostakker 

actie 

Bi] het lezen van de onder
titel onder de foto op het eer
ste blad van « Wij » van 26' 
aug. '72 heb ik eens sarcastisch 
gelachen, ja, ik schrijf sarcas
tisch, want van een strijd heb 
ïk de laatste jaren nog niet 
veel gemerkt en van een harde 
strijd zeker niet. 

Als het overal is zoals hier, 
dan staan wij er slecht voor, 
juist voor de verkiezingen is 
er een beetje beweging, maar 
daarna hoort men van de 
plaatselijke afdeling geen 
woord meer. 

Vinden de heren van de 
Volksunie misschien dat zij 
op hun « lauioeren » mogen 
gaan rusten, niets is minder 
waar, nooit zullen wij natio
nalisten dit doen, zoniet ver
liezen wij terrein. 

Actie dat is hetgeen wij moe
ten hebben : niet, loij zullen 
dit en wij zullen dat, beloften 
en rond de pot draaien dat kan 
iedereen. 

K.J, Berchem. 

auto niet vergeten 

Niet akkoord met uw artikel 
« Drogredenen » Het is geen 
cynische schijnheiligheid en 
ook geen zakkenrollerij van
wege Eyskens als hij de brand
stof wii hoger belasten. De VU 
beweert nochtans bezorgd te 
zijn over natuur- en milieube
scherming. Dat men ook eens 
denkt aan de massale onteige
ningen van waardevolle wo
ningen voor het toenemend au
toverkeer ! Men zou zich best 
van de automobielverenigingen 
niets aantrekken. Trouwens, 
vanwaar zouden anders de 4,5 
miljard (of is het nog meer '') 
moeten komen ? 

R.R., Kortrijk. 

oerdom 

Nopri te Tervuren, Vlaams 
landsgedeelte heeft de tijd rijp 
bevonden om Vlaams-onkundig 
personeel aan de kassa te 
plaatsen, met als gevolg dat 
Tervurenaars in het Frans toe
gesnauwd worden. En zeggen 
dat Sarma en Nopri in Ameri
kaanse handen zijn... en naar 
het schijnt er niet al te best 
voorstaan. Weten die naïeve
lingen niet dat wat frankofo-
nisch bestuurd word kapot 
moet, nooit gehoord over de si
tuatie van de grootwarenhui
zen te Brussel ? Stuk voor stuk 
franskiljonse bastions die op 
ineenstorten staan. Dat Ame
rikanen verantwoordelijk zijn 
voor vernederingen zoals in 
Nopri, geen alleenstaand geval 
op verre na niet, nemen wij 
Vlamingen niet, en vinden het 
vanwege de Yankees oerdom. 

C.M., Tervuren. 

« jacht » 

Hartelijk proficiat met uw 
stelling i.v.m. de afschaffing 
van de vogelvangst. 

Toch moet ik akkoord gaan 
met het argument van de vo-
gelvangersvereniging dat op 
de eerste plaats de kleine man 
weer getroffen is, men durft 
blijkbaar niet raken aan de 
rijke bonzen die duizenden die
ren neerknallen wat men dan 
« jacht » noemt. Ik reken dan 
ook op de VU om te ijveren 
dat ook daar zo spoedig moge
lijk een einde aan komt. 

D.L., leper. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubh'ceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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op handelspolitieke pelgrimage in turkije 

de efta wil niet sterven 
na het ontslag der britten 

Istamboel. septeniber 1972 

Er gaat geen jaar voorbij zonder dat enkele kommissies van 
de Raad van Europa vergaderingen heieggen in Turkije. Wij 
verblijven hier voor het ogenblik als Belgisch lid van de Kom
missie voor de Ekonomische- en Ontwikkelingsvraagstukken van 
de Raad in kwestie. De Turkse regering ontpopt zich bij derge
lijke gelegenheden als een uitstekend gastheer. Hierbij spelen 
politieke beschouwingen en belangden een grote rol. Men weet in 
Ankara dat zekere Europese kringen menen dat er redenen zijn 
om zich zorgen te maken over het' demokratische gehalte van 
het huidige Turkse bestel. Ook ditmaal heeft o.m. de Neder
landse oud-minister en vooraanstaand lid van de Partij van de 
Arb'eid, de h. Vondeling, uiting gegeven aan zijn bezorgdheid 
over het ruime aandeel van het Turkse militair gezag in de gang 
der politieke zaken. 

RAAD VAN EUROPA 
MET EIGEN TAAK 

Dat was overigens niet het 
thenaa waarmee de leden van 
de Kommissie voor de Ekono
mische- en Ontwikkelings
vraagstukken zich dienden in 
te laten. 

Er is hier over een beperkt 
aantal problemen van Europe
se handelspolitiek gehandeld, 
meer bepaald over de toestand 
waar in de landen zich bevin
den die lid gebleven zijn van 
de Europese Vrijhandels-Asso
ciatie (de EFTA). Nadat Groot-
Bri t tannië (en Ier land) , Noor
wegen en Denemarken zich bij 
de EEG gevoegd hebben. Op 1 
januari zal de EFTA uitslui
tend nog omvatten : Finland, 
Zweden, Oostenrijk, Zwitser
land, Portugal en IJsland. 

Is deze romp-EFTA nog le
vensvatbaar ? Tot een juiste 
beoordeling van dit vraagstuk 
hebben de in Turkije gehouden 
vergaderingen van bovenver
melde Kommissie een belang
rijke bijdrage geleverd. 

Er dient terloops op gewe
zen dat Turkije geen EFTA-lid, 
maar een bij de EEG geasso
cieerde staat is. Maar politiek 
gezien wenst Turkije een aktie-
ve Raad van Europa (evenals 
een aktieve West-Europese 
Unie), omdat aldus het enige 
raam behouden blijft waarin 
de tot tien aangegroeide EEG-
landen institutioneel kontakt 
hebben met de rest van Euro
pa, en zulks op een échelon dat 
men « parlementair » mag 
noemen, ondanks de zwakheid 
en de geringe bevoegdheid van 
de assemblees van de Raad van 
Europa en van de West-Euro
pese Unie. 

Men heeft soms redenen om 
te twijfelen aan de toekomst 
van de naast de EEG-bestaan-
de Europese instellingen. Maar 
in Turkije werd andermaal 
zeer duidelijk de wens geuit 
om de Raad van Europa, de 
West-Europese Unie en de 
romp-EFTA te behouden. Soms 
werd dit schema nog verbreed 
tot de OESO (Organisatie voor 
Eknomische Samenwerking en 
Ontwikkeling, waar in ook de 
VSA en Kanada, en verder nog 
Japan en Australië zitting heb
ben. 

We overschatten ze zeker 
niet — al deze uiterst zwakke 
supra-nationale s t rukturen — 
met slechts raadgevend karak
ter in de meeste gevallen. Maar 
door deze gebrekkige instru
menten weg t« gooien zolang er 
g«en betere zijn, komt Europa 
toch geea stap vooruit. 

De Turkse regering wil kost 
wat kost vermijden dat ze ooit 
in de positie zou geraken waar
in de Grieken zich bevinden. 
Aan Griekenland werd tenslot
t e de toegang tot de Europese 
instellingen ontzegd, omdat de 
meeste Westeuropese landen 
oordeelden dat, na de staats
greep, de demokratische in
stellingen in Athene in rechte 
en in feite buiten werking ge
steld zijn. 

Wat Turkije betreft wordt 
ook door kritische Nederlan
ders echter erkend dat de toe
s tand er niet vergelijkbaar is 
met de situatie van Grieken
land. Het parlement en de par
ti jen staan in Turkije welis
waar niet zo centraal als het 
hoort te zijn volgens westerse 
maatstaven. Enkele politieke 
processen, die eindigden met 
^eer harde vonnissen, lieten 
een nasmaak. Ook thans nog 
zijn er partijen buiten de 
Turkse wet gesteld wegens re
denen die de Europese waarne
mers niet steeds kunnen over
tuigen, 

Hoe dan ook : Turkije heeft 
zijn plaats behouden in het 
koncert der vri je Europese 
volkeren. De zeer belangrijke 
strategische positie van dat 
land zal hierbij wel een rol 
gespeeld hebben. Deze NAVO-
Staat is een rechtstreekse buur 
van de Sovjet-Unie, Hij zit 
schrijlings over de Bosphorus, 
de Zee van Marmara en de 
Dardanellen. Het westerse de-
ïensiesysteem, dat in de Mid
dellandse Zee meer zwakke 
plekken heeft dan in Midden-
of Noord Europa, is in Noord-
Afrika en het Nabije Oosten al 
meer dan wankel genoeg. Zon
der Ankara gaat het niet. 

En zo werden er geen te las
tige vragen gesteld in he t land 
waar men te gast was, en waar 
he t leger dè rechtstreekse 
machtsuitoefening en het wet-
gcTende werk liever aan he t 
par lement overlaat — als het 
fer toe In staat Is — dan het 
diktatoriaal z«lf te doen. 

ROMP-EFTA 
IS BELANGRIJK 

Wat is meer bepaald de 
EFTA nog waard, na het ver
trek van de landen die hun 
heil in de EEG zijn gaan zoe
k e n d 

Finland, Zweden, Oostenrijk, 
Zwitserland, Portugal en IJs
land verenigd in één geheel 
waarin -de vrijhandel beoefend 
wordt, bezit op verre na de 
kracht niet van de grote part
ners van de westerse ekono-
mie : Noord-Amerika, of Ja
pan, of de EEG. Het ontbreekt 
de zes EFTA-landen aan poli
tieke en ekonomische homoge
niteit. Brengt Portugal en Fin
land bij voorbeeld maar eens 
op één noemer ! Oostenrijk is 
grondwettelijk niet in staat 
verplichtingen op te nemen die 
verder gaan dan een vrijhan
delsverbond. Finland zit zeer 
diep in de Sovjet-ekonomie en 
politiek ingebouwd. Zweden 
heeft een speciale funktie van 
bruggenbouwer naar het So-
vjet-blok. Zwitserland zal zijn 
historische neutraliteit nooit 
zover opgeven dat toetreding 
tot de EEG zou mogelijk wor
den. 

Deze weinig homogene en 
ook aardrijkskundig verbrok
kelde romp-EFTA is dan toch 
m a a r de belangrijkste klant 
van de EEG. De EFTA-landen 
die niet tot de EEG zijn toege
treden, nemen méér goederen 
uit de EEG op dan de EFTA-
Staten die wél willen toetre
den op 1 januari e.k. Dat geldt 
ook voor de EEG-import. Het 
exportpaket van de romp-EFTA 
is meer op de EEG gericht dan 
zulks het geval is bij vier ex-
EFTA-Staten die weldra tot de 
EEG zullen behoren... 

Dit zijn toestanden, verhou
dingen en anomalieën die in de 
EEG-landen tot nog toe wel 
wat uit het oog verloren wer
den. 

GEEN NIEUWE 
TOLMUREN 

De Romp-EFTA van de Zes 
— zich bedienend van een 
ambtelijk apparaat dat véél 
minder zwaar is dan de te log
ge en te dure EEG-administra-
tie — die romp-EFTA heeft 
een belangrijke rol gespeaJd 
bij het tot .stand brengen van 
geliberalizeerde handelspolitie
ke verhoudingen tussen elk 
EFTA-land eensdeels en de 
oude en de nieuwe EEG ander
deels. 

Wat dat betreft werd er on
zichtbaar maar uitstekend 
technisch werk verricht en in 
verdragen vastgelegd. De Kom
missie voor de Ekonomische-
en Ontwikkelingsvraagstukken 
van de Raad van Europa heeft 
haar werkzaamheden in Tur
kije beëindigd met de hoop dat 
de ietwat onlogische indeling 
van de Europese (en van de 
Atlantische) ekonomie toch 
niet zal leiden tot de herop
bouw van tariefmuren die in 
de jongste jaren geheel of ge
deeltelijk afgebroken werden. 

Het rustige groen van de Blankaart , een uitstekend kader 
voor kadervorming. Vogels van diverse pluimage vinden er een 
zeldzaam thuis. Ook VUJO was er welkom tijdens het milde 
eerste weekeinde van september. 

Daar werd door jongeren van alle Vlaamse gewesten ge
werkt aan de vormgeving van de maatschappij volgens het prin
cipe van het integraal federalisme. 

HET INITIATIEF 

Een kritisch onderzoek van het Volksunie-programma vorig 
jaar in Cadzand had heel wat denkstof opgeleverd. Vertrekkend 
van de idea nationalisme-federalisme heeft de Volksunie gaan
deweg doorheen kongressen-partijraden, parlementair overleg en 
studiedienst een indrukwekkend multi-dimensioneel programma 
opgebouwd. Toch zijn er leemten. Toch ontbreekt een synthese 
die een alternatief biedt in deze vreemde wereld. Wij kwamen 
tot de slotsom dat « integraal federalisme » als idee moest onder
zocht worden en in diverse modellen uitgeprobeerd. Zo ontston
den, naast een algemene nota van de hand van Jaak Cuppens, 
ook nota's over individu en samenleving (Mark Maes), onder
wijs (Luc de Rammelaere) . 

Het meest revelerend was wellicht de nota over de sociaal-
ekonomische strukturen van Hugo Coveliers. 

Vlaanderen in België, in Europa en de wereld, werd ingeleid 
door Huguette de Bleeker en Ludo Vandervelden. 

Aan de hand van deze werknota 's werd onder de deskundige 
leiding van Walter Augustijnen zwaar gediscussieerd. We zijn 
er doorgeraakt. De punten die als kongresresolutie werden over
gehouden zullen nu in teksten gegoten worden. Die gaan nadien 
weer naar de basis van de VUJO-kernen. Daarrond bouwen we 
een kongres op 26 november 1972. Wij hopen U daarover ruim 
te kunnen informeren. 

Uw bedenkingen en suggesties, lezen, kunnen ons daarbij 
helpen. 

een vujo-driedaagse 

leven in kringen 
ONS DOEL 

Voor het vrije Vlaanderen, waarin we morgen willen leven, 
willen wij ook een nieuw bestel, waarin menselijk geluk opti
maal mogelijk is. Maatstaf daarvoor achten wij de persoonlijke 
vrijheid, beleefd in zinvolle verbanden met de anderen, met na
tuur en milieu, met de arbeid en de produkten van de arbeid. 

Voorwaarde daartoe is vrede waartoe rechtvaardige verde
ling der rijkdommen de enige stevige basis is. 

Daarom verwerpen wij de huidige centralistische organisa
ties bv. staat, leger, holdings, onderwijsnetten. 

Wij weigeren mee te werken aan de verdere uitholling van 
de demokratie. 

Wij verwerpen hiërarchische strukturen waarin de boven-
liggers hun gezag niet rechtstreeks van de basis ontvangen en 
haar verantwoording moeten geven. 

OE WEG : INTEGRAAL FEDERALISME 

Ons antwoord op de uitdagende vragen van vandaag kan niet 
dogmatisch klinken. Wel wensen wij de principes voorop te stel
len van waarui t wij vertrekken : 
— de fundamentele gelijkwaardigheid der mensen 
— het recht op zelf-beschikking van persoon en groep in zinvolle 

verbanden 
— de eerbied voor de natuurlijke entiteiten en erkenning van 

de groepen die zich als dusdanig aandienen 
— de erkenning van de konfliktsituaties, zodat de steeds drei

gende verstarring telkens doorbroken wordt. 
Op deze basis, doorgetrokken in de politiek zowel als op 

ekonomisch, sociaal en kultureel vlak, menen wij dat een authen
tieke en verfijnde demokratie mogelijk is. 

DOORDENKEN 

Het zou ons te ver voeren wanneer we in dit artikel zouden 
ingaan op de modellen die op onze federalistische beginselen 
werden opgebouwd. Wij komen er zeker bij andere gelegenheden 
op terug. 

Want wanneer je samen doordenkt, dan blijkt het antwoord 
op sommige vragen verrassend eensluidend. Bijvoorbeeld wan
neer je je afvraagt of er nog plaats is voor een koning in België. 

Wie ons antwoord hierop wil kennen en ook in belangrijker 
vragen wil meepraten, neme onverwijld kontakt op met VUJO 
en notere nu al de datum : 26 NOVEMBER, ons VUJO-KONGRES. 

nelly maes 
voorzitter vujo 

hektor de bruyne 
senator. 

vbams-brabant 
vvb betoging vilvoorde - 15okt.72 
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politiek 
bewuste 
vrouwen 

Het Dosfelinstituut richt 
voor de provincie Oost-
Vaanderen te Gent (op "24 
september, 8 en 22 oktober) 
een cyclus in over de politie
ke bewustmaking van de 
vrouw onder het motto «Wil 
jij het ook veranderen ? ». 
De eerste dag wordt gehan-
Seld over de sociale en fi
nanciële problemen van de 
zelfstandige vrouw, haar 
rechten en plichten en over 
de noodzaak tot mentaliteits
verandering. De tweede dag 
wordt gediscussieerd over de 
deelname van de vrouw aan 
het ekonomisch leven : de 
werkende vrouw, de leiding
gevende vrouw. De derde 
dag tenslotte wordt gespro
ken over vergader- en be-
stuurstechnieken en is er 'n 
vierpartijen-paneel over de 
dringende politieke opties 
in verband met de positie 
van de vrouw in ons maat-
schappeliik bestel. 

De cyclus gaat door in de 
conferentiezaal van de Kre
dietbank, Kouter 175 te 
Gent, op vermelde data tel
kens van 9 u. 30 tot 12 u. 30 
en van 14 u. 30 tot 17 u. 30. 
Deelname kost 250 fr. voor 
de ganse cyclus of 100 fr. 
per cursusdag, koffie en syl
labus inbegrepen. Inlichtin
gen : Henk Leyseele, Zwijn-
aardsestwg 698, 9000 Gent, 
tel. 09/22.76.64, 

optimistische 
frans-ylaamse 
kultuurdag 

Te Waregem had voor de 
25ste maal de Frans-Vlaamse 
kultuurdag plaats. De alge
mene sekretaris Luc Verbeke 
met wie « Wij » vorige week 
een gesprek bracht gaf een 
overzicht van 25 jaar wer
king en verheugde zich over 

het feit dat wat als een soort 
rarachutage in bevriend ge
bied begonnen was uitge
groeid is tot een kwart-eeuw 
menselijke relaties. Vervol
gens had hij het over de vele 
verwezenlijkingen van tijd
schriften, toneelvoorstellin
gen, jeugdkampen tot tv-
uitzendingen. Om de huidige 
toestand te schetsen gebruik
te de h. Verbeke volgende 
woorden : « een langzame 
groei van het onderwijs van 
het Nederlands in Frans-
Vlaanderen ». Vier politici, 
waaronder vo'ksvert. Eugeen 
De Facq, hielden er een ge
sprek over Vlaanderen en 
het internationaal kultureel 
beleid. Onze volksvertegen
woordiger hekelde nogal 
scherp het buitenlands kul
tureel beleid van België 
i.v.m. de ontwikkelingslan
den. Hij vond dat een goede 
kultuurpolitiek los zou moe
ten staan van elke ekono-
mische politiek en dat het uit 
moest zijn met een buiten
lands beleid dat hoofdzake
lijk de franstalige landen 
ten dienste staat. Twee jon
ge Frans-Vlamingen uit Boe-
schepe en Rijsel kwamen 
eveneens aan het woord en 
waren het levend bewijs 
van de gunstige evolutie 
warover de h. Verbeke het 
had. 
De lezer zal wel opgemerkt 
hebben dat in het gesprek 
met de h. Verbeke een fout 
geslopen was daar waar we 
het hadden over de kursus 
voor Franstaligen deze va
kantie in Gent. Daar waren 
niet 2 deelnemers maar wel 
25 en dat is toch wel een 
groot verschil. 

gepruts met 
studietoelagen 

De wet van 19 juli 1971 
hervormde het stelsel van 
de studiebeurzen. Inmiddels 
is 't schooljaar 1972-73 reeds 
begonnen, maar er verscheen 
nog geen enkel uitvoerings
besluit van deze wet. De 
Bond van Grote en van Jon
ge Gezinnen meent te we
ten dat de regering, omwille 
van haar budgettaire moei
lijkheden, besparingen wil 
doen ten koste van hen die 

in feite prioriteit zouden 
moeten hebben. Zo zullen 
leerlingen van het secundair 
onderwijs, die vorig jaar in 
aanmerking kwamen voor 'n 
studiebeurs, dit jaar slechts 
studietoelagen ontvangen zo 
zij geslaagd zijn en zo het 
inkomen van hun ouders het 
toegelaten niveau niet over
treft. Van de overigen zul
len enkel de minder dan 14-
jariten kunnen geniel en 
van studietoelagen d.w.z. zij 
die het minste kosten en 
voor wie het inkomst enpla-
fond het laagst is. In een 
persmededeling verzetten de 
BGJG en de Waalse Ligue 
des Families zich met kracht 
tegen « dit plan dat de oude
re leerlingen studietoelagen 
ontzegt, ongeacht hun ge
zinssituatie en hun schoolre
sultaten ». Ze beklemtonen 
dat « deze maatregel geheel 
en al het tegendeel beoogt 
van het « recht » op'studie, 
toelagen dat de wet van 1971 
wilde instellen » en vragen 
met aandrang dat de rege
ring de geest van de wet zou 
eeriedigen. 

een nieuwe 
" taalgrens
mars " 

Als een aanloop tot de 15 
oktober-betoging te Vilvoor
de, ingericht door de Vlaam
se Volksbeweging, en om de 
taalgrensproblematiek on
der de aandacht te honden, 
richt het TAK op zondag 1 
oktober a.s. een tweede taal
grens-mars in. Deze mars 
gaat grotendeels door het 
Brabantse Pajottenland, dat 

BETOGING 
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in zijn Vlaams-zijn en in 
zijn natuurschoon ernstig 
wordt bedreigd. 

