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het wederzijds 

huwelijksbedrog 

De BSP en de CVP verwijten elkaar op steeds hogere toon 
ontrouw aan de regenngsverklanng Allebei lezen zij in die tekst 
dingen die de ander er met m vindt, of met wil in vinden Het 
ene topoverleg volgt het andeie op maai tot een akkoord komt 
men met 

Met de dag wordt het duidelijker dat er tussen de twee rege
ringspartijen grof gepokerd woidt, dat er een reusachtig weder
zijds chantagespel aan de gang is De grote politieke vraagstuk
ken worden daarbij gebruikt als pasmunt om de eigen machts
positie ten nadele van de « partner » te verstevigen 

De socialisten hebben de indruk dat zij de CVP met de 
diingende herziening van het schoolpact stevig m de vuist heb
ben en dat deze partij uiteindelijk op de knieën zal moeten wat 
de gewestvorming en de Voei streek betreft 

Ach nee, de CVP wil niet sterven voor de Voer of voor een 
gewest^/orming die de federalisten tegemoet komt, maar de 
viees voor een nieuwe zware elektorale afstraffing in Vlaande
ren zit er bjj hen diep in, en terecht. Vooizitter Martens heeft 
nog wel enige herinneringen aan het « eerloos vergelijk » van 
Hertoginnedal destijds 

De Vlamingen doen er goed aan de komende weken goed uit 
hun doppen te kijken, want . tovenaar . Eyskens knutselt weer 
aan een groot • pakket » waarin, zoals ten tijde van de grond
wetsherziening, voedsel èn drek tezamen zullen steken En dat 
zal dan wel opnieuw m zijn geheel te nemen of te laten zijn ! 
BIJ de grondwetsherziening hebben sommigen in Vlaanderen 
zich door een dergelijke list, althans tijdelijk, laten vangen De 
krenten voor de Vlamingen in het grondwetspakket van toen 
smaken nu wel erg bitter . Ons zal de achtbare eerste minister 
echter niet om de tuin leiden, en het is zeer de vraag of er nog 
veel Vlamingen zullen te vinden zijn die zich een tweede keer 
aan eenzelfde soort steen willen stoten 

Paul Martens 

Tienduizenden Vlamingen betoogden vorige zondag te Vilvoorde tegen de verfransing 
en vervuiling van Vlaams-Brabant vanuit het pretentieuze Brussel. Aan de regering 
werd door middel van talrijke slogans diets gemaakt wat het volk van Vlaanderen wi l 
(zie ook biz 5, 6, 7 in dit nummer). 

SCHANDALIG GESJACHER 
MET DE YOERSTREEK 

Het heeft gewoon geen naam zoals er nu reeds jaren 
gesold wordt met de mensen uit dat paradijselijke stuk
je Vlaanderen dat Voerstreek heet. Nadat het meer 
dan een eeuw lang een vergeten bestaan leidde in de 
Waalse provincie Luik, kwam het in 1962 als gevolg van 
het taalgrenscompromis terug naar de provincie Lim
burg, waar het thuishoort. Maar de Walen hebben er 
zich nooit bij neergelegd en de « retour a Liège » ge-
eist tot de slappe Vlamingen van de CVP, de BSP en de 
PVV hen beloofden genoegdoening te geven. Gans het 

bewuste Vlaanderen vindt dit een ergerlijke kontrakfr 
breuk en een onnoemlijk gesleur met Vlaams gebied. 
Maar wat kan het de h. Eyskens verdommen. Momen-
teel beleven wij de laatste fase van dit schandelijk ge-
sjacher. Als de regering en de Vlamingen uit de rege
ringscoalitie de Voerstreek verloochenen dan zal er 
een schreeuw van woede door Vlaanderen gaan, dia 
lang zal nagalmen. De CVP herinnere zich Hertoginne
dal en het « eerloos vergelijk » dat toen werd gesloten. 
In Vlaanderen kijken velen biezonder scherp toe ! 

abonnementenslag 

een vrije Vlaamse slem 
Wie reeds enige tijd meetim-

mert aan de lange, lange weg van 
Vlaanderens ontvoogding, weet uit 
eigen ervaring in welke mate dit 
werk soms ondankbaar kan zijn, en 
hoe het vele, vele werk vaak door 
te weinigen dient opgeknapt. Toch 
Is er voor ons volk slechts kans 
tot overleven, kans op een succes
rijke eindstrijd, wanneer el1< van 

ons op de plaats waar hij staat 
zijn plicht weet te doen en steeds 
weer te blijven doen. 

Elke jaar opnieuw moeten wij 
aan al onze lezers, leden en sympa
thisanten vragen : de periode van 
hernieuwing is daar, ook voor 
« Wij », denk dan even aan ons en 
blijf trouw En aan onze vele toe
gewijde kadermensen, die al zo
veel om het hoofd hebben, vragen 
wij steeds opnieuw : de kosten-
curve blijft maar stijgen, help ze 
ons meester te blijven, en dat kan 
enkel maar door het volgehouden 
werven van steeds nieuwe abon
nees. 

« Wij » beschikt nu eenmaal niet 
over een uitgebouwde dienst voor 
promotie en propaganda, zoals bla
den waarachter miljoenen steken 
dat wel hebben. « Wij • moet het 
altijd weer hebben van de inzet 
der overtuigde VU-mensen. Door 

die inzet hebben wij tot hiertoe de 
draak der stijgende levensduurte 
succesvol kunnen bestrijden en 
wij slaagden erin ons lezersaantal 
langzaam maar zeker op te drijven 
tot een getal dat velen ons zouden 
benijden. Nooit hebben wij van 
onze veel-aangesproken mensen 
echter één frank meer gevraagd 
dan strikt noodzakelijk was om ons 
blad in beweging te houden. 

Het kost dan ook het allerminste 
van alle op dit formaat en aantal 
bladzijden verschijnende weekbla
den in gans Belgié. 

Wie dat beseft zal ons nederig 
weekblad dan ook met dadelijk 
gaan vergelijken met publikaties 
waartegen miljoenen kunnen aan
gegooid. Niet op dat terrein wenst 
ons blad een unicum te zijn in 
Vlaanderen, niet daar ligt zijn 
taak « Wij » is echter wel een van 
de steeds zeldzamer wordende 

vrije Vlaamsgezinde stemmen in 
deze tijd van persconcentraties. In 
« Wij » krijgt de stem van het be
wuste Vlaanderen, van de Vlaamse 
beweging steeds echo. Die stem 
mag niet verzwakt worden, niet ver
stikken onder de vele zorgen waar
mee de pers vandaag te maken 
heeft. 

Straks zullen wij op het gebied 
van de binnenlandse politiek weer 

een periode beleven die voor 
Vlaanderen erg belangrijk is en dia 
vergelijkbaar zal zijn met die van 
de grondwetsherziening Dan zal 
een blad als « Wij » er weer nodig 
zijn als brood. Vergeet dit niet, 
vrienden, en doe vandaag nog uw 
plicht. Volg het goede voorbeeld 
van dr. Jaspers uit Hombeek (Me-
chelen) : hij wierf reeds 12 nieu
we abonnees. 

ZEND HEM NIET 

WANDELEN 

Wij hebben een nieuwe 
afspraak gemaakt met 
de postdiensten. In 
plaats van in de dure en 
drukke decembermaand 
zal uw postbode vroe
ger, dit wil zeggen mis
schien reeds dezer da
gen, langskomen voor 
de hernieuwing van het 

leesgeld voor het jaar 
1973. Leg alles reeds nu 
klaar en verwittig even
tueel uw huissgenoten 
mocht u denken afwe
zig te zijn als de postbo
de aanbelt. Op die ma
nier bespaart u ons veel 
administratief achterna-
geloop en ontvangt u 
verder « Wij » zonder 
onderbreking. 
Waarvoor onze dank bij 
voorbaat. 
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wQ en gii 

WAT NU ? 

Op haar congres heeft ée 
CVP resoluüe's goedgekeurd, 
die regelrecht indruisen tegen 
het regeerakkoord. Intussen 
heejt de BSP -partijraad op 
9.10 medegedeeld dat het re
geerakkoord integraal moet na
geleefd uwrden of net zoveel 
gezegd als «Wij zijn met ak
koord met de CVP standpun
ten ». 

Het is loel eigenaardig dat de 
mededeling vanioege de BSP 
reeds één dag na het CVP -
congres koint. Een besluit is 
niet moeilijk te trekken. Ofwel 

valt de regering, ofwel kapitu-
leert de CVP nog maar eens. 
Onmiddellijk zullen sommigen 
nu de vraag stellen, waarom 
de BSP niet eens zou toegeven. 
Welnu, eerlijk gezegd, de BSP 
heeft in het verleden nog niet 
te veel moeten toegeven, om-
feuilles tot alles in staat was. 
dat zij een makke partner had, 
die omwille van ministerporte-

In sommige dagbladen wil 
men doen voorkomen als zou 
het CV '' -congres wonderen 
hebben verricht en als zou de 
CVP eens en voor goed de 
Vlaamse en federalistische mi-
kroob te pakken hebben. Ver
geten die schrijvelaars mis
schien dat de CVP in het ver
leden reeds zoveel beloften 
deed, die achteraf slechts 
sprookjes bleken te zijn? 

Reeds tijdens de komende 
weken zal de CVP de ka^TS 
krijgen om te bewijzen dat ze 
het echt meent In het parle
ment wacht Vlaanderen met 
spanning op het overleg dat 
voorzitter Martens dringend 
nodig acht. 

Indien de CVP zichzelf nu 
wil waar maken, dan is het 
tijd om STOP te zeggen aan de 
staatsbehoudende partij van 
Van Eynde -Leburton, welke 
beiden wel beweren dat er 
voor de hmdiqe regering geen 
alternatief aanwezig is. Het 
loordt de hoogste tijd dat men 
die pretentieuse rooie rakkers 
eindelijk mores leert. De CVP 
is het best geplaatst om hier
voor de eerste stoot te geven. 
Vlaanderen wacht met span
ning op icat komen gaat? Wordt 
het de zoveelste desillusie of 
met? 

W.S., Molen.stede 

OPERATIE VOERSTREEK 

Zelfs voor de twijfelaars (be
staan er nog '') is het nu klaar 
en duidelijL dat al het gesol 
met de Voerstreek dwaas en 
ongrondwettelijk is. De Raad 

van State beveistiqt dat er in 
dit Jand 4 taalgebieden zijn. 
luaarvon alleen het Brusselse 
tweetalig is. En dat Brussels 
gewest is bovendien beperkt 
tot Brussel-hoofdstad (19 ge
meenten) en de Voerdorpen 
maken hier qéén deel van uit. 
Kan het nog klaarder ' 

Vóór 1932 werd de Voer door 
Luik (administi-atief) afgesto
ten, omdat wij F]am(a)ins wa
ren In 1963 werd de definitie
ve taalgrens vastgesteld • Ko-
men-Moeskroen ging naar He
negouwen : Landen naar Bra
bant : de Jekervalei naar Luik; 
de Voerstreek naar Limburg. 
Definitief. Alhoewel Vlaams, 
blijven we tooekerprijzen beta
len. Nu nog wordt gezegd en 
geschreven dat de Voer tot het 
Nederlandstalig gewest be
hoort. En toch spreekt men 
over een tweetalig of ander on
logisch en onaanvaardbaar sta
tuut. De Voer hoort bij Lim
burg, als eentalig Vlaams ge
bied-

In 1962 gaf men ten onrechte 
taalfaciliteiten aan enkele in
geweken franstaligen. Intussen 

bekwamen enkele franskiljons 
rtjkstoelagen (?) voor de ver-
fransing van de jeugd. In 1972 
spreekt men nu al van twee
taligheid .. Als dat moest ge
beuren, dan is de officiële ver-
fransing een feit : dan gebeurt 
vóór 1980 de volgende stap : 
de officiële inlijving bij Wah 
lonië. Ondanks het Vlaams ka^ 
rakter... Wil de CVP dat ook 1 
Is het PSC-vleugeltje zo sterk 
in Vlaanderen ? — Aan de 
Voer raken is het akkoord van 
1963 opzeggen en aan het 
Vlaams taalgebied Tofcen. Ver
mits ongrondwettelijk, is dit 
punt van het regeerakkoord 
ook bijgevolg niet bindend. 
— Operatie Vlaamse betrouio-
baarheid... 

M.J B., Moelingen, 

De redaktie draagt geen veranf-
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keure en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

HET ZIT VERKEERD 
met Uw Kleding, zolang )e 

als ' Wi j "-lezer geen 

SUCCES KLEDING 
draagt... 

SUCCES KLEDING MEYERS IS EEN DER T I E N GROOTSTE KLE

D I N G S Z A K E N I N V L A A N D E R E N , en voor U, BESLIST DE VOOR

DELIGSTE, wan t speciaal voor « W l ) LEZERS » biedt SUCCES KLE

D I N G MEYERS 20 % kor t ing op al hun aankopen boven de 1 000 fr . 

en 10 % op alle k ledingsstukken beneden de 1.000 fr.. en d i t op ver

toon van deze advertent ie die enkel in « W I J » verschi jnt . 

Bij de aanvang van d i t winterseizoen toont SUCCES KLEDING 

U een keus die je nergens kun t v inden, meer dan 2.000 prachtige 

Damesmantels u i t de beste Europese collecties, honderden meisjes

mantels, kleedjes, anorakken, jagersmantels en duffe l -coats . 

Voor Heren z i j n er steeds ru im duizend herenkostumen in voorraad in 

alle denkbare maten, en een geweldige keus win termante ls , pardes-

sus, regenmantels, jagerslodens, Borg-Ieder k leding, en nog zoveel 

meer, er is een vol ledig verdiep speciaal voor de jongens en de meisjes. 

M e t ru im 1.000 m2 w inke l ru im te en een zeer gezellige ko f f i e /b ie r -

BAR. . . 

W e r k e l i j k , beste WIJ- lezer , het z i t verkeerd met U w k led ing zolang 

je nog geen SUCCES KLEDING draagt. 

S U C C E S 
K L E D I N G 
M E Y E R S 
A. DE LANGLESTR. 4 - 10 

NIEL 

A AnxQPi ftAD RESTAURAMT 
AARTSELAAR ^ L I N D E N B O S 

BOOM 

5AAN 1 bis -ANTWERPEN BRUSSEL-

^^^^w SPOORV'EG 

5ch»« 

Open alle werkdagen 

van 9 to t 20 uur 

zaterdags to t 18 uur 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

SUCCESKLED1N( 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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de vragen van vujo 
Stilaan krijgt het VUJO-kongres van 26 november a.s. vaste vorm. De 

jonge Volksunie-leden zullen er de kans hebben om van uit hun eigen 

levensgevoel overleg te plegen over een vernieuvïde visie op de samen

leving. 

Naast een algemene kijk op de vormgeving van de gemeenschap vol

gens federalistische beginselen, willen zij tevens konkreet de mogelijke 

toepassing ervan zien op de onderneming en het onderwijs. Zij willen 

ook de gevolgtrekkingen maken voor de menselijke persoon en de kringen 

waarin hij leeft : de staat, Europa, de wereld. U kunt dit terecht veel hooi 

op een vork noemen. Maar meer dan om volledigheid is het de VUJO om 

duidelijkheid te doen. 

r 

De vraag naar de maatschappij
visie van een politieke beweging 
komt neer op de kijk van deze be
weging op het geluk van de mens 
in de samenleving. Telkens weer 
heeft dit te maken met de vragen 
naar vrijheid en rechtvaardigheid. 

Individu-gemeenschap, vrijheid -
rechtvaardigheid : tussen deze po
len ligt het krachtveid van de poli
tieke beslissingen. 

hoe arm zijn wij ? 

In het antwoord op de vraag naar 
het menselijk geluk dreigt vaak de 
overbeklemtoning van één der vier. 
De volgende generatie kan dan al
leen het faljiet van het gegeven 
antwoord vaststellen. Zij zal een 
nieuwe synthese geven, in het be
wustzijn dat haar visie dynamisch 
zal moeten evolueren. 

Vandaag de dag treedt de ar
moede van onze welvaartstaat dui
delijk aan het licht, terwijl de uit-
buitmg en de onderdrukking van de 
derde wereld elke echte vrede on
mogelijk maken. 

Wie het meent met de welzijn-
maatschappij moet meer doen dan 
zijn tongstand aanpassen. 

Het gaat niet om het vervangen 
van het « woord « welvaart. Kiezen 
voor welzijn is fundamenteel. Het 
Is radikaal de grondslagen van ons 
bestel in vraag stellen. 

de vervreemding te lijf ? 

Het huidig systeem werd afge
stemd op het zoeken naar steeds 
grotere winsten, naar meer pro-
duktie en groter verbruik. 

Wij riepen terecht om werk in 
eigen streek, maar hadden wij in 
de gaten dat de pendel Europese 
en zelfs intercontinentale afme
tingen aannam ? 

Wij riepen om meer fabrieken.' 
De zuurstof verdween uit de rivie
ren, de lucht werd vuilbeladen en 
giftige afval staat opgestapeld aan 
onze achterdeur, 't Zijn weiden als 
wiegende zeeën... 

Wij riepen om Vlaamse welvaart 
maar hadden wij het besef hoe zo
wel onze welvaart als de honger 
van de derde wereld door interna
tionale concerns wordt bepaald ? 

Moeten wij nu toch onze wel
vaartsspiraal verder opvijzelen om 
de vervuiling te bestrijden, zodat 
er nog meer vervuiling komt ? Om 
de honger te bestrijden, zodat de 
kloof nog breder wordt ? Zullen 
onze kinderen daar gelukkig van 
worden ? Zal de Vlaamse mens 
dan vrijer leven ? 

Het hele bestel functioneert als 
een enorme machine, waarin ieder 
volk, ieder mens op zijn plaats is 
ingeschakeld. Wie niet meedraait 
In het systeem wordt afgestoten 
gelijk een vreemd orgaan in een 
lichaam. 

De meesten functioneren mee, 
bewust of onbewust, kritisch of en
thousiast. Vaak wordt dit niet als 
zinvol ervaren. De mens voelt zich 
bedreigd door de greep van tech-
nokraten en bureaukratie. 

Slechts in zinvolle verbanden 
voelen wij ons echt menselijk. 
Deze zinvolle verbanden moeten 
opnieuw mogelijk gemaakt : onze 
relatie met de medemens, met de 
groep, als groep tegenover andere 
groepen. Onze relatie ook met de 
omgeving, de natuur, het verstede
lijkt milieu. Ook in het arbeidspro
ces moet de vervreemding worden 
opgeheven want anders kan te
recht de vraag gesteld worden die 
ik onlangs hoorde : adelt de ar
beid nog ? 

Maar op elk terrein neemt de 
vervreemding toe. Brutaal geweld, 
zinloze misdaad, toenemende psy
chische moeilijkheden, druggebruik 
en sensatiezucht : het zijn symp
tomen van een zieke samenleving. 
En wat doen wij ? Wij dokteren 
aan de symptomen. 

Zo vaak heet het dat de mens 
« centraal » staat. Dit is een leu
gen. Onze samenleving is gericht 
tegen essentiële menselijke waar
den. Gezondheid, schoonheid, waar
heid, rechtvaardigheid, eerbied voor 
de persoon, vrijheid, vrede... Wij 
offeren dat alles op het altaar van 
de materiële welvaart. 

Het nastreven van deze waarden 
is nochtans een konstante in de 
Vlaamse Beweging die steeds een 
totale ontvoogdingsstrijd is ge
weest. 

In de traditie van de Vlaamse 
Beweging en geplaatst voor de uit
daging van 1972 wil de VUJO op 
haar kongres van 26 november een 
optie nemen voor morgen. In een 
volgend artikel komen wij daarop 
terug. 

nelly maes 

eeg-top: een flop ? 
(Brussel, donderdag) 

Na een periode van onzekerheid 
werd de komende EEG-Top toch 
vastgelegd op 18 en 19 oktober te 
Parijs. Er zal gehandeld worden, 
vooral over de eenwording van 
Europa en de Europese monetaire 
en ekonomische vraagstukken. De 
problemen van de relatie van het 
Europa der Negen met de Derde 
Wereld werden op een zijweg ge
schoven en zullen slechts in alge
mene termen behandeld worden. 
Vooral deze laatste miskenning van 
het ontwikkelingsbeleid, nadat toch 
in Unctad te Santiago daarover door 
alle EEG-vertegenwoordigers be
paalde beloften waren gedaan, 
heeft een aantal aktieve jongeren 
uit Vlaanderen ertoe aangezet, als 
eersten in Europa, het initiatief te 
nemen tot daadwerkelijke aktie. 
Met deze aktie heeft men getracht, 
zowel de eigen bevolking als de 
parlementariërs te sensibiliseren 
voor de problemen van het ontwik
kelingsbeleid, terwijl men er bij de 
regering wilde op aandringen dat 
te Parijs de eenmaking op dit be
leid een hoofdpunt op de agenda 
zou worden. 

Tijdens het vorige weekend heeft 
het Aktiekomitee EEG-Derde Wereld 
een aktie gelanceerd. Het begon 
met een hongerstaking te Brussel, 

waaraan ook Jef Ulburghs (honger
staker tijdens Unctad te Santiago) 
en jan Van Hee, lange jaren aktief 
in Pakistan, hebben deelgenomen. 
Verder werden in scholen en buurt-
groepen, praktisch in alle grote cen
tra akties met zwarte vlaggen, 
pamfletten en manifestaties gelan
ceerd. Onze volksvertegenwoordi
ger E. De Facq en W. Kuijpers na
men deel aan de voorbereiding en 
de uitvoering van deze aktie. 

De Partijraad van de VU sloot 
zich aan met een scherp perskom-
munikee waarin de regering werd 
gewezen op haar carentie terzake 
en nogmaals de resoluties over 
Ontwikkelingshulp van ons vorig 
kongres werden in het licht gesteld, 
met name : 

— volwaardige Vlaamse inspraak 
in het beleid ; 

— grotere financiële tussenkomst 
via de begroting ; 

— betere organisatie van de ont-
wikkelingsprojekten ; 

— doelmatige kontrole van de be
stedingen inzake O.S. ; 

— afschaffing van de militaire 
technische hulp aan de ontwikke
lingslanden ; 
— nationalisatie en parlementaire 
controle van de wapenhandel. 

Neem nou hijvoorheeld eens Tessenderlo. Onder de 
oorlog is de hoel daar in de lucht gevlogen. Maar buiten 
het dorp weet dat bijna geen kat meer, want in die tijd 
vloog er vanalles in de lucht, op een lijk min of meer 
werd niet gekeken en de gevaren voor het milieu moes
ten nog uitgevonden worden. Maar toch, je zou een 
stichtend hoekje kunnen schrijven over Tessenderlo En 
De Weldaden Van De Industrie Voor Een Kempens Dorp. 
Ze hebhen daar al groene regen gehad en zopas zure 
m,ist. Het gras kruipt in de grond, de koeheesten hoesten 
en de hoeren ook, de patatten slaan een beetje groen 
uit, maar gelukkig sterft er niemand onmiddellijk. Zo
dat de public relations van de fabriek ietwat henepen 
maar toch opgelucht kan besluiten, dat het allemaal weer 
eens is losgelopen en dat hij trouwens al grotere dozes 
heeft gesnoven op zijn bloedeigen kantoortje binnen het 
bedrijf, zonder kennelijke schade zoals V duidelijk aan 
mijzelf en aan de fraaie onthaaljuf kunt vaststellen, 
mijne heren van de pers. 

ieder 
• • zijn meug 

Sinds ze daar in de Kempen geen turf plaggen meer 
stoken, hebben ze zich overigens wonderwel aangepast. 
Die van de mijnen leerden leven (nou, ja ; léven...) 
met de stoflong. Als hen dat op de duur toch een beetje 
begon te verdrieten, voerden ze Italianen in en Turken, 
mannen die op hun oude dag terug in eigen land gaan 
hoesten zodat we ze gelukkig niet moeten horen. Die 
van de Kempen schakelden over naar andere bedrijven. 
Daar kunnen ze in plaats van stoflong nu zwavellong 
kweken of zoutzuurlong. Of het bandwerk-sindroom, als 
dat tenminste bestaat. Bestaan doet het, maar we weten 
niet of het zo heet. 

In Antwerpen schijnt een amoebe in de zwemkom 
te zitten. Als we Darwin mogen geloven (en vandaag 
de dag mógen we dat, Goddank), als we dus Darwin 
mogen geloven, is het destijds allemaal zo een beetje 
met een amoebe begonnen. Dat het ook al eens met een 
amoebe kan eindigen, hoeft dus niemand te verbazen. 
De Waterdienst zegt dat we gerust van het kraantje mo
gen drinken zonder te koken, want in de waterfabriek 
blijven de amoeben allemaal op een papieren filtertje 
liggen. Als er dan toch eentje in de zwemkom is geraakt, 
dan komt hij beslist van elders en misschien wel van 
de beestenhof aan het Centraal Station. 

De cyaankali, dat was een andere toer. Die blijft niet 
op een papieren filtertje liggen. Als er daar in Hasselt 
een hond lang genoeg altijd tegen hetzelfde vat zijn 
plasje had gedaan (en met honden weet je nooit), dan 
was er misschien wel een lek gekomen en dan had die 
cyaankali in het Alhertkanaal kunnen terechtkomen. Nog 
gezwegen van de posthume belediging die aldus wijlen 
de Koning-Ridder werd aangedaan, zou het geen lacher
tje geworden zijn voor de Antwerpenaren. Die hadden 
kunnen doodgaan zonder amoebe. En zonder de smog 
waarmee zij, na de rechteroever, nu ook de linkeroever 
tot halverwege St. Niklaas willen uitrusten. 

Met de cyaankali was er overigens geen vuiltje in de 
lucht. Als we dat zo mogen zeggen, tenminste. De in
voerformaliteiten waren in orde, de 167/C5 en de 2.04/ 
PD6 (texte néerlandais au verso) waren behoorlijk en 
met drukletters ingevuld en de stortpachters bevonden 
zich in regel met de vigerende wetgeving, zoals dat 
heet. Behalve dan wat de plastieken zakjes betreft. Een 
onderdaan van minister Major had uitdrukkelijk be
volen, dat de binnen de grenzen van het Koninkrijk 
opgeslagen vaten cyaankali moesten omhuld worden met 
een plastieken zak. De melk gaat tegenwoordig ook al 
in plastieken zakjes, waarom dits de cyaankali niet ? 
De vuilnisondernemers van het Europa des Zes (en 
straks van dat der Negen) houden het zich voor gezegd : 
hun dooddoenertjes moeten voortaan in een plastieken 
zak, of ze komen het land niet binnen. Nomdedjeu ! 

...En inmiddels hebben wij Belgen ondereen onze zon
dag gesleten met het nadrukkelijk verbranden van me
kaars nationale simbolen. Veel belang heeft dat niet, 
er zit te Vilvoorde en aan de Van Praethrug al zoveel 
zwavel in de lucht dat die van een paar opgestookte 
vlaggen er ruimschoots bij mag. We kunnen ons dus met 
gerust gemoed weer in het debat over de Voer storteru 
Of in dat van de vogelenvangst. Ieder zijn meug. 

dio genas 

V-
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inferprovinciale congressen 
Naar jaarlijkse traditie komt begin november het Volksunie-kader 
bijeen op de zgn. Herfstkaderdagen. In het verleden werden deze 
kaderdagen steeds ingericht enerzijds voor de provincies Oost
en West-Vlaanderen samen, anderzijds voor de provincies Bra
bant, Antwerpen en Limburg samen. Ze werden veelal besteed 
aan praktische punten van organisatorische en propagandistische 
aard. 

Dit jaar worden deze bijeenkomsten opnieuw gehouden. In deze 
« hete herfst », zoals de huidige faze in de politieke strijd wel 
eens genoemd wordt, is het van uitzonderlijk belang dat deze 
bijeenkomsten radikaal in een zuiver-politieke kontekst geplaatst 
worden. Begin november zijn de krachtlijnen bekend van het 
beleid dat de regering en de partijen zullen volgen. Meteen is 
het goed, dat de Volksunie haar houding bepaalt en haar strijd-
plan opstelt en kenbaar maakt. Om deze redenen zijn de Herfst
kaderdagen dit jaar belangrijker dan ooit. Daarom ook worden ze 
dit jaar gehouden als interprovinciale partijkongressen. Het ganse 
kader van di Volksunie wordt thans reeds verzocht, op deze 
Interprovinciale Kongressen aanwezig te zijn. 

# Zaterdag 4 november 1972, van 14 tot 18 u. 30 : voor Antwer
pen, Brabant en Limburg. 
Zaal « Lorka », Genkersteenweg, Hasselt. 

# Zondag 5 november 1972, van 14 tot 18 u. 30 : voor Oost- en 
West-Vlaanderen. 
Kultuurcentrum, Waregem. 

genoeg loze 
beloften 

Onze Mechelse senator Wim 
Jorissen heeft een verzoek tot 
interpellatie gericht tot de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
Van Elslande over « het niet 
doen naleven van de taalwetge
ving ». Wie Wim kent weet dat 
hij steeds voor een stevig dos-
siertje zorgt bij zijn interpella
ties. Van Elslande zal er zich 
ditmaal niet zo gemakkelijk kun
nen van afmaken als van de 
klachten die bij hem geregeld 
toekomen vanwege Vlaamse ak-
tiegroepen. 

steun 
In « Het Laatste Nieuws » 

wan donderdag verwijt Piet Van 
Brabant de CVP dat zij haar po
litieke macht tracht te verster
ken ten koste van de socialisti
sche en liberale positie in Vlaan
deren, hoewel zij lang niet zo
veel in de pap te brokken heeft 
als vroeger. Of, zo vraagt Piet 
« hoopt zij op de steun van de 
VU om haar vergane pracht en 
macht te herstellen ? ». 

Met permissie, Piet, maar dat 
betwijfelen wij. Wel weten wij 

dat nog deze week dinsdag de 
PVV op de steun van de CVP 
mocht rekenen om haar vergane 
pracht en macht enigszins te 
herstellen. Al was het maar in 
de Vaste Commissie voor Taal-
toezicht, waarin de h. Piet Van 
Brabant plaatsvervangend lid 
werd dank zij de steun van de 
CVP. 

antwerpse 
politie 

Tijdens de zomermaanden was 
door de aktieve Antwerpse VU-
oppositie een onderzoek inge
steld naar verschillende « onre
gelmatigheden » bij de Antwerp
se politiediensten. Het gaat hier 
over een korps van - 1.400 man
schappen. Allerlei karweitjes 
werden in de werkhuizen opge
knapt tijdens de diensturen, met 
materialen van de stad Antwer
pen, verschillende kostbare in
strumenten (er was sprake van 
o.m. een bandopnemer) waren 
ontvreemd, sportwagens van fa
milieleden werden hersteld in 
de garage van de politie, enz. 
VU-raadslid Gerard Bergers, die 
de feiten op het spoor was ge
komen, werd door het college 
verhinderd over deze corrupte 
situaties tijdens een openbare 

raadszitting te interpelleren, wat 
aan de pers onmiddellijk gele
genheid gaf de zaak in de open
baarheid te brengen. Door het 
Parket werd inmiddels een on
derzoek ingesteld en vorige 
week werd gemeld, dat de fei
ten als bewezen beschouwd 
kunnen worden. Er zullen noch
tans geen vervolgingen inge
steld worden maar het initiatief 
van strafmaatregelen zal aan de 
burgemeester, als hoofd van de 
politie, overgelaten worden. Of 
dit nieuwe bewijsmateriaal van 
de corruptie van sommige amb
tenaren een verwittiging is, we
ten we niet, want er doen hard
nekkige geruchten de ronde, dat 
op andere stadsdiensten een en 
ander ook niet te pluis zou zijn. 

klacht van een 
grootgrond
bezitter 

Op een recent colloquium, in
gericht door het « Centrum 
voor het Aanmoedigen van het 
Spaarwezen en Onroerende Be
leggingen » (ASOB) op het Kar-
reveld te St. Jans-Molenbeek, 
ging het over de vraag « Welk 
soort grondbeleid ? ». De burge
meester van het landelijke 
Schelderode in Oost-Vlaanderen 
de hoogedeigeborene Plissart, 
hield er — in het Frans — een 
lange « discour » ter verdedi
ging van de belangen der groot
grondbezitters. Hij vond dat men 
met al die beperkende maatre
gelen van tegenwoordig werke
lijk nog moed moet hebben om 
aan een verkaveling te beginnen. 
Wij hopen uit de grond van ons 
hart dat hem in elk geval de 
moed in de schoenen zakt, vóór 
het hem lukt de hele mooie bos
rijke omgeving van Schelderode-
dorp te verprutsen door aller
hande verkavelingen, zoals het 
zijn bedoeling schijnt te zijn. 

klagers hebben 
geen nood 

De socialisten, en vooral de 
onbetaalbare Getdolf, zetten een 
keel op alsof zij in de BRT de 
grote gediscrimineerden zijn. 
Zij zouden er bij het personeel 
ondervertegenwoordigd zijn. 
Om een idee tegeven wat daar
van aan is : bij de redaktiese-
kretarissen radio vindt je 3 CVP-
ers (Gemmeke, die persattaché 

is bij Eyskens, Theys en Goos-
sens), 3 BSP-ers (Op de Beeck, 
Depauw en Cocquyt) en 1 PVV-
er (Sutterman). Onder de redak-
tiesekretarissen televisie zijn er 
3 CVP-ers (Peeters, Mortier en 
Vanderstraeten, die echter geen 
nieuwswerk doet), 2 BSP-ers 
(Dewilde en Boussé) en 2 PVV-
ers (Onckelinckx en Bauwens). 
Wat willen de heren socialisten 
nog méér ? Of is dé reden van 
hun grotesk kabaal dat zij hun 
mensen' in de BRT in feite niet 
betrouwen because te weinig 
partijslaaf en nog te zelfstandig 
in de opvatting van hun beroep 
en in hun opvattingen ? 

het oud liedje 

Als er één partij is die zich 
in de BRT terecht gediscrimi
neerd kan voelen dan is het de 
Volksunie. Bekijk bovenstaande 
gegevens over de redaktiese-
kretarissen en je weet genoeg. 
Er. dan te weten dat de VU se
dert 1968 politiek sterker staat 
in Vlaanderen dan de PVV. De 
VU huilebalkt daar echter niet 
te pas en te onpas over, o.m. 
omdat zij het sisteem van de 
politieke benoemingen een rot-
sisteem vindt. Dit neemt niet 
weg dat wij niet bereid zijn ten 
eeuwigen dage de dupe van dit 
spel te blijven. 

Zo zal de Volksunie vanaf vol
gend jaar vertegenwoordigd zijn 
in de Raad van Beheer van de 
BRT. De traditionelen nemen nu 
reeds hun voorzorgen en stop
pen alles vol met hun politieke 
vriendjes. Zopas heeft de Raad 
van Beheer drie nieuwe plaatsen 
van redaktiesekretarlssen va
cant gesteld, twee bij de radio-
nieuv;sdienst en een bij de TV. 
Wedden dat het mooi verdeeld 
wordt : een rooie, een gele en 
een blauwe. Zo doen die demo-
kraten dat I 

veertiendaagse 
Naar aanleiding van de Bel

gische Veertiendaagse greep 
vorige week in het Parijse stad
huis een manifestatie plaats 
m.m.v. de heer Consul-Generaal 
van België, die de burgemeester 
en verschillende vooraanstaan
den van de Lichtstad eentalig 
Nederlandse uitnodigingen had 
toegestuurd. Tijdens deze plech
tigheid, die volledig in het Ne
derlands verliep, werden diverse 
Parijse vooraanstaanden opgeno

men in de orde van Geuze-Lam-
bik en Koninck-Bierneuzen. En
kele gemeenteraadsleden van 
de Union Populaire, die protes
teerden tegen het feit dat er 
geen Frans gesproken werd, 
werden door de burgemeester 
terechtgewezen en bestempeld 
als « slechte Fransen, sans edu
cation ». 