De deelnemers aan de 
voettocht verzamelen te As-
se (Gemeenteplein) te 8 n. 
's morgens. Omstreeks 8 u. 
30 vertrekker, de deelnemers 
dan voor een voettocht van 
36 km door het Pajottenland 
naar de taalgrens toe. 's Mid
dags wordt er gerust en ge
geten te Schepdaal (zaal Se
lect), waar gratis soep wordt 
bedeeld en waar iedere deel. 
nemer de eigen knapzak kan 
aanspreken. Er wordt op
nieuw gestart omstreeks 13 
u. Wie zich niet van 's mor
gens kan vrijmaken, kan dus 
hier nog aanpikken. 

Na het beëindigen van de 
voettocht worden de deelne
mers gratis per autobus te
ruggebracht naar 't vertrek
punt Asse. Daarvoor moet 
echter wel op voorhand wor
den ingeschreven en 20 fr. 
gestort als deelname in de 
algemene onkosten. Dit kan 
gebeuren op volgende adres
sen : J. De Schaepmeester, 
Burgemeester Nolfstraat 25, 
Kortrijk, te. 056/226.39 ; F. 
De Pauw, De Pintelaan 311, 
9000 Gent, tel. 09/21.32.06 ; 
L. Vermeulen, Van der Mey-
denstraat 5, 2200 Borgerhout, 
tel. 03/32.15.69 ; J. Wenmee-
kers, Winterslagstr. 33/D5R, 
3600 Genk en R .Van Rans. 
beeck, Breugelpark, 2/50, 
1730 Zellik, tel. 02/65.41.32. 
Op deze adressen zijn ook af
fiches te bekomen. 

xwartboek-
witboek 

Van de hand van onze Leu
vense VU-senator Vandezan-
de, die als geen ander thuis 
is in de Belgische admini
stratie, verscheen zopas een 
« Zwartboek van de Belgi
sche taalwetgeving » tevens 
« Witboek van de subnatio-
naiteit ». Dit zwart-witboek 
bevat een volledige doku-
mentatie over de niet-nale-
ving van de bestaande taal
wetgeving en over het VU-
voorstel van wet betreffende 
de subnationaliteit. Wie op 
de hoogte wil zijn van deze 

aktuele problematiek moet 
dit werk bezitten. De prijs 
is 100 fr. Men kan het bestel
len door overschrijving van 
dit bedrag op prk 1476.97 
van de Volksunie, Brussel, 
met de vermelding « Zwart
boek Vandezande ». Sterk 
aanbevolen. 

maneuver 

tegen het 

rijkspersoneel 
De regering zou dus bereid 

zijn ook aan het Rijksperso
neel een bijkomende maand 
kinderbijslag te betalen op 
voorwaarde dat de maande
lijkse supplementen geleide
lijk zouden verminderd wor
den. Met andere woorden : 
de regering wil met de an
dere hand terugnemen wat 
ze met de ene hand geeft. 
Het procédé is duidelijk : de 
bijkomende maand kinder
bijslag is een tijdelijke maat
regel die elk jaar opnieuw 
een beslissing vergt, terwijl 
de blokkering van de bedra
gen van het Rijkspersoneel 
van definitieve aard is. Dit 
terwijl de kinderbijslagen 
nog lang niet het peil berei
ken dat ze de kosten van Ie. 
vensonderhoud van een kind 
dekken, zeker niet in deze 
tijd van snelle prijsstijgin
gen. Eens te meer bijkt hier. 
uit dat de regering, via aller
lei kneepjes, aan de zo no
dige miljarden tracht te ge
raken door te prutsen aan de 
sociale voordelen van brede 
groepen van de bevolking. 
« Bewust van de geleidelijke 
vermindering van het gezins
inkomen ten gevolge van het 
tekortschieten van de rege
ring » nemen de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen en 
de Ligue ook stelling tegen 
« dit manoever » en eisen de 
eenvoudige toekenning van 
de bijkomende maand voor 
het Rijkspersoneel, voor de 
gepensioneerde staatsagen-
ten en voor het vroegere ka
der van Afrika. Bovendien 
vragen zij een gelijkaardige 
maatregel voor de zelfstan
digen. 

pluralisme in hel universilair centrum te Hasselt ? 
Het is bekend dat de Volksunie bestendig wordt gediskrlmineerd bij 

benoemingen in de openbare sektor, hetgeen weer eens is gebleken bij de 
samenstelling van de toporganen van een aatal universitaire instellingen. 
Het Rassemblement Wallon onderging hetzelfde lot te Luik. 

Deze diskriminatie doet zich niet alleen voor te Gent en te Antwerpen, 
doch ook te Hasselt, waar dan toch bestendig geschermd wordt met begrip
pen als openheid en pluralisme. 

IDEOLOGISCHE OPENHEID 

Art. 18 van de wet van 28 mei 
1971 houdende oprichting van het 
Universitair Centrum Limburg, 
voorziet dat een Commissie van 
Toezicht, bestaande uit acht par
lementsleden, belast is met het 
toezicht op het naleven van de 
grondbeginselen, die op het Cen
trum toepasselijk zijn o.m. : « het 
beginsel der ideologische open
heid ». Dit toezicht is effektief, 
gezien de Commissie de Raad van 
Beheer van het Centrum kan ver
plichten eventueel op zijn beslis
singen terug te komen. 

De parlementaire bescheiden en 
handelingen, die aan de basis van 
hogervermelde wet liggen, bepa
len niet wat het begrip « ideolo
gische openheid » inhoudt. Het 
komt bijgevolg aan de leden van 
de Commissie van Toezicht toe dit 
begrip te interpreteren en, zo no
dig, de Raad van Beheer te dwin
gen met deze interpretatie reke
ning te houden. 

Het spreekt van zelf dat « ideo
logische openheid » zo ruim moge
lijk moet worden geïnterpreteerd. 
Het is onaanvaardbaar bepaalde 

opvattingen wel en andere niet 
als ideologie te beschouwen. Een 
dergelijke denkwijze zou strijdig 
zijn met het begrip openheid. 

Het is dan ook de plicht van de 
Commissie van Toezicht rekening 
te houden met de opvattingen van 
ieder van haar leden. 

« Ideologische openheid » kan 
gerealiseerd worden door bij be
noemingen rekening te houden 
met de ideologische pluraliteit. Dit 
is de werkwijze, die uitdrukkelijk 
wordt voorgescheven : 1. inzake 
de voordracht van de leden van de 
Raad van Beheer, afkomstig uit 
de sociale en ekonomische sektor 
(art. 45) ; 2. inzake de aanstelling 
van rector, vice-rector, voorzitter 
en ondervoorzitter van de Raad 
van Beheer (art. 45). 

Wat het eerste geval betreft, is 
het evenwel niet mogelijk ge
weest de ideologische pluraliteit 
te respekteren, doordat de orga
nisaties, die kandidaten mogen 
voordragen « representatief » moe
ten zijn. Bij de bespreking van de 
wet van 28 mei 1971 heb ik door 
middel van een amendement 
vruchteloos gepoogd hieraan te 
verhelpen. 

Wat het tweede geval betreft, 
heeft de Raad van Beheer op 10 
juli 1972 een beslissing getroffen, 
waarbij de vier topfuncties van 
't Universitair Centrum Limburg, 
te weten, rektor, vice-rektor, voor
zitter en ondervoorzitter van de 
Raad van Beheer, op paritaire ba
sis verdeeld werden tussen gelo
vigen en vrijzinnigen. Minstens 
één der gelovigen is een CVP-er 
en de twee vrijzinnigen horen bei
den tot de BSP. 

Deze beslissing is volkomen in 
strijd met het principe der « ideo
logische openheid ». 

1. Wat betreft de interpretatie 
van het begrip ideologie : 
— Ideologie betekent niet alleen 
filosofie of levensbeschouwing. Er 
bestaan immers ook ideologische 
tegenstellingen op andere terrei
nen, bv. op het vlak van de poli
tiek, waar méér dan twee groepen 
zijn. 

— De tegenstelling gelovig-vrij-
zinnig is ongenuanceerd. Gelovig 
en kerkelijk zijn geen synonie
men en vrijzinnigheid kan niet 
gelijk gesteld worden met princi
pieel atheïsme. 

2. Wat betreft de toepassing van 
de aangewende interpretatie : 
— Men beschouwt als gemanda
teerden van de ideologische groe
pen degenen, die het vertrouwen 
van CVP en BSP genieten, het
geen met zich meebrengt dat per
sonen, die tot 'n andere partij of 
tot geen partij behoren, uitgeslo
ten worden. 
— De BSP bezet aldus 50 % der 
topfunkties, daar waar zij slechts 

21,1 % van het Limburgse kiezers
korps vertegenwoordigt. (Dit is 
sechts 3,4 % méér dan de VU). 

De realisatie van « ideologische 
openheid » veronderstelt het vol
gende : 
1. Men mag niet opleggen, wat een 
ideologie is, d.w.z. men moet de 
groepen, die pretenderen een ideo
logie te vertegenwoordigen, als-
dusdanig aan bod laten komen. 
2. Indien dit in de praktijk niet 
realiseerbaar is, dan moeten alle 
politieke groepen, die in de Com
missie van Toezicht zetelen, vol
gens hun getalsterkte in de top 
van het Universitair Centrum 
Limburg vertegenwoordigen. 

VERZET 

Op maandag 4 september heb ik 
als lid van Commissie van Toe
zicht in opdracht van mijn partij 
verzet aangetekend tegen hoger
vermelde beslissing. Dit betekent 
dat de zaak teruggespeeld wordt 
naar de Raad van Beheer, die met 
een speciale meerderheid ( drie 
vierden der stemmen) uitspraak 
moet doen. 

Of dit uiteindelijk aarde aan de 
dijk zal brengen is niet zeker. De 
Volksunie hoopt in elk geval dat 
de Raad van Beheer voldoende 
ruimdenkendheid zal weten op te 
brengen. 

e. raskin 
volksvertegenwoordiger. 
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VILVOORDE 15 OKTOBER 
(red.) Het ziet er zo stilaan naar uit dat de 

nationale betoging te Vilvoorde vele duizenden 
Vlamingen op de been zal brengen. Wie de ont
wikkeling van de toestand op de voet volgt weet 
dat deze betoging van uitzonderlijk belang kan 
worden met het oog op de belangrijke politieke 

beslissingen die in het najaar zullen moeten ge
nomen worden. Vanaf deze week groeperen wij 
de berichtgeving van de voorbereiding van deze 
betoging. Alle 15 oktober-komitees en alle VU-
afdelingen verzoeken wij dan ook ons geregeld 
op de hoogte te houden van hun initiatieven. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Stad) 
Gans Vlaanderen betoogt er 

op zondag 15 okt. De afdeling 
legt een bus in. Vertrek sekre-
tariaat, Wetstr. 12, om 13 u. 
Prijs 75 fr. (kenteken inbegre
pen. 

Inschrijvingen bij de be
stuursleden of op het sekreta-
riaat ten laatste op 1 oktober. 

BERCHEM 
De afdeling legt een autocar 

tn naar Vilvoorde. Geen enkel 
Vlaming mag daar op 15 okto
ber ontbreken. 

Inlichtingen en inschrijving 
bij de sekretaris, Kemmelberg-
straat 37, Berchem. 

BOECHOUT-VREMDE 
Op 15 oktober stapt onze af

deling mee op in de betoging 
voor Vlaams-Brabant. Nadere 
inlichtingen volgen. 

BURCHT 
We nemen deel aan deze be

toging en leggen daarvoor een 
autobus in die zal vertrekken 
op het Kerkplein. Vertrekuur 
wordt later medegedeeld. In
schrijven bij schepen Oktaaf 

'Meyntjens, Kruibekestwg 32 of 
Dorpstr. 47. Iedereen op post ! 

EDEGEM 
De nationale betoging moet 

een sukses worden ! Heb je al 
een affiche voor het raam han
gen ? Bezit je al een kenteken ? 
Ben je reeds ingeschreven voor 
de autocar ? Aarzel niet langer! 
In het gemeenschapscentrum 
c Drie Eiken » kan je gratis 
propagandamateriaal krijgen, 
kentekens tegen 20 fr. en een 
reisbiljet voor de autocar te-
gegen 80 fr. (kinderen tot 12 
jaar betalen 50 fr. en kleuters 
beneden de 4 jaar reizen koste
loos). Ook onze bestuursleden 
kunnen je dit alles bezorgen. 
VUJO 

Wij zullen massaal deelne
men aan de betoging te Vilvoor
de. Een speciale Vujobus wordt 
ingelegd. Prijs : 20 fr. Een der
gelijk spotprijsje moet iedereen 
kunnen betalen ! Geef Je naam 
op in « Drie Eiken » of bij Hei-
ga D'Hanis of Annemie Mees, 
natuurlijk met centjes erbij. 

HERENTHOÜT 
' Op 15 oktober zal een flinke 
vertegenwoordiging van He
renthout mee opstappen in 
deze nationale betoging. Onze 
leden worden van nu af reeds 
verzocht de nodige schikkin-

, gen te treffen om die dag vrij 
te houden. Latere schikkingen 
zullen tijdig meegedeeld wor
den. 

HOBOKEN 
De afdeling legt een autobus 

In. Vertrek te 9 u., Kioskplaats. 
Deelname : 55 fr. per persoon. 
Inschrijvingen bij Jos Van den 
Nieuwenhof, St. Bernardsestwg 
793, tel. 27.28.48 of bij de andere 
bestuursleden. 

MERKSEM 
Het is nuttig te weten voor 

eventuele medewerkers of pro
pagandisten, dat onder de aus
piciën van de Vlaamse Kring 
Groeninghe een aktiekomitee 
werd samengesteld voor het 
propageren en de deelname aan 
de betoging te Vilvoorde. In
schrijven voor de reis per auto
car kan men in Tijl, eveneens 
bij Rik Raes, Jos. Van Gansen-
Btr. 1. 

NIEL-SCHELLE 
Natuurijk legt de VU-Niel 

een bus in naar deze manifes
tatie. Belangstellenden wenden 
zich tot de bestuursleden of tot 
het sekretariaat elke vrijdag 
van 19u30 af. 

WILRIJK 
Meer dan ooit vragen wij 

u met aandrang deze betoging 
(waarvan heel wat zal afhan
gen) mee op gang te brengen 
door u enkele vignetten (20 fr.) 
aan te schaffen. Zij zijn ver
krijgbaar bij Ludo Cautreels, 
Vredelaan 65, tel. 27.03.18 en bij 
Guy Eggermont, Hulststr. 18, 
tel. 28.05.62 die ook nog over 'n 
aantal sets originele leeuwen
schildjes beschikt. 

WILLEBROEK (Gewest) 
3 autobussen werden inge

legd. Sociale prijs : 30 fr. In
schrijvingen op volgende adres
sen : Lode Verstrepen, Jozef 
Wautersstr. 102, Willebroek ; 
Georges Vanderbeken, Schor
heidelaan 1, Tisselt ; Leon To-
toms, Blaasveldstr. 156, Tisselt : 
Frans Huysmans, Hoogstr. 56, 
Tiselt. 

De bushalten en vertrekuren 
zullen bij de inschrijvingen 
medegedeeld worden. 

WOMIVIELGEM 
In samenwerking met de ge

meenten Broechem, Rahst en 
Wommelgem, werd een koördi-
natiekomitee voor de betoging 
te Vilvoorde opgericht. Perso
nen van verschillende niet-poli-
tieke verenigingen werken sa
men om van deze « betoging die 
niet mag mislukken» een sukses 
te maken. De verplaatsing per 
autocar kost 70 fr., zo met 2 of 
meer personen wordt deelgeno
men slechts 60 fr. per persoon. 
Voor verdere Inlichtingen en 
inschrijvingen : Vik Kimpe, 
Autolei 119 ; Armand Ruymae-
kers, Torenstr. 79 en Staf Van 
Looveren, Welkomstr. 116. 

brabdnl-

ASSE 
De W B van de streek rond 

Asse organiseert op zaterdag 23 
september een autokaravaan in 
de streek om de aandacht te 
vestigen op de betoging. Ver
trek om 14 u. op het gemeente
plein van Asse. 

DIEGEM 
Onze afdeling gaat natuurlijk 

ook naar Vilvoorde op 15 okto
ber. Wij zullen in groep naar 
Vilvoorde trekken. Daar het 
een korte afstand is zullen we 
te voet naar Vilvoorde trekken. 
Meer nieuws in een volgende 
aflevering. 

LIEDEKERKE 
Onze afdeling zal aktief mee

werken aan de kontaktvergade-
ring met al de partijen en groe
peringen die door het Davids-
fonds zullen uitgenodigd wor
den. De bijeenkomst gaat door 
op vrijdag 22 september, men 
hoopt er een ruim mogelijke be
langstelling op te wekken voor 
de betoging. 

TERALFENE 
Onze afdeling gaat zoals het 

een ware Vlaming past pp 15 
oktober e.k. naar Vilvoorde om 
er te betogen voor «Ons Vlaams 
Brabant». Wij reizen per trein, 
wegens de snelle en vlotte ver
binding. 

Inschrijvingen bij de sekr. 
Ph. Claes, Balleistr. 28, Teral-
fene. Prijs : ongeveer 100 fr. 

OVERUSE 
De VU uit de Druivenstreek 

beantwoordt graag de oproep 
van de Vlaamse Klub Druiven-
streek om massaal deel te ne
men aan de nationale betoging. 
Zoals de Vlaamse Klub het aan. 
kondigt is het voor ons allen 'n 
plicht zo talrijk mogelijk mee 
op te trekken omdat het zo be
dreigde Vlaams Brabant onze 
streek is, en Overijse-Hoeilaart 
wel de meest bedreigde ge
meenten zijn in Brabant. Als 
die betoging georganiseerd 
wordt, is het voor ons welzijn. 
Daarom doet de VU een warme 
oproep opdat alle leden en vele 
VU-simpatisanten aan deze be
toging zouden deelnemen. De 
Vlaamse Klub heeft vanuit de 
Druivenstreek verscheidene 
cars voorzien. En deze moeten 
gevuld zijn. Prijs : (car en ver
goeding chauffeur) 75 fr. ; leden 
van de Vlaamse Klub betalen 
slechts 60 fr. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
Aan alle VU-leden van het 

arr. zal een speciaal nummer 
van het « Mededelingsblad » 
gestuurd worden, waarin o.a. de 
volledige lijst van de ingelegde 
bussen zal opgenomen worden. 

DENDERLEEUW 
De autocar vertrekt op het 

Dorp te 9 u. 30. Prijs : 60 fr. 
Inschrijvingen bij W. De Met-
senaere, Sportstr. 2 en bij H. 
Agneesens, Landuitstr 129. 

HEUSDEN-VLAANDEREN 
Het 15 oktober-komitee laat 

weten dat ieder die op 15 okto
ber wenst mee te rijden naar 
Vilvoorde, voor de Nationale 
Betoging zich kan laten in
schrijven op volgende adres
sen : Café Breughel, Tram
straat 92 (tramstatie) ; Ludo 
Van Wauwe (voorzitter), Ren-
dekensstraat 32 ; Roger Van 
Brussel, Zondernaamstraat 16 ; 
Mevr. Dataer-Delnoy, Hooi-
straat 1, of Tramstraat (Eutri-
kowinkel). 

De prijzen zijn 60 F en 40 F 
voor personen beneden de 25 
jaar. 

U kunt zich ook bij de be
stuursleden van de Volksunie 
laten inschrijven. 

LANDEGEM 
De regeling voor deze beto

ging zal gebeuren in samen
werking met de afdeling Ne-
vele en de R. De Ruddercara-
vaan. 

MERELBEKE 
Als overkoepelend orgaan 

voor alle Vlaamsgezinde vere
nigingen van Merelbeke, legt 
VOS een autocar-reis in naar 
Vilvoorde op zondag 15 oktober. 
Reissom 50 fr. plus 20 fr. voor 
het herkenningsteken. Men kan 
inschrijven bij alle bestuursle
den van de VU of rechtstreeks 
bij VOS op tel. 52.75.06. Af-
fichest, klein en groot formaat, 
op dezelfde adressen gratis ver
krijgbaar. 
FILM-AVOND 

Vrijdag 22 september om 20 
u. in het « Wijnhuis », Hundel-
gemsestwg, als voorlDereiding 
van de 15 oktober betoging, in
gericht door de VOS-afdeling. 
De filmen over de twee marsen 
op Brussel staan op het pro
gramma, als gastspreker zal 
WB-voorzitter Paul Daels op
treden. 

WETTEREN 
Te Wetteren werd overge

gaan tot de oprichting van een 
15 oktober-komitee. Alhoewel 

de betoging van 15 (^tober een 
fiiitiatief is van de Vlaamse 
^Volksbeweging en dus uiter
aard a-politiek gehouden wordt, 
roept de Volksunie toch al haar 
leden en simpatisanten op om 
eraan deel te nemen. Bussen 
zullen van uit Wetteren ver
trekken rond 9 u. De juiste ver
trekuren en -plaatsen zullen 
nog medegedeeld worden. In
schrijvingen kan men vanaf nu 
bij Willy Hoogewijs, Waranda-
laan 38 en in het Vlaams Huis 
« De Klokke », Astridlaan 28. 
De prijs voor de bus werd vast
gesteld op 60 fr., betogers onder 
de 25 jaar betalen slechts 40 fr. 

west-vtaanderen 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
Al de afdelingen van het arr. 

Brugge-Torhout dienen zich 
met alle krachten in te zetten 
om de plaatselijke bevolking te 
sensibiliseren tot massale deel
name aan de betoging. Autocars 
worden arr. ingesteld. 100 fr. 
per persoon, fooi inbegrepen. 
Alle propagandamaterieel, ken
tekens (20 fr.) en plaatstiketten 
worden ter beschikking gesteld 
op de arr. raadsvergadering van 
maandag 18 september. 

ADINKERKE 
Niet minder dan zes gemeen

teraadsleden zonden hun steun 
in voor de betoging te Vilvoor
de. Het spreekt vanzelf dat de 
VU massaal zal deelnemen. Men 
wende zich tot Juul Haezebaert, 
Doornestraat 36. 