Natuurlijk is dit slechts een 
fabeltje : de feiten stemmen 
nochtans overeen met de wer
kelijkheid. Parijs is hier Antwer
pen, en de Belgische Veertien
daagse is de Franse Veertien
daagse, terwijl de raadsleden 
van de Union Populaire, natuur
lijk VU-mandatarissen zijn. En 
de burgemeester, dat weet u 
dan ook reeds, is niemand an
ders dan Lode Craeybecx. 

verfransende 
schoolpendel 

Uit antwoord op een parle
mentaire vraag van VU-senator 
Van Haegendoren blijkt dat in 
het schooljaar 1971-1972, alleen 
wat het Rijksonderwijs in Brus-
sel-hoofdstad betreft, 350 scho
lieren uit Vlaams-Brabant naar 
Franse scholen in de hoofdstad 
pendelen. 

oude, 
wijze mannen 

De algemene vergadering van 
de Bond van Grote en van Jonge 
Gezinnen besliste onlangs dat 
in de toporganen van de vereni
ging (raad van beheer en hoofd
bestuur) slechts 20% leden mag 
zetelen die minder dan 35 jaar 
oud zijn, 60% moet tussen de 
35 en de 65 jaar zijn en 20% 
mag méér dan 65 jaar oud zijn. 
Als je daarbij bedenkt dat deze 
maatregel dan nog ingegeven is 
door de bezorgdheid om ge
noemde toporganen enigszins te 
verjongen, dan weet men met
een in welke mate de BGJG-be-
sturen aan veroudering tijden. 
In de bondsbesturen hebben 
voora' mensen het voor het zeg
gen die al lang uit het kweken 
van hun kinderen zijn, of wiens 
kinderen al tang attemaal het 
ouderlijk nest hebben verlaten. 
Dat een en ander van invloed Is 
op de dynamiek van de bewe
ging ligt voor de hand. 

dosfelactiviteiten 

22 OKTOBER : GENT 
Slotdag cyclus « De Vrouw In de wereld van nu ». 
Plaats : Conferentiezaal Kredietbank, Kouter 175 te 10 u. 
Bijdrage . 100 fr. 
27 oktober : TIELT 
Voorlichtings- en discussieavond « Grondbeleid ». 
Plaats : café D'Hespe, Markt, te 20 u. 
Bijdrage : 50 fr. 
28 oktober : IZEGEM 
Kadervorming « Acties plannen en uitvoeren ». 
Plaats : café 't Vlaams Huis, Grote Markt, te 13 u. 30. 
Bijdrage : 50 fr. 
19 november : STEENOKKERZEEL 
Colloquium « IVlens, arbeid, kapitaal » lil ; « Toekomst van de 
vakbonden ». 
Plaats ; Kasteel De Ham, te 10 u. 
Bijdrage : 250 fr. 
23 november : MOL 
Voorlichtings- en discussieavond « Fusies en federaties ». 
Plaats ; lokaal « De Oude Post ». 
24 november : NIJLEN 
Voorlichtings- en discussieavond : «De toestand en de toekomst
mogelijkheden van de diamantsector in de Zuiderkempen ». 
Plaats : Gemeentehuis. 
Bijdrage : 50 fr. 
28 november : MECHELEN 
Voorlichtingsavond : « Problemen Driehoek ». 
Bijdrage : 50 fr. 
Voor alle inlichtingen : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 
Brussel, tel. 02/19.12.02. 

Reeds in de zestiende eeuw ken
de Europa een giftige tijd : de han
dige Borgia's en de kundige Cata-
rina de Medici schreven geschie
denis naar eigen inzicht en t)est 
vermogen. Sedertdien bleef dit 
Avondland in een venemeuze sfeer 
leven : van La Brinvilliers naar ar-
sinicum en oude Gentse kant tot 
de bliksemsnelle dood van Goring 
en andere Derde-rijkse bonzen, het 
zijn alle bekende feiten die de dor
re politieke geschiedenis wat... 
opvrolijken. 

Langzamerhand evolueerden de 
individuele inspanningen tot massa
opvoeringen : op het einde van de 
negentiende eeuw stikte Londen al 
in de smog en in de loopgraven 
van de eerste wereldoorlogen haal
den de bekende gassen hun vele 
slachtoffers. 

De laatste jaren hoorden we heel 
wat over watervervuiling en vieze 
lucht, maar tastbaar vergif leek het 
niet, hooguit hinderlijk was het. 
Iets wat onze aangeboren zin voor 

netheid stoorde... maar of we zo 
direkt ervan zouden sterven ? Nee, 
dat beseften we niet. 

Tot we laatst in de krant over 
tienduizend vaten lazen, volge
propt met ' gevaarlijke » stoffen 
en die lagen dan maandenlang zo 
maar in Hannèche, een onschuldi
ge Waalse gemeente. We schrok
ken even toen we wisten dat het 
over 1.200 ton cyaankali ging, Even 
later bleek dat in het bloedeigen 
fiasselt de giftige vaten zo maar 
bij het Albertkanaal in de rij ston
den, en dat de kinderen er hun 
speelterrein hadden... de Antwer
penaren griezelden het meest : en 
denken dat de dood zo uit het wa
terkraantje vloeien kon... 

We beleefden een angstpsycho
se : wat lag daar op de eigen ge-
meentetijke vuilnisbelt ? En had 
daar dat fabriekje het gevaarlijke 

.goedje zomaar in de bodem ge
stopt ? Wat deed de « overheid » ? 

Ze zorgde wel dat de lading naar 
veiliger oorden overkwam... en een 
ondernemende fotogenieke minis-

gif 
ter ging even huiverend voor bet 
cyaankalischerm poseren. 

Toen je, argeloze burger, jezelf 
met tal van vragen kwelde, in de 
aard van : « Wisten ze het dan 
dan niet ? > en * Waarom kunnen 
die Nederlanders zo gemakkelijk 
hier die afval kwijt ? », dan vertel
de je krant over het oorlogsgas 
van Wijtschate en dan verloor je de 
moed : als het gifgas van 1917 
nog uit Westvlaamse vijvers bor
relt, dan kijken onze achterkleinkin
deren over vijftig jaar nog op de 
de cyaankalivaten van 1972. 

Zij zullen foto's nemen van dit 
kultuurmonument uit het Belgisch 
tijdvak : terwijl de sinistere ton
netjes het apokaliptische dekor 
vormen, verrijst op de voorgrond 
het standbeeld van minister Ma
jor, een administratiebrief in de 
hand, een ongelovige uitdrukking 
op het eigenzinnige gezicht, als fi
naal simbool van monumentale 
pseudo-onwetendheid en weerga
loos cynisme. 

huguette d.b. 
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VILVOORDE WAS TE KLEIN! 
Tien jaar geleden ontplooide de Vlaamse beweging zich, 
na de donkere jaren '40 en '50 , opnieuw massaal en in
drukwekkend in de volle openbaarheid De Vlaamse mar
sen op Brussel werden wereldnieuws. Het bewuste Vlaan
deren herwon zijn zelfzekerheid en dwong er de unitaire 
bewindslieden toe de structuurvraagstukken van de Bel
gische staat aan te vatten, en ze niet langer als « faux pro-
blèmes » weg te wuiven. Spectaculair was in België het 
naoorlogse « communautaire » tijdperk begonnen. 

Nadat zij van hun verrassing enigszins bekomen waren, 
zijn de verstokte unitaristen van het Belgische establish
ment daarna een lange uitputtingsoorlog begonnen. Door 
eindeloze palavers over mossel-noch-vis-« oplossingen », 
door ingewikkelde juristerijen, misleidende maneuvers en 
loze beloften hoopten zij ontmoediging te zaaien in de 
rangen van de strijdende Vlaamsgezinden. Dat zij het beu 
zouden worden tijd, geld en gezondheid te blijven offe
ren zonder veel resultaat, dat zij het beu zouden worden 
te vechten tegen de bierkaai en uiteindelijk erin zouden 
berusten, met of zonder bitterheid, dat zij uiteindelijk niet 
zoveel kunnen veranderen aan het systeem. 

Zij hebben echter zonder de taaie Vlaamse waard gere
kend. Zij hebben er te weinig rekening mee gehouden dat 
de Vlaamse ontvoogdingsbeweging steeds herboren wordt 
in Viaanderens jeugd. Misschien is het aantal weifelmoedi-
gen groot bij hen die een jaartje ouder zijn geworden in 
de Vlaamse strijd, maar het aantal der getrouwen is véél 
groter. 

Godfried Bomans, die nog kort voor zijn plotse dood op 
verkenning kwam in Vlaanderen, stak zijn warme sympa
thie voor deze volhardende Vlaamse beweging niet onder 
stoelen of banken. Hij noemde haar « iets prachtigs, iets 
unieks ». Het is een unieke menselijke prestatie zoals de 
strijdende Vlaamsgezinden, nu reeds generaties lang en 
spijts misprijzen, belastering, bedreiging en ten koste 
soms van onnoemelijk leed, blijven opkomen voor de 
rechten van hun volk, voor zijn bevrijding en totale ont
voogding. 

De sjacheraars in de Wetstraat, de meesters van hel Bel
gisch uitbuitingsregime en Vlaamse slippendragers, heb
ben hun perfide weddenschap verloren : dat werd vorige 
zondag te Vilvoorde bewezen. « Zij verwonderen er zich 
over dat er nog zoveel volk op de been kan gebracht wor
den voor dergelijke slogans », zo schreef een krant. Hoe 
weinig weten zij af van wat de bewuste Vlamingen uit 
èlle volkslagen bezielt, en in welke mate hen de Vlaamse 
bevrijdingsstrijd bezielt i 

Te Vilvoorde vonden de getrouwen van de Vlaamse be
weging elkaar massaal terug. Zij stelden daarbij verheugd 
vast dal zi j , sinds de marsen op Brussel weliswaar verou
derd zijn, maar dat de rangen inmiddels massief aange
vuld zijn door de nieuwe generaties. Vilvoorde was een 
succes ook daarom, en wordt wellicht de aanloop voor 
een nieuw en grootscheeps Vlaams offensief tegen het 
laatste bolwerk van het unitarisme : Bruxelles. 

hoe talrijk 
Volgens de nikswacht waien er te Vilvoorde 15 000 betogers 

De politie zag er 18 000 Reporters van • Het Volk » en « Gazet 
van Antwerpen » telden er ongeveer 22 000, en die van het 
FDF gezinde Brusselse dagblad « Le Soir » zagen er 20 000 
Het persagentschap Belga oordeelde dat er 30 000 betogers 
waren De VVB voorzitter, de h Paul Daels, sprak van een massa 
van 50 000 mensen 

Wat er ook van zij, het was een Indrukwekkende Vlaamse 
volksbetoging en de opkomst was groter dan de meesten had
den verwacht In het verleden was de VVB immers al eens meer 
amateuristisch tewerk gegaan bij het voorbereiden van betogin
gen Ten slotte nog deze vaststelling : wanneer ergens be
toogd wordt door aanhangers van de traditionele partijen en hun 
nevenorganisaties, heeft » men » doorgaans de neiging het aan
tal deelnemers te vermenigvuldigen met drie Bii een betoging 
als die van Vilvoorde wordt het aantal manifestanten met de 
druppelteller geteld Blijkbaar doet ' men » zijn uiterste best 
om het brede publiek do ( verkeerde) indruk te geven dat de 
« gemeenschapsproblematiek • een aflopende zaak Is Dat men 
zich echter met vergisse In de betekenis van het feit dat zoveel 
gewone Vlaamse mensen bereid blijven te betogen, waar dan 
ook en steeds opnieuw, voor een zaak die hen ter harte gaat I 

aAtsm^imlaiMM 

De Brabanders waren biezonder talrijk te Vilvoorde Onder hen opvallend grote groepen Brusselse Vlamingen, 
om de ' flamins » met de gele davidster uit het FDF bolwerk Schaarbeek, waar de beruchte Nols de plak 
zwaait. 

Tienduizenden Vlamingen uit alle gewesten van Vlaanderen kwamen de Vlaamse Brabanders een riem onder 
het hart steken Zij althans zullen hen met in de steek laten bij hun strijd voor zelfbehoud tegen de Brusselse 
octopus 

Nooit voorheen stapten zoveel Vlaamse burgemeesters en schepenen mee op In een Vlaamse betoging Deze 
volkse gemeentebestuurders werden dan ook warm toegejuicht door de betogers en de duizenden toeschou
wers op de stoep 

Ook de compacte groep VU parlementsleden werd hartelijk begroet Mandatarissen van andeie partijen moest 
ie met een vergrootglas zoeken Zo is het ook wanneer in het parlement Vlaamse belangen moeten verdei iga 
worden 
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de betoging 
en de vlaamse dagbladpers 

De Vlaamse dagbladen hebben, op een uitzondering na, de 
betoging niet gesteund. Maandag en dinsdag moesten ze toege
ven dat ze niettemin een sukses was geworden. Op « Volksga
zet » na waren de commentaren dan ook positief te noemen. 

de financieel-ekonomische tijd 

« Het sukses van de VVB-manifestatie te Vilvoorde 
verleden zondag bewijst nogmaals dat de regionale ge
dachte gekoppeld met de zorg om het eigen taalgebied, 
nog duizenden bewuste Vlamingen blijft bezielen. Van 
een politiek standpunt uit gezien is dat zeker niet te 
onderschatten omdat zich betrokken voelen bij de be
leidsvorming met strakke eisen, behoort tot de essentie 
van een waarachtige demokratie. 

» Voor de lang niet gemakkelijke Belgische politieke 
formule is een massale demonstratie van betogers bo
vendien op bepaalde tijdstippen een noodzakehokheid 
om de besluitvorming te beïnvloeden, die gezien de sa
menstelling van de mekaar opvolgende bewindsploegen 
te gemakkelijk kan afglijden naar het kompromis. Ieder
een is het er toch over eens om te zeggen dat ook inzake 
de staatshervorming het politieke kompromis zijn tol 
heeft geëist en niet altijd de beste oplossingen heeft 
gemaakt. 

» Het Voerontwerp is er een bewijs van ». 

gazet van antwerpen 

« De Vlamingen hadden die betoging nodig, om uit 
de euforie te worden gewekt, zoals VVB-voorzitter Daels 
zei, en de politici hebben deze betoging nodig om eraan 
te blijven denken dat de strijd rond Brussel nog niet 
uitgestreden is. 

» De eis tot vrijwaring van Vlaams-Brabant werd nu 
krachtig doch waardig gesteld. Deze eis treedt iedereen 
in Vlaanderen bij en is haalbaar. Het regeringsprogram
ma opent de mogelijkheid daartoe. Daarom moet er na 
de betoging overleg worden gepleegd tussen de Vlaamse 
drukgroepen en de politici, omdat die laatsten uiteinde
lijk moeten realizeren wat iedereen in Vlaanderen 
wenst ». 

het volk 
« Gisteren werden de Vlaamse eisen kracht bijgezet 

door een volkse massabetoging. Het kan geen kwaad 
dat de bevolking zich eens manifesteert, vooral wanneer 
dat ordelijk kan gebeuren zoals te Vilvoorde het geval 
was. 

» Maar vanaf vandaag wordt die strategie opnieuw 
verplaatst naar de Wetstraat, waar regeerders en partij
leiders moeten op zoek gaan naar haalbare compromis
sen. Dat is eenmaal de politieke realiteit ». 

de standaard 

« Over het globaal VVB-eisenprogram bestaat teore-
tisch een vrij grote eensgezindheid onder de Vlaamse 
politici. 

» De scheiding van de wegen komt echter bij het kon-
kreet uitwerken van de punten. Eendracht binnen de 
eigen partij en de daaraan verbonden macht of onmacht, 
de vrees voor ideologische minorizering bij een ver door
gedreven kuituur autonomie, de onbekwaamheid van po
litieke leiders zich in te leven in de werkelijkheid van 
een geregionalizeerde staat, wegen bij de besluitvorming 
zwaar door en leiden naar immobilisme of uitholling 
van de nieuwe instellingen ». 

volksgazet 
« Vermits het evenwel past eerst voor eigen deur te 

vegen, kunnen wij over de « Vlaamse » betoging wél 
zeggen dat zij het zoveelste bewijs heeft geleverd van 
de hand- en spandiensten aan de Volksunie, die het 
enige opzet van de organisatie van notaris Daels zijn. 
Terzelfdertijd werd echter, door een vis-noch-vlees-com-
muniqué van de CVP aangetoond dat de partij die België 
de eerste-minister en een respectabel aantal leden 
van de landsregering levert, niet losgeraakt uit 
haar dubbelzinnigheid ten overstaan van het taalextre-
misme en een separatisme waarvoor de term « federa
lisme » slechts een zwart-geel mombakkes is. 

» De Vlaamse socialisten hebben zulks al lang door. 
Daarom waren zij niet te Vilvoorde, zelfs niet degenen 
die zich bij vroegere gelegenheden lieten misleiden ». 

«ï"i'A»rBÏR6! 

Deze sympathieke jonge neger is 
kennelijk flamingant geworden tij
dens zijn verblijf in Vlaanderen. Vo
rige zondag stapte hij dan ook mee 
op, achter de banier van Vlaams-
Brabant. Had Jos Van Eynde hem 
gezien, dan had hij vast de beden
king gemaakt : « Al zwartzakken 

bijeen ». 