BREDENE 
De burgemeester heeft zich 

akkoord verklaard met de doel
stellingen van de betoging. Het 
spreekt dan ook vanzelf dat de 
leden van de VU ook hun m^n 
moeten staan. Inschrijvingen 
bij Kamiel Haeck, Hugo Van 
Lede, Raymond Ruysschaert en 
Willy Levecke. 

lEPER 
Voor de betoging wordt milt. 

stens één bus ingelegd. Inschrij» 
ving in het lokaal of bij Roger 
Deroo, café Rembrandt. Deel
name in de kosten : 110 fr. 

LO-RENINGE 
Onze afdeling heeft op zichi 

genomen ook voor een massale 
deelneming te zorgen aan de, 
betoging te Vilvoorde. Men kan-
zich laten inschrijven bij Rik 
Ascrawat, Wetstr. 5. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 

Wij roepen alle afdelingen en 
leden op om aktieve steun te 
verlenen aan de W B om de 
betoging van Vilvoorde te doen 
lukken. 

Waar de W B niet aktief is» 
verzoeken wij onze leden en-
besturen zelf het initiatief te 
nemen om een bus in te leggen. 

ROESELARE 
Vujo roept alle lezers uit het 

Roeselaarse op voor de beto
ging te Vilvoorde. Teneinde de 
nodige plaatsen op de bus van 
de VVB te kunnen voorbehou
den wordt gevraagd dat ieder
een zo vlug mogelijk kontakt 
zou opnemen met het sekreta
riaat (Rik Hoornaert, Bevfe-
renstwg 50, tel. 263.17). 

VUURTOREN (Oostende) 
Ons afdelingsbestuur heeft 

beslist, tijdens zijn jongste ver-, 
gadering, een eigen bus in te, 
leggen naar de 15-oktoberbeto-; 
ging te Vilvoorde. Dit is onie^ 
eerste aktiviteit met grotere! 
omvang. We verwachten dan! 
ook dat één bus te klein z^l] 
zijn ! Liefhebbers kunnen zich 
inschrijven bij de bestuursle
den. ' 

ZANDVOORDE 
Vorige week werd in « Wij » 

per vergissng onder de rubriek 
« Vuurtoren » meegedeeld wat 
voor onze afdeling bestenid 
was. Wij organiseren nl. een 
eigen bus naar Vilvoorde : ie
dereen die mee wil, kan zièh 
melden bij een der bestuurslje-
den. 

De Belgische Spelen. 

KORTRIJK (Arr.) 

Na een lang verlof starten 
wij opnieuw ; éérste opdracht 
voor onze afdelingsbesturen : 
« deelname aan de betoging te 
Vilvoorde op 15 oktober ». 

Ons arrondissement moet 
massaal vertegenwoordigd zijn! 

Wij rekenen op U. 

KOEKELARE 
Onze afdeling heeft op zich 

genomen een volle bus, moge
lijk twee, in te richten voor de
ze belangrijke betoging. Jaak 
Vandemeulebroucke zal op een 
volksvergadering spreken op 15 
september a.s. 

KOKSIJDE 
Wij vernamen met genoegen 

dat onze schepen Delie zich ak
koord heeft verklaard met de 
betoging. Dat kon ook moeilijk 
anders. We hopen nu dat Kok-
sijde ook een bus zal samenkrij-
gen, waarvan de VU-ers een 
flink gedeelte moeten uitma
ken. 

limburg 

'S GRAVENVOEREN 
Neem vóór 1 oktober kontakt 

op met een van onze bestuurs
leden (53.67.49 o* 53.67.44) van-
neer u niet met eigen vervoer
middel naar Vilvoorde gaat. In
dien we genoeg kandidaten-heb
ben wordt een autocar inge
legd. Doe het nog vandaag ! 

NEEROETEREN 
Voor de betoging op 15 okto

ber te Vilvoorde kan men zich 
laten inschrijven bij de voorz. 
J. Cuppens of bij de sekr. M. 
Meuwis. Prijs : 100 fr. 

EIGENBILZEN 
De Vlaamse harmonie «Recht 

ioor zee » zal deelnemen aan 
ie betoging te Vilvoorde. Ho-
jelijk zullen tientallen simpa-
;isanten onze harmonie vergé-
lellen. i 

OVERPELT-NEERPELT-
ST. HUIBRECHTS-LILLE 
We gaan met 'n bus naar de be
toging te Vilvoorde. Inschrij
vingen bij het bestuur. 
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nationaal I 

(Argos) De internationale belang stelling gaat onverminderd 
naar het drama van München en naar de represaillemaatreffelen 
van Israel tegen Syrie en Lihanon. Tegelijk heeft het drama in 
het olympisch dorp de diplomatieke inspanningen om vrede te 
hereiken in het Midden Oosten naar de achtergrond gedrongen. 
Een gevolg hiervan is dat de oorlog in Vietnam zowat een soort 
vergeten oorlog is geworden ofschoon ook daar de terreur niet 
niet is uitgewoed. Zowel te Quang Tri — waar recentelijk hulpe
loze burgers door Noordviet7iamese soldaten worden afgeslacht 
•— als te München was het woord aan de agressie, terreur en 
haat. Voor beide « gevallen » geldt ook wat prof Kruithof onlangs 
tijdens een paneelgesprek verklaarde : men kan niet uitweiden 
©ver de gevolgen van een daad zonder dat men tegelijk naar de 
oorzaken gaat zoeken. Maar het tasten naar de oorzaken zal de 
groten der aarde een zorg wezen ! Hun bekommernis blijft ahw 
toegespitst op de gevolgen die drama's als te München en Quang 
Tri kunnen sorteren voor hun eigen binnen- en buitenlandse po
litiek... 

er is ook nog 

steeds Vietnam... 
Voor het p>artijkongres van 

de republikeinen dat hem op
nieuw tot presidentskandidaat 
nomineerde, speelde Richard 
Nixon de rol van standvastige 
anti-kommunist, de sterke man 
van weleer, vastbesloten het 
anti-kommunistisch bolwerk 
van Saigon tegen de verove
ringspogingen uit het Noorden 
te verdedigen. Men vraagt zich 
af hoe di€ houding verenigbaar 
is met de voortgezette aftocht 
van Amerikaanse toepen Men 
hoeft maar te lezen over de 
Amerikaanse bombardements
toestellen die dag op dag hun 
last boven Noord-Vietnam uit
schudden om te begrijpen dat 
de de-eskalatie in de jungle 
vervangen werd door een eska-
latie in de lucht. M.a.w. het 
vertrek van de gelukkige GI's 
die in Danang scheepgmgen 
•werd door kersverse bommen
werpers gekompenseerd. Die 
bommenwerpers opereren nu 
uit bases in Thailand, van uit 
vliegdekschepen in de baai van 
Tonkin en door de Amerikaan
se strategen worden ze niet 
langer tot de in Vietnam gesta
tioneerde toepenmacht gere
kend. Maar hoe dan ook de 
oorlogsslachtoffers worden t r 
niet minder talrijk om, terwijl 
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'^k- En nog steeds vluchtelingen. 

de populariteit van Nixon bij 
de Amerikaanse stemgerechtig
den met de dag gaat stijgen. 

Toen Nixon vice-president 
werd sprak de demokratische 
pers van « Tricky Dick ». De 
wending die Nixon achteraf 
aan de ontwikkeling van het 
Vietnamees konflikt wist te 
geven heeft zijn reputatie van 
sluwheid en listigheid beves
tigd. Vandaag probeert hij de 
kool en de geit te sparen. Hij 
wil zijn belofte waar maken 
in Aziè met langer Amerikaans 
bloed te vergieten. Tegelijk w:l 
hij met nieuwe, meer doeltref
fende middelen z'n einddoel be
reiken. Naast dit haast geniale 
dubbelspel moet de « onvoor
waardelijke » vredespolitiek 
van de demokratische rivaal 
McGovern uiteraard de vorm 
van defaitistisch verraad aan
nemen. Zelfs de taaie tegen
standers uit Moskou en Pe
king leggen zich blijkbaar bij 
Nixon's eskalatie neer. Hun 
reaktie blijft beperkt tot pla
tonische protesten. De « ont
spanning » met Washington, 
bedongen door Nixon's histo
rische bezoeken aan de hoofd
steden van het wereldkommu-
nisme, willen ze niet verspelen 
aan de grillige misnoegdheid 

van hun lastige noord-vietna-
mese klant Voorzeker laat men 
de oude vrienden hierbij niet 
al te flagrant in de steek. Pe
king zendt wel eens een mij
nenveger naar Haifong. Rus
sische vrachtschepen laden wa
pens over op smalle noordviet-
namese kano's. Pijpleidingen 
pompen benzine over de grens 
naar Hanoi en naar verluidt 
worden stukgegooide spoor
weg- en waterbruggen met 
Russische resp. Chinese hulp 
door inderhaast m elkaar ge
t immerde pontons vervangen. 
Toch is die schaarse hulp 
slechts een druppel m de oce
aan van behoeften die f̂ en 
groot offensief onontkoombaar 
meebrengt. Het mag al -een 
wonder heten dan Hanoi's 'J,e 
neraal Giap nog verder aan 
wonderen gelooft ! Reeds heeft 
hij een derde van zijn in Zuid-
Vietnam opererende troepen
macht door verse kontingenten 
moeten vervangen en te Sai
gon verwacht men een nieuwe 
aanvalsgolf tegen de oude kei
zerstad Hué en de havenstad 
Danang 

Hiermede worden de vrede^-
geruchten, gerezen n.a.v. Kis
singers geheim overleg met de 
Noordvietnamese gezant Le 
Due Tho afdoende gelogen
straft. Het is moeilijk te zeg

gen wat Hanoi van een gebeur-
lijlc nieuw offensief verwacht. 
Het kan gewoon een poging 
zijn om nog vóór de wapenstil
stand zoveel grondgebied mo
gelijk te veroveren Bovendien 
gaan geruchten rond da t Hanoi 
bereid zou zijn met Saigon een 
akkoord te zoeken waarbij over 
het hele territorium van Zuid-
Vietnam een bonte wirwar van 
regerings- en rebellenenclaven 
zou tot stand komen die dan 
verder lustig met elkaar zou
den vechten voor de konsolida-
tie en uitbreiding van hun ver
worven machtsposities. Met 
de dag wordt duidelijker dat 

de overwinning in Vietnam 
met langer een zaak is van wa» 
jpens naaar van afwegen. Hanoi 
murw te willen bombarderen 
kan de oorlog alleen verlen^ 
gen. Geweld baart geweld, r e . 
presaUles brengen wrok- ea 
haatgevoelens op gang. Nixcm 
-wijst die mening als onzm van 
de hand. Maar inmiddels heeft 
hij zich toch maar wijselijjj; 
onthouden van prognozes om
trent het einde van het Viet" 
namees konflikt. Dat dit koa-
flikt nog altijd bestaat wordt 
niet ongedaan gemaakt idoor 
het drama van München en 
zijn naweeën. 

deze week in de wereld 
# Kissinger naar Moskou om de stekels die Nixon-Brezjnev in 
mei niet konden uit de weg ruimen te bespreken. 
# Vergeldmgsaktics van de Israeli, heftige verbale reakties in 
de Arabische landen. Waar Syrie en Libanon aan Israël grenzen 
voortdurende en stijgende spanning. 
"• Grote Drie blokkeren met hun veto-recht de lange zittingen 
in de VN-veiligheidsraad die op verzoek van het aangevallen 
Syrie en Libanon samenkwam. 
# In Transvaal werden aan de oever van een rivier werktüiigen 
gevonden die volgens wetenschapsmensen driehonderdduisjena 
laar oud zijn. 
# Boek met voorstellen voor de hervorming van de Japanse 
archipel, door hun nieuwe premier geschreven, gaat als zoete 
broodjes van de hand m Japan. 
# Aardbeving m Pakistan verwoestte ruim 1000 woningen en 
meer dan 100 mensen kwamen om. 
# Vietnam blijft m de aktuahteit , Zuid-Vietnamese soldaten 
drongen door tot Quang T n dat op 1 nvei in noordelijke handen 
viel en bleef. 

de argentijnse mythe 
Ze lüerd geboren m een land 

van oneindige lege vlakten en 
grote steden. Dorpen vind je 
zelden in Argentinië, maar 
Buenos Aires is na Parijs de 
grootste agglomeratie uit de 
Latijnse wereld. Haar levens
geschiedenis begint als een 
sprookje van Perrault en ein
digt als een romantische tia-
gedie : alles erg feeëriek ea 
wat treurig. Tenslotte ver
wringt om wat van Eva ov'^'--
blijft zich in een Poe-verhaal, 
maar in haar land blijft de her
innering onuitwi.sbaar : haar 
foto prifkt in heel wat huiska-
m,ers en ervoor branden Ar
gentijnen kaarsen .. als was ze 
een heilige. 

Eva was een onwettig kind 
dat de armoede van thuis op 
vijftienjarige leeftijd ont
vluchtte ; ze waagde haar kans 
in de filmstudio's van Buenos 
Aires, maar bracht het niet 
veel verder dan tot mini-rol-
lert in derderan gsprenten. 

Tenslotte besloot ze radio-

omroepster te worden en haar 
warme stem veroverde Argen
tinië. Iedereen sprak over « Se-
norita Radio ». 

Zo ontmoette ze in 1^44 kolo
nel Peron, die net aan een 
staatsgreep deelnam, ze huv)-
de de ambitieuse militair en 
ondanks haar trachten buiten 
de politieke schijnwerpers te 
bhjven (zoals het een keur'>ge 
Zuidamerikaanse past) groeide 
ze snel uit de schaduw van 
haar diktator en ontpopte zich 
tot een fascinerende persoon
lijkheid. 

Als idool van die armen (die 
ze de « descamisodos » heette, 
de « hemdelozen y>) verscheen 
ze voor hen als een Assepoes
ter die het tot princes had ge
bracht... blond, jong en mooi, 
welsprekend en charmant ver
persoonlijkte ze al due illusies 
van een massa. Wel bestteedde 
ze enorme bedragen aan bont, 
juwelen en de sjiekste kreaties 
van Dior, maar dat maakte 

deel uit van hoiar image. Ëvita 
— zoals de velen haar uxldra 
heetten — begon op haar een
tje aan een sociale voorzienmq, 
de enorme fondsen voor haar 
Sociale Hulpstichting kwamen 
van belastingen en mm of 
meer afgedwongen bijdragen 
van het Argentijnse groot-ka
pitaal. Speelpleinen en hospi-

' ' ' 'c^-en roor de hulp
behoevenden, speelgoed voor 
de kinderen, kerstgeschenken 
(waarop steeds Eva's naam) : 
alles bracht haar meer faam 
en de Peronistische vakbond 
meer macht 

Nadat ze, met inzet van haar 
laatste krachten, Juan Peron 
aan een tweede anibstermijn 
had geholpen, stierf ze aan 
kanker. Dat was in 1952, ze 
was drieëndertig jaar. Twee 
miljoen mensen gingen het 
stoffelijk overschot groeten, 
fabrieken, imnkels en biosko
pen, het hele openbaar leueri 
viel stil. Een vakbond eiste van 
de paus de heiligverklaring 

van Eva Peron. Toen Pius XII 
dat een overdreven wens vond, 
.'itaken de woedende Argentij
nen de kathedraal van Buenos 
Aires in brand. Na twee dolle 
weken krcy Eva's lijk een 
voorlopige rustplaats. Er zou 
een mausoleum komen, hoger 
dan de grote piramide, tiet 
balsemen van Eva's li'}k Icostte 
WO 000 dollar 

De dood van de godm bracht 
voor Peron de godendeemsts-
rlng • in 1955 verloor ide wéi
nig-realistische 'diktator de 
trxyon die zijn vrouw hem had 
opgebouwd. 

De nteuwe machthebber.n 
lyerbrandden alles wnt aan Eva 
herinnerde : boeken en jato s. 
handschriften... het gebalsem-
die lijk echter verborgen ze 
achtereenvolgens op zeven ver
schillende plaatsen. Hel^ be
landde, verscholen in een kist 
van radi'O'Onderdelen, in het 
miHtaive hoofdkwartier. Van 
daaruit stak het de ^^tlantisc/ie 

Oceaan over en rustte een tijd
lang in Brussel. Het Vatikaan 
zorgde ervoor Eva — onder de 
naam Maggi — een voorlopig 
•grai in Milaan te geven. 

In 1971 besloot generaal La-
nusse, de zoveelste militaire be
windhebber na Peron, het stof
felijk oi^erschot aan de in 
Spanje verblijvende ex-presi
dent terug te geven Hert leeft 
alsof ze gisteren was ingesla
pen : na zeventien jaar en tal
loze avonturen had de dode 
een levendige huidskleur be
houden : dokter Pedro Ara had 
knap 'u>erk geleveïï-d. 

Peron is nu een oude man 
van vijfenzeventig... de radi-
kale jongeren in zijn land be-
.<;chouwen hem als een konser-
vatief, maar zij en de nog tal
rijke Peronisten in het nieuwe 
Pampaland kunnen over -een 
mythe dromen, die wij in 
ttöeeduiaend jaar zelfs niet 
honden heêenkert. 

huguette é.^^ 
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de 
werkende 
vrouw 
in de 
europese 
gemeenschop 

Een derde van de actiev* bevolking in de Kuro-
pese Gemeenschap bestaat uit vrouwen. Zij worden 
echter minder goed betaald dan de mannen en heb-
be» beslist niet dezelfde promotiekansen. Waaraan 
is dit te wijten, en hoe kan men eraan verhelpen ? 
Een Franse sociologe, mevr. Eveiyne Sullferot. heeft 
in opdracht van de Europese Commissie de toestand 
van de werkende vrouw in de EG aan een diep
gaand onderzoek onderworpen, en men kan nauwe
lijks beweren dat haar conclusies lovend zijn voor 
de « vrouwenpolitiek » van de EG en van de lid
staten : in tegenstelling met de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie, zo stelt zij vast, bestaat hier geen 
bewust beleid t.a.v. de toestand van de werkende 
vrouw, en is discriminatie nog steeds de regel. Uit
gaande van de stelling dat iedere maatschapij er 
nadeel van ondervindt als een belangrijke bevol
kingsgroep ten opzichte van het geheel een achter
stand oploopt, formuleert mev«. Sullerot een reeks 

suggesties. De hervorming van de vakopleiding 
voor meisjes, het scheppen van meer collectieve 
voorzieningen (kinderkribben bijv.), maar ook een 
diepgande mentaliteitsverandering staan daarbij 
centraal. 

voorbijgestreefde 

vooroordelen 

Tweeënvijftig procent van de EG-bevolking be
staat uit vrouwen. Gemiddeld een van de drie per
sonen in de actieve beroepsbevolking is een vrouw. 
In Frankrijk vindt men procentueel het hoogst aan
tal werkende vrouwen, en in Nederland is dit 
cijfer het laagst. Dit blijkt uit de volgende tabel : 
percentage werkende vrouwen op het totaal van 
de vrouwelijke bevolking van 15 tot 65 jaar. Duits
land 40,3 %, Frankrijk 46,6 % Italië 29# %, Neder
land 26,6 %, België 33,6 %. 

Het aantal werkende vrouwen daalt de laatste 
tijd, behalve in Frankrijk. Dit heeft meerdere oor
zaken. De belangrijkste zijn : de verlenging van 
de leerplicht, de tendens tot verlenging van de 
studies, de trek van het platteland naar de stad en 
de verbetering van de pensioenregelingen. 

Men kan overigens nauwelijks beweren dat de 
maatschappij het tewerkstellen van vrouwen aan
moedigt. Werk wordt nog steeds in de eerste plaats 
aan mannen gegeven, zodat bijvoorbeeld de werk
loosheid bij jonge meisjes veel groter is dan bij 
jongens, zelfs indien zij meer onderwijs hebben 
genoten. 

In haar onderzoek naar de factoren die de vrou
welijke bedrijvigheidsgraad bevorderen stoot mevr. 
Sullerot overigens heel wat traditionele vooroor
delen omver. Zij wijst er bijvoorbeeld op dat er 
geen duideHjk verband bestaat tussen het aantal 
werkende vrouwen en het geboortecijfer van hun 
gebied : sommige gebieden met hoge vrouwelijke 
bedrijvigheidsgraad hebben een hoger geboorte
cijfer dan andere gebieden waar veel minder vrou
wen werken. Het geboortecijfer blijkt eerder ver
band te houden met het al dan niet behoudend 
levenspatroon van de bevolking. Ook ideologische 
factoren, zoals religieuze invloed, traditionele op
vatting van de vrouw in het gezin enz., blijken 
uiteindelijk minder belangrijk te zijn bij het bepa
len van de vrouwelijke bedrijvigheidsgraad dan 
economische factoren. 

de dienende vrouw 

Bij het bestuderen van de vrouwenarbeid stoot 
men nog steeds op de traditie van de « dienende 
vrouw » wier roeping het onderhoud en niet het 
scheppen zou zijn, het bijstaan van anderen en 
niet het dragen van gezag, het verzorgen van het 
huis, het kantoor en van personen. Het is dan ook 
niet toevallig dat men in de dienstensektor het 
hoogste aantal werkende vrouwen telt : 48,1 % in 
Frankrijk, 41,8 % in Duitsland, 38,7 % in België, 
32,8 % in Nederland en 30,9 % in Italië. 

In de landbouw gaat het aantal werkende vrou
wen sterk achteruit. Hun aantal is het sterkst in 
Duitsland (52 % van de totale vrouwelijke arbeids
krachten) en het zwakst in de Benelux (Neder
land : 11,9 %, België : 18 %), maar er is nauwe
lijks een nieuwe lichting te bespeuren. In de indus
trie tenslotte, schommelt het vrouwenpercentage 
rond de 20 % voor de gehele EG, maar dit varieert 
zeer sterk van gebied tot gebied. 