Dr Jef Valckeniers, burgemeester 
van het Brabantse Schepdaal (waar 
de VU bij de federatieverkiezingen 
de volstrekte meerderheid behaal
de) en VU-schepen van de federa
tie Asse, was in de betoging met 
nagenoeg gans de Schepdaalse ge
meenteraad. Jef liep met een enor
me trikolore burgemeesterssjerp 
rond zijn buik : die kleuren liggen 
hem wel niet erg nauw aan het hart, 
maar als je omwille van die sjerp 
hartelijk toegejuicht wordt door 
hardgebakken flaminganten, dan 

valt het ten slotte nog mee. 

Ergens op de stoep stonden CVP-
senator De Vlies (Leuven) en zijn 
echtgenote samen met de h. Naes-
sens van de Bank van Parijs en van 
de Nederlanden. Ze hadden alle 
drie het betogingskenteken op hun 
jas en smpatiseerden duidelijk met 
de betooers. De hh. De Vlies en 
Verbist waren samen met mevr. 
De Backer de enige aanwezige CVP-
parlementsleden te Vilvoorde. Ook 
de PVV-er Bascour was er. Geen 
enkele socialist was er te zien. Was 
de onafhankelijke h. Naessens mis
schien hun officieuze vertegen
woordiger ter plekke ?.... Wie an
ders durft in het rooie gezelschap 
de oekazen an Jos Van Eynde 

trotseren ? 

historische uitspraak 

Bij elke historische gebeurtenis 
past wel ergens een kleurige uit
spraak of geste. Caesar die zijn 
teerling wierp, de Rubicon over
trok en de oude republiek omver

wierp. Cambronne die met zijn be
rucht vuil woord de tegenslag van 
Waterio vervloekte. 

Als de betogers van Vilvoorde 
ooit zouden geschiedenis maken, 
verondersteld dat van 15 oktober af 
een nieuw noodzakelijk radikalise-
rmqs en aktietijdperk in de Vlaam 
se beweging zou beginnen, dan zal 
van hen waarschijnlijk een spreek
koor onthouden worden Met som
mige varianten klonk het ongeveer 
als volgt • 

« De-waarde Landgenoten De 
Koningin en ik hebben besloten het 
federalisme in te voeren 

Overgens zijn wij de mening 
toegedaan dat de monarchie heeft 
afgedaan. 

Wel te verstaan Mits een kleine 
vergoeding voor onszelf, Nonkel 
Charel en al zijn lieven » Dat laat
ste werd zo fel uitgegalmd dat 
n ze » het bijna tot in Laken kon
den horen donderen 

Tenzij de Cambronne-achtige 
waarschuwing van die van Gent 
zou onthouden blijven, die in ver
band met de Belgische taalwetten 
meedroegen • « Opgepast Bel
gische str wet Trapt er met m ». 

vuilvoorde 

In Vilvoorde kan het stinken, dat 
ondervonden de betogers zondag 
maar al te best. Ais uit één mond 
skandeerden ze dan ook bij het 
ruiken en zien van de walmen uit 
de vele fabrieksschouwen : « Hei, 
dat stinkt hier ! ». Er was zelfs 
een groepje dat de neusdoek be
schermend voor het gezicht bond. 
De mensen aan hun deuren knikten 
en gaven de betogers gelijk .. 

eindelijk vrij 

« Vrij van vrees » behoort vol
gens een UNO-verklaring tot de 
« Rechten van de Mens ». Om dit 
stadium te bereiken moeten som
mige mensen hier in Vlaanderen 
boven de 65 geraken. Dat onder
vond onze redakteur toen op de be
toging te Vilvoorde een simpatieke 
oudere heer hem vroeg even te 
helpen bij het opkleven van het be
togingskenteken. « Ik zal je even 
decoreren » zei onze man « moet 
ik er de Brabangonne of de Vlaamse 
Leeuw bijzingen ? ». « De Vlaamse 
Leeuw », glimlachte de senior, die 
blijkbaar voor het eerst een Vlaam

se massabetoging meemaakte. « Ik 
ben de gepensioneerde politiekom-
missaris van Vilvoorde en ik kan 
nu eindelijk eens laten zien dat ik 
een vrije Vlaming ben ». En dit zegt 
dan wel wat meer over een Vlaaiv 
deren waarin bepaalde rode politie-
kers zich pas sinds kort « rode 
leeuw » zijn gaan noemen. 

Jawel, officieel «mochten» de CVP-
parlementairen opstappen.... Ze de
den het toch maar liever niet om 
de CVP-top niet te mishagen. Zelfs 
ex-VVB-kopman De Bondt (St. Ni
klaas) was er niet : hij blijft blijk
baar zijn leider volgen.... Tussen 
CVP-woorden en CVP-daden ligt nu 

eenmaal een wereld. 

De oude, getrouwe pastoor Cleiren 
van Hoeleden (arr. Leuven) was er 
ook bij. Hij was gelukkig zoveel 
jonge mensen in de betoging te 
zien : de fakkel wordt doorgegeven, 

van generatie tot generatie. 

WANNif R D i WET ^ 

1 

Vanzelfsprekend iag het accent van de betoging op de typische Vlaamse 
verzuchtingen. De slogans over milieubescherming waren er echter niet 
zomaar bijgesleurd. De betogers dachten ook reeds aan het vrije Vlaande
ren van morgen. Vlaams-Brabant mag niet de vuilnisbelt van Brussel woi^ 
den en Vlaanderen niet het afvalstort van de internationale grootindustrie. 

Met deze slogan legden de betogers de vinger op een erg pijnlijke wonde i 
die van de politieke moraliteit In dit land van plantrekkers.... 
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Groepen majoretten brachten een nieuwe en frisse toets in de betoging. 
En bet arrondissement Leuven stapte zelfs op achter twee knappe 

hostesjes. 

Vlaamse wetgevende macht, Vlaamse financiële zelfstandigheid, Vlaamse 
uitvoerende macht, dat is de kern van de zaak. Daarvoor betoogden uit
eindelijk de tienduizenden in Vilvoorde. Zij zullen op straat blijven komen 

tot de Vlaamse zelfstandigheid een feit is. 

Langs het hele parcours kreeg deze gemotoriseerde betoger biezonder 
veel applaus. De reden is nogal duidelijk. De Vlaamse ministers kunnen 
eraan meten wat zeer vele Vlamingen denken van hun eeuwige bereid
heid tot toegeven. Niemand Is vergeten dat zij reeds hun handtekening 
plaatsten onder het ongrondwettelijke Voerontwerp van de Luikenaar 

Dehousse I 

Waar de Vlamingen op straat komen, zijn de rijkswachters niet ver uit 
de buurt. In verscheidene smalle straatjes van Vilvoorde stonden ze ver
doken opgesteld met hun vracht- en spuitwagens en met hun paarden. 

Een groep ruiters had postgevat bij het gemeentehuis. 

veel jonge mensen f 
Het was een echte volksbetoging, nnet m 
leeftijdsgroep. Elk onbevooroordeeld vja 
zoals trouwens in elke Vlaamse betoging 
zigheid van compacte groepen enthoesi 
zeggen : waar bleven de studenten ? A 
niettemin merken dat er heel wat studen 
zijn echter uit de mode geraakt en daaro 
te schatten. Tijdens de betoging werde 
met grote nadruk stemrecht vanaf 18 ja 

ensen van alle volkslagen en van elke 
arnemer kon dit vaststellen. Opvallend, 

in het recente verleden, was de aanwe-
aste jonge mensen. Toch hoorden wij 
an de studentikoze spreekkoren kon je 
ten mee opstapten. De studentenpetten 
m is het moeilijker geworden hun aantal 
n duizenden pamfletten verspreid waarin 
ar werd geëist, (zie tekst hieronder). 

ZIJN DE VLAAMSE JONGEREN ACHTERLIJK ? 

Onlangs heeft de Nederlandse Kamer het wetsontwerp-Geertsema goedgekeurd waarbij 
het mogelij\ werd dat jongeren van i8 jaar af zullen deelnemen aan de parlementsver
kiezingen. 
De Raad van Europa vroeg zopas aan zijn lidstaten de meerderjarigheid te brengen van 
21 op i8 jaar. En wettigde dit met de ver/glaring <( gezien de langere scholing en de 
rijkdom aan informatie die de huidige jongeren ter beschiWing staat ». 
De Vlaamse Jeugd met vele duizenden jongeren aanwezig in de grote Vlaamse betoging 
te Vilvoorde toonde opnieuw aan dat zij bewust mee voorop wil gaan naar een Nieuw 
Vlaanderen, met meer zelfstandigheid en meer echte demohratie. 
Maar de Belgische staat, die wel het stemrecht per brief voor ouderen invoerde, des
noods tot loo jaar, blijft de verjonging van het politie\ leven tegenwerken door de 
weigering op een versnelde manier de stemrechtleeftijd voor het parlement te verlagen. 

ALLEEN GOED VOOR KANONNENVLEES 

Vanaf Rodenbach tot de Leuvense studentenrevolte in de jaren zestig stonden de jon
geren mee vooraan in het afdwingen van de Vlaamse ontvoogding. 
Die durf en volwassenheid werd door de Belgische staat maar gebruikt — doch zelfs 
niet gewaardeerd — toen duizenden Vlaamse jongeren in igi^-i8 als vrijwilliger voor 
die staat gingen sneuvelen bij het nooit vervulde \onin\Uj1[e woord van \omende ge
lijkheid en rechtvaardigheid voor de Vlamingen. 
Medezeggingschap langs vervroegd stemrecht blijft echter geweigerd. Met een beetje 
tegenslag in de jaartallen van de parlementsverl^iezingen ^an een jongere 2^ tot 2^ jaar 
zijn eer hij voor het eerst aan deze verkiezingen kfln deelnemen. 
Dat men niet af\ome met het smoesje van « grondwetsherziening ». In igig heeft men 
het stemrecht gewijzigd zonder de voorziene grondwetswijziging. 
Ool{^ bij recente wijzigingen van de grondwet heeft men zoals voor art. loj quater de 
normale procedure niet gevolgd. Den\ maar aan de Voerstree^ en haar « ongrondwette
lijk » statuut. 

STEMRECHT VOOR PARLEMENT OP i8 JAAR ! 

Dat weze van nu af uw eis langs jeugdvereniging, op school, in jongerenbladen in uw 
optreden en contestatie. 
Betogen en contesteren is goed als bewustzijnsopwel{^{ing, maar de stem van honderd
duizenden jongeren bij parlementsverkiezing is van meer doorslaggevende aard voor de 
vernieuwing van het openbaar leven. 
En hou in 't oog wie van de ouderen van nu af die gewettigde eis echt mee bevordert of 
onderduims tegenwerkt. 
Geden\ hen bij de ver\iezingsafre\ening die dan toch ooit \omt I 

file:///omende
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eeuwige sabena 

De eerste tussenkomst van de VU-
senaatsfraktie van de heropende zit
tijd kwam van senator Lode Claes, die 
hoofdzakelijk de toestand en de toe
komst van de Sabena ontleedde. Voor
af ontleedde hij echter de onkostenbe-
rekening per vervoertak en het aan
deel van de verbruiker in de infra-
struktuurkosten. Dit aandeel bedraagt 
59 % bij de spoorwegen, 78 % bij 
het goederentransport per spoor en 
77 % bij het wegvervoer voor reizi
gers en 40 % voor het goederenver
voer. Ten slotte bedraagt dit aandeel 
bij het vervoer te water slechts 11 %. 

Na aangedrongen te hebben op een 
normalisering der rekeningen stelde 
spreker vast dat in het algemeen de 
vergelijking tussen de Nederlandse en 
Belgische spoorwegen qua beheer 
gunstig uitvalt voor de NMBS, wat 
niet het geval is voor de Sabena. 
Waar andere luchtvaartmaatschappijen 
nu eens winst boeken en dan eens 
verlies lijden, lijdt de Sabena altijd 
verlies. Men kan alleen zeggen dat 
het verlies van de Sabena in gunsti
ger jaren niet groter wordt. 

Senator Claes vroeg zich af, waar
om men de rationalisatiemaatregelen 
niet vroeger had getroffen, de perso
neelsbezetting is nog steeds te hoog 
vooral in de midden- en hogere ka
ders. Hij vroeg zich verder af of de 
Sabena van de voorgenomen kapi
taalsverhoging geen gebruik zou ma
ken om hogere kredieten te vragen en 
kwam dan tot de kern van zijn betoog; 
niet de kapitaalsstruktuur is lioofd-
zaa/( van het Sabena-vraagstul< doch 
wel het algemeen beleid, de perso
neelsbezetting en de algemene onkos
ten. In dit slechte algemeen beleid is 
ook het slechte management inzake 
kommunautaire betrekkingen bij de 
Sabena in acht te nemen. Terwijl te-, 
genover de NMBS en andere parasta-
talen de kritiek op de taaiverhoudin
gen slechts sporadisch is, hoort men 
tegenover de Sabena voortdurend kri
tiek, omdat het om een fundamentele 
wanverhouding gaat. De werkelijke 
macht in de Sabena is in handen van 
een groep met slechts weinig neder-
landstaligen, deze werkelijke machts
verhouding valt niet samen met de 
formele. 

Tot besluit sloot senator Claes zich 
aan bij de verslaggever Coucke, die de 
toestand bij de Sabena onhoudbaar 
noemde. De VU-fraktie kijkt met onge
duld uit naar de grondige veranderin
gen, die in de Sabena nodig zijn. 

verkapt-e epurafie 
Ook senator Vandezande had het in 

het debat over de verkeersbegroting 
(van 1972 nota bene...) over de Sabe
na, die onder het mom van struktuur-
herziening en personeelsinkrimping 
aan verkapte epuratie doet, door voor
al de kleine Vlaamse man te treffen. 
Hij gaf een flagrant voorbeeld van 
deze likwidatiedrang ten opzichte van 
een zeer bekwaam Vlaams technicus, 
in wie de Sabena de leider ziet van 
het streven naar gelijkberechtiging... 

Sprekend over het verbod van mo
torcrossen voor minderjarigen — dat 
er kwam op initiatief van senator Van-
haegendoren — hekelde senator Van
dezande de tegenstrijdige houding van 
minister Delmotte, die toen het niet 
anders meer ging, bakzeil haalde en 
in 24 uur tijds een verbodsmaatregel 

kon treffen, waar hij v o o r d i e n 
het tegendeel beweerde. Het was een 
afstraffing, die de minister te kijk 
stelde als « ondermijner van onze par
lementaire instellingen ». 

Senator Vandezande handelde ook 
bondig over het toerisme (de kuituur-
raden zijn bevoegd) en het verkie
zingshof van het NMBS- en NMBV-per-
soneel. 

stomme 
nmbs-poiifiek 

De senaat hoorde ook een scherpe 
uitval van senator Coppieters tegen 
de politiek van de NMBS o.a. wat de 
spoorverbinding Gent-Antwerpen be
treft. Het heeft heel wat aktie gekost 
eer de NMBS het belang van deze lijn 
wilde inzien, vooral in aansluiting op 
de verbindingen met Frankrijk. In 
plaats van eerst de verdubbeling van 
het spoor aan te vatten en pas daar
na de elektrifikatie handelde de NMBS 
net andersom, met het gevolg dat het 
aantal reizigers voortdurend daalt, ook 
ingevolge de beslissing verbindingen 
met veel te veel haltes in te leggen, 
waar praktisch niemand afstapt (de 
zgn. voorstedenstations). 

Senator Coppieters stelde vast dat 
de NMBS wel veel goede ingenieurs 
telt doch veel te weircig verkeersspe-
cialisten. Ze laat ook veel te weinig 
inspraak toe. hoewel bewezen is dat 
inspraak rendeert. Hij besloot aldus : 
« De NMBS moet ophouden een Brus
selse maatschappij te zijn. Ze moet 
leren luisteren naar de mensen van 
de streken die ze met haar lijnen be
dient en die het waarschijnlijk veel 
beter weten dan zij ! ». 

decentralisatie 

We gaven vorige week reeds in gro
te trekken de interpellatie van sena
tor Van In weer over de noodzaak tot 
wederoprichting van de Groep Brugge 
bij de NMBS. Vandaag beperken we 
ons tot twee belangrijke vaststellin
gen van de interpellant nl. dat de ex
pansie van Zeebrugge op zich zelf 
reeds een vette kluif zou zijn voor de 
herop te richten NMBS-Groep Brugge 
en, ten tweede dat de huidige Groep 
Gent niet minder dan een vierde van 
het totaal aantal stations moet behe
ren I Dat belette de minister niet, de 
overbelasting te Gent te betwisten 
zonder daarvan overtuigende bewijzen 
te leveren. 

beleidsschande 
te antwerpen 

Zo noemde kamerlid Schiltz het feit 
dat er nog geen administratieve struk-
tuur is voorzien en evenmin in een 
infrastruktuur voor de Antwerpse lin
keroever. Vooraf had hij in een vinnige 
tussenkomst sommige beschuldigingen 
van « demagogie » weerlegd en de 
chaotische toestand aan de kaak ge

steld door los van elkaar groeiende 
verschillende beleidsstrukturen en in
dustriezones, gevolg van het door de 
knieën gaan van de regering voor en
kele potentaten. « De struktuur van 
het havenbeleid wordt a.h.w. geïmpro
viseerd door Openbare Werken. Is het 
trouwens wel logisch dat alleen de 
minister van Openbare Werken be
voegd is ? » aldus mr. Schiltz die als 
orgelpunt van zijn scherp snijdende 
tussenkomst nog even onderbreker en 
alweter Geldolf op zijn nummer zette. 

wanorde 
in de wetstraat 

Ons jong kamerlid voor Antwerpen 
de heer De Beul heeft zich vlug inge
werkt in de Kamer en heeft zich o.m. 
ontpopt als een geducht debatter, die 
echt niet verlegen is om een slagvaar
dige repliek. Dat ondervonden we ti j
dens het debat over de begroting van 
Openbare Werken 1972 (ja, een begro
ting die grotendeels opgebruikt is, zo
dat kamerlid De Beul liever over de 
begroting 1973 sprak) zowel minister 
De Saeger als Kamervoorzitter Van 
Acker, zonder praatvaar Geldolf te 
vergeten, die echter met één zinnetje 
de mond werd gestopt. 

Na gepleit te hebben voor het num
meren van de talrijke op- en afritten 
van de autowegen om de verkeersvei
ligheid te verhbgen, stelde kamerlid 
De Beul zeer terecht het feit aan de 
kaak, dat er geen jaarverslag over de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw 
over de stand en de vooruitzichten ter 
zake was rondgedeeld. De minister en 
de voorzitter meenden zich uit de slag 
te kunnen trekken met de bewering, 
dat het verslag alleen ter griffie ter 
inzage moest liggen en niet rondge
deeld worden, maar moesten op de 
rake opwerpingen van ons kamerlid 
ten slotte beloven, dat een zo belang
rijk dokument voortaan zou rondge
deeld worden ! Uit het incident bleek 
dat de diensten van het parlement en 
het ministerie niet op mekaar zijn in
gespeeld. De kamervoorzitter kon er 
alvast een illustratie in vinden van 
een toestand en een werkwijze, die hij 
in zijn openingstoespraak zelf aan de 
kaak had gesteld. Toen Geldolf nog 
poogde het gezicht van « zijn » voor
zitter te redden met de bemerking, 
dat er heel wat andere verslagen even
min rondgedeeld worden antwoordde 
De Beul doodgemoedereerd « dan 
moet u daar ook maar tegen proteste
ren »... 

Daarna vuurde hij een hele reeks 
vragen af op de minister over de dure 
surveys, de gewestplannen, de in
spraak van de bevolking, waar de al
gemene bouwverordeningen blijven, of 
er een planning inzake rekreatiegebie-
den bestaat, wat met de versnipperde 
industriezones, stadskernen, woonge
bieden, het resterende natuurschoon, 
het tracé-plan voor pijpleidingen, enz. 

Als beginsel dient te gelden, wij ci
teren : « Ruimtelijke ordening veron
derstelt een overheidstussenkomst om 
het privé-initiatief te doen kaderen 
met het gemeenschapsplan. Er moet 
een nieuwe inhoud gegeven worden 
aan het eigendomsrecht. Vooralsnog is 

er geen echt grondbeleid. De gemeen
telijke regies schieten hun eigenlijk 
doel voorbij wegens gebrek aan geld
middelen ». Aan de hand van deze 
principes gaf de interpellant voorbeel
den en deed hij suggesties, zoals bvb. 
het veralgemenen van de gemeente
lijke grondregies mits de staat de in-
terestenlast op zich neemt, een ver
laging der tarieven van registratie
rechten als prijsdrukkend middel (de 
Belgische rechten zijn de hoogste in 
Europa) enz. De interpellant was ove
rigens van oordeel dat de staat in de 
toekomst een groot gedeelte van de 
woningbouw te zijnen laste zal moeten 
nemen, omdat zelf bouwen steeds 
duurder wordt. De vraag naar huur
woningen zal steeds toenemen. Het 
beleid moet daarop gericht zijn. Tot 
slot van zijn flink gedokumenteerd 
betoog kantte de heer De Beul zich 
tegen de instelling van een haven
schap en pleitte hij voor een tweede 
tienjarenplan i.v.m. de Antwerpse ha-
venstruktuur. 

geen figuranten 

Kamerlid Piet Leys protesteerde op 
zijn beurt tegen de bespreking van 
een begroting (Openbare Werken) 
waarvan de kredieten grotendeels zijn 
opgebruikt. Een zestal andere begro
tingen verkeren in het zelfde geval. 
Dergelijke handelwijze verlaagt het 
parlement tot een figurantenrol. 

Daarna sprak de heer Leys over en
kele vraagstukken die ons nauw ter 
harte gaan : de bedreiging van het 
landschap door de inplanting van som
mige verkeersaders (sommigen eisen 
radikale stopzetting, spreker helt naar 
een tussenoplossing over door het 
zoeken naar alternatieven, het betrek
ken van biologen en ekologen bij de 
studie enz.) ; voorzichtiger beleid in
zake verlichting der autowegen daar 
het water bevuild wordt door de stij
gende afkoeling der thermische cen
trales ; men moet zich ten derde hou
den aan de opgemaakte gewestplan
nen, wat niet steeds gebeurt, vooral 
wat de bouwzones betreft ; er werden 
2 miljard voor de bouw van zuive
ringsstations naar Volksgezondheid 
overgeheveld : spreker achtte zulks 
volstrekt onvoldoende en drong aan 
op een vooruitstrevender beleid i.z. 
riolering en zuiveringsstations. 

Ten slotte vroeg Piet Leys de aan
dacht van de minister voor de verdere 
uitbouw van de haven van Zeebrugge, 
gezien het toenemend containerver
keer en vroeg hij nadere inlichtingen 
over de moeilijkheden bij de grond
werken aan de sluis te Zeebrugge. Hij 
wou ook weten of het juist is dat de 
regering steeds meer belangstelling 
koestert voor de jongste plannen van 
professor Mortelmans betreffende de 
uitbouw van Zeebrugge. En langs zijn 
neus weg vroeg hij minister De Sae
ger hoe het nu staat met de mooie 
maar gebarsten brug van de ringlaan 
nabij de Katelijnepoort te Brugge, een 
onderwerp waarover in de Breydelstad 
al heel wat woorden de nek werden 
gekraakt. 
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in de nederlandse cultuurraad 
De eerste zitting van de kultuurraad 

met de lange naam werd voor dit 
nieuwe politieke jaar gehouden op 17 
oktober. Weinig geschiedenis in het 
officieel gedeelte. Elaut, als oudste, 
zat voor tot Senator Vandekerckhove 
hem afloste samen met het vorige bu
reau, waarin senator Van Haegendoren 
als ondervoorzitter. 

De PVV kondigde aan dat ze haar 
medewerking weigert aan de kommis
sie van parlementairen over de be
voegdheden van de kultuurraad. Ze zal 
de meerderheid niet depanneren na 
de regeringstwisten daarrond. M. Van 
Haegendoren kloeg de beperking aan 
van de reeds zo zwakke kultuurauto-
nomie. Waar nochtans voorzien is dat 
de raad zelf de bestemming vastlegt 
van de sommen voorzien in het glo
baal krediet, gebeurt dit zelfs niet 
voor het deel van de begroting dat de 
betrokken minister toevallig niet kan 
besteden. Bij het VU-voorstel van de
kreet voor oprichting van een pedago
gisch studiecentrum toonde Coppie-
ters scherp aan hoe de meerderheid 
door het verwerpen van dit voorstel 
een stevige kans mist om minstens 
door pluralistische samenwerking bij 
de studie van nieuwe pedagogische 
wegen te tonen dat men het ernstig 
meent met al die mooie verklaringen 
over openheid. De schoolpaktpartijen 
weigeren de eerste stap naar de plu
ralistische school te zetten met deze 
voor de hand liggende vormen van sa
menwerking af te wijzen. 

Men kan zich echter de vraag stel
len of het weer eens niet was omdat 
dit voorstel afkomstig was van de 
Volksunie. Dan klit alles samen tot de 
Heilige driebond van de traditionele 
partijen. Dat bleek weer eens zeer 
sterk bij het verkiezen van plaatsver
vangende leden voor de Vaste Kom
missie van Taaltoezicht. Normaal 
wordt een regel van evenredigheid 
geëerbiedigd bij dergelijke stemmin
gen. 

De VU, bijna zo sterk als de BSP 
in deze kultuurraad, komt dan uiter
aard in aanmerking lang voor de PVV, 
de zwakste. 

De drie traditionelen stemden zelfs 
samen in een blok voor deze « taai
zaak », waar ze dan toch minstens de 
« taaipartij » hadden moeten eerbie
digen. Die houding stond wel ver af 
van de «oorlogsverklaring» van Groot
jans aan de heren van de meerderheid 
in het begin van de vergadering. Een 
nuttige les voor de Volksunie. 

Wat bij de grondwetsherziening door 
onze mensen werd voorspeld heeft 
zich nog maar eens duidelijk gemani
festeerd ook bij dit nieuw begin dat 
een vasthangen bleef aan de oude 
vastgeroestheden. 

nog liever de franskiljons ! 

Tijdens de zitting van de Nederland
se Cultuurraad vorige dinsdag werden 
bij geheime maanstemming zes plaats
vervangende leden verkozen voor de 
« Vaste Commissie voor Taaltoezicht ». 
De leden van deze commissie moeten 
waken over de stipte naleving van de 
taalwetten. 

Drie partijen dienden elk drie kandi
daten in : de BSP, de Volksunie en de 
PVV, Normaal zou men hebben mogen 
verwachten dat de kandidaten volgens 
de evenredige sterkte van de partijen 

in de Cultuurraad zouden worden aan
geduid. Bij de stemming bleek al vlug 
dat de CVP het ordewoord had gege
ven de VU-kandidaten radikaal uit ta 
sluiten. Het waren dus de drie BSP-ers 
en de drie PVV-ers (waaronder Piet Van 
Brabant van « Het Laatste Nieuws ») 
die werden verkozen, aangezien de 
VU-kandidaten enkel de stemmen van 
de VU-parlementsleden achter hun 
naam kregen. 

Een van de (dank zij de CVP) verko
zen PVV-kandidaten is bovendien een 
notoir franskiljon uit Brugge. De CVP 
doet het, inderdaad I 

op 

kamertemperafuur 
Het is bedroevend. De Kamer houdt 

zich thans bezig met de bespreking 
van de begrotingen voor... 1972. Die 
zijn al voor vier vijfden opgebruil<t. 
Nochtans wordt daar nu nog eindeloos 
over nagekaart. IJl en zinloos worden 
steeds maar dezelfde registers open
getrokken. 

En dat terwijl de regering geblok
keerd zit in een chantagegeharrewar 
van jewelste. Terwijl het beleid — wie 
vindt een ander woord ? — verder 
dan ooit van het volk vervreemdt. Ze 
moesten het allemaal integraal via de 
tv in de huiskamer werpen. De burger 
met zijn neus erin duwen. 

bmerkultuur... 
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praten over europa in londen 

In de Kultuurraad dezelfde tamme 
lamlendigheid. De PVV voert geen 
oppositie. Zij wil persé meespelen In 
het beleid. Haar vel duur verkopen, 
dat wel, maar verkopen in elk geval. 
Voor de laatste kans. Indien het * Ie 
ton » is ' qui fait la chanson », dan 
is het met de kultuurautonomie maar 
mager gesteld. Met een voorzitter die 
zelfs nog het reglement niet kent. De 
grote promotoren van deze cultuur-
autonomie, de heren van de CVP lig
gen er lusteloos bij. Zonder bevoegd
heden. Zonder inspraak. In de vaste 
commissie voor taaltoezicht benoemt 
de rooms-rode coalitie een blauwe 
Brugse franskiljon. 

Eerste rezultaat van de culturele 
autonomie. Coppieters vertelt zinnige 
praat over een onderwijscentrum. Vol
ledig akkoord zeggen enkele rode 
broeders. Maar zij stemmen tegen. Wij 
kumien^ onze voorzitter dat toch niet 
aandoen... verontschuldigen ze zich, 
de verkozenen des volks. Zonder al
lure. Zonder bezieling. Zonder fanta
sie. Zonder vechtlust. Aftandse leeu
wen. Cynische profiteurs. Hoop op de 
oogst, o Vlaanderland. De kultuurraad 
is zelfs geen uitlaatbuis. Gewoon een 
dode mus. Met betaalde lijkbidders. 

Het CIFE (Internationaal Centrum voor Europese Vorming) hield onlangs een 
belangwekkend colloquium te Londen. Belangwekkend door de aanwezigen en spre
kers, ook door de tematiek die er behandeld werd. Kort voor de Europese top te 
Parijs van deze week was het als een soort « Europees gewetensonderzoek » van 
vooraanstaanden intellektuelen, zij het dan van diverse pluimage. Er was een Jean 
Rey als voorzitter, de « technokraten » Mansholt en Spinelli. De grote Europese 
federalisten als Alexandre Marc en prof. Héraud. Van Belgische zijde o.m. oud-
minister Snoy, oud-senator de la Vallée-Poussin, prof. Humblet (Rass. Wallon) en 
een aantal mensen uit de Europese aktiekringen. Als Belgische parlementairen : 
de Waalse BSP-er Dehousse e.i VU-senator Van Haegendoren. Deze stuurde ons een 
aantal indrukken en beschouwingen. 

Ook hier was er een duidelijke te
genstelling merkbaar tussen de ver
tegenwoordigers van de gevestigde 
machten en de echte Europese demo-
kraten : zij die een Europa willen, ge
baseerd op de volkswil en de belan
gen van de gewone man. 

De regionalisering, de economische 
of de cultureel-etnische, werd prak
tisch niet behandeld tenzij door de 
Belgische federalisten van het RW en 
van de VU, die op dit vlak niet van 
mening verschillen. Voorzichtiger zeg
de het Jean Rey, toch ook federalist, 
toen hij voorhield dat Europa zal wor
den wat de Europeanen er van maken 
In het kader van het Verdrag, waarin 
veel mogelijk is. De vraag rijst hierbij 

of het bewuste Vlaanderen dit vol
doende inziet ? Hoe technokratisch 
ook de roep die hem voorafgaat, het 
was Sicco Mansholt die het duide
lijkst uitkwam voor het in toom houden 
van de internationale der groot-kapita
listen, voor de bekommernis om de 
minstbedeelden in Europa en de we
reld. De idee Europa heeft vaart ver
loren, vooral bij de jongeren, omdat 
de regeringen te staatsconservatief 
denken. Niet voldoende uitgaan van de 
zorg voor het algemeen Europees be
lang, om de plaats tussen de wereld
machten VSA, Sovjet-Unie en China. 
Het was Spinelli zelf, lid van de Euro
pese kommissie die onderstreepte dat 
de huidige raad der ministers, onvol
doende uitgerust is, niet de tijd heeft 

om alle dringende vraagstukken tijdig 
en grondig aan te pakken. 

Wat de regionalisering betreft en de 
inspraak van de volkeren die niet al
tijd door de centralistisch-unitaire re
geringen vertegenwoordigd zijn, deed 
Mansholt opmerken dat het best denk
baar is een werkelijke parlementaire 
bevoegdheid en toezicht toe te vertrou
wen aan twee Europese Kamers nl. 
een Kamer van de gewesten en een 
Kamer die gekozen wordt via partijen 
volgens hun Europese opvattingen, in
zake demokratische, economische en 
sociale ordening (liberalen en progres
sieven). In elk geval was het de alge
mene tendens dat wij er snel moeten 
toe komen een algemeen Europese 
samenhorigheid op te stellen. Opdat 
deze realiteit zou worden van onder
uit stelde Mansholt de afschaffing 
voor van tolformaliteiten voor het per
sonenverkeer, gelijkstelling van diplo
ma's, het toekennen van politieke 
rechten aan gastarbeiders uit de EEG 
na een zekere verblijftijd.. Labour en 
over het algemeen de sociaal-gerich-
ten drongen aan op rechtstreekse ver
kiezingen. Volgens hen moeten niet 
de « nationale partijen » de dans lei
den, maar wel « Europese partijen » 
die de Europese kiezers toelaten in 
Europese kiesdistrikten hun wil te 
uiten. Van daar geleidelijk een Euro
pees gezag. 

Duidelijk was ook de bekommernis 
om de beperking van de economische 
groei, die ons welzijn kan bedreigen. 
Alleen in Europees verbanc kan men 
vermijden dat de welvaartsverhoging 
en de consumptiewoede ons gaan over
spoelen. 

Senator Van Haegendoren gaf nog 
enkele randbemerkingen : 
— « Anciens » van deze colloquia 
merkten op dat nu het £ngels de 
meest gebruikte conferentietaai ge
worden is en niet meer het Frans. Ook 
de aanwezige Walen spraken Engels. 
— Van alle Belgische kranten was en
kel « Le Soir » aanwezig. Zijn sommi
ge Vlaamse krantenconcerns werke
lijk te arm om er voor te zorgen dat 
ook de Vlamingen rechtstreeks en 
van Vlaams standpunt uit voorgelicht 
worden ? 

— Het moet ons besluit zijn dat wij 
in de Volksunie, in een partij die een 
veelzijdige partij geworden is, een 
dringende en grote belangstelling moe
ten gaan opbrengen voor de Europese 
problematiek. 
— Zoals de zaken er nu voorstaan be
staat er minder kans om een Europa 
der gewesten, der volkeren indien ' 3t 
een Europa der geldmachten wordt dan 
indien het een Europa wordt waarin 
de demokratische krachten en de ar 
beid zich kunnen doen gelden. 
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(ARGOS) Recentelijk zijn de vredesonderhandelingen over Vietnam opvallend 
In beweging gekomen. Achteraf leken de geruchten over een nabij akkoord welis
waar voorbarig maar met de dag wordt duidelijker dat Nixon de regering van Saigon 
tot nieuwe toegevingen wil dwingen. Eind vorige week werd die indruk nog versterkt 
toen president Thieu van Zuid-Vietnam zijn ambassadeurs uit Parijs, Londen en 
Washington voor belangrijke raadplegingen naar Saigon opkommandeerde. Tegelij
kertijd heeft Washington door massale bombardementen bewezen dat het niet van 
zins is de tegenstander in die sfeer van pacifistische euforie enig tastbaar strate
gisch voordeel toe te spelen. Per slot is Nixon's topadviseur voor Buitenlandse Zaken 
H.G. Kissinger er tot dusver niet in geslaagd het nagestreefd akkoord binnen on
middellijk bereik te brengen. Ook niet na het negentiende en langdurigste geheim 
overleg dat hij te Parijs pleegde en dat zo hoge verwachtingen heeft op gang ge
bracht. 

helpt hanoi 
nixon winnen ? 