Kan men uit die gegevens afleiden dat er speci
fieke vrouwenberoepen bestaan ? Mevr. Sulkrot 
vindt dit maar een vooroordeel. Er bestaan alleen 
« vervrouwelijkte » beroepen die overigens door
gaans op de traditie van de « dienende vrouw » 
berusten. Het hoge aantal vrouwen in de diensten
sektor is daar een illustratie van : zo zijn alle leer
krachten bij het kleuteronderwijs vrouwen, en heb
ben zij ook een sterke positie in het verdere onder
wijs (met uitzondering van het hoger onderwijs). 
Karakteristiek in de tertiaire sektor zijn ook de 
zgn. « liefhebbende » beroepen (maatschappelijk 
werkster, gezinshulp) en de « lieftallige » beroe
pen (fotomodel, stewardess), evenals de grote rol 
die de vrouwen spelen in het kantoorwezen. 

De tewerkstelling van vrouwen in de industrie 
heeft eveneens rechtstreeks met de traditie te ma
ken : men vindt de vrouwenarbeid hoofdzakelijk 
in de sectoren voeding en kleding, net zoals vroe
ger de vrouw in het huishouden ook zelf het brood 
bakte en het naaiwerk deed. 

Eerder nieuw daarentegen is het gebruik van de 
vrouwen omwille van hun specifieke handigheid 
en vingervlugheid, waardoor hun aanwezigheid 
kan worden verklaard in bedrijfstakken als de 
electronische- en de metaalindustrie. Zij monteren 
er kleine mechanische apparatuur, wikkelingen 
enz., maar blijven steeds op uitvoerend niveau. 
Zij zijn immers doorgaans minder goed geschoold 
wat, samen met het feit dat zij hoofdzakelijk werk
zaam zijn in de traditionele bedrijfstakken, hun 
vooruitzichten in de industrie weinig rooskleurig 
maakt. In de textielindustrie bijvoorbeeld is tus
sen 1960 en 1968 het aantal niet-geschoolde arbeids
plaatsen gevoelig verminderd. Zodra de machines 
geperfectioneerd worden en preciezer onderhoud 
vergen, worden immers bij voorkeur mannen aan
geworven. De auteur pleit dan ook voor een gron
dige herziening van het beroepsonderwijs voor 
meisjes. 

52 .uren per week 

. Vrouwen kiezen meestal een gesalarieerde be
trekking. In Italië en België vindt men echter veel 
zelfstandigen ; deze categorie omvat in Italië een 
zeer groot aantal thuiswerksters wier lot niet be
nijdenswaardig is (naaisters, linnennaaisters, 
maaksters van leren artikelen, kinderspeelgoed, 
strooien artikelen, enz.) en de vrouwen die aan het 
hoofd staan van door de man verlaten kleine land
bouwbedrijven (meer dan 200.000 in Italië). In 
België behoren de onafhankelijken vooral tot de 
kleinhanderen het horecabedrijf. 

Uit de bestudering van de groep werkende vrou
wen blijkt bovendien de aanzienlijke omvang van 
het aantal « gezinshulpen », vrouwen en dochters 
van kooplieden, landbouwers, ambachtslieden, die 
onbezoldigd in het familiebedrijf werken. Deze zijn 
door het Bureau van de Statistiek van de Gemeen
schappen alleen geteld wanneer zij tenminste 15 
uur per week werkzaamheden verrichten. De 
streekproefenquêtes van het Bureau voor de Sta
tistiek hebben echter aangetoond dat deze catego
rie van alle categorieën werkende vrouwen de 
meeste arbeid verricht en de langste arbeidsuren 
maakt ; in Duitsland halen zij gemiddeld 52 
arbeidsuren per week. 

(Slot volgende weeki 
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ins Yloams-brobanl (2) 
Kwalen en klachten omtrent de ste-
debouwkundige en culturele olie
vlek zijn te herleiden tot de ruim
telijke wanorde die de Belgische 
Overheid onder Brusselse invloed 
liet ontstaan. 
Het verlenen van faciliteiten in zes 
gemeenten heeft de hebzucht van 
de grondspekulanten en de driest
heid van de verfransers aangemoe
digd. 
De oprichting van de « gordel van 
smaragd » was een laattijdige ver-
dedigingsrefleks. Het werd door
kruist door politieke berekeningen. 
Waarom wou men niet één of 
hoogstens twee sterke federaties 
oprichten ? 

olievlek en wanbeleid 
inzake huisvesting 

Overal ter wereld zoeken de bewo
ners van grote steden meer ruimte en 
meer groen. Dit is in Brussel speciaal 
het geval omdat men in de agglomera
t e zelf, verwaarloosd heeft sommige 
vuile achterbuurten of open ruimten 
tijdig te valoriseren. Samenwerking on
der de gemeentelijke potentaten is ver 
te zoeken. 

Met uitzondering van de Dailly-Ka-
ïerne werden b.v. de kazernes en de 
gevangenis die in de hoofdstad geen 
bestaansreden meer hebben, niet omge
bouwd voor het vestigen vap overheids
diensten of niet gesloopt om est sociale 
woonwijken te bouwen. 

De gemeenten aan de Brusselse rand 
gingen de een na de ander tot de olie
vlek behoren. 

De eigendoms-coëfficiënten in som
mige gemeenten van arr. Halle-Vilvoor
de wijzen erop dat er aanzienlijke op
pervlakten in aanmerking komen voor 
grondspeculatie. 

De oppervlakte van een gemeente als 
Overijse behoort voor ongeveer 50 % 
aan de verfransende grondspeculatie. 
In andere gemeenten is het coëfficiënt 
van het particuliere groot-grondbezit 
tot beschikking van speculatie en ver-
fransing bijna even angstwekkend o.m. 
Gaasbeek, Galmaarden, Heikruis, Kes-
ter, Oetingen. Wanneer zal men in 
Vlaanderen de gevaren van het onge
breidelde groot-grondbezit beseffen ? 

Het aantal verkavelingen dat in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde werd 
toegestaan overtreft in hoge mate de 
werkelijke behoeften (1). De lokalisatie 
ervan geeft geen blijk van planmatig
heid ; zij is afhankelijk van de politieke 
relaties van de aspirant-verkavelaars. 

Het Institut de sociologie E. Solvay 
publiceerde (1971) een merkwaardige 
studie : « Le marché des terrains d. 
bdtir dans la region bruxelloise 1912-

'1S68 ». De geleidelijke uitbreiding van 
de agglomeratie wordt bestudeerd in 
verband met de grondhandel. 

Van af 1837 geschiedde de uitbreiding 
van Brussel door de verkavelingen van 
grote grondeigenaars. 

Momenteel bieden het westen en de 
weinig aantrekkelijke geïndustraliseer-
de N-Z-as de grootste weerstand aan de 
verstedelijking. Het westen van Brussel 
is een streek van pendelaars en van 
tuinbouwers (vaak als bijverdienste). 

'^^ösg; 

Het coëfficiënt van het tuinbouwareaal 
is een element dat de verstedelijking en 
verfransing bemoeilijkt (b.v. Hoeilaart). 

De verstedelijking gaat vooral in 
Z-O-richting : « la recherche du sud-
est par la haute société bruxelloise,.. a 
renforcé l'emprise de la capitate sur 
cette region... ». Het gedeelte van 
Vlaams-Brabant dat het snelst geïnte
greerd geraakt in het Brusselse, is de 
streek tussen Brussel en Waals-Brabant 
(Linkebeek, St. Pieters-Leeuw, St. Ge-
nesius-Rode, Beersel, overijse, Alsem
berg, enz.). Daar werken twee verfran-
singsfactoren : de uitwijking uit Brussel 
en de inwijking van Walen die zich 
dicht bij hun geboortestreek wensen te 
vestigen. Dit komt overeen met de stu
die van V. Teerlynck « De bouwgrond
reserves in België » (Ministerie Open
bare Werken 1972). 

Ook Wemmei en Grimbergen worden 
sterk bedreigd. 

De verkavelingen zijn een middel tot 
klasse-segregatie, dus het tegenoverge
stelde van democratische samenlevings
opbouw. 

Daar zijn de oude Vlaamse dorpsker
nen. Hun tertiaire functie wordt geva
loriseerd ten bate van het kroot-kapi
taal ; er komen Brusselse warenhuizen 
en super-markten die de Vlaamse zelf
standigen (inboorlingen) wurgen. 

Daar zijn de wijken van de gewone 
man, wijken van zgn. sociale woning
bouw, ontworpen door de « Maatschap
pijen » van de Nationale « Maatschap
pij » voor Huisvesting of de Nationale 
Land-« Maatschappij ». Volgens de po
litieke geziadheid van de beheerders 
(de gemeentevaderen) worden er al of 
niet Vlamingen, al of niet gelen, roden 
of blauwen in toegelaten. Nogmaals 
segregatie. 

Daar zijn ten slotte de luxe villa
wijken bewust bedoeld voor de Brus
selse bourgeoisie. 

Als gepatenteerde plannenmakers la
ten de socialisten verstek gaan waar 
het gaat om een democratische ruimte
lijke planning. 

Zij maakten geen gebruik van hun 
positie in de kabinetten om de anti
sociale ruimtelijke wildgroei te doen 
verhinderen. 

De luxewijken, verfransingswijken, 
komen vaak diep in het Vlaamse land 
te liggen (b.v. Beauval en Tervuren) ; 
hun bewoners beschikken immers over 
twee auto's per gezin, zodanig dat de 
afstand tot Brussel in geen geval een 
rol speelt. Deze wijken komen terecht 
op de meest aantrekkelijke plaatsen. 
Beersel en Overijse zijn er voorbeelden 
van. In vele gevallen wordt er stelsel
matig op gewaakt dat Flamins er niet 

de 5 Vlaams-Brahantse iederaties 
van gemeenten 

de 6 Vlaamse randgemeenten met 
iacilifeiten voor de Franstaligen 

binnen geraken. Deze wijken zijn dor» 
mitoria van sterk geprivatiseerde g«» 
zinnen. Van deze inwoners gaat e ch t^ 
een grote economische en sociale druk 
uit. 

Daar men het zover heeft laten ko
men dook een onaanvaard plan op, tot 
uitbreiding van Groot-Brussel. 

Wij citeren « Doorbraak » (Vlaamse 
Volksbeweging) van 16 oktober 1970 : 
Zie tevens de onderste kaart. 

« Brussel verschijnt op de kaart van 
dit plan als het middelste gedeelte van 
'een enorme inktvis. Vanuit Brussel ver
trekken zeven lange, dikke gestreepte 
vangarmen : een naar Mechelen, een 
naar Leuven, een naar Overijse, een 
naar Nijvel, een naar Halle, een naar 
Aalst (eindigend in een driehoek met 
Ninove en Asse) 'en een naar Kapelle-
op-den-Bos. 

Duidelijker gezegd : Brussel zal mo
gen uitbreiden, niet meer — zoals tot 
op heden gebeurde — op ordeloze, VCT». 
brokkelde wijze, met lint- en morsbe-
bouwing in alle richtingen, maar alleen 
via de aangeduide kanalen. Nog duide
lijker .• Brussel mag een stervormig 
uitgerokkfen stad worden, gaande van 
Aalst naar Leuven en van de Mechelse 
omgeving tot over de taalgrens. 

Men neme ons niet voor al te nalej. 
De groep « Mens en Ruimte » die voof 
dit plan verantwoordelijk tekent, is al> 
tijd doorgegaan voor Vlaamsgezind 
(welke banden heeft zij nog met minis^ 
ter Van Mechelen, een der stichters 7Ju 
Zij Weet dus goed waar het rond Brus
sel om te doen is. 

de Brusselse agglomeratie 
(19 gemeenten) 

gebied dat (nog) niet bij een 
federatie werd ingedeteïd 

1. Asse : 8,1 % — 2. Halle : 14,3 % — 3. Tervuren : 12,7 % 
4. Vilvoorde : 12,8 % — 5. ZavenVem : 21$ %. 

MENS 
en 
RUIMTE 

Planmodél 
voor het gewest 
Halle - Vxlv. - Asse 

OeNOERMOKDg 

NATIONALE BËfOCINti 
VILVOORDE 
15 OKT.1972 

ontwikkeling sas 

supra regionaal 
centrum 

regionaal centrum 

gewestelijk centrum 

verzorgingskern 
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Ondei-tussen wordt alvast, door niMens 
«n Ruimte», onder de politieke verant
woordelijkheid van de h. De Saeger, 
minister van Openbare Werken, de 
eventuele overwinning op voorhand uit
gehold. Wat is immers de waarde van 
voorschriften op papier ? Uiteindelijk 
zal het gezag van Brussel zich toch 
moeVen uitstrekken over het hele ge
bied dat sociologisch en stedebouwkurv-
dig Brussel uitmaakt. Op de feitelijke 
bezetting, verstedelijking van de Bra
bantse landstreek komt het aan. Die 
gaat niet alleen ongestoord verder, zij 
wordt gepland ! 

Men zou nog kunnen aanvaard heb
ben dat die gordel door de lijn Halle-
Mechelen even doorbroken wordt. En 
ook de inbr>euk zou men zo smal moge
lijk houden en mettertijd zelfs versmal
len. Maar niets in dat hele plan wijst 
op een gordel. Integendeel, er komen 
nog vijf andere uitvalsbanen bij, waar
van sommige (b.v. naar Kapelle-op-den-
Bos) vrijwel landelijke gebieden moe
ten verstedelijken ». 

Het had anders kunnen zijn ! 
In 1958 verscheen het stedebouwkun

dig plan Brussel van de groep Alpha. 
Zonder het in alle bijzonderheden te 

ontleden, noch bij te treden dient vast
gesteld dat door deze objectieve stede-
bouwkundigèn er keuzemogelijkheden 
Tooropgezet werden die èn het Vlaams 
èn het Brussels belang verzoenden. 

Het geluid dat men bij de volgende 
probleemstelling van Alpha beluistert 
klinkt totaal anders dan wat toegelaten 
en gedaan wordt door de politieke par
tijen die NU beweren Vlaams-Brabant 
te beschermen. 

« Indien de expansiebeweging niet 
binnen redelijke perken wordt gehou
den', mag m,en verwachten dat er over 
enkele jaren even lange uitlopers van 
de steden op het platteland zullen zijn 
als wegen of tramlijnen naar de hoofd
stad. Naar gelang van de bijzondere 
toestanden zullen de ruimten tussen 
die lange stroken stilaan worden gevuld 
fen zal de oppervlakte van de hoofdstad, 
die tot een « groot Brussel » zal zijn 
uitgegroeid, samenvallen met die van 
het gehele gebied. 

Anderzijds, indien de zones die tot 
dusver hun landbouwkundig karakter 
hebben behouden zonder algemeen plan 
worden verkaveld, zullen volledige 
woonsectoren ontstaan op dl de gemak
kelijk bereikbare plaatsen, zonder enige 
orde, zonder plantsoenen, zonder sociale 
of gemeenschapsvoorzieningen en der
halve zonder die menselijke sfeer die 
onmisbaar is voor de harmonieuse ont
wikkeling van de persoonlijkheid. 

De nadelen van dit systeem — of lie
ver van dit gebrek aan systeem — ?c«n-
nfen worden samengevat als volgt : 

JL de afstanden tussen de woonplaats en 
de aantrekkingscentra van werk
krachten worden te lang. 

2. De landbouwgronden worden aange
vreten door de verkavelingen. De 
prijzen ervan bereiken stilaan het 
overdreven peil van de percelen in 
de stad. 

1. De uitrusting van de buiten d^ stad 
uferspreid liggende woningen wordt 
veel te duur. Voor een embryo van 
«en woonwijk, zoals er rond de hoofd
stad honderden bestaan, is een even 
belangrijk net van wegen en riolen, 
water-, gas- en electriciteitsleidingen 
en andere openbare diensten vereist 
als voor een stadscentrum dat tien
maal dichifer bevolkt maar op ratio
nele wijze gegroepeerd is ; 

4. De randgemeenten die alleen als 
slaapgelegenheid dienen, breiden 
zich zo snel uit dat de sociale en ge
meenschapsorganisatie, de handel, de 
scholen, de sportinstallaties, de ge
neeskundige voorzieningen, enz. het 
tempo niet kunnen bijhouden. 
Het is derhalve zaak, onvermijdelij
ke uitbreiding van de Brusselse be
volking tijdens de komende generor 
Hes te leiden en binnen vooraf be
haalde grenzen vast te leggen. 
De aanleg van satellietcentra vol
doet aan die vereisten ». 

Waarom hebben de Vlaamse mini»-
Iers in de opeenvolgende regeringen 
geen rekening gehouden met bet plan 
•n de • profetie > van de groep Alpha ? 

samenleving 

en maatschappelijk patroon 

aangetast 
door verfransing 

Het samenleven van twee culturen 
op eenzelfde gebied kan voordelen bie
den indien beide gemeenschappen me
kaar als gelijkwaardigen bejegenen. 
Wij weten allen dat de Franstaligen die 
zich in Vlaanderen vestigen en er zich 
bewust of onbewust als kolonisatoren 
gedragen. 

Deze « sociale taalgrens » is een kan
ker voor de maatschappelijke structuur. 
De Franstaligen zonderen zich af en 
verhinderen iedere maatschappelijke 
opbouw. 

De federatieverkiezingen (21 novem
ber 1971) zijn een aanwijzing voor de 
aanwezigheid in het arrondissement 
Halle-Vilvoorde van Franstaligen of 
Vlamingen die ermede sympathiseren. 
Liberie et Democratie behaaalde de vol
gende procenten : 

Federatie Asse : 8,1 % 
Federatie Kalle : 14,3 % 
Federatie Tervuren : 12,7 % 
Federatie Vilvoorde : 12,8 % 
Federatie Zaventem: 21,9 % 

Uit het kiesgedrag is niet noodzake
lijk de werkelijke eigen taal van de in
woners af te leiden. Men kiest voor 
kandidaten die men traditioneel ver
trouwde of die zich populair wisten te 
maken. 

Deze cijfers zijn én verontrustend én 
hoopvol. Verontrustend omdat zij in 
sommige randgemeenten rond de 50 % 
komen te liggen (b.v. Kraainem), ver
ontrustend omdat men bij de fransge-
zinde kiezers ook de meeste vreemde
lingen als verfransers moet bijrekenen. 
Hoopvol zijn deze cijfers omdat ze de 
Vlaamse samenhorigheid wakker roe
pen en... omdat het dan toch uitgewe
ken is dat de verfransers niet moeten 
hopen één van de federaties in de hand 
te krijgen. 

De Brusselse verfransers eisen prak-
tSecb geheel het arrondissement Halle-

Vilvoorde en de streek Tervujren op 
voor annexatie. Sommige studies cite
ren 76 gemeenten buiten de 19. 

Men betoogt dat dit gebied op weg is 
naar verstedelijking en dat het een ste
debouwkundig geheel vormt met Brus
sel. 

Volledige verstedeljking en verbrus-
seling is het geval voor sommige wijken 
die aan Brussel grenzen. 

Het is alleen in functie van Brussels 
belang en Brussels imperialisme dat 
Halle-Vilvoorde met Brussel een stede
bouwkundig geheel vormt. Het zou 
even juist klinken te beweren dat ge
heel België met Brussel één stedebouw
kundig geheel vormt en Brussel zich 
aan « geheel België » moet onderwer
pen. 

De Franstaligen die voorzichtiger 
zijn treden sluwer op. Om de pil te ver
gulden spiegelt men ons voor dat er een 
onderscheid zou bestaan en blijven be
staan tussen administratieve taalgren
zen en een stedebouwkundig en econo
misch kompleks. 

Dit alles mag ons tot geen defaitisme 
of toegevendheid doen neigen. Er komt 
verzet bij de plaatselijke bevolking ; 
haar Vlaams bewustzijn groeit. De 
taalwetgeving (administratie en onder
wijs) kan als gevolg hebben dat Frans
taligen zich niet thuis voelen in de 
streek — natuurlijk indien men de wet
ten kranig toepast. 

Een ruime Brusselse half verfranste 
rand is een kanker in Vlaanderens' 
hart. De uitbreiding ervan moet kost 
wat kost worden verhinderd. Is de dijk 
van de taalwetgeving geen kunstmatige 
dijk ? Zal ten slotte de sociale realiteit 
het niet halen ? De werkeljke oplossing 
is vooral te zoeken in een democratische 
grondpolitiek door een Vlaams gezag 
gevoerd. Het invoeren van de subnatio
naliteit zou als gevolg hebben dat dege
nen die in Vlaanderen de « Waalse » 
subnationaliteit kiezen er politiek ge
sproken vreemdelingen zijn. 

De uitkomst van dit alles zal niet zijn 
dat de uitbreiding van de Brusselse 
grootstad volledig ongedaan gemaakt 
wordt. Zelfs al vermindert hun bevol
kingscijfer is de groei van grote steden 
nu eenmaal een universeel probleem. 
Decentralisatie en deconcentratie kun-
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nen deze uitbreiding echter afremmen t 
zulks is in het belang van de Brusselse 
mensen maar... niet in het belang van 
het Brusselse kapitaal. 

Er moeten cultureel-homogene satet 
lietcentra voorzien worden. Steden als 
Aalst, Mechelen en Waver kunnen een 
suburbane functie vervullen. 

In afwachting dat wij met een pro
vincie Vlaams-Brabant en... vooral met 
een deelstaat Vlaanderen ons met ei
gen gezag kunnen beveiligen, moeten 
wij roeien met de spanen die wij heb
ben... zelfs met gebroken roeispanen nL 
de té kleine randfederaties en de mini-
GOM (Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij) Vlaams-Brabant. 

Zolang wij niet in een voldoende 
sterke onderhandelingspositie staan om 
de faciliteiten op een of andere wijze af 
te schaffen, dienen zij beprekt tot de 
bedoeling die de wetgever in 1963 had. 

Dat is al erg genoeg ! 
Zal de Vlaamse meerderheid in het 

Parlement de politieke wil opbrengen 
om de ongrondwettelijke beslissing van 
de Franse Cultuurraad, die subsidies uit
trekt tot verdere verfransing rond Brus» 
sel, ongedaan te maken ? 

Zal zij het wetsvoorstel Vandezande 
aanvaarden, ertoe strekkende de ambts
gebieden van alle gewestelijke Dien
sten te doen samenvallen met de wette» 
lijke taalgrens ? Dit werd door de wet
gever in 1963 gewild ! 