Inmiddels Is Le Duo The, hoofd van 
de noordvietnamese delegatie naar 
Hanoi gevlogen met de ontgoochelen
de kommentaar dat nog heel wat moei
lijkheden moeten overwonnen worden. 
Het Witte Huis dat dit keer woordkari-
ger was dan ooit te voren heeft bij 
monde van Rudolf Ziegler, hoofd van 
de persdienst van het Staatsdeparte-
ment, die zienswijze beaamd. Blijkbaar 
gaat ook Washington ervan uit dat 
prognoses i.v.m. het komplekse Viet
namees probleeoi uiterst omzichtig 
mtDeten benaderd worden terwijl het 
toch allang vaststaat dat het konfllkt 
niet manu mtlitari kan beslecht wor
den. Aan de andere kant heeft Hanoi 
nu ook ervaren dat het zijn doel (par
ticipatie in het toekomstig bewind te 
Saigon I) alleen vla een kompromis 
met de Amerikanen kan bereiken. Het 
jongste offensief van de Noordvletna-
mezen heeft trouwens ondubbelzinnig 
aangetoond dat het vechten tegen de 
bierkaal heet het konfllkt door de wa
pens te willen beëindigen — een om
standigheid die trouwens al bewezen 
werd door het Tet-offenslef van 1968 
met . zijn enorme verllescijfers aan 
mensenlevens en materiaal. 

Al vóór het memorabel bezoek van 
Nixon aan Moskou en Peking hadden 
de Chinese Volksrepubliek en de Sov
jetunie geprobeerd die keiharde kerel.s 
uit Hanoi tot soepele onderhandelings-
taktiek te bewegen. Allicht liggen die 
• kameraadschappeiijke » wenken aan 
de grondslag van de jongste resulta
ten : een grotere toegeeflijkheid van 
de Noordvietnamezen terzake procedu
rekwesties. Ironisch is wel dat Hanoi 
hierbij verwachtingen heeft geaktl-
veerd die Nixon's verkiezingskampanje 
begunstigen. Door het Intensifiëren 
van de gesprekken bewijst Hanoi voor 
de Amerikaanse kiezer dat Nixon a.h.w. 
op het rechte pad Is. Hieruit volgt het 
groeiend besef (bij de Amerikaanse 
publieke opinie) dat Nixon meer ver
trouwen verdient dan Mc Govern Bo
ven op de tegenslagen die de demo-
kratische kandidaat in 't verleden al 
moest inkasseren komt nu Nixon's vre
desplan voor Vietnam, waarbij Hanoi 
meer aangeboden krijgt dan oorspron
kelijk aan Noordvietnamese zijde was 
geëist. Verder wil Mc Govern niet al
leen alle troepen terugtrekken, een 
eind maken aan de bombardementen 
en tegelijk de vrijlating van alle krijgs
gevangenen afdwingen — hij doelt bo
vendien op het bruuske afsnijden van 
alle Amerikaanse wapentoevoer — 
terwijl het noorden verder door China 
en de Sovjetunie zou bevoorraad wor
den. Er zijn liberale en progressieve 
demokraten genoeg die zich bij der
gelijke ontwikkeling niet kunnen neer
leggen. 

Hoe dan ook na het geruchtmakende 
negentiende « geheim overleg » voelt 
Nixon zich niet langer genoodzaakt 
nog vóór Election Day (9 november) 
een oplossing voor het Vietnamees 
konfllkt te vinden. Hierdoor heeft l i j 
de argumenten van Mc Govern voor 
onmiddellijk stopzetten van het kon-
flikt a h.w. uitgeschakeld. Het Is zelfs 
problematisch geworden of Nixon er, 
elektoraal bekeken, goed zou aan doen 
de Zuidvietnamese president Thieu 
kompleet prijs te geven. De reclntse 
(en zelfs de « neutrale kiezer) zou hem 
wel eens kunnen vragen waarom hij 
Thieu niet al drie jaren geleden heeft 

uitgerangeerd — toen de transaktie 
heel wat beterkoop leek — zonder nog 
te gewagen van het internationaal 
odium dat Nixon door zijn steun aan 
Thieu zowat overal heeft geoogst Ten 
slotte is er nog altijd de overweging 
dat men bezwaarlijk een land aan zijn 
lot kan overlaten waarvoor ca 50.000 
Amerikaanse « boys » gesneuveld zijn. 
Ook heeft Nixon beloofd dat hij Zuid-
Vietnam nooit een kommunistisch re
giem zal laten opdringen, tenzij dat 
Saigon dergelijk regiem vrijwillig zou 
accepteren. M a w het principieel ak
koord tussen Kissinger en Le Duo Tho 
betreffende de neutrallsering van 
Zuid-Vietnam is niet bijster groot te
genover de beloften die Nixon destijds 
weggegeven heeft ! Hanoi is nu achter 
Zuidvietnamese neutralisering gaan 
staan. Te Saigon zouden de Noordviet
namezen gragg een soort troika in
stalleren met Vietkongs, aanhangers 
van Thieu en « neutralen » in de rege
ring. Dergelijke oplossing zou voor 
Thieu een roemloos einde betekenen. 
In de verte hoort hIj de doodsklokken 
al luiden. Daarom blijft hij stijfhoofdig 
vasthouden aan zijn voorstel tot het 
aanstellen van een « voorlopige rege
ring » die een maand na zijn aftreden 
vrije verkiezingen onder internationale 
kontrole zou uitschrijven. Die onge-
zeggelijke Thieu, die om de haverklap 
z'n diktatoriale registers heeft openge
trokken, wil nu mordicus ook nog zijn 
demokratische kans krijgen. Allicht 
zint de korrupte tacticus op een duivels 
middel om die internationale kontro-
leurs in extremis te verschalken ! Voor 
het zover komt beschikt hij alvast over 
« morele » argumenten genoeg om de 
Amerikanen van al te verregaande toe
gevingen te weerhouden. Dat hij eind 
vorige week zijn topambassadeurs 
naar huis heeft geroepen bewijst dat 
het diplomatiek schipperen van Kis
singer hem heeft ontstemd. Het is al
leszins zijn bedoeling het tempo van 
de onderhandelingen af te remmen tot 
na de herverkiezing van Nixon. Steu
nend op de hernieuwing van zijn man
daat kan Amerika's president dan nog 
alle richtingen uit — waarbij verras
singen niet eens uitgesloten zijn. 
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Komt er dan nooit geen einde aan ? 

9 Ingevolge de staking der vrachtvervoer
ders komt er schaarste aan benzine en le
vensmiddelen in Chili. President Allende be
veelt stopzetting van levering van benzine 
aan partikulieren en opeising der vrachtwa
gens. 

• Amerika lanceert met één draagraket twee 
satellieten, waarvan de ene gegevens inzake 
milieuverontreiniging moet doorzenden en de 
andere de werking der radio-amateurs moet 
vergemakkelijken. 

0 Terwijl de Noordvietnamese toponderhan
delaar te Parijs, te Moskou en te Peking ver
slag uitbrengt over de geheime besprekingen 
met Kissinger relativeert staatssekretaris 
Rogers (USA) de verwachtingen van een 
vrede in Vietnam. Op het oorlogstoneel 
woedt de strijd in alle hevigheid voort. De 
Amerikaanse luchtmacht zet haar bombarde
menten voort met dien verstande dat de kern 
van de stad Hanoi voortaan slechts met bij
zondere toestemming van Washington mag 
gebombardeerd worden. Dit besluit werd ge
troffen nadat de Franse delegatie te Hanoi 
door Amerikaanse bommen was vernield. 

• Volgens een Brits weekblad heeft de UDA 
(Ulster Defense Association, of protestantse 
para-militaire organisatie, tegenhanger van de 
IRA) Amerikaanse oudstrijders van Vietnam 
en Britse oud-militairen aangeworven als in-
strukteurs voor het gebruik van moderne oor
logswapens. De terreur en contra-terreur in 
Ulster gaan in stijgende lijn op. 

• Amerikaans-Russisch zeevaartakkoord on
dertekend, verdere stap in de verruiming van 
de handelsbetrekkingen tussen beide landen. 
Beide partners zullen elk 40 havens voor el
kaar openstellen en de waarschuwingster
mijn voor het aandoen van deze havens tot 
twee weken verminderen. Dit akkoord zal de 
onlangs gesloten graantransaktie (voor een 
bedrag van 34 miljard fr.) versoepelen. 

deze week 
in de wereld 

A President Amin wil zijn voorganger, thans 
in ballingschap in Tanzania, Obote doen be
rechten. De zuivering in Oeganda duurt 
voort, o.m. in een krijgsgevangenkamp, waar 
35 gewezen opstandelingen worden neerge
schoten. Intussen duurt de evakuatie der 
Oegandese Aziaten voort : het gros naar 
Engeland, kleine kontingenten naar Amerika 
en Westeuropese landen. 

• Europese topkonferentie te Parijs. Negen 
landen nemen er aan deel : Frankrijk, West-
Duitsland, Italië, NedeHand, België, Luxem
burg, Engeland, Ierland en Denemarken. Inge
volge de negatieve uitslag van het EG-refe-
rendum in Noorwegen blijft dit land, dat de 
tiende partner moest zijn, afwezig. 

• Premier Heath houdt in de slotrede van 
het onservatievenkongres te Blackpool een 
hartstochtelijk pleidooi voor het Britse EG-
lidmaatschap en beklemtoont er Engelands 
leidende rol in het niet-kommunisiisch Euro
pa. 

• Israëlische luchtraids in Libanon (niet ver 
van de hoofdstad Beiroet) en in Syrië (Ma-
zieh in Noord-Syrië), volgens Jeruzalem in 
het kader van de strijd tegen het « feddayin-
terrorisme >, volgens de betrokken staten 
is dit slechts een voorwendsel. Volgens « Ai 
Ahram > werden de bombrieven aan Isra
ëlische ambassades door Israël zelf ver
stuurd, om de raids tegen Syrië en Libanon 
nog meer als vergelding te kunnen voorstel
len. 

• Egypte's premier Sidki met een talrijk ge
volg naar Moskou, om de sinds de uitwijzing 
uit Egypte van 20.000 Russische militairen 
en technici sterk afgekoelde Russisch-Egyp-
tische betrekkingen weer op peil te brengen. 
Sadats hoop op meer begrip en steun van 
het Westen en vooral van Amerika ging niet 
in vervulling, zodat hij om uit zijn isolement 
te geraken verplicht is, zoete broodjes te 
bakken tegenover Moskou, ook omdat het 
Westen de Sovjet-Unie als wapenleverancier 
niet wil of kan vervangen. 

• Zuid-Afrika kondigt een verscherping van 
de perscensuur aan « daar Zuid-Afrika niet 
zinnens is, even lankmoedig als het Westen 
op te treden tegen de zedenverwildering van 
het lange-haren-verschijnsel ». 

• Het stilzwijgen der Russische autoriteiten 
over de ramp met het lljoesin-toestel nabij 
Moskou, zo kort na de luchtramp te Sjotsi 
(80 doden) wordt in Westerse kringen uitge
legd als een gevolg van de verlegenheid de
zer autoriteiten over het slecht- of nietwer-
ken van het blindlandingssisteem op het 
vliegveld van Moskou. Bij deze ernstige lucht
ramp in de Sovjet-Unie zouden alle inzitten-
dens, 176, omgekomen zijn, w.o. 38 Chileense 
passagiers. 

• Voornaamste (onteigende) Amerikaanse 
kopermaatschappij poogt beslag te doen leg
gen op Chileens kopererts dat naar Europa 
wordt verscheept, in het kader van een ge-
rechterlijke aktie tot het bekomen van scha
devergoeding van de Chileense regering. 
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in de frans-spaanse nijptang 
De nijpers van de Frans-Spaanse 

wurgtang hebben zich deze dagen 
weer eens dichtgeprangd rond het 
gemartelde Baskische Pyreneeën-

iVolk. De hierbij afgedrukte foto 
toont de hand- en spandiensten die 
de Brusselse politie aan de Franse 
Baskenverdrukkers moest bewijzen 
toen Baskische studenten in ons 
land zich als protest hadden vast
geketend aan de tralies van de 
Franse ambassade. 

Zo kreeg een recent hoofdstuk 
In de Frans-Spaanse Baskenver-
drukking zijn uitlopers tot in de 
Brusselse straten. 

Het is alles het gevolg van een 
nieuwe opflakkering in de Basken-
vervolging in Spanje. Gebruikma
kend van het internationaal klimaat 
* tegen de terroristen » na de ge
beurtenissen In München slaat de 
Spaanse politie weer volop toe in 
Baskenland. 

Bij wegenkontroles werden on
langs drie Basken doodgeschoten. 
Honderden nationalisten verdacht 
van lidmaatschap van de beweging 
E.TA. (Euzkadi ta Azkatasuna — 
Baskenland en vrijheid) zijn in de 
loop van de maand september en 
oktober aangehouden. Die opslui
tingen gebeuren zo willekeurig dat 
de toch niet zo progressieve bis
schop van Bilbao tegen deze bru
tale repressie heeft geprotesteerd, 
blijkbaar onder invloed van de be
roering die ze hebben gewekt bij 
de Baskische bevolking van zijn 
bisdom. En het weer in Frankrijk 
wordt blijkbaar bepaalt door win
den van over de Pyreneeën. Men 
kent het geflirt van Franco met de 
Europese gemeenschap. In zijn po
gingen om over het EEG-bruggetje 
te geraken krijgt hij steeds meer 
8teun van de reactionaire Pompi
dou. Deze twee herauten van het 
« Europe des patries » hebben de 
trompetten gelijk gestemd. Luid
ruchtig overstemmen zij de roep 

van de kleine volkeren naar meer 
rechtvaardigheid in een Europa dat 
over de oude ridicule grenzen het 
recht van de volksgroepen zou er
kennen. In het kader van die nauwe 
vriendschap Pompidou-Franco is de 
minister van Justitie Marcellm 
mee ten strijde getrokken. Op 6 
oktober heeft de Franse politie ze
ven Baskische politieke vluchtelin
gen uit Spaans-Euzkadi die woon
den in Frans-Baskenland aangehou
den en een verplichte verblijfplaats 
toegewezen in departementen na
bij de Duitse grens. In elk geval 
ver genoeg van Baskenland. De 
Baskische nationalisten menen dat 
deze maatregel de voorbode is van 
hun definitieve uitwijzing uit Frank
rijk, Ie pays de la liberté. 

Basken uit Frankrijk hebben met 
enkele tientallen dan ook vorige 
week de katedraal van Bayonne 
bezet in een hongerstaking om hun 
solidariteit te betuigen met hun 
volksgenoten uit Spaans-Basken-
land en om te protesteren tegen da 
maatregelen van hun Franse staats-
regering. 

Die Franse buigingetjes in Fran
corichting voortzettend heeft Mar-
cellin nu opnieuw toegeslagen om 
de Spaanse vrienden te behagen. 
Zich steunend op een oude wet 
heeft hij de Baskische ETA-groepe-
ring buiten de wet gesteld. Veel 
praktisch resultaat zal dit wel niet 
hebben, want volgens die wet moet 
de Franse prefektuur van Bayonne 
er nu op letten dat binnen de 
maand het « roerend en onroerend 
goed » van de ETA wordt gelikwi-
deerd. Nu is het wel zo dat derge
lijke geheime vereniging ten eer
ste niet erg « roerend of onroe
rend » rijk is, en vervolgens er ook 
niet erg mee te koop loopt. 

Al bij al betwijfelen we toch of 
de Franse regering haar intimida-
tiedoel zal bereiken. In het voor
jaar verbood ze reeds een grote 

manifestatie van de Frans-Bas-
kische ENBATA en ook met de hui
dige maatregelen tegen de ETA en 
de Baskische politieke vluchtelin
gen, hoopt ze het stijgend Baskisch 
gevoel in Frans-Euzkadi af te rem
men Het resultaat lijkt omgekeerd. 
Op 17 september greep onder kul-
turele vlag een grote verzameling 
plaats in het Departement Pyre-
nées-Atlantiques ten gunste van de 
Baskische taal, met een onver
wacht grote deelname, die in het 

trager op gang gekomen Frarw-
Baskenland totaal nieuw is De be
weging grijpt zo breed om zich dat 
zelfs M Bernard Mane, UDR-volks-
vertegenwoordiger van Bayonne, 
het nodig vond « dringende uit
leg » te vragen aan minister Mar
cellm over de getroffen maatrege
len tegen de Basken. 

WIJ volgen als Vlaamse volksna-
tionalisten, met aandacht en ont
roering de zware strijd van dit oud
ste volk van Europa Het dappere 

Baskenland, steerfs zwaar gefefsJ 
terd door - het officiële geweld 
van de machthebbers » om een 
woord van Helder Camara te cite
ren WIJ volgen het met des t» 
meer aandacht sinds ook de Betg 
Vlerick, dienaar van het grootkapi
taal, door zijn berucht artikel in 
een Spaanse krant de weg wil 
openen voor Franco naar dit Europa 
der technokraten en kapitalisten. 

waiter iuyterui 

Als het in Parijs regent druppelt het in Brussel. Ook Brusselse politie gebruikt de nijptang tegen 
de Baskische studenten aan de Franse ambassade. Op de voorgrond een Bask die nog deelrmm 

aan de Dosfelinstituutstudieweek over de volksminderheden. 

een portret 

baron karl theodor von guttenberg 

(Argos) Woensdag 4 oktober jl. overleed baron Karl 
von Guttenberg. Sinds 1958 was hij ook volksvertegert-
woordiger van de CSU. Hij is eenenvijftig jaar oud gewor
den. Drie jaar geleden werd hij aangetast door een myo-
patie waarvan hij nooit meer herstellen zou. De baron 
stond aan de top van een oeroud adellijk geslacht, met 
* ridderlijke • voorouders tot in het Roomse Rijk der 
Duitse Natie. Al in de elfde eeuw heersten de Gutten-
bergs over uitgestrekte landerijen in Frankenland en 
Thüringen. Vandaag wordt het vermogen van Karl Theo
dor op ca dertig miljoen DM geraamd. Met hem verdwijnt 
»en van de laatste vertegenwoordigers van adellijke poli
tici die het niet * om den brode » doen maar gewoon 
omdat ze nu eenmaal zin hebben in het politieke bedrijf. 