Zal het ministerie van Nationale Op- ~ 
voeding de taalwet toepassen op de 
niet-Brusselse scholieren in de Brussel
se scholen ? De taaiverklaring met 
taaiinspectie blijken voor hen gehand» 
haafd. 

De federaties zijn niet zonder gevaar. 
Het federatie-apparaat is eentalig en 
heeft alleen contact met de gemeente
besturen. Indien er niet op gewaakt 
wordt zal echter niet kunnen vermeden 
worden dat i n d i v i d u e l e inwoners 
(Franstaligen) zich rechtstreeks tot de 
federatie wenden die in feite tweetalige 
administraties kunnen worden. 

Weinig bekende maar wezenlijke ge
varen voor Brusselse kolonisering en 
dus verfransing zijn de tussengemeeiv 
telijke contracten van een groot aantal 
gemeenten van het arrondissement 
Halle-Vilvoorde met gemeenten uit de 
Brusselse agglomeratie. Voor een aan
tal aangelegenheden laten gemeenten 
van het arrondissement Halle-Vilvoor
de zich bedjenen van een Brusselse ge
meente. 

De Compagnie intercommunale bru-
xelloise des eaux bedient 22 gemeenten 
van het arrondissement Halle-Vilvoor
de. 

De Brusselse gas- en electriciteits-
maatschappijen beheersen 66 gemeenten 
van Vlaams-Brabant. 

Er bestaan een aanzienlijk aantal 
contracten op het gebied van de Open
bare Onderstand. Daardoor vallen de 
behoeftige Vlaamse patiënten automa
tisch in de handen van het Nederlands
onkundig personeel van de Brusselse 
ziekenhuizen. 

In al deze gevallen worden de Vla
mingen door Franstaligen bestuurd. 
Indien men daarbij rekening houdt met 
de franstalige suprematie in de vette 
kaas van het Brabants provinciebestuur 
en met al de gewestelijke overheids
diensten wier ambtsgebied niet samen
valt met de taalgrens, blijkt het duide
lijk dat de mensen van het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde in de hogere re
gionen administratief gekoloniseerd 
worden. Deze administratieve koloni
sering « Bruxelles des Services admi-
nistratifs » is een sociale kolonisering. 

Een sociale dekolonisatie is op dit 
gebied belangrijker dan welke « cultu
rele » aktie ook. Zij beveiligt en beïn
vloedt alle gewone mensen en niet al
leen de 20 % die de drempel van de 
« culturele centra » overschrijden. 

m. van haegendoren, 
provinciaal senator brabant, 

(1) Als antwoord op een Parlementaire 
Vraag van Willy Kuijpers verrM-
men, wij dat er tot eind 1971 in 
Vlaanderen 7.542 verkavelingsver
gunningen af geleverd waren. 
Slechts 16 % van de verkavelingen 
in België zijn bebouwd. Sluitend 
bewijs dat het met speculatiedoel
einden is dat men de verkavelings
vergunningen loskrijgt l 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I TO 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

K w e k e r i j e n - T u i n a a n l e g 

J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 
Geselekteerde planten voor 

partikuliere verkoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tol. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop bij ons in vertrouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
bij Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
Leuvensostraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook... alle kleine. 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De Ideale oplossing bl] i 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058 526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 

Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 
Koud en warm buffet 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag : woensdag 

Beliestraaf 49 • HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 • 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 10% 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vrijd, 15u. tot zat. 15u 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051 '612.84 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 

Andera merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 f 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

fel. 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 

Vertrouwelijk adres 
ERKEND VERDELER keukens ALNO 

en SIE MATIC 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater : TERSI JUIIEN 

vol. pens. 300 fr alles Inbegr. 

VERZEKERINGEN VAN ALLE AARD 
LENINGEN V A N ALLE SLAG I 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN 
LUC THiBAUT & CO 

Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse firma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en villa's vanaf 
650 000 F architektkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schrijf : 
EMIEL V A N DEN EYNDE 

Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesfeenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken J. VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 
Tel. 03/75.97.00 

VOOR COMFORT IN HUIS... 
VAN DER CRUYS 

Badkamers - Keukens 
Sanitair 

Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 
Tel. 02/52.29.15 

HANDELAARS I 
BALLONS MET UW N A A M 

SUCCESRECLAME 
Tijdelijk gratis opblaastoestel 

PRIJS - STALEN ? 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME. 

Tel. 052/479.24 
Ideaal bij braderi], handelsbeur», 

winkelopening. 

PUBLI-SKY 
lUchtreklame 

7 vliegtuigen in dienst 
Luchthaven 1200 DEURNE 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN - GORDELS 

GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-leden en « Wij «-lezers 10 % 
vermindering 

Kasteriee 
<, BREUGHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROODJES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

Eigenaars, u denkt uw grond, villa, 
huis of appartement te verhuren of 

te verkopen ? 
UW AGENTSCHAP 

WEST LITTORAL 
Leopold H-laan 212 - Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met familitraditie 
Jan PAUWELS-DEBRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag : vrijd. 14u tot zat. 16u 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5 % aan V.U.-l»den 
Tel. (01S) «29.42 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel - voor allen 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE • AEG - LINDE 

Rechtstreekse invoer van 
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken 
als X Schimmel » en « Ibach » 

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

tel. 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 fr af) -
IC Küng «-blokfluiten - Orff-

instrumenten. 

STUDIO - WORKSHOP 
biedt part-time en 

full-time werkzaamheden, 
welke THUIS zijn te verrichten, 
om Uw vrije tijd produktief te 

maken 
Inlichtingen (postzegel insluiten) : 

STUDIO - WORKSHOP 

P.o.b. 2168, 's-Hertogenbosch. 

DIRIGENT 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

Ón'Strr-BTÏNCILWEnK-l'OTOKOPM 
I N K A 

Tumhoutaebaan 40B - BorgartKHit 
TIL. 03.96.70.00 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

TeL (03) 36.10.11 
Oant 

tel. (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van de dag van h e t jaar 
middag- en avondmalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 
A v o n d m a a l op vr i jdag, za te rdag of zondagavond, 

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Cchsenschwanisuppo - Hongaarse goa-
lasj . Fisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotol 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van da stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02'18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HUISTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaation 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT ! Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 pi- - Tol. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostenda - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

Binnenkort 3 nieuwe THIER BRAU-HOVEN. ftz. : 
BERINGEN - MIDDELKERKE - en LANAKEN 

Wij zoeken dringend : als nnedewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet. - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-lo 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem grati 

Keus TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 öamesmantél kopen, 1 kleedje In prijs b»flrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bij aankoop van 1 veet In leder of datm atecde 1 broek In prija 

begrepen . . _, , 
— tröuwkteed kopen + kddo van de «rma + feee»We«d als 

trouwgeschenk. 
Al onze artlk^n kunnen 8T1B08 ArtONDBftUJK BSKQ-
MiN worden 

lagazijnen open ledere dag van 9 tol M «k 
ieèioten op sorfclag ̂  12 a tot maandag ft u. Will Turao»!(l«fd bij 

h*t huis STANDING 

STANPIN& 
DENOERMONDSESTEENWEG, 2 7 6 

AAisT Tel. E/mB 
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Uit het werk van Steinbeck biedt Heidelands « Pantheonreeks » 
twee delen proza aan, bevattend « Muizen en Mensen, « De Drui
ven der Gramschap » en « De Parel ». Clara Egginck schreef een 
inleiding tot figuur en werk van Steinbeck. Zijn werk, dat naast 
meer dan 20 romans ook essays, reisjoernalen, novellen, film-
scripten bevat, werd in de laudatio van de Nobelcommissie aange
duid als « getuigend van realisme en voorstellingsvermogen en 
zich onderscheidend door een warme menselijke humor en so
ciaal gevoel ». 

Steinbeck in de pantlieonreelis 

- n 

Steinbeck werd door de kri
tiek nogal eens hooghartig be
handeld, vooral door de « high
brows » voor wie de graad van 
Intellektualisme dikwijls de li
teraire waardemeter is. In haar 

' inleiding stelt Clara Eggink dit 
trouwens vast. De kritiek op 
Steinbecks zwakheden klonk 
meestal luider dan de waarde
ring voor zijn talent. Zijn 
uiterste literaire beweeglijk
heid, van ernst naar humor, van 
ironie naar sentiment, van un
derstatement naar lyrische ver
voering maakten het de kritici 
soms moeilijk hem in hun sche-
mas onder de brengen. Verge
lijkt men hem met de twee an
dere Nobelprijswinnaars van na 
de 2e wereldoorlog uit de Ame
rikaanse literatuur, Heming
way en Faulkner, dan stelt 
men vast dat Steinbeck in ieder 
geval episch sterker is dan He
mingway die, zoals Marnix 
Gij.sen al zei, literair vooral 
zal blijven leven dank zij zijn 
kortere verhalen en novellen, 
en dat Steinbeck tevens socia
ler en met een grotere deernis 
en liefde voor de mens zich 
openbaart in zijn werk dan 
Faulkner, die niettemin de 
grootste Amerikaanse auteur 
dezer eeuw — en een der groot
ste überhaupt — zal bhjven. 

Steinbeck staat enigszins 
apart in zijn tijd : aanvankelijk 
apart van de auteurs der « lost 
generation » met hun sterk ego
centrisch vitalisme en kosmo-
polisme, hun « sophistication », 
en nadien apart van de « mo
dernen » in hun verschillende 
aspekten en in hun diversiteit, 
van het links intellektualisme 
der East Coast en de literaire 
uitdrukking der minderheids
groepen — joden, negers, hip
pies — tot het symbolish realis
me van Faulkner en het vitale 
naturalisme van een Caldwell 
die beiden, zij het qua kwali

teit en wijze op zeer verschil
lende manier het leven in de 
zuidelijke staten hebben ge
schilderd. 

Steinbecks « heimat » is niet 
de industriële East Coast met 
de grauwe eentonigheid der 
reuzensteden en het intellektu
alisme van een heimatloze link
se intelligentsia, noch het zui
den van Faulkners dekadente 
oude blanke patriciërsfamilies, 
noch dat van Caldwells « poor 
whites » in Georgia — hoewel 
Steinbecks werk wel verwant
schap met diens primitivisme 
vertoont. 

Zijn romans spelen zich 
meestal af in zijn geboorte
streek nabij de rivier Salinas, 
m Californië. Steinbeck, van 
Duits-Iei'se afkomst, vertoont 
de kenmerken van zijn af
stamming : een realisme dat 
sterk door het gevoel getekend 
wordt, een emotionaliteit sa
men met nuchterheid, een epi
sche breedheid én een lyrische 
kracht, mystiek en romantiek 
naast een naturalistische schil
dering van de primitiefste ge
beurtenissen, driften en uit
barstingen. Onze eerste literai
re kennismaking met Stein
beck dateert — zoals bij velen 
onzer generatie — van tijdens 
de tweede wereldoorlog toen 
zijn roman « The Grapes of 
Wrath » in vertaling verscheen 
en grote oplagen kende. Bij de 
verspreiding van dit boek van 
een Amerikaans auteur tijdens 
de oorlog speelde voorzeker een 
propagandistisch motief mee : 
Duitsland, dat zich als de mo
derne socialistische staat bij 
uitstek wou affirmeren, wilde 
er mee aantonen hoe het er aan 
toe ging in het zgn. rijkste land 
ter wereld. 

Verschenen op de vooravond 
van de tweede wereldoorlog, 

was Steinbecks roman sterk 
sociaal-geëngageerd en bete
kende hij een felle kritiek op de 
toestanden die ontstaan waren 
»n de krisisjaren. Deze roman 
is echter meer dan dat. Hij is 
een zowel op individueel-men
selijk als op nationaal vlak ge-
projekteerde sociale situatie 
waarin de individuele ellende 
en heldhaftigheid een emanatie 
is van die der hele gemeen
schap : de nieuwe trek naar het 
Westen is slechts de in het tra
gische getransponeerde van die 
der vorige eeuw. 

Ligt in « The Grapes of 
Wrath » één belangrijk motief 
van Steinbecks tematiek en van 
zijn bewogenheid, nl. het socia
le, sterk uitgesproken, dan 
spreekt uit andere romans — 
zoals uit « East of Eden » — 
een primaire verbondenheid 
met het eigen bloed en het ei
gen land, naast een grote liefde 
tot en deernis met de mens zo
als in « Tortilla Flat » en « Of 
Mice and Men ». 

Steinbecks werk werd nogal 
eens bij de « local color » lite
ratuur gerekend. In feite is ech
ter veel van wat als grote en 
universele literatuur erkend 
wordt, door deze « local color », 
door dit heimatliche getekend. 
Steinbecks werk is, zo men wil, 
heimatliteratuur maar met e^n 
breed nationaal perspektief'en 
een universele basis. 

Wie kennis maakt, via deze 
2 delen uit de Pantheon-reeks, 
dat « Muizen en Mensen », « De 
Druiven der Gramschap » en 
« De Parel » zal geboeid blij
ven door de epische kracht en 
de diepmenselijke bewogen
heid van het werk van een au
teur die toch bij de belangrijk
ste uit de Amerikaanse litera
tuur dezer eeuw mag gerekend 
worden. 

UNIVERSITAIRE }'?»> 

^^^^" A N T W E R P E N 

VACANTE 
BETREKKINGEN 

B E H E E R S P E R S O N E E L 
GLASBLAZER 

(onmiddeii i jke aanwerving) 
Min imum 6 jaar prakti jkervaring. 

FOTOCRAAF-TEKENAAR 
(onmiddell i jke aanwerving) 
Min imum 6 jaar ervaring als foto
graaf met kennis van siertekenen. 

MECANIEKER (werfreserve) 
Diploma, getuigschrift of brevet 
van volledig hoger secundair tech
nisch onderwijs specialiteit mecha-
nika of lager secundair technisch 
onderwijs mechanica met minimum 
6 jaar nutt ige ervaring in het be
roep van mecanieker. 
Ook is kennis vereist van lood- en 
zinkbewerking. 

Kandidaturen met een curriculum vi-
tae dienen vóór 25 september 1972 
gericht fe worden aan de 

UNIVERSITAIRE INSTELLING 
ANTWERPEN 
Frankrijklei 64 
2000 ANTWERPEN 

ów«Jrr - STHNCiLweRK - FOTOKOPU 
I N K A 

TWnhoiitsebaan lOS - Borgerhout 
TBt. 03.30.70.00 

PELSEN 
CUYLITS 
Fruithoflaan 102-103 
Berchem 

W i j moderniseren u w 
overjaarse bontjas naar 
do nieuwste model i jn . 
Maken in eigen atelier 
al le model len naar Uw 
keuze en in de pelssoort 
die U zelf uitkiest. 

LIEFST AFSPRAAK MAKEN 
TEl. 49.21.96 

in klein 

kleinkunst in Vlaanderen " 
/ # I I • 

Eerder kondigden wi] reeds deze kleinkunstbrochure 
iZJ^ ^f ^^''J^'' "'^ '•^^ ^^^ '̂««^ zolang in Vlaanderln 
kleinkunstmamfestaties worden ingericht Dat inrichten 
aafn^erf'^ '̂ "'̂ ''""^ -̂ "̂  ^"*^«^ dit werkhoZeui^. 
gal Heel wat mensen organiseren kk-manifestaties zon
der goed het eind<e van hun plan voor ogen te hebbel 
zodat hun gedoe wel eens op een minnetje uitloopt mei 
de gevreesde rode cijfers vandien. Maar ook kleinkunst-
^"^Jl^^J-'-^P^der-meer zullen in « Kleinkunst in Vlaan
deren » interessante zaken vinden zoals een kk-
S ^ r ^ ' ^ - ^ " ^^:d^'kografi^ en een hoop kk-studio's 
IfffLTv ŵ̂  ^-.^oemf Jan Putman zijn dertig blad-
2%^ t^n^nd werkje « een blik achter de schermen van 
de Vlaamse Kleinkunstmachine » dan hoeven wij deze 
FBI-achtige titel niet al te ernstig op te nemen 

In zijn inleiding zegt de auteur : « Misschien is Vlaan-
toTf h^ffnT ^''l kleinkunsthoogfepunt heen maar 
hoopt hl] toch nog dat het gezellige boeltje nog enkele 
jaartjes blijft ronddraaien ». ^ enKeie 

.Si°t.ü^'^ ^'^? '^^ '^^^ing toegedaan dat het hoogtepunt 
TJl.t'79 n°Jt '^"^"e« bereifct zijn. Wie de kritieken over 
Heist 72 gelezen heeft zal het met ons eens zijn. In « D<e 
Postje verklaarde Huib Gobert, nog voor het festival 
tfJ:^ "^^^fV^^^e terugdenkt aan de vroegere hoogte^ 
ïhlV\^^* ''f^^' ^°^^'" ^^ ^^ aoede meneer Gobert 
« het werk » reeds aan eten andere « geestigaard » heeft 
lZ?d H l ° ' f l omdat hij vindt dat iemand een be-
fen rfZt,.Tl-"''^,%'^"", *'^'' "̂««̂  ^ ° ^ * verrichten 
hJli ui^ \ee/f hi; grehjfc in) maar ook omdat hij (een 
heel klem beetje ?) teleurgesteld is. " J i e e ' i 

ander'^fdlfën!"^^'''^'^'^ "'"^^''^ "^^'^'^'^ '" '" '^" ^" ^"^«^^ 
Nu terug naar de brochure. Deel 1 barst van wenken 

ZZfJTT^'T- P^oaramma, budget, subs^di^ kon-
trakten, technische installaties, nuttige adressen vers 
publiciteit enz. Het is goed dat al deze zaken eênfbij 
mekaar gebracht werden. Zeer verdienstelijk werk 

Ook voor onze VU en VU J O-af delingen die wat wil-
^^Jioroaniseren fijne informatie. Wat de bibliografirt 
deel 2 betreft, hadden wij meer volledigheid verwacht 
Wat een kk-minnaar ongetwijfeld zal ergeren is de dood-
ernstige nummering van de rubriekjes zodat dte licht
voetige lezer administratieve toestanden ontmoet als • 
1.1.1.0. Kom nou ! 

feü^kw\^^^ ^^^°°''^^^^'^^vlekje zijn op een voortref-

Alhoewel sapiensteller Jan Putman meent te moeten 
zeggen dat zijn samenstelling verre van volledig is en 
opbouwend>e kritiek met genoegen verwacht wordt 
menen we toch dat hij de juiste toon te pakken heeft. ' 

Kleinkunst in Vlaanderen, Jan Putman, Sportstraat 5. 
9001 Gentbrugge. 

OOSTDUINKERKE — TE KOOP : 
PRACHTIGE NIEUWE VILLA (Gans de dag zon) 
Ruime hall met vestiaire, woonkamer 32 m2 met open 
^ttl'^h ^"^^''- ^^"^^"i ^,°P 3 "^•' badkamer, 4 slaapk., ga-
alnaeicd^^pf E'ii*'^^^ verwarming met'stookolie. Hof 

S S a t l ^ p t / e S ^ a l ^ e ^ C " " ' ''"''''''• '^' '^"^ 
( w S ï ï S ^ t i k ) ^ ^ " ^ ^ ^ ' ^ " '^^^^ '''' O-tduinkerke. 

Gemeente EKEREN 

Bij de C.O.O. van Ekeren zi jn vo lgende t i jdel i jke 

t i jde l i jke betrekk ingen te begeven : 

voor haar rusthuis : 1 gebrevetteerde verpleegster volle 
dagtaak 

1 verpleegassistente halve dagtaak 
voor de centrale administratie . 

1 gebrevetteerde verpleegster hal
ve dagtaak 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het sekre-
tariaat der C.O.O., Veltwijcklaan 130. 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan 
de heer Voorzitter der C.O.O., vóór 21 september 1972 
Weddeschaal : minimum : 113.712 ; 

maximum : 187.872 (100 %) 
Brutomaandwedde 15.232 F op basis van 
huidige index voor een verpleegster A2. 
minimum : 103.412 ; 
maximum : 167.272 (100 %) 
Brutomaandwedde 13.852 F op basis van 
huidige index voor een verpleegassisten
te. 

Gemeente iWARIAKERKE (O.-VL.) 
Het gemeentebestuur van Marikarke maakt bekend dat 
volgende betrekking op proef te begeven is : 

KLERK-DACTYLOGRAAF(E) 
Inlichtingen en voorwaarden te bevragen op het gemeen-
tesekretariaat (bureel 12). 
De eigenhandig geschreven aanvragen moeten ingediend 
worden bij het College van Burgemeester en Schepenen 
?̂f* f." tf ^^1* Mariakerke, per aangetekend schrijven 

uiterlijk ter post besteld op 25 september 1972 en verge
zeld van de nodige bewijsstukken. 
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ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : SEPTEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 18 september : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 25 september : sen. H. De Bruyne en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen (tel. 36.84.65), 
van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 18 september : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel.53.89.36), van 19 tot 
20 u. 
KONTICH : 
Woensdag %1 september : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsesteenweg 22, (tel. 37.13.32), van 19 
tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 21 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 tot 
21 u. 30. 

antwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 
MEDEDELINGEN 

Zaterdag 23 en zondag 24 sep
tember, jaarlijkse Herman Van 
den Reeckherdenking. Wij re-
keften op uw aanwezigheid. 

In het raam van de « Schelde-
feesten » te Antwerpen, gaat 
6p zondag 24 september e.k. een 
«Kermis voor Vlaamse Harten» 
door, telkens te 15 u. en te 20 u. 
op de gedempte Zuiderdokken. 

ANTWERPEN STAD 
BESTUURSVERKIEZINGEN 
• De afdeling houdt haar ver-

kiezmg op dinsdag 24 okt. in 
haar sekretariaat van 18 tot 
22 u. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretari
aat der afdeling tijdens de ope
ningsuren van 9 tot 16 u. 30. 
's Maandags tot 19 u. Voor spe-
ciae gevallen liefst op maandag 
van 16 tot 20 u. tijdens het 
dienstbetoon georganiseerd door 
het arr. van de VU met telkens 
een yolksvert. aanwezig. 

CÓO-gevallen : gelieve af
spraak te maken met dr De 
Boel 33.97.90 of Fr. De Laet 
38.66.92. 
UITSTAP 

Vorige wandeltocht ging naar 
Klein Brabant. Nu gaan we op 
zondag 22 oktober naar het Zo-
niënwoud onder leidmg van een 
gids. Vertrek met eigen wagens 
vanuit het sekretaraat om 9 u. 
Wie over geen wagen beschikt 
kan mee met de wagen van de 
een of andere deelnemer. Ge
lieve tijdig uw deelname op te 
geven. We nemen ons eten mee. 
Er is lekkere erwtensoep te 
krijgen en hiervoor ook graag 
uw opgave. 
GEKLEURDE FOLDER 

Dat was nu eens een sukses. 
90.000 ex. gebust te Antwerpen 
Stad door onze bestuursleden 
en propagandisten. Dagelijks 
komen nog antwoorden toe. We 
danken de leden en simpatisan-
ten die door hun steun deze ak-
tie hebben mogelijk gemaakt. 
Andere afdelingen kunnen deze 
propagandafolder ook gebrui
ken, ze zijn verkrijgbaar op ons 
sekretariaat. 

BERCHEM 
BAL VAN DE VLAAMSE 
RANDGEMEENTE 

VU-Berchem opent op zater
dag 14 oktober te 20 u. 30 het 
balseizoen. Onder de leiding 
van het Combo Leo Dess dan
sen wij tot in de vroege uur
tjes. Bar met stemmingsmuziek 
en reuze verrassingstombola. 
Afspraak : 14 oktober, zaal Al-
pheusdal, nabij Berchem Sport. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op donderdag o 
oktober tussen 19 en 22 u.. Gro
t e Steenweg 172. Al de leden 
zullen hiertoe persoonlijk uit-

f enodigd worden. 
'OESJE... POESJE.. . 
Op 7 november gaat de afde 

ling naar de folkloristische 
Antwerpse Poesjekelder aan 
de Reepstraat. Plaatsen tegen 
40 fr. bestellen zo haast moge
lijk bij de secretaris, Kemmel-
bergstraat 37. Leden van het 
Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden kunnen inschrijven 
tegen 20 fr. bij de heer Van 
den Broeck, Victor Jacobslei 
22. 

BERLAAR 
MIK BABYLON KOMT 

De kranten hebben gemeld 
dat ons kamerlid Mik Babyion 
ergens te velde was ondergedo
ken in de buurt van Lier. Ook 

politieke « misdadigers » keren 
dus terug naar de plaats van de 
misdaad. In samenwerking met 
de Vlaamse Kring organiseert 
onze afdeling een voordracht
avond met als sprekers : Mik 
Babylon over de de recente ge
beurtenissen en het waarom 
van het VU-optreden ; gemeen
teraadslid Walter Luyten over 
ons volksnationalisme, bevrij
ding van alle volkeren. Datum : 
29 september te 20 u. Plaats : 
Parochiezaal, Kerkplein. 

BOECHOUT-VREMDE 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 6 oktober van 20 tot 
22 u. op het sekretariaat « Mal-
pertuus », Provinciestwg 362 te 
Boechout. Ieder lid kan zich 
schriftelijk kandidaat stellen 
op bovenstaand adres bij Flor 
Van Praet. 
DANSFEEST 

« De leeuwen dansen... » voor 
de tweede keer op 4 november 
in de zaal « Doornboom » te 
Boechout. Iedereen op post ! 
NIEUWE LEDEN 

Onze propagandaploeg buste 
deze week een mooie VU-folder 
bij meer dan 2000 gezinnen te 
Boechout en Vremde. Spreek 
nu uw vrienden aan. 

BURCHT 
VU-BAL 

Zaterdag 30 september te 21 
u. in zaal « De Ster ». Orkest : 
Tony Herremans. Inkom 50 fr. 
Steunkaarten, met recht op 
deelname aan reuze tombola, 
kunnen bekomen worden aan 
de prijs van 20 fr. 
SOC. DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat een
ieder die met een of ander pro
bleem te maken heeft steeds te
recht kan bij ons COO-lid Ward 
Lemmens, Koning Albertstr. 62. 

EDEGEM 
ZOEKTOCHT 

Morgen zondag 17 september 
organiseert de Kulturele Kring 
een wandelzoektoch in, Anwer-
pen. 's Avonds is er een pensen 
avond in « Drie Eiken » met 
prijsuitreiking. 
MEDEDELING 
Zaterdag 30 september en zon
dag 1 oktober reuze oktober-
feesten in « Drie Eiken » ter 
gelegenheid van éénjarig be
staan. Op het programma o.a. 
Vlaamse kermis, snack-bar, bo
dega, dans-in... Hou dit week
end beslist vrij. 
VUJO 

Op vrijdag 29 september om 
20 u. gaat dan onze eerste avond 
door in «Drie Eiken». Een groep 
van « Jesus People » komt er 
zingen. Wij kunnen er samen 
praten over deze beweging. 

Wij werken ook mee aan de 
oktoberfeesten van « Drie 
Eiken ». 
BESTUURSVERKIEZING 

Op vrijdag 27 oktober a.s. 
worden in onze afdeling de 
statutaire bestuursverkiezingen 
georganiseerd. Wij durven ver
hopen dat enkele verse krach
ten zich zullen aanmelden. 

HERENTHOUT 
LUSTRUM - BAL 

Dit jaar gaat op 21 oktober 
het lustrumbal van onze afde
ling door in zaal « Lux ». De 
VU-fanfare Kempenland ver
sterkt met haar flinke drum
band zal het bal inleiden. 
Houd deze datum vrij . 

HOBOKEN 
VLAAIENSLAG 

De afdeling houdt haar jaar
lijkse vlaaier.slag op 23 en 24 
september. 

Prijs 60 fr. Bestel bij de be
stuursleden af langs het sekre
tariaat. Jozef de Costerstr. 38, 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvertegen
woordiger R. Mattheyssens op 
woensdag 13 september van 19 
uur tot 20 uur, in ons lokaal 
Alcazar, assistentie van ge
meenteraadslid Jef Steurs. 
BESTUURSVERKIEZING 

Gaat door op vrijdag 22 sep
tember van 20 uur tot 22 uur, 
m lokaal Alcazar. Kandidatu
ren dienen schriftelijk inge
diend uiterlijk op zat. 16 sep
tember bij de afd. sekr. Ferre 
De Beukelaer, Kosterijstraat 6. 
LEDENFEEST 

Aansluitend wordt dezelfde 
avond een ledenfeest gepland. 
De organisatie ervan berust bij 
Maurits Vanbaelen, Jordaens-
straat 17. Prijzen voor een 
tombolaatje worden er met 
dank aanvaard. 
DIA-AVOND 

Op donderdag 28 september 
houdt de Vlaamse Kring haar 
eerste dia-avond van het nieu
we winterseizoen. Het wordt 
een lerlandavond die je beslist 
niet moogt missen. 

KONINGSHOOIKT 
IN MEMORIAM 

De VU en het arr. bestuur be
tuigen hun medevoelen bij de 
dood van Juul Lieckens, oud-
burgemester en tot voor kort 
inwoner van de gemeente. Be
horend tot de generatie die 
voorop ging in de moeilijkste 
tijden heeft Juu l Lieckens 
steeds zijn beste krachten in
gespannen voor het opwekken 
van het Vlaamse leven in onze 
streek. Wij blijven in ons aan
denken er hem dankbaar voor. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. DANSFEEST 

Ook voor de arr. werking heb. 
ben wij de steun nodig van u 
allen. Die steun kan op een 
aangename manier worden- ver
leend door uw deelname aan 
't arr. dansfeest van 7 oktober 
met de volledige formatie van 
Comboclub 13 o.l.v. Vik Norman 
Eerste dans te 21 u. Stadsfeest
zaal, de Merodestr. te Mechelen. 

MECHELEN 
Door 't Dosfelinstituut wordt 

op zaterdag 23 September e.k. 
een studienamiddag ingericht 
met als thema « Agglomeraties 
en Federaties ». 

Deze bijeenkomst zal plaats
vinden te 14 u. in het lokaal 
« De Dageraad », Hallestr. 4 te 
Mechelen. 

Als referent werd professor 
Van Rompaey uitgenodigd. 

MERKSEM 
DANK 

De Vlaamse Kring maakt van 
deze gelegenheid gebruik om 
allen te bedanken die op be
zoek kwamen tijdens de Ker-
misdagen en aan allen die heb
ben medegeholpen om van de 
tentoonstelling « Ik heb een 
hobby » een sukses te maken. 
BAL 

Jaarlijks bal van Groeninghe 
in de Kring, Jaak de Boeckstr. 
Onze vrienden van Groeninghe 
verwachten u op zaterdag 30 
september vanaf 20 u. 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden worden kortelings 
opgeroepen voor de tweejaar
lijkse statutaire bestuursverkie
zingen. Wij dringen er bij al 
onze leden op aan, de belang
rijkheid van deze bestuursver-
kiezing niet te onderschatten, 
dit in verband met de zware 
verantwoordelijkheid die op 
onze afdeling rust, nu wij mede 
de bestuursverantwoordelijk-
heid van onze gemeente dragen. 

MORTSEL 
DANSFEEST 

Zaterdag 30 september e.k. 
nodigen wij u allen vriendelijk 
uit op ons « Mortsels VU-herfst-
bal 72 » in het « Cenrum St.-Lo-
wijk » (Dieseghem). Het dans
orkest Jacky Sands beloofde 
ons een suprasfeer. Inkom 50 fr. 
PROFICIAT 

Vorige zaterdag 9 september 
traden mej . Tilly Van Antwer
pen en dhr. Hugo Van Camp in 
het huwelijksbootje. Van har te 
en welgemeende gelukwensen 
vanwege VU-afd. en bestuur 
Mortsel. Proficiat aan beider 
ouders. 
IN MEMORIAM 

Op 1 september 1972 overleed 
te Mortsel, de h. Jul iaan Lie
ckens, gewezen burgemeester 
der gemeente Koningshooikt, 
trouw nationalist en lid V W G -
Mortsel. VU-afd. Mortsel en be
stuur betuigen hierbij hun diep 
medevoelen aan mevr. J. Lie
ckens-Van Hooi en de geachte 
familie. 

NIEL-SCHELLE 
BAL 

Op zaterdag 30 september 
danst VU-Niel Familia, Dorps
straat, Niel. Aanvang 20 uur. 
Orkest J a n De Wilde. Toe
gangsprijs 40 fr. 

NIJLEN 
FANFARE KEMPENLAND 

Alle simpatisanten worden 
vriendelijk uitgenodigd voor 
het dansfeest ten voordele van 
de fanfare Kempenland op za
terdag 30 september in lokaal 
« Bonte Os » te Nijlen. 

's GRAVENWEZEL 
VU-BAL 

Iedereen houdt zaterdag" 23 
september vri j , want dan richt 
onze afdeling voor de tweede 
maal een dansavond in. Het 
belooft een waar sukses te 
worden ! Aanvang : 20.30 u., 
in de kantien van het voetbal-
terrein, Wijnegemsteenweg te 
's Gravenwezel. Breng vrien
den en kennissen mee, want 
behalve de gezellige avond die 
U bij ons zult doorbrengen, is 
uw aanwezigheid voor ons een 
steun om het in de toekomst 
nog beter te doen. 
BESTUURSVERKIEZING 

De afdeling kiest een nieuw 
bestuur op maandag 16 oktober 
1972. Ieder lid ontvang hierom
trent nog verder nieuws in het 
begin van oktober. 

TURNHOUT 
OUD-TURNHOUT 
FAMILIAAL SAMENZIJN 

Op 30 september in de paro
chiezaal bij de kerk van het 
« Zwaneven » te Oud-Turnhout. 
Aanvang te 20 u. 30. Koud buf
fet ; deelname in de onkosten : 
100 fr. Kaar ten te bekomen bij 
alle bestuursleden, o.a. R. Beau-
fays, Rodenbachplantsoen 117, 
tel. 444.89 ; S. Van Houten, Pa-
terstr. 110, tel. 423.05 ; K. Wil-
lems, J. Smitsstr. 15, tel. 465.34 : 
D. Marynissen, Oude Vaartstr . 
142, tel. 422.37. 
BESTUURSVERKIEZING 

Zal plaatshebben op 22 sep
tember. De leden zullen op de 
hoogte gebracht worden van de 
juiste werkwijze bij deze ver
kiezingen. 

WESTMALLE 
BESTUURSVERKIEZING 

De verkiezing van het nieuw 
bestuur is vastgesteld op 
woensdag 4 oktober en zal 
aanvangen te 20 uur. Deze ver
richtingen hebben plaats in 
café « 't Pleintje », Antwerpse 
steenweg, U I . De oproepings-
brieven worden eerstdaags ver
zonden. Op dit tijdstip her
denkt de VU - afdeling West
malle haar vijfjarig bestaan 
en hebben dan ook besloten om 
die avond samen gezellig door 
te brengen ! Volksvertegen
woordiger André De Beul zal 
in ons midden zijn. Van har te 
welkom. 

WILLEBROEK (Gewest) 
10e VLAAMS DANSFEEST 

Op zaterdag 7 oktober in het 
parochiaal centum, Mechelse 
stwg 130 te Blaasveld. Sociale 
toegangspijs : 40 fr. Iedereen is 
van har te welkom. 

WILRIJK 
BESTUURSVERKIEZING 

Iedereen op post. Volgende 
dinsdag. Tussen 20 en 22 u. kan 
elk hoofd- en bijlid zijn stem 
uitbrengen voor 'n nieuw afd. 
bestuur. Bovendien spreken 
Rik Heyman en Nest Gerard 
over « Berten Fermont, dienst
weigeraar voor Vlaanderen » en 
stellen zij heel wat interessan
te archiefstukken ten toon. 
10 JAAR - VU-WILRIJK 

Dit heuglijk feit wordt o.m. 
gevierd met een groot feestbal 
op zaterdag 14 oktober, voor
avond van de betoging te Vil
voorde. Meer nieuws hierover 
in een volgend nummer . 
GEMEENTERAAD 

Dat het groen kostbaar is 
moet men ons niet meer vertel
len. Vroeger (i.v.m. het Hof Le-
grelle) kregen wij van het sche-
penkollege steeds te horen, dat 
het niet aan elke prijs kon ge
kocht worden. Thans (nog geen 
jaar later) betaalt de CVP-BSP-
meerderheid zelf 2 miljoen voor 
enkele honderden vierkante 
meter, om er een speelpleintje 
op te voorzien. Bij ons noemen 
ze dat « van het ene uiterste in 
het andere vallen ». 

WOMMELGEM 
VLAAIENSLAG 

De ongeduldige lekkerbekken 
die steeds maar polsen of de 
VU nog eens van die heerlijke 
« Limburgse Vlaaien » verkoopt 
kunnen wij geruststellen. Onze 

2e grote vlaaienslag gaat door 
OD zondag 19 novembr. 
BESTUURSVERKIEZING 

Maandag 9 oktober. Ieder lid 
krijgt tijdig het nodige thuis 
bezorgd. Wij verwachten ver
sterking. 

brabanf 

BRUSSEL (arr.) 
Het arrondissementeel sekre

tar iaat is open op maandag, 
woensdag en vrijdag van 18 u. 
tot 21 uur. 

De arr . sekretaris Rom De 
Craen of de adm. sekretar is 
staat ter uwer beschikking. 

BRUSEL HALLE
VILVOORDE (Arr.) 
STATUTAIRE BESTUURS
VERKIEZINGEN 

De afd. bestuursverkiezingen 
moeten gehouden worden tus
sen 15 september en 15 novem
ber 1972. Nochtans vragen wij u 
dat dit liefst vóór 5 oktober zou 
gebeuren. Het samenvoegen 
van de nieuwe arr. r aad en de 
verkiezing van het nieuwe arr . 
bestuur moet geschieden vóór 
15 december van dit jaar. Ieder 
die lid is vóór 1 juli mag deel
nemen aan deze verkiezingen. 
De afdelingen die dit jaar ge
sticht zijn of dit jaar een be-
stuursverkiezing hebben gehad, 
kunnen bij het arr. bestuur 'n 
aanvraag indienen om ontsla
gen te worden van deze verkie
zingen. Deze aanvraag is abso
luut noodzakelijk. 

ALSEMBERG 
DIENSTBETOON 

Vic Anciaux, volksvert. ; Fr . 
Adang, federatieschepen Halle 
en Frank Verbiest, voorz. afd. 
Beersel, houden zitting in de 
herberg « De Zwaan », Pas
toor Bolsstraat te Alsemberg 
en dit iedere eerste dinsdag 
van de maand tussen 20 en 21 
uur. Voor 1972 zullen nog zit-
dagen gehouden worden : 3 OIP. 
tober, 7 november en 5 decem
ber. 

ASSE (Federat ie) 
FEDERATIERAAD 

Maandag 11 september had t e 
A.sse de eerste zitting plaats 
van de raad. Hij vergaderde on
der het voorzitterschap van de 
burgemeester van Dilbeek, Fi-
lip Vergis die reeds eerder tot 
voorzitter was verkozen. Nada t 
de voorzitter in het lang en he t 
breed zijn bedoelingen met de 
federatie had uiteengezet k w a m 
dokter Valkeniers aan 't woord 
die namens de VU-fraktie even
eens een verklar ing aflegde. Hij 
had het eerst over de te kleine 
federatie Asse en over de be
perkte bevoegdheden, over de 
bezoedeling van ons Vlaams 
Brabant niet alleen door hin
derlijke bedrijven en door wan-
oderelijke inplantingen m a a r 
ook door verfransende taalbe-
zoedelaars. Ook de CVP, P W , 
en de Rode Leeuwen kwamen 
nog aan het woord. D P Fransta-
ligen legden geen verk lar ing 
af. De vergadering hield zich 
vervolgens bezig met de moda
liteiten voor benoemingen, de 
begroting, enz. Wat de taken-
verdeling betreft gaat de be
langrijke ruimteli jke ordening 
naar de P W - e r Pessemier, wa t 
heelwat bedenkingen loshaaktQ. 
Aan onze twee schepenen wei 
den volgende taken gegeven : 
brandweer (Van Dooren) en de 
dringende geneeskundige hulp
dienst (Valkeniers). 

BUIZINGEN 
FEESTKALENDER 

Zaterdag 14 oktober : Teen-
entander-bal in de Welkom (de 
Kerckhovestr.) . Teenentander 
is het Buizingens VU-blad. 

Zondag 15 oktober : deelna
me aan betoging te Vilvoorde. 

Zaterdag 16 en zondag 17 de
cember : pensenkermis in de 
Don Bosco-kelder. 

EPFEGEM - ZEMST 
VU-BAL 
NACHT VAN EPPEGEM 

Op 30 sept. in de zaal « Ru
benshof », Dorp, Eppegem. 
Spelen ten dans : Lize Marke 
en haar Showorkest. S tar t t e 
21 uur. 

GROOT-BIJGAARDEN 
BAL 

De VU-Groot-Bijgaarden no
digt u uit op haar eerste herfst-
bal op zaterdag 30 september. 
Zaal Collegium. Brusselstr. 257. 
Deuren te 20 u. 30. Orkest : Ro
ger Moens. Prachtige tombola» 
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PIEGEM 
BAL 

Heeft plaats op zaterdag 30 
september in de Gildezaal, Kos-
terstr. Aanvang : 20 u., met het 
gekende orkest en zanger ; 
« Chris Edwards ». Inkom : 40 
fr. (vooraf 30 fr.). 

HEVERLEE 
HUGO SCHILTZ KOMT 

Donderdag 21 september om 
20 u. in de St. Jozefschool, al
gemene ledenvergadering. Gast
spreker : Hugo Schiltz. Ieder
een welkom. 

LEUVEN (ARR.) 
VROUWEN IN POLITIEK 

Woensdag 20 september om 
20 u., paneelgesprek, « Brussel 
wat nu ? », in voorbereiding 
van de 15 oktober-betoging. Po-
litiekers worden uitgenodigd ! 
VUJO 

Op zaterdag 30 september 
richt de Vujo in de St. Jozef
school, Waverse baan 95, He-
verlee, een leukepietepeuke 
dansavond in. Elk zegge het 
voort. _ _ 

HAANTJESKERMIS 
Deze kermis heeft plaats in 

herberg « Liedekerke », Sta
tionsstraat 157 op zaterdag 7 
vanaf 17 u., zondag 8 vanaf 12 
u. en maandag 9 oktober vanaf 
18 u. 
VOLKSVERGADERING 

Tevens organiseren wij op 28 
september een volksvergade
ring in zaal Alcazar, Dworps-
sestr. 208 te 20 u. Sprekers : 
Bob Maes (sen.) : « Een lange 
hete herfst » ; Vie Anciaux 
(volksvert.) : « De Volksunie 
nu » en Frans Adang (fed. sche
pen) : « De Volksunie in de fe
deratie Halle ». 

MOLENBEEK 
ALGEMENE 
LEDENVERGGADERING 

Dinsdag 19 september a.s. om 
20 u. in lokaal « Het Gastel », 
Lod. Bertrandlaan. Spreker : 
sen. Bob Maes over nationalis-
me 1972. 

OOST-HAGELAND 
GELUKWENSEN 

Diane en Roel Baets, afde-
lingssekretaris, gaven mekaar 
het ja-woord. Hartelijke geluk
wensen aan het paar en nog 
vele jaren in dienst van hun 
volk. 

OUD HEVERLEE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Albert Van Hamel, 
Statiestr. 13 ; sekr. : Elsie De 
Raedt, M. Noëstr. 21 ; penning
meester : Liliane Van Hoof, 
Blandenstr. 14, Vaalbeek ; 
prop. : Frederik Hulens, Molen-
str. 81 ; org. : Willy Hamelinckx 
Berkenlaan 5 ; Vujo : Eugeen 
Van Hoof, Waverse baan 128, 
allen te Oud-Heverlee. 