Von Guttenberg werd geboren in een leefwereld die 
nu achterhaald is : een meid voor het bereiden der maal
tijden, een knecht voor het paardrijden, een hulpje voor 
de jacht op hert en wilde varkens. Tijdens WO II werd 
zijn vader door de nazi's gearresteerd omdat hij als ge-
fovig katoliek weigerde zijn bossen ter beschikking te 
stellen van de Hitler jeugd. De verhalen van vader Gut
tenberg over de verschrikkingen van het celleven hebben 
Karl Theodor onuitwisbaar beïnvloed. Hijzelf maakte op dit 
ogenblik de oorlog in het Westen mee. Nadat hij door da 
Engelsen krijgsgevangen was gemaakt werd hij In Enge
land geïnterneerd. Tijdens de laatste maanden van de 
«Jorlog zou hij optreden als duitstalig kommentator voor 
het radiozendstation van Calais dat door de Britse over-
Ijoid werd gekontroleerd. In het kwartiertje dat hem dage
lijks toegemeten werd bevestigde hij van meetaf aan zijn 
christelijke overtuiging. Tegelijk bleek ook dat hij aardig 
van de tongriem gesneden was. Daar te Calais pleegde 
hij zijn eerste verzetsdaad. Maar er zou een boekdeel te 
schrijven zijn over de verzetsaktles van de Guttenberg» 
tegen het nazi-regiem. Een oom van Karl Theodor, zijn 
vaders broer, was van dichtbij betrokken bij het kom-

Slot van 20 Juli 1944 en werd door een kommando terecht-
esteld. Veel later zou een zoon van de baron trouwen 

met de dochter van graaf von Stauffenberg die met zijn 
teven nfjoest betalen voor da eersterangsrol dia hij nji.v. 
m mislukte aanslag op Hitler had gespeeld. 

Terug in de Heimat vond von Guttenberg vrij gemakke
lijk zijn politieke weg Algauw werd hij een prominente 
figuur in de Beierse CSU. In de partij van F.J. Strauss 
zou hij zijn reputatie van reactionair, anti-kommunist... 
en eerlijk tegenstander verdienen. Geleidelijk aan groeide 
hij los uit het keurslijf van de partij. Met de machtige 
partijchef Strauss kon hij nooit best opschieten. Gutten
berg stond afkerig van het vaak opgeschroefd patriottis
me van de partijtop. Zijn afkeer van de patriottische toer 
moest hem uiteraard in de buurt brengen van de sociaal-
demokratische oppozitie. Van 1961 af smeedde hij dan 
ook samen met teoreticus nr 1 van de SPD Herbert Wehner 
(voormalig kommunist) aan een bondgenootschap waar
uit later de grote koalitie (CDU-CSU + SPD) zou groeien. 
In die Grosse Koalition zou Guttenberg, onder bondskan
selier Kiesinger, de centrale figuur worden als staatsse-
kretaris van de kanselarij Guttenberg had bewust op die 
ommekeer aangestuurd omdat naar zijn gevoel kanselier 
Erhard en zijn minister van Buitenlandse Zaken Schroder 
de Frans-Duitse verstandhouding in gevaar brachten. 
Guttenberg was immers een overtuigd aanhanger van 
Adenauers Europa-politiek. Bij alle Frans-Duitse krisissen 
uit de jaren 60 heeft Guttenberg, vaak verdoken opge
steld, een pozitieve rol gespeeld. Het uiteenvallen van de 
grote koalitie raakte hem dan ook diep, te meer dat ze 
gebeurde onmiddellijk nadat de artsen hun katastrofale 
prognoze aangaande de gezondheidstoestand van de 
staatssekretaris hadden geformuleerd 

Voortaan zou zijn strijd tegen de myopatie samenval
len met zijn onwrikbaar verzet tegen de nieuwe buiten
landse politiek van de kleine koalitie (SPD -f- FDP). In die 
kleine koalitie zag Guttenberg alweer een gevaar voor de 
demokratie binnen de bondsrepubliek. Voor zijn laatste 
belangrijke tussenkomst in de Bundestag moest de baron 
zich op een berrie naar de tribune laten dragen. De ziekte 
had zijn belde benen verlamd maar zijn waarschuwing 
tegen de ingeslagen buitenlandse koers klonk fors en 
bultenmate agressief. Nog voor zijn overlijden, In een 
laatste boek voor zijn kinderen en vrienden, heeft hij de 
motivering van zijn verzet neergeschreven. Vaak hanteert 
hij een meedogenloze oen, zijn bewogenheid liikt dikwijls 

opgeschroefd maar zijn tegenstanders hebben inmiddels 
ai hulde gebracht aan zijn onbaatzuchtige inzet en zijn 
groot talent. Weinigen zijn gevoelloos gebleven voor de 
hartstocht en de moed van deze grote baron met een 
slecht karakter maar een goed hart. 

De deining rond zijn unieke figuur heeft Guttenberg 
kordaat afgewezen. Hij hield nu eenmaal niet van do 
zwart-wit-verhalen die over hem rondgingen. Ook stoorda 
het hem niet dat sommigen hem verguisden terwijl arn 
deren hem buitensporig gingen ophemelen. Aan ogen
schijnlijke tegenstellingen ontbiak het niet : de socialist 
Wehner noemde hij zijn vriend, de katoliek Josef Strauss 
omschreef hij als « een nationaal ongeluk », maar tege
lijk korrigeerde hij die ironische pointe met te zeggen dat 
Franz Josef •> de schietschijf » van alle wereldhervormers, 
revolutionairen en progressisten was Guttenberg akteer-
de meer als een onafhankelijke outsider. Hij was een rijk 
edelman die door zijn naam en zijn ekonomische macht 
een standpunt kon innemen dat niet altijd in eenklank 
was met de streefdoelen van de partijhiérarchie Toch 
heeft de feodale wereld waaruit hij stamde hem minder 
speelruimte gelaten dan hem lief was Zijn leefmilieu 
heeft zijn visie op vrijheid begrensd en bepaald een 
« feodaal » heer die zelden met vrijheidsbeperkingen 
wordt gekonfronteerd gaat de vrijheid opstuwen tot een 
haast abstrakt begrip Verder weigerde Guttenberg een 
verschil te zien tussen kommunisten en nazi's, tussen 
Hrtler en Walter Ulbricht Tegelijk speelde hij de kaart 
van de Gaulle (in het spoor van Adenauers koers ') zon
der te beseffen dat Le General precies doelde op het 
« patriottische Europa der Vaderlanden » dat Guttenberg 
zelf zo vreesde. Hij was dus niet de pragmaticus waar
voor hij zo graag wilde doorgaan, Hoe dan ook, de ge
schiedenis heeft tot dusver von Guttenberg tegengespro
ken Uit atavisme roeide hij tegen de tijdsgeest op, maar 
de grote koalitie (mocht die ooit opnieuw haar intrede 
in de politieke arena doen) zal een eerlijk tegenstrever 
moeten missen. Ook dit is een pijnlijke vaststelling voor 
een demokratisch bestel als dit van de Bondsrepubliek 
dat nog lang niet vertrouwd is met alle regels van d * 
demokratlsche etiek. 
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onze Vlaamse druivenstreek 

rijke bron 

Overijse, grootste gemeente van Brabant, 
In het noorden begrensd door Brussel en in 
het zuiden door Wavre, gelegen aan de Use, 
vandaar de naam, en aan de rand van het 
Zoniënwoud. 

Overijse, omgeven door vijf gehuchten : 
Jezus-Eik, Eizer, Tombeek, Terlanen en Malei-
«en, is samen met Hoeilaart het centrum van 
de Druivenstreek. 

Overijse, geboortedorp van Justus-Upsius 
•n doorspekt met grootgrondbezitters in de 
naam van barons, graven en burggraven. 

Overijse, geëvolueerd zoals de rivier die 
haar doorkruist : van klaar bronwater naar 
gepolueerde waters, van kalm, landelijk en 
rustig natuurschoon naar allesverpestende 
verkavelingsdrift. 

Overijse, land van de teloorgaande drul-
venteelt maar van de bloeiende residentiële 
wijken. 

Overijse, land van de verstoten inheemse 
Vlaamse bevolking en van de arrogante 
franskiljonse inwijkelingen. 

Overijse, land van de goedkope land
bouwgronden en van de peperdure bouw
gronden, met als onmiddellijk gevolg de 
Vlaamse uitwijking en de franstalige inwij
king. 

Overijse, gemakkelijke prooi van Brussel, 
genepen als het is tussen datzelfde Brussel 
«n het Waalse Wavre. 

Overijse, reeds lang voorbestemd als «Le 
corridor Bruxelles-Wallonie ». 

Overijse, hoofdzetel van de federatie Ter-
vuren. 

Overijse, de frontlijn van de Vlaamse strijd, 
want ook de taalgrens komt er voorbij. 

Vijftien jaar geleden deden de eerste 
schuchtere inwijkelingen hun intrede, nie
mand had er erg in, wij zijn immers gastvrije 
Vlaamse mensen. Maar in vijftien jaar tijd is 
hun aantal gegroeid, deels door verkavelin
gen van Monsieur Ie Comte, die het ogen
blik gunstig achtte voor de herwaardering 
van zijn gronden, en grotendeels door de 
laksheid onzer gemeentevaderen die rustig 
meeheulden. 

Overijses groei was één met franskiljonse 
bourgeoisie die met man, macht en geld tot 
In het gemeentehuis is doorgedrongen. 

Overijse deed ook aan industrialisering en 
meteen werden wij weer geplaagd door uiter
aard enkel franstalige kaders. 

Het tot 17.000 inwoners uitge

groeide Overijse heeft dringend 

Vlaamse steun nodig, want wij 

worden bedreigd. De Vlaamse 

strijd zal in de komende jaren in 

Overijse gestreden worden, daar

om rekenen wij op Vlaamse inwij-

king. 

Mooi gerestaureerd ge
meentehuis. De buitenzij
de is het evenbeeld van 
het interieur : de Vla
ming, de Vlaamse Leeuw, 
komt niet tot zijn recht. 

grondbeleid en 
serristenbelangen 

Het spreekt vanzelf dat, gezien de uitbrei
ding van de industrie, gezien de vrijgeko
men serristengronden (eng. 300 ha) en ge
zien de bescherming van bossen en natuur, 
noodzakelijk is, ter vrijwaring van ons leef
milieu, is grondbeleid meer dan een nood
zaak. 

Wat houdt dat grondbeleid In voor onze 
Druivenstreek ? 
1) Dat de industrie zich gezamenlijk moet 
kunnen vestigen op gronden gescheiden van 
woonzones, dicht bij hoofdwegen en zonder 
groen of bos te beschadigen. 
2) Dat er gronden voorbehouden worden voor 
sociale kavels of woningbouw, maar dan be
stemd in de eerste plaats voor • onze men
sen ». Het doel mag niet zijn de federatie, 
en vooral Overijse, kost wat kost te bevol
ken, zodanig dat de rust en het landelijk ka
rakter verdwijnt uit onze streek. 
3) Dat de vrijgekomen serristengronden zou
den mogen bebouwd worden door kinderen 
of gedeeld in kleine sociale kavels, voor zo
ver ze aanleunen aan bebouwde kommen of 
wijken. 

De vrijgekomen serrengronden worden ge
raamd op 300 ha minimum. Dit is de oppe^ 
vlakte van ongeveer 15.000 serren van 
140 m2. 

Sinds 90 jaar worden in onze streek drui
ven geteeld. 95 % van onze serristen waren 
vroeger arbeiders of kleine boeren. Geduren
de 90 jaar hebben zij onze streek Vlaams 
gehouden. Zij hebben gewerkt en welvaart 
gebracht zoals de andere middenstanders. 

Wij serristen, zonen of kleinzonen van ar
beiders of boeren, « en wij zijn hier terecht 
fier op », verwachten van de federatie en de 
gemeente dat zij het hogervermeld grondbe
leid zullen trachten te verwezenlijken. 

belasting op kavels 
Gezien de steeds grotere eisen, gesteld 

door de bevolking inzake sportinfrastruk-
tuur, kultureel beleid, onderwijs en andere, 
spreekt het vanzelf dat de gemeente over 
de nodige financiële mogelijkheden moet be
schikken. Aangelegde wegen in nieuwe ver
kavelingen worden door de gemeente over
genomen. Deze moeten dan weer door da 
gemeente onderhouden en verlicht worden, 
enz..., al zijn de meeste kavels niet be
bouwd. Daar die onbebouwde kavels geen 
cent aan de gemeente opbrengen, is een 
zekere belasting op de kavels noodzakelijk 
en gerechtvaardigd. Maar .. iedere belasting, 
gerechtvaardigd, moet ook zo sociaal moge
lijk toegepast worden. 

1) Indien men vaststelt dat de Nationale 
Maatschappijen voor Volkswoningbouw vrij 
zijn van dergelijke belasting, moet de werk
man, serrist of andere spaarder die over een 
kleine kavel beschikt, bestemd voor een 
kleine woning, ook vrijgesteld worden van 
hogervermelde belasting. 
2) Dat ledere eigenaar zou mogen beschik
ken over een kavel voor zichzelf en een ka
vel per kind deel uitmakende van het gezin, 
vrij van belasting. 
3) Dat de grondspekulatie door scherpe mid
delen dient tegengegaan, doch dat men geen 
diskriminatie mag scheppen tussen het « pri
vaat initiatief • en • kleine spaarders • ener-
rijds en de • Intercommunales » anderzijds. 

overijse, 
teioorgong 
of heropbloel? 

ruimfelijke 
(wan)orde 

Waren wij gespaard gebleven van de 
morsigheid van grondspeculanten en de be
dreiging door private belangen die onze 
Druivenstreek hebben afgetakeld, dan was 
de Use- en Lanevallei nog steeds een prach
tig natuur- en kultuurgebied. Dit dank zij de 
reeks landschappen die de horizon met groe
ne gordels afzomen en In het lager gedeelte 
ee sliert vijvers, bronnen, moerassen en 
rietvelden, omgeven door bossen. 

Langs de valleien van de Use en de Lane 
liggen gebieden en landschappen die zowel 
uit estetisch, toeristisch, hydrologisch, or-
nitologlsch en zoölogisch standpunt maksi
maal in stand moeten gehouden worden. De 
landbouw heeft prachtige landschappen 
voortgebracht die volledig geïntegreerd zijn 
in de natuurlijke omgeving. De Druivenstreek 
maakt deel uit van het natuurpark • Dijle-

land • waarin drie, nog gave, agrarische go» 
dels vanuit Leuven tot Overijse lopen, waar 
ze eindigen aan het meer van Overijse (grena 
met Genval) en het Zoniënwoud, met da»> 
tussen liggende verbindingsassen. Op enkels 
plaatsen is de landschappelijke kontlnuTte» 
reeds verbroken door verkavelingen en I » 
dustriezones. 

Hoe prachtig zou dit natuurgebied g*^ 
weest zijn Indien dit, op enkele uitzonderto» 
gen na, praktisch over zijn gehele oppef^ 
vlakte niet zou aangetast zijn door de verfc» 
velingskanker ! In elk landschap, en er z i j l 
er te Overijse ontelbare, zijn er verkaveW» 
gen ingeplant. 

Jarenlang werd Overijse verknoeid door 
een ruimtelijke wanorde waarin aan de ene 
werd toegestaan wat aan de andere werd 
geweigerd, waarin zonder de minste plarv 
optiek grenzeloos werd toegegeven aan dé 
belangen van Brusselse verkavelaars en 
volksvreemde grootgrondbezitters. 44,5% van 
de oppervlakte van Overijse (2009,55 ha) zIjB 
in hun bezit. 58 van deze heerschappen b^ 
zitten tussen 5 en 19 ha, 20 onder hen heb
ben een eigendom gaande van 20 tot 50 ha 
en 7 bezitten meer dan 50 ha ! 

De nieuwe druivenkoningin, juffrouw PAS glimlacht V en de heerlijke druiven te> 
Vlaamse Druivenstreek^ sappig, ü Vlaamse lezer, bent zeer hartelijk welkom in d* 
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Het Brabantse trekpaard : simbool van kracht en... vreedzame rust. De metalen 
gedrochten op de achtergrond proberen met angstaanjagende wreedheid het lan
delijke weg te vegen. Machtige Brusselse firma's spelen baas te Overijse : bescher-
m,ing van het milieu, groene zones, beplantingen om het wansmakelijke wat te be-
stoppen,... Dit alles lappen ze aan hun Brusselse geldhielen. 

Zoals dit publiciteitsbord vinden we er veel in de Druivenstreek : franstaligen krij
gen voorrang... De plaats heeft reeds sterk geleden onder « de tand des tijds ». 
Inderdaad, het staat er al j-a-r-e-n ! Nochtans is in die verkaveling slechts 1/10 der 
Douwgronden bezet. Toch keurt het gemeentebestuur nu nog jaarlijks tientallen 
dergelijke verkavelingsvergunningen goed... 

De lijst van toegestane verkavelingen is 
Indrukwekkend. Tenminste 49 verkavelingen 
l i jn totaal planologisch onverantwoord om
dat ze volledig buiten de woonkernen zijn 
Ingeplant. Er zijn er zelfs gelegen in een 
natuurreservaat, In beschermde zone, in be
schermde landschappen. Nu nog zijn een 
aantal toegestane verkavelingen niet uitge
voerd en zal men met lede ogen moeten aan
zien dat men op zekere dag een gans bos 
begint te rooien, dat op allermooiste natuur
plekjes buldozers hun natuurvernielend werk 
beginnen om het winstbejag van vreemde 
machten te dienen. Dit wordt niet tegenge
houden, maar de Vlamingen die in zones met 
verspreide bebouwing een stukje grond heb
ben, de serristen die voor zoon of dochter 
op eigen grond willen bouwen, stuiten op 
het keiharde veto : landbouwzone ! Voor hen 
zijn de richtlijnen van de minister en het 
waardeloos voorontwerp van gewestplan de 
leidraad. 