ST. MARTENS-BODEGEM-
ST. ULRIKS-KAPELLE 
BESTUURSVERKIEZING 

Einde oktober heeft de be-
stuursverkiezing plaats. Kandi
daturen worden ingewacht bij 
de sekr. Roger De Leeuw, Po-

verstr. IA ten laatste op 7 ok
tober. Plaats, datum en uur der 
verkiezingen zullen later mede. 
gedeeld worden. 
DANSFEEST 

Zaterdag 7 oktober in zaal 
Marina, nabij het station te 
Bodegem heeft ons groot herfst-
nachtbal plaats. Orkest : Joe 
Dee and his Domino Set. Deu
ren vanaf 20 u. 30. Inkom 40 fr. 
Iedereen die van muziek en 
dans houdt is van harte wel
kom. 

ST. KWINTENS-LENNIK 
EN ROOSDAAL 
FEEST 

Vandaag zaterdag 16 sept. 
1972 te 20 uur, jaarlijks Zo-
merbal met het orkest : Stan 
Philips. Warme en koude scho
tels. Tombola en inkom : 50 fr. 
Plaats : Frans Luckxstraat 51 
(Hallebaan) St-Kwintens-Len-
nik. 

Morgen zondag 17 september 
vanaf 12 uur : warme en koude 
schotels : vanaf 15 uur : groot
se amusementsnamiddag met 
Jef Burm. (Flogge de Orgel
draaier) en Werkgroep Kaba-
ret Jeugdkrine Roosdaal ; 
Keurdansgroep Lot o.I.v. Jan 
Bayens. 

Inkom : 50 fr; kinderen 20 fr. 

ST. KATHERINA-LOMBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

Op vrijdag 22 september wor. 
den de bestuursverkiezingen in 
onze afdeling gehouden in de 
Uilenspiegel, Kerkstr. 26. Al de 
leden worden schriftelijk op de 
hoogte gebracht. 

VOSSEM 
AFDELINGSBAL 

Heden zaterdag 16 september 
in zaal Casino te Vossem. Or
kest The Nils en zangeres Ann. 
Toegangsprijs : 50 fr. 

WESPELAAR-TILDONK-
WAKKERZEEL-KELFS 
EERSTE VU-DANSFEEST 

Op 23 september in de zaal 
« De Zwaan », Dorp Wespelaar 
met DeeJee Yve. Voor jong en 
oud). Aanvang 20 u. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op woensdag 4 oktober in ons 
lok. M. Valvekens, Grote Baan 
16 te Wespelaar om 20 u. 30. 

oost-vlaanderen 

DENDERLEEUW 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op zaterdag 21 
oktober. De kandidaturen wor
den tot 1 oktober op het plaat
selijk sekretariaat ingewacht. 
Uitnodigingen volgen. 

GENT-EEKLO 
«WIJ»-VROUWEN 

Wij hervatten onze werking 
nu zaterdag 16 september om 
15 u. in Vlaams huis Roeland. 
We verwelkomen volksvert. 
Fr. Baert, die voor ons zal spre
ken. 

sociaal dienstbetoon voor de maand september 

1. EUGEEN DE FACQ 

Buizingen : dinsdag 26 september om 19 u. in café De 
Welkom, Kerckhove d'Exaerdestraat ; 

Essene : dinsdag 19 september om 19 u. in café De Keizer; 
Mollem : woensdag 27 september om 19 u. ten huize van 

schepen K. Van den Houtte ; 
St. Katherina-Lombeek : dinsdag 19 september om 20 u. 

in VU-lokaal Uilenspiegel. 

2. VIC ANCIAUX 
Asse : dinsdag 19 september van 21 tot 22 u. in het Sekre

tariaat, Prieelstraatl, met Juul Van Dooren ; 
Diegem : maandag 18 september van 19.30 u. tot 20.30 u. 

in Jeugdclub Bacchus met Jaak Schaekers ; 
Hekelgem : dinsdag 19 september van 19.30 u. tot 20.30 u. 

in de zaal Lindenhof met Tuur De Schrijver. 
Londerzeel : dinsdag 26 september van 20.30 u. tot 21.30 u. 

in café Centrum met Paul Peeters. 
Overijse : maandag 25 september van 19.30 u. tot 20.30 u. 

in café Luxemburg te Jezus-Eik met Marcel De 
Broyer ; 

St. Genesius-Rode : maandag 25 september van 21 u. tot 
22 u. in café De Dragonder, Dragonderstraat met 
Lieve De Wit ; 

Vilvoorde : maandag 18 september van 21 u. tot 22 u. in 
café De Gouden Voorn, Houtkaai 1 ; 

3. BOB MAES 
Berg : dinsdag 19 september van 20.30 u. tot 21.30 u. in 

het lokaal Fauna-Flora ; 
Diegem : dinsdag 19 september van 19 u. tot 20 uur in 

het lokaal Bacchus ; 
Lot : dinsdag 26 september van 19 u. tot 20 u. in het 

lokaal Liedekerke ; 
St. Pieters-Leeuw : dinsdag 26 september van 20.30 u. tot 

21.30 u. in het lokaal Jonge Deken. 

GENT (Arr.) 
VLAAMS HUIS ROELAND 

In het Vlaams Huis Roeland 
worden pyrogravuren tentoon
gesteld van Yolanda Merchiers 
en Jacques Orins tot 30 septem
ber. Gratis ingang. 

GENT 
VUJO 

De VU-jongeren die zich wen
sen kandidaat te stellen om na 
verkiezing deel uit te maken 
van het nieuwe bestuur schrij
ven naar Ludwig Wauters, 
Schaverdijnstr. 44 of naar Guy 
Lemens, Rijmdam 26 en dit 
voor vrijdag 30 september. 

HEUSDEN 
BESTUURS
VERKIEZING 

De tweejaarlijkse bestuurs-
verkiezing van V o l k s u n i e 
Heusden heeft plaats op vrij
dag 28 oktober. 

De Volksunieleden die zich 
wensen kandidaat te stellen 
om toe te treden tot het nieu
we bestuur richten zich schrif
telijk tot het sekretariaat, 
mevr. Lataer-Delnoy, Hooi-
straat, 1, Heusden, en dit vóór 
zaterdag 21 oktober. 

LANDEGEM 
BESTUURS
VERKIEZING 

Gaat door op woensdag 20 
september. 

MERELBEKE 
DE GRIFFOEN 

Na een ange rust is de Grif
foen weer van wal gestoken. 
Zo waren ze zondag 3 septem
ber met de Vlaamse Bosbouw-
vereniging voor een ganse dag 
op de Kalmthoutse heide. Spijts 
de lange rustperiode waren er 
heel wat gegadigden opgeko
men om de bloeiende heide te 
bewonderen. Volgende trek
tocht morgen zondag 17 septem
ber naar Nokere. Samenkomst 
op het Dorp te 13 u. 30. 

MOORSEL 
HOPFEESTEN 

Het inrichtend komitee van 
de Vlaamse Hopfeesten deelt 
mee dat de Vlaamse Hopfeesten 
dit jaar plaats hebben op za
terdag 28 oktober met de ver
kiezing van de hopprinses. 

ST. AMANDSBERG 
TWEEDE VUJO-BAL 

Heden zaterdag 16 september 
om 20 u. in de zaal « Drie Ko
ningen », Antwerpse stwg 91, 
met medewerking van Studio 
Monycuul. Hernieuwing van de 
knal-avond van vorig jaar. 
Deelname in de kosten ter 
spijzing van de kas : 50 fr. 

west-ylaanderen 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u. in « Breydelhof » 
met alle mandatarissen (i.p.v. 
10 tot 11 u.). 

Dudzele : woensdag 20 sep
tember van 20 tot 21 u. door G. 
Van In in café « De 3 Zwanen » 
(i.p.v. 10 tot 11 u.). 

DE HAAN 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 22 september a.s. gaat de 
verkiezing door van ons nieuw 
bestuur, zoals voorzien in de 
statuten. Elk hoofd- en elk bij-
lid, elke man en elke vrouw, 
zal uitgenodigd worden om 
zich kandidaat te stellen : tus
sen de kandidaten zal dan ge
kozen worden, zoals het past in 
elke demokratie. 

DIKSMUIDE 
Zaterdag 23 september te 20 u., 
in het « Vlaams Huis », 
IJzerlaan 83, Diksmuide 

Hulde aan 
LEO DEVREESE 

de uitbater van het « Vlaams 
Huis », naar aanleiding van zijn 
zijn 50e verjaardag. 
Sprekers : Cyriel Bultinck, Leo 
Van de Weghe, pater Brauns, 
Willy Knijpers. 

Allen hartelijk welkom ! 

lEPEB (Arr.) 
ARR. BAL 
Op zaterdag 18 november gaat 
ons 2e arr. bal door in de zaal 
« 't Westland », St. Juliaan-Lan-
gemark. Dit jaar met de mede
werking van DJ « The Cat » en 
tombola ten voordele van « Wij 
in de Westhoek ». 

lEPER 
MIK BABYLON 

Op zondag 24 september orga. 
niseert Vujo-Ieper een algeme
ne vergadering met een spreek, 
beurt van volksvert. Mik Baby-
Ion. Tema : buiten-parlementai-
re oppositie. Plaats : lokaal Het 
Belfort, D'Hondtstr. 9. De ver
gadering begint om 10 u. 45 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Het bestuur heeft de datum 
van de verkiezing vastgesteld 
op 30 september a.s. Eerlang 
krijgen alle leden een uitnodi
ging om zich kandidaat te stel
len. Weer zal een poging ge
daan worden om van Eernegem 
een afzonderlijke afdeling te 
maken. Het wordt de hoogste 
tijd. 

KORTRIJK 
ARR. BESTUUR 

Op zaterdag 2 september 
werden door de arr. raad twee 
nieuwe bestuursleden verkozen. 
Pierre Vanoosthuyse (afd. Heu-
le), verantw voor organisatie 
en Eric Waelkens (afd. Tiegem) 
verantw. voor propaganda. 
DE VU-FAMILIE GROEIT 

Het verlof was een zeer gun
stige periode voor onze afde
ling die verrijkt werd met en
kele jonge « leeuwenwelpjes ». 
Hartelijk welkom aan Dieter 
Clauwaert, Goedele Gesquiere, 
Ingeborg Man, Carmen Note-
baert en David Pinnoo. 

Onze hartelijkste gelukwen
sen aan de gelukkige ouders. 

KORTRIJK 
BAL 

Zaterdag 30 september a.s., 
om 20 u. : Volksunie-afd.-Bal 
in Shok-Bar, Kortrijksesteen-
weg 278 te Harelbeke. 
50 fr. Kaarten te bekomen bij 
de bestuursleden en in de af
delingslokalen. 

BESTUURSVERKIEZING 
Het bestuur heeft besloten de 

verkiezingen voor het nieuwe 
afdelingsbestuur vast te stellen 
op zondag 8 oktober. Elk lid 
krijgt een uitnodiging om zich 
kandidaat te stellen vanwege 
het arr. sekretariaat. 

LO-RENINGE 
BESTUUR 

De herverkiezing van ons 
bestuur werd vastgesteld op 
zondag 17 september a.s. Ook 

MERKEM 
SOCIAAL NIEUWS 

Bij onze leden Frans Meule-
meester en Monique Devaere 
kwam een jonge kloeke zoon 
Björn, op 28 april. Onze harte
lijkste gelukwensen. 

Jammer genoeg verhuisden 
enige leden : Hugo Notredame 
naar Antwerpen, Dirk Watthy 
naar Brugge en Freddy Pau
wels naar Merksem. Wij wen
sen hun het allerbeste. 

OOSTENDE-VEURNE. 
DIKSMUIDE 
BESTUURSVERKIEZING 

Hier volgt een vervolledigde 
lijst van de bestuursverkiezin
gen in de afdelingen. Ettelgem, 
Bekegem, Vuurtoren en Zand-
voorde zijn voorbij. 

September : 15 : Oudenburg ; 
17 : Lo ; 22 : De Haan ; 26 : 
Nieuwpoort ; 30 : Ichtegem-
Eernegem. 

Oktober : 1 ; Diksmuide-
Beerst-Driekapellen-Vladslo ; 7: 
Merkem ; 8 : Koekelaere-Leke ; 
20 : Middelkerke-Wilskerke ; 
26 : De Panne ; 27 : Veurne. 

November : 4 : Alveringem ; 
24 : Gistel-Snaaskerke. 

December : 17 : verkiezing 
van het nieuwe arr. bestuur. 
KOLPORTAGE 

Alle leden worden verzocht 
zich gereed te houden voor de 
derde en laatste arr. kolportage 
die doorgaat te Diksmuide en 
omstreken op 24 september te 
9 u. aan het Vlaams Huis, IJzer-
laan. 
RAAD 

Langs deze weg om danken 
wij de talrijke bestuursleden 
die zijn komen luisteren naar 
Will Kuijpers : zij die de moei
te gedaan hebben, kunnen be
vestigen dat de afwezigen iets 
gemist hebben. Aleen Bekegem-
Roksem-Westkerke zond nie
mand. 

OOSTENDE 
E. DEFACQ OP BEZOEK 

Voor een klein honderd aan
wezigen was het kamerlid E. 
Defacq die in plaats van Hektor 
De Bruyne (in Turkije) het 
woord voerde over de Unctad 

en de ontwikkelingshulp. Wal 
we vooral bewonderden was d% 
eenvoudige en kristalheldere 
manier waarop hij elk pro
bleem uiteenzette. Een bijzon
der interessant debat besloot de 
bijeenkomst waar meerde
re jongeren zich met kennis 
van zaken deden gelden in dé 
problemen der ontwikkelings
hulp. 
Met voldoening werd vastge
steld dat de VU-parlementsle-
den reeds vele initiatieven na
men om het VU-programma 
voor de 3e wereld uit te voeren. 
Het werd een levendige en ge
slaagde avond. 
BESTUURSVERKIEZING 

Aan alle leden van Groot-
Oostende, met uitzondering van 
de Vuurtoren en van Zandvoor* 
de, werd een brief gezonden om 
hen uit te nodigen zich kandi
daat te stellen. Alle kandida
turen worden ingewacht tegen 
uiterlijk 19 september op het 
arr. sekr. Narcisenlaan 4. 

ROESELARE 
VUJO 

In koördinatie met Tielt zou 
DP 8 oktober gemeenschappelijk 
vervoer ingelegd worden naar 
Nekka 72 te Antwedpen. « Sa
men » is gezelliger en minder 
duur. Kontakt opnemen met 
het sekretariaat. 

Alle jongeren beneden de 29 
jaar die van dicht of van ve» 
wensen mee te werken met da 
Vujo krijgen eveneens op het 
sekretariaat 'n uitbundige ver* 
welkom ing. We kunnen nog ai* 
tijd veel handen en hersenen 
gebruiken. 

In november worden alle le
den uitgenodigd om een niei»-
we werkgroep te kiezen. We 
rekenen erop dat iedereen op 
de nog nader aan te kondigen 
vergadering zal aanwezig zijn* 
Nu reeds worden op het sekre
tariaat de kandidaturen inge. 
wacht voor de te begeven funk. 
ties van sekretaris, aktieleider, 
ontspanningsverantwoordelijke, 
vormingsverantwoordelijke en 
coördinator. 

Een greep uit het Voorlopig 
programma tot en met januari j 
betoging Vilvoorde, Nekka '72, 
vormingsavond te Ardooie (op
richting nieuwe kern), vor
mingsavond Oostnieuwkerke in 
november (oprichting nieuwe 
kern), enquête onder de jeugd
bewegingen (bezig), 16 decem
ber : T-Dansant in zaal Lebon, 
januari : voettocht van Duin-
kerks naar De Panne 's nachts 
Sn een kleinkunstavond (met 
optreden van gereputeerde ar
tiesten en randoptredens van 
alle geïnteresseerde amateurs). 

Momenteel worden nationale 
Vujo-stickers verkocht. We ho
pen dat iedereen aan de ver
spreiding van dit kenteken zal 
meewerken. Ze zijn te bekomen 
op het sekretariaat voor 20 fr. 

STENE 
GEBOORTE 

Een stevig proficiat aan Os
kar Schockaert en Annie De-
craemer met de geboorte van 
hun derde kindje op 4 septem
ber jl. 

SOC. DIENSTBETOON 
E. VANSTEENKISTE 

Ie zaterdag van de maand : 
9 u., : Veurne, café Belfort, 
Markt ; 10 u. : Diksmuide, VI. 
Huis, IJzerlaan ; 11 u. : Koeke-
lare. Hertog van Arenberg, 
Moerestr. ; 12 u. : Ichtegem-
Eernegem, in De Engel, Oosten-
debaan, Ichtegem. 

3e zaterdag van de maand ; 
9 u. : Nieuwpoort, in de Bei
aard, Rekollettenstr. ; 10 u. : 
Middelkerke, Were-Di, de Smet 
de Naeyerstr. ; 11 u. : Roksem-
Oudenburg-Ettelgem - Westker-
ke-Bekegem, bij schepen Vier-
straete, Roksem ; 12 u. : De 
Haan, in Georgy's klub. Konin
klijk Plein 6 ; 12 u. 30 : Brede-
ne-Duinen : H. Haeck, Driftweg 
59 ; 13 u. : Bredene Sas-Slijkens 
R. Crombrez, Elisabethlaan 83. 

Te Oostende : op afspraak, 
tel. 795.48. 

ST. ANDRIES 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 29 september te 20 U. 
15, algemene ledenvergadering 
in de zaal van het Jagershof. 
Spreker : volksvert. P. Leys 
over « het hoe en het waarom 
van het artikel 107 quater van 
de nieuwe grondwet ». De leden 
worden verzocht om hun aktie-
ve medewerking door het mee
brengen van belangstellende 
vrienden en kennissen. 
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opgave nr 30 
hor izontaal : 

1) Tak von de at let iek - Troefkoort — 
) Paradijs - Hif - Bazige vrouw. — 3) 

Most - Twee medeklinkers - Rang \r\ het 
leger - Voegwoord — 4) Komponist -
Tuingereedschcp — 5) Onze Dorus -
Kroon - Daar - Achter — 6> Ri jksinst i 
t uu t - Fries water - Gek - Lekkerni] 
voor de ooievaar — 7) Insluimeren -
Franse stad met een Vlaomse naam — 
8) Paard - In orde — 9) Slede - Het 
hei l ig boek van de Islam - Schets - Ver
nis — 10) Eerste ambtenaar in Hol
land tijdens de Republiek - Vod — l i ) 
Woonschip - Meisjesnaam - Onmisbaar 
in de wagen —- 12) Kanaal tussen 
A f r i k a en Azië - Rivier in Sibene -
Lengtemaat -— 13) Kwaadspreken i 
Horizon, — 14) Eigenaardig - Voor
zetsel. — 15) Heimeli|k - Daar z i t ten 
we soms mee op maandagmorgen -
Thans — 16) Lidwoord - Onderhorige -
Persoonlijk voornaamwoord - Lidwoord 
•—' 17) Anagram von « MEER » - Sovjet-
\ ln ie - Muzteknoot' - Neon - Tegenstan
der van Goliath —- 18) Testament -
Grondsoort. — 19) Dubbele kl inker -
>Jiet - Boom - Fries water - Frans l ïd-
•'^orü — 20) Prikkelen - Munt 

Daar — 17) Zo zi jn er niet veel m het 
a l fabet - Pret - Onbewerkt — 18) Ach
ter - Anagram van « KRAM » - Ge
meente ten zuiden van Brussel - Sim-
potieke ini t iolen — 19) Tweeklonk -
Eerstkomend - Figuur uit de oudheid -
Elektrisch geladen deeltie - H i j . — 20) 
Devies - Gerecht 

§ • Vlamingen, 
| W ! W I vraag GRATIS ADVIES 
^ A ^ voor uw hypofho^k-
^^^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkte Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 JoJ 18 u. ('s raf. getlot.) 
Agenten en makelaars 

xoekert-jes 

• Zoeken een betrekking 
in het Antwerpse : 

1) Jonge man, hoger middel
baar, als bediende. 

2) Vijftien- en zestienjarige, 
als leerjongen-arbeider 

3) Jonge dame, 15 jaar, als 
wmkeljuffrouw, of in wa
renhuis. 

4) Veertiger, als bediende-ma
gazijnier. 

Zich wenden tot senator Jans
sen. Louisastraat, 31, MecheJen. 
Tel 015/435.96. 
C Froebelonderwijzeres zoekt 
betrekking in provincie Ant
werpen, Brabant of Oost-
Vlaanderen. Zien wenden : se
nator Jorissen — R 138 

Bediende met ruime erva
ring zoekt passende betrek
king in omgeving Antwer
pen, Mechelen, Brussel 
Dringend. Zich wenden tot 
senator Jorissen. — R 137 

Jonge dame zoekt dagtaak als 
kinderverzorgster in gezm. 
Antw. - Mechelen - Brussel. 

Arbeider (50 j.) zoekt werk, 
Antw. - Mechelen - Brussel. 
Zich wenden sen. Jorissen, 
Louisalaan 31, Mechelen. 

— R 140 

48-jange arbeider. Goede ge
tuigschriften, zoekt licht werk 
als magazijnier of portier bij 
voorkeur in het Brusselse. 
Schrijven of telefoneren : W. 
Joris.sen, Louisastr. 31, Meche
len, tel. 015/43596. — R 143 

Dr. in de rechten, 45 jaar, zoekt 
betrekking als juridisch advi
seur. Schrijven of telefoneren : 
W. Jorissen, Louisastraat 31 -
Mechelen. Tel. (015)435.96. 

— R 147 

Dame, 26 jaar, zeer goed Ned., 
Eng. en Frans, noties Duits, 
enkele jaren ervaring als pu
blic-relations, zoekt passende 
betrekking. — R 145 

Jonge dame. lager middelb. 
ond. 4- 2 jaar estheticienne (18 
jaar) zoekt passende betrek
king. Schrijven of telefoneren 
W. Jorissen, Louisastr. 31 -
Mechelen. Tel. (015) 43596. 

— R 146 

Assistente in de psychologie 
zoekt werk in PMS-Centrum of 
personeelsdienst van een be
drijf. Contact via senator M. 
Van Haegendoren, (Juido Ge-
zellelaan 63, 3030 Heverlee. 
Tel. 016/245.45 — R 136 

Gediplomeerde Koloniale Ho
geschool, met prakti jk in eigen 
land inzake management van 
aankoop, zoekt ernstige betrek
king, liefst in het Brabantse. 
Kontakt via sen. M. Van Hae
gendoren, Guido Gezellelaan 63, 
3030 Heverlee, tel. 016/245.45. 

— 141 

Hongaars ingenieur (49 j . ) , 
vluchteling van 1956, Neder
landstalig, zoekt passende be
trekking. Zich wenden : alge
meen VU-sekretariaat, Volders-
str. 71, Brussel, tel. 02/125160. 

— R 144 

vertikaal 
t) Geschiedschrijver - Vervelend werk 
•— 2) Godheid - Slede - Dee! van het 
»or - tnsekt — 3) Romeinse keizer -
Vegcndorisch monster - Stand die ze 
tperust mochten afschaffen — 4) Toon-
nord - Plaats - Muzieknoot - Mechels 
V^ioordier — 5) Twee medeklinkers -
wiuziekmstrument - kerkhoofd - On-
(tcherp — 6) Jongensnoam - Soort ap-
•>el - rOosis francophone — 7) Deksel 
- Persoonlijk voornaamwoord - Toebereid 
nat voor gerechten —. 8) Onmeetbaar 

ietal - Lengtemaat - Jeugdgroepenng -
leisjesnaam Compagnie. — 9) Kleine 

•fgescheiden kerkeli)ke groep - Ons m 
ï iens - In orde - I tem - Kip — 10) 
SiondSDort - Romeinse keizer - Ti jding 
- Deel van de mond. — 11) Dubbele 
wiedekiinker - Anagram van « NAR i 

Iemand met een overdreven zucht 
i^aar tets. — 12) Soort populier - Moe-
•Jer - Grootvader - Soort steen — 13) 
Jx-st ier - Trek - Vaartu ig - Gemeente 
r\ de Rupelstreek — 14) Streek in Rus
kind - Boom - Staat in Zuid-West-
Arabie — 15) Twee kl inkers - Middel-
•»euw6 wapen Balenboed - Anagram 
»an (i LEG > — 16) Twee kl inkers -
'ersDonli ik voofnaamwoord Mede -

H O U T W O R M ? 
Bsiiandeling van ded^weilcen tegen atle hout-
•naaWwi. TWWTia JAAR WAARBORO. 
Dok. o* «anvriMg, QrsHs bestek in gans het 
land.P.VBA.IN0U8TRA0E. Vandenijpenstr 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79.2a00. 

GROOT-GENT 

1) Jonge vrouwelijke bediende, 
lager middelbaar onderwijs, 
zoekt passende betrekking. 

2) Vrouwelijke bediende. 19 
jaar, diploma A6/A2 - handel 
en talen, zoekt passende be
lrekking. 
3) Jonge man, 20 jaar, zoekt 
gelegenheidswerk tot zijn op
roeping voor militaire dienst. 
4) Ervaren verkoper zoekt pas
sende betrekking in een meu
belzaak 
5) Home voor karaktergestoor-
de kinderen B L.O. kan nog 
enkele leerlingen aanvaarden -
schoolbus. 
Voor alle inlichtingen z.w Pro
vincieraadslid Oswald Van Oo-
teghem, Rode Kruisstr., 7. 9001 
Gentbrugge - tel 09.52.72.87. 

— 135 

Veertigjarige hoofdboekhouder 
zonder werk (firmasluiting) 
zoekt passend werk. Zich wen
den redaktie onder nummer 

— R 139 

Zoekt aangepast werk in het 
Antwerpse, gegradueerde boek
houder, A6/A1, 2 jaar , leger
dienst beëindigd. Zich wendeiK 
volksvertegenw. E. Raskin, Ur-
sulastraat 1, Eigenbilzen, Tel, 
011/19454 — R 133 

Tandarts gevraagd voor Brus
sel, twee dagen. Zich wenden : 
C.J. Van der Kleyn, Veilig-
heidsstr. 43, Koekelberg of tel. 
02/25.46.42. — R 134 

Vlaming, uw koffie 
2 a 6.000 fr. bijverd. p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vriend. In 
dien geen verkoper bij u, rechstr. 
bij ons ; p. 2 kg min 10 % , p. 5 kg. 
min 20 % , op 140 of 164 of 176 fr 
kg. Thuisbest. Spoorweg. Topkoffie 
Hawaii 1720 Groot-Bijgaarden, fel. 
(02)65.81.41. 
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WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien. 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer 1) 
Telefoon 03 36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A-

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
Lange Zoutstr 30, 29-33, 36-38 

Tel. <053) 240.60 

KINOERARTIKELEN : plooi- <>n wandelwagens - bedjes en wiegan -
stoelen en looprekken . schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulterultrustingen . plng-
3ong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen • 

kamptngartlkelen - tumgarel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's • go-carts - traktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen . lessenaars • borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen - borden • tuinmeubelen • tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE I 

.sv . . - ^ ^ " ^ -

s.^' 
-<^^" 

^ ĵOp.O '̂̂  * ANANASSAP • i M e 
M A I D 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK I 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEVO p.v.b.a. 

ChurchilUcmn 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

ONZE PRIVEREIZEN 
•k H o t e l s in E L K E k lasse . 
•Ar V e r v o e r m i d d e l naar k e u z e . 

-k D e i n t e r e s s a n t s t e pr i js voor u w a a n v r a a g . 

WAAROM V.T.B. ? 

WIJ BIEDEN U 
ir Een enorme keuze van hotels 
•A- Voorstellen voor reizen per vliegtuig - auto - trein 

autocar 
Speciale prijzen 
voor zeer goede hotels, o.a. : Costa Brava, Mailorca, 
Costa dei Sol, Adriatische kust, Italiaanse meren. 

Bezoek onze afdeling PRIVÉ REIZEN I 
Onze KOSTELOZE brosjure met honderden voorstellen 
en talr i jke toeristische inlichtingen wordt U graag over
handigd. 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL (03)31.09.95 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenbai^ 7 • Tal. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, $t-JorIsstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 leuvan, Bondganotanlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O . l . Vrouwstraat 34 . TaL (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — S800 Roe-
selare, St-Michieisstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Nlklaat, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout. Harantal«a*(raat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

• G o e d e h o t e l k a m e r s . 
V e r z o r g d r e i s p l a n . 

G e d e t a i l l e e r d e r e i s b e s c h r i j v i n g voor d e 
a u t o m o b i l i s t e n 
u i t v o e r i g e d o k u m e n t a t i e 

Ook alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers 

*--

h 
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LAAT U NIET INBLIKKEN IN EEN WECWERPHUISIE 
U KAN HET NET IETS GOEDKOPER EN STUKKEN BETER 

-.V -W-ywA^v j V./J ' 

Voor onze k lanten maken w i j naar hun eigen smaak en leef

gewoonte, gratis en vooraf een grondige studie, waarbi j al 

hun wensen volgens hun budget worden verwerk t . 

Z w a r t op w i t weet U wa t U kr i jg t , hoe degel i jk het word t 

ui tgevoerd en wa t het U zal kosten. 

Dus geen alledaags onpersoonl i jk vooraf geprepareerd koeke-

broodje. 

BAKSTEEN HEEFT ELKE VUURPROEF DOORSTAAN 
AANPASBAAR - DEGELIJK - WARM - MOOI 

V A N D A A G : 1.784.255 F voor een grote v i l la, die morgen 

zeker meer dan 2.000.000 F waard is. 

Na één jaar is het du ide l i j k dat U een goede zaak heeft ge
daan. 

U bespaart 5 % munton twaard ing . 

U geniet 8 % waardevermeerdering en U woont gratis .. 
en hoe I 

Probeer dat maar eens met een wegwerpd ing waarvan ieder
een weet dat het morgen goedkoper is dan vandaag. 

GOED OP EEN GOEDE LIGGING 

Het resultaat van een goede belegging hangt ook af van de ligging, daarom maken wij er een erezaak van gunstigere en voor
deligere bouwgronden ter beschikking te stellen op de beste ligging. 

WILR IJK : Sint-Augustinus bij Nachtegaalpark ; percelen van 6, 5, 7 en 12 m. breedte voor mees
terwoning of appartementsgebouw vanaf slechts 495 .000 F 
DRONGEN : Mariakerke op 3 km van het centrum van Gent. Residentiële Villagronden « Prinsen
hof » vanaf slechts 450.000 F 
LEUVEN : Heverlee, de mooiste residentiële verkaveling tussen prachtige villa's ; percelen 
vanaf 550.000 F 
L IMBURG : Opoeteren « Wouterbossen » prachtig heuvellandschap ; percelen van 45 m. breedte, 
2 .000 m2, slechts 250.000 F 

Voorbeelden : 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN N.V. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

0NDERBER6EN 43 
GENT 
09/25.19i3 

WINTERSU6STRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

Ook de zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur 

600 arbeiders 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U rnij kan bieden 
— bescfiik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vil la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u 

Handtekening 

1001 mogelijkheden 
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NUMMER EEN 

De olimpische spelen hebben 
h e t duidelijk aangetoond : de 
povjetunie is de sportnatie 

f iummer één. Dit blijkt niet al-
een uit het feit dat ze veel 

'olimpisch goud vergaarde, 
Snaar vooral uit het feit dat 
fdit goud verzameld werd in zo-
lyeel verschillende sporttakken. 
afn tegenstelling met de USA 
bijvoorbeeld, waar het bijna 
lallemaal verzameld werd met 
Kwemmen. Wij gaan het be-
fïang en de bedoeling van dit 
y&portoverwicht hier niet behan-
faelen — dat komt nog wel eens 
?*— en ons liever eens afvragen 
'hoe het te verklaren is dat de 
Bovjetsport na een zekere in-
•fenking (wij spraken al wel 
eens van stagnatie en verstar
ring, en dit bleek dan toch wel 
éen vergissing) zo snel terug is 
gekomen. In de verklaring van 
h e t « staatsamateurisme » ge
loven wij niet. Iets dergelijks 
pestaat in alle landen. In een 
petere opvatting van de mas-
Sa-sportbeoefening evenmin. 
Die schijnt in de USSR niet 
beter te draaien dan hier. 

Dient de verklaring gezocht in 
wat men over Borzov, de « be
genadigde » spurter, vertelt , 
namelijk dat hij een « compu-
teratleet » is ? Ons eerlijk ant
woord : wij weten er geen 
snars van. 

MINDER NATIONAAL 

Roger Moens heeft het en
kele keren zeer terecht opge
merkt : olimpische sport is in
dividuele sport. Hij zag daarin 
— ook zeer terecht — een re
den om niet te hoog op te lopen 
met bepaalde ploegspelen. Er 
is in dat verband echter ook 
nog wat anders. Zou het niet 
mogelijk zijn een sisteem te 
vinden waarbij de zware klem
toon die tegenwoordig ligt op 
« nationaliteit » wordt wegge
nomen ? Het uitschakelen van 
landenploegen en nationale 
vertegenwordigingen, dat is 
een utopie. Maar aan heel de 
hutsekluts van ceremonie en 
(openingsplechtigheid, sluiting, 
ere-schavotje, vlaggen, volks-

Zilveren Kareltje IRsmont. 

PROFICIAT 

De Belgen van wie iets verwacht werd te München waren, 
zo denken wij, de hockeyploeg, de wielrenners, Reding, Burny, 
Puttemans en Lismont. De hockeyploeg heeft er niks van terecht 
gebracht, tenzij wat vergoelijkend gezever uitgelokt in een zekere 
pers. De koereurs zullen, hopen wij, niet meer uitgestuurd wor
den. Het is te belachelijk. Reding heeft ongeluk gehad, daar 
is niPts op te zeggen. Burny werd op zijn waarde geklopt in de 
finale, hij gaat dus vrijuit. Roelants zal het « stoefer » wellicht 
niet moeten horen, maar er zijn die het denken. Tussen haakjes, 
wil nemen grif aan dat Roelants dat zelf-oppeppen wel nodig 
had, en wij duiden hem dat niet ten kwade. Puttemans en 
Lismont, de twee bescheiden jongens, deden wat van hen ver
wacht werd. Zij verdienen zeker alle gelukwensen, evenals enke
le anderen, zoals bijvoorbeeld Mignon, die nog meer deden dan 
van hen verwacht werd. 

1)3 WM IM,m 
WflE] ï i i l 
KOELTOGEM 
KQEUKAMERS 
Ci6PVRiEZgR9 

QtBPVRt^-RiNNELS 
KAMlONKQEUNa 

wiNK&UHfugifnNoeN 
aD.V008 SUPÏRMARKTEW, INDUSTRIE EN VOfiDJNGSNIJVÏRHIlD 

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

liederen enz.) daar moet toch 
wel wat aan te doen zijn. En 
dat zou al veel veranderen. 
Trouwens, in olimpische krin
gen wil men liefst niet herin
nerd worden aan de spelen van 
1936, de spelen in dienst van 
het nazisme. Welnu, als wij 
ons niet vergissen zijn de hui
dige protokolaire voorschriften 
precies ontworpen voor de spe
len van 1936. Men moet er dus 
zonder veel gewetensbezwaren 
afscheid kunnen van nemen. 

BEPERKEN 

Lord Killanin heeft, offi-
cieus-weg, al een en ander uit 
de doeken gedaan betreffende 
het uitzicht dat hij aan de spe
len van de toekomst zou willen 
geven. De spelen moeten min
der duur worden, en minder 
nationalistisch getint. Dat lijkt 
ons verstandig. Maar als de 
lord dan toch aan het verande
ren is, dan zou hij naar onze 
bescheiden mening ook een en 
ander moeten wijzigen aan het 
programma. De spelen zijn na
melijk o.i. zwaar overladen. 
Een aantal sporttakken zouden 
moeten uitgeschakeld worden, 
o.m. de ploegsporten. Welke, 
dat dient uitgemaakt na gron
dige studie natuurlijk. En in 
de sporttakken die overblijven, 
laten wij zeggen de échte olim
pische sporten, moet het aan
tal specialiteiten verminderd 
worden. En als wij het voor 
het zeggen hadden, dan zouden 
wij ook het aantal kategorieen 
drastisch beperken. In één 
woord, wij zouden in de mate 
van het mogelijke terugkeren 
naar de beperking die bestond 
in de klassieke spelen. 

TEGENSLAG 

Een man waar wij mee te 
doen hebben is Serge Reding. 
Men zal moeilijk kunnen ver
moeden welke inspanningen en 
opofferingen hij zich getroost 
heeft om te München klaar te 
zijn voor de (onmogelijke) 
strijd tegen Alexejev. Men zal 
moeilijk kunnen vermoeden 
welke klap het voor hem was 
reeds bij de eerste beweging 
uitgeschakeld te worden. Hij 
die zozeer gerekend had op een 
medaille, en die daar wellicht 
al een paar jaar naartoe leef
de. En moest hij dan geklopt 
zijn op zijn waarde. Maar nee. 
Een dwaze kwetsuur opgelo
pen bij een opwarmingsoefe-
ning deed voor hem de deur 
dicht. Wij hebben Serge Re
ding in de koninklijke biblio-
teek te Brussel dikwijls gade 
geslagen. Een sereen, stil, 
vriendelijk man, die in alle 
kalmte zijn werk doet. Wij 
zijn benieuwd hem binnen een 
paar weken terug te zien. Wij 
hopen hem niet veranderd te 
vinden. En wij wensen hem 
toe dat hij volgend jaar een 
paar wereldrekords verbetert . 
Geen haar op ons hoofd denkt 
eraan dat hij zou kunnen stop
pen. 

SPANNEND 

De basketbalfinale stelde te
genover elkaar de ploegen van 
de Sovjetunie en van de Ver
enigde Staten. Aan de ene 
(Amerikaanse) kant moest het 
talent de doorslag geven, aan 
de andere kant de ervaring en 
de taktische spitsvondigheden. 
Een mooie wedstrijd is het niet 
geworden. Wel een spannende, 
een harde en een sportieve. Er 
is, ondanks de inzet, maar één 
werkelijk hard kontakt ge
weest, waarvoor de scheids
rechters de beide spelers zon
der één sekonde te aarzelen, 
van het veld joegen. Goed zo. 
Wat de uitslag betreft : drie 
sekonden voor het einde kwa
men de Amerikanen voor het 
eerst één puntje op voorsprong. 
De Russen gooiden in maar 
faalden in hun ult ieme wan
hoopspoging. V o l g e n s de 
scheidsrechters dienden de 
laatste drie sekonden echter 
hernomen. En in die herne
ming, in drie sekonden tijd, 
slaagden du Russen er zowaar 
in nog eens te scoren, zodat ze • 
wonnen met één puntje. De 
Amerikaanse delegatie diende 
klacht in, doch deze werd ver
worpen. Dit betekende, net zo
als in de spur tnummers in de 
atletiek, het einde van de USA-
suprematie. 

Herman Mignon, onze vertegenwoordiger in de finale van de 
1500 meter, omringd door supporters bij zijn terugkeer uit 

München. 

olimpideetles 
The games must go on. Bijna eigenmachtige beslissing van 

Avery Brundage, de vergrijsde olimpische strijder, na de moorde^ 
in het olimpisch dorp en de slachtpartij op het vliegveld. 

•k 
Was het goed het spektakel te doen herbeginnen, nog voor de 
doden begraven waren ? Had men er beter aan gedaan te stop
pen ? Wie zal het zeggen ? 

• 
Als men de spelen beschouwt als het feest van de goodwill , als 
de manifestatie van broederschap onder de jeugd, als de geloofs
belijdenis van alle jongeren op aarde in een vrede die tóch komen 
zal — en ondanks alles zijn de spelen dat nog in zekere zin — dan 
had Brundage gelijk niet te zwichten voor dit misbruiken van 
de olimpische gedachte, belangstelling en universaliteit . Even
min als hij gezwicht is voor vele andere vormen van misbruiken. 

• 
Beschouwt men de spelen als een gigantische show, als een reus
achtig politiek propagandamiddel, als een onvergelijkbaar kon-
testatieterrein, als een onschatbare negocie, als een kolossaal mid
del om de massa te manipuleren, en óók dat zijn de spelen ge
worden, dan had men de rouw om zoveel onschuldige jonge men
sen de voorrang moeten geven, de spelen opschorten, en uit Mün
chen verdwijnen. 

• 
Wat de spelen in wezen zijn, en wat bijgevolg de beste oplossing 
was, dat kan, zo denken wij, niemand zeggen. Iedereen heeft er 
zijn opvatting over, en zeker de lezers van een sportrubriekje als 
dit. Wij geloven dat het goed is dat de lezer zéér kritisch s taat 
tegen alle berichtgeving, en dus ook tegenover alle l i teratuur die 
over de zaak van Miinchen verschijnt. Wij geven een voorbeeld. 
In Les Sports pende Momon Moustache Arets het volgende neer : 
« Er moest een bom vallen op het hoofd van degenen die de olim
pische vrede die zo schitterend weerstand wist te bieden aan de 
vele onstuimige aanvallen in het verleden. Een bom, ja, m a a r 
ook het zwaard van de wraak. Doch het zal niet geschieden. Omdat 
wij, beschaafde westerlingen, zelfs diegenen eerbiedigen die niets 
eerbiedigen ». Voor ons par t gewoon nonsens, een een zeker be
wijs van absoluut gebrek aan historisch inzicht. 

• 
En om het hoofdstuk moord en doodslag te besluiten moet het ons 
van het har t dat wij van dag tot dag s terker de smaak van as 
in de mond voelen, naarmate de berichten doorkomen. Het voor
nemen van Brandt alles naar waarheid bekend te maken (wat 
werd dan tot dusver bekend gemaakt ?), de aanwezigheid van 
Israëlitische officieren en politie op het vliegveld, de Israëlitische 
luchtaanvallen op burgerdorpen in het Midden-Oosten... Wij zijn 
blij eigenlijk dat het steeds duidelijker wordt dat dit niet op ons 
terrein is, maar dat van de redakteur buitenlandse politiek. 

• * • 

Ondertussen alweer een ander schandaaltje. Twee zwarte a t le ten 
die op de gekende wijze — negeren van vaderlands lied en vlag — 
protesteren tegen de rassenpolitiek in hun land. Twee atleten die 
bewust de weg opgingen die hun voorganger Smith, gelauwerde 
in Mexiko, ging, die van aanbeden vedette evolueerde tot krotbe
woner. De USA is haar vedetten dankbaar, als ze de « goede zaak » 
dienen. 

• 
Wij staan dus niet zo direkt aan de zijde van Jacques Lecoca die 
het woord « beesten » te binnen schoot toen hij de twee zwarte 
atleten op erepodium zag « staan ». Al zijn wij wel van oordeel 
dat wie het olimpische spel speelt, zich aan de regels moet hou
den. Inbegrepen het vertoon op het schavotje. 

• 
Bij het zien van de dames die de finale kogelstoten betwist ten 
hebben wij ons hetzelfde afgevraagd als U. 

• 
De dopingskontroles hebben uitgewezen dat de deelnemers aan 
de spelen steeds meer gebruik maken van st imulerende middelen. 
Triestig, maar ieder andersluidend bericht zou ons slechts kunnen 
doen lachen. 

• 
Naast al deze berichtjes met meer negatieve dan pozitieve elemen
ten toch één vaststelling die voor de echte sportliefhebber is da t 
zij al de rest in de schaduw s t e l t : ondanks alle herr ie en tragedies, 
waar de sport op zichzelf tenslotte niet verantwoordelijk voor is, 
hebben de sportlui over het algemeen gezorgd voor sport van hoge 
kwaliteit , zo voor wat betreft de prestaties als voor wat betreft 
hun houding. Wij hebben slechts zéér weinig uit ingen van on-
sportiviteit kunnen opmerken. Het is verheugend dat de sportlui 
dkt, waar zij wat kunnen doen, goed doen. De sportlui te München 
kan geen verwijt treffen. Wat zij deden, deden zij goed. Wat 
misliep, en dat was heel wat, dient niet op hun rekening geschre
ven. 