Onlangs nog werd het voorontwerp van het 
gewestplan zodanig gewijzigd dat praktisch 
de helft van de woonzone die bezet is met 
een verspreide bebouwing (door de autoch
tone bevolking I), omgeschakeld werd naar 
landbouwzone. Zeer vele jonggehuwden die op 
de grond van hun ouders konden bouwen, 
worden hierdoor nu verwezen naar de peper
dure verkavelingen. De meesten verlaten dan 
ook Overijse en gaan zich vestigen te Ouder-
gem. Etterbeek en andere Brusselse gemeen
ten, waar de huurprijzen lager liggen. Sociale 
kavels zijn niet voorhanden en de sociale 
woningen niet aantrekkelijk genoeg voor hen 
die op het platteland een eigen huisje met 
een tuintje willen verwezenlijken. 

Men is reeds aardig op weg om de be
ruchte driehoek Brussel-Leuven-Ottignies te 
realiseren, ook al beseft de gewone man de 
draagwijdte en de gevolgen hiervan nog niet 
voldoende. Feit is dat hij of zijn kinderen de 
aangeboden percelen van EO are tegen 1750 
fr per m2 gaat beschouwen als een vast
staand feit. Zijn minderwaardigheidskompleks 
gaat slechts wat zwaarder doorwegen en bij 
het besef dat de CVP-gemeentebesturen in 
de eerste plaats hiervan de oorzaak zijn, gaat 
hij, ofwel totaal onverschillig worden, ofwel 
de franskiljonse kaart meespelen, ofwel zal 
de sociaal-Vlaamse refleks hem in de goede 
richting stuwen. Weer gaan er heel wat Vla
mingen ten onder door deze a-sociale evolu
tie. 

Overijse behoort tot de federatie Tervuren 
waar de bestuurskoalitie is samengesteld 
uit CVP en VU. Als tweede grootste partij 
behaalde de Volksunie vier verkozenen en 
maakt onze verkozene Marcel De Broyer deel 
Uit van het kollege als schepen voor Ruimte
lijke Ordening. Als Volksunie hebben wij niet 
geaarzeld om de grootste verantwoordelijk
heid op te nemen. Inderdaad, de Ruimtelijke 
Ordening is de grootste troef die kan uitge
speeld worden om de federatie en daarin 
Overijse Vlaams te houden. 

De Volksunie is er steeds voorstander van 
geweest om als volkspartij de gemeenschap 
zo nauw mogelijk bij haar beleid te betrek
ken. Maandelijks worden volksvergaderingen 
op touw gezet waarin het beleid wordt ver
antwoord en inspraak verleend. Samen met 
volksvertegenwoordiger Vik Anciaux, federa-
tleschepen Marcel De Broyer, schepen van 
Overijse Emiel Dewaet en het ganse Volks-
uniebestuur wordt in openbare vergaderingen 

de basis van onze politiek vastgelegd. Dit 
achten wij demokratie. Het sukses van der^ 
gelijke bijeenkomsten is dan ook steeds vep-
zekerd. 

in drie van de vijf federaties heeft de VU 
de bevoegdheid over de Ruimtelijke Ordening 
gekregen ; men Is er nergens bij de pakken 
blijven zitten. Wat de federatie Tervuren be
treft, werkt de VU een nieuw plan uit dat 
voor elk deel van de federatie de bestem-
ming van alle gronden vastlegt. In het fede
ratiebestuur werd reeds onder de bevoegd
heid van schepen De Broyer een kommissie 
voor Ruimtelijke Ordening opgericht. Verder 
zullen nieuwe bouw- en verkavelingsverorde
ningen opgesteld worden. Door diverse kon
takten met private planbureaus en openbare 
besturen worden de Vlaamse belangen ver
dedigd. Ook treedt de Volksunie op als de 
verdediger van de serristenbelangen en wil 
zij ertoe bijdragen deze Vlaamse nijverheid 
te redden. 

Wij wensen in de federatie verder volgen
de punten te verwezenlijken : 
# een stedebouwkundig bureau waarin een 
technische dienst voor de elf gemeenten kan 
ondergebracht worden, waar de gemeenten 
al hun stedebouwkundig werk kunnen laten 
verrichten. Daaraan gekoppeld een grond
bedrijf dat, waar mogelijk, instaat voor het 
scheppen en uitvoeren van de nodige be
stemmingen in het kader van het herstruk-
tureren van de huidige woonkernen. 
• een kommissie voor Ruimtelijke Ordening 
die advies uitbrengt. 
9 het opstellen van de bouw- en verkave
lingsverordeningen, het opstellen van een 
financieringsplan voor sociale huisvesting en 
het opstellen van normen waarmee de ge
meenten moeten rekening houden, opdat hun 
bijzondere plannen van aanleg gunstig zouden 
geadviseerd worden. 

Als Volksuniepartij moge het ons tot eer 
strekken de partij te zijn die klaar is om in 
de nieuwe strukturen ongebonden aan om 
het even welke belangengroep, de belangen 
van de ganse Vlaamse gemeenschap te be
hartigen. 

Zo hebben we ondubbelzinnig stelling ge
nomen tegen de nieuwe bijzondere plannen 
van aanleg van het gemeentebestuur van 
Overijse, die 240 ha nieuwe woonzone voor
zien, voor het grootste gedeelte gelegen in 
agrarische zones, In open veld, daar waar 
genoeg ruimten in de bebouwde zones voor
handen zijn om tot het jaar 2000 aan de 
vraag naar bouwgelegenheid te kunnen vol
doen. 

De volgende jaren zullen uitwijzen welke 
partij daadwerkelijk de belangen van het volk 
op demokratische en ongebonden wijze heeft 
verdedigd. De Volksunie gaat met open vi
zier en met volle verantwoordelijkheid deze 
konfrontatle tegemoet. Onze energie, onze 
Vlaamse en sociale gebondenheid staan borg 
voor een volgende overwinning. 

herstrukturafie 
w i j stellen voor de bestaande woonkernen 

te herstruktureren en daar ai de nodige voor
zieningen te plannen : parken, speelpleinen, 
groene en stiltezones, sociale kavels en so
ciale woningen ; daar de toeristische infra-
struktuur uit te bouwen. 

koehandel en 

hoopvolle f-oekomst 
Het feit dat einde 1970, ter gelegenheid 

van de gemeenteraadsverkiezingen, niet min
der dan 5 voorstanders van de volledige 
tweetaligheid van Overijse in de gemeente
raad werden binnengeloodst, vindt zijn 
oorsprong In een weinig rooskleurig verle
den. Dit verleden werd volledg beheerst door 
een ganse reeks potentaten, die onder de 
CVP-PSC-vlag scheep gingen. Gedurende vele 
jaren maakte <• Madame » Doret deel uit van 
deze moerasvloot. Aan het goede baanbre
kend werk dat zij presenteerde op het gebied 
van onderwijs bijv. tornen we niet. We we
ten maar al te best dat zij een pure-sang-
francophone was, die reeds in die tijd haar 
taaigenoten niet in de kou liet staan. 

Samen met de ganse CVP-PVV-gemeente-
raad kreeg ze het zover dat een ganse wijk 
van Overijse — de Corniche — op een hel
lend vlak werd geplaatst en met de taalgrens
regeling van 1963 bij Terhulpen werd ge
voegd. 

We mogen wel schrijven dat dit stuk 
Vlaamse grond aan Wallonië werd verkocht. 
Zo werd bijv. een Vlaams gezin dat zich in
spande om deze koehandel ongedaan te ma
ken, ingelijfd bij « La Hulpe », terwijl hun 
gebuur — een frankofoon — bij Overijse 
bleef ! De bedrogen Vlaming moest afdrui
pen : woning verkopen en nogmaals in 
Overijse bouwen, met het groot financieel 
en energieverlies daaraan verbonden. De 
Vlaamse (?) CVP-leiders paaiden het Vlaams 
Aktiekomitee en de Vlaamse verenigingen 
met : « Blijf kalm en alles komt in orde ! ». 

Het kwam In orde, in het voordeel van 
Wallonië én in het voordeel van de koehan
delaars ! 

Sindsdien is men op dezelfde ingeslagen 
weg verder gegaan : via a-sociale verkave
lingen die met honderden uit de grond rezen, 
werden ganse horden Nederlandsonkundigen 
en Vlaminghaters naar de Druivenstreek ge
lokt. Deze wisten zich goed te organiseren 
en weldra vestigden zich familieleden, ken
nissen en vrienden ook in de omgeving Zij 
werden en worden nog steeds met open ar
men door alle openbare besturen ontvangen. 
Zowel op het gemeentehuis, bij de politie, 
op het belastings- en postkantoor, het ka
daster, enz. kennen zij reële taalfaciliteiten. 
Op sommige diensten worden de franstali
gen in alle vriendelijkheid in het Frans te 
woord gestaan, terwijl onze eigen Vlaamse 
mensen er maar al te dikwijls worden toe
gesnauwd. 

Dit alles gebeurt vandaag de dag nog, on
der het gemeentebeleid van een CVP-PVV-
BSP-koalitie. Dat deze heerschappen zich 
weinig bekommeren om het Vlaamse karak
ter van Overijse te vrijwaren, vinden we te
rug in enkele facetten van hun beleid : 
• schepen Dewilder (PVV) en schepen Boon 
(BSP) richtten zich na hun verkiezing via 

« La Dernière Heure » tot de franstallge 
Brusselaars om hun broederlijk uit te nodi
gen zich in Overijse te komen vestigen ; 
• sinds ongeveer twee jaar fungeert er in 
de gemeentelijke scholen een werkvrouw 
die volledig nederlandsonkundig is. Tijdens 
het middagmaal bedient ze de leerlingen in.. . 
het Frans. Het resultaat van het onderzoek 
dat de burgemeester Brankaer (CVP) zou 
instellen, is nihil ; 
• dagelijks worden er door het gemeentebe
stuur nog tientallen ha opgeofferd aan de 
Brusselse grondhonger ; 
• zowel de grote handelsinstellingen als de 
industriële vestigingen die aangetrokken wor
den, bieden geen taalrespekt (en ook geen 
vrijwaring van het noodzakelijke natuur
schoon I) ; 
• tijdens de jaarlijkse druiven- en wijnfees
ten wordt tot op heden niet de minste aarn 
dacht geschonken aan het Vlaamse karakter 
der streek. Zelfs staatsinstellingen die er 
tentoonstellen (NILK en het Leger) mogen dit 
In volledige tweetaligheid doen ! 

Gelukkig gebeurt er stilaan een gunstige 
kentering en dit hoofdzakelijk onder Invloed 
van de Volksunie, die reeds kan terugblik
ken op een spektakulalre vooruitgang. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1970 
was er voor de eerste maal sprake van een 
Vlaamse lijst. Nadat de onderhandelingen 
mislukt waren om één Vlaams front te vor
men (vooral de Rode Leeuwen — dhr Marcel 
Boon — waren ertegen gekant) werd uitge
pakt met Vlaams Overijse. Op enkele stem
men strandde men om een verkozene te 
hebben. Vorig jaar werd, met het oog ap de 
federatieverkiezingen, opnieuw onderhandeld 
om een Vlaams front te vormen. De CVP was 
bereid samen te werken op voorwaarde dat : 
— het een CVP-lijst mocht blijven, 
— op de 19 kandidaten er 18 CVP-ers moch-

ten zijn, 
— de enige Volksuniër geen echte politie

ker mocht zijn, 
— en dat deze een onverkiesbare plaats zou 

innemen... 
Om aan zulke eisen een gevolg te geven, 

moet men meer dan aartsdom zijn ; de sa
menwerking viel andermaal in het water... 
tot heil en glorie van het FDF (Liberté et 
Democratie + PLP). 

21 november 1971 werd voor de Volksunie 
een waar sukses. Meer dan 21 % van de 
Overijsenaren stemden VU en dit voor de 
eerste keer dat men op plaatselijk vlak kon 
stemmen ! Hun afgevaardigde in de federa-
tieraad van Tervuren werd meteen ook als 
schepen van Ruimtelijke Ordening aangeduid. 

Het aantal VU-leden neemt ook dagelijks 
toe en meteen weet iedereen dat de echte 
Vlaamse bewustwording van Overijse met 
belangrijke schreden vooruit gaat en de VU 
ook op gemeentelijk vlak bij de volgende 
verkiezingen (wellicht in 1976) zeer belang
rijke bestuursfunkties zal veroveren, in dienst 
en tot welzijn van de Vlaamse bevolking van 
Overijse, van Vlaams-Brabant, van Vlaande
ren... 

spoorslag 
•Wij-lezers uit gans Vlaandeien die in de 

toestanden, de Vlaamse werking en evolutie 
in de Druivenstreek geïnteresseerd zijn, stor
ten een minimum van 100 Fr op rekening nr. 
4490/OA bij de Bank van Parijs en de Neder-
landen-Overijse U krijgt dan tweemaande
lijkse informatie toegestuurd via • Spooi^ 
slag •. 
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Acht keer Kredietbank op z'n best 
Ziehier 8 van onze diensten -

en meteen 8 overtuigende argumenten om op een moderne manier met geld om te gaan. 

J e kunt meer dan j e denkt. O p voorwaarde d a t j e op een moderne 
manier met geld omgaat. 

Maak een afspraak met j e toekomst. Begin met een zichtrekening 
bij de Kredietbank en de rest komt vanzelf. Ook al heb j e nu nog niet 
veel geld uit te geven of te sparen. 

Je bent jong en je zit boordevol plannen, wensen en dromen. 
Misschien kun je nog niet alles verwezenlijken. Dat komt wel. 

Kijk intussen de kat niet uit de boom. 
Leer onze diensten kennen ! 

effecten. 

Kasbons 
Kasbons zijn de eenvou
digste stap van spaien op 
rekening naar beleggen in ^J^ 

Zichtrekening 
Een zichtrekening is zo
veel als je portefeuille, 
maar veiliger, gemakkelij-

kei en interessanter Je betaalt direkt 
met cheques of met overschrijvingen, 
je laat er gemakkelijk geld — je wedde 
b.v. — op storten, je hebt de garantie 
van een eurochequekaart. 

Automatische betalingen 
Huishuur, gas, telefoon, 
elektriciteit en alle uitga-

_ ven die regelmatig terug
keren geef éénmaal een opdracht en 
alles wordt automatisch op tijd be
taald. 

Girale betalingen 
Je wedde in een loonzakje 
of je wedde automatisch 
betaald bij de Krediet

bank ' De keuze is met zo moeilijk 
Geld op een bankrekening is modern, 
praktisch en veilig, en het rendeert 
vanaf de eerste dag 

Depositoboekje 
Spaaigeld bewaar je toch 
niet thuis je laat het ge-
woon renderen ! Op een 

depositoboekje, 't Blijft gemakkelijk 
bescTiikbaar, en het levert een interes
sante rente op 

nmg, je 
kenmg 

Verzekering Rekening Plus 
Een ongevallenverzeke
ring wordt je automatisch 
verstrekt bij je zichtreke-

bankboekje of je termijnre-

Persoonlijke lening 
en financiering 
BIJ de Kredietbank een 
lening aangaan is een 

doodgewone zaak en je lening afbeta
len in maandelijkse termijnen is ook 
een vorm van sparen. 

B^^HJI Beleggen in effectea 
P ' ^ ^ g Onze gemeenschappelijke 
SvL_^H beleggingsfondsen bieden 
ITCTST^H je een zorgvuldige selectie, 
een verregaande risicospreiding en een 
permanente controle van specialisten 
aan Zelfs VXJOT een kleme belegging. 
Iets wat normaal alleen voor een mil-
joenenportefeuille wordt bekomen. 

DOE ALSOF 
JE THUIS BENT 
Wat je met de Kredietbank allemaal •• -- „, 
kunt doen, wordt je klaar en duidelijk uitgelegd ^^~v 
in onze acht nieuwe, prachtige kleurenfolders. Vraag ze 
onmiddellijk met onderstaande coupon, of loop eens binnen 
bij een van de 650 kantoren van de Kredietbank, 

1 Hoe werkt een zichtrekening 
2 Hoe automatisch betalen 
3 Hoe werken girale betalingen 
4 Hoe veilig sparen met een 

depositoboekje 
5 Hoe ben je verzekerd via je 

rekeningen en deposito's 
6 Hoe een persoonlijke lening of 

financiering bekomen 
7 Hoe veilig beleggen in effecten 
8 Hoe veilig beleggen met 

kasbons Kredietbank 

ANTWOORDCOUPON 
Gelieve mij de aangekruiste folders te zenden 

D l D . D , D 4 
D 5 D « D 7 D s 

Naam ..„„ ,,,.,.«.... 

Straat....™ ™ 

Kredietbank 
650 kantoren: waar je woont, waar je werkt, waar je winjkelt. 

Postnr.,... Gemeente „ 

Terugitureo naar: Kredie4»afc 
Centrale AfiLftibKcïteit en P.K 
Arenbeî ertnat T, 

WV. 10001 
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maatschappij 

builenlandse kinderen 

zïttten blijivert 

De kinderen van vreemde arbei
ders in Duitsland gaan naar school; 
zij zijn daartoe verplicht en de re
geringen van de Duitse deelstaten 
zijn op hun beurt verplicht tot het 
verzorgen van dit onderwijs. Maar 
dit onderwijs beperkt zich tot de 
aanwezigheid van de kinderen in 
de school. Zij komen er toe zonder 
de taal van hun land te kennen, 
maar ook zonder dat er ook maar 
iets aan gedaan wordt opdat ze 
deze taal zouden teren. In de prak
tijk blijven deze kinderen gewoon 
almaardoof zitten en blijven zij 
analfabeet. 

Dit berichtje l<nipten wij uit tiet weekblad 
' De Nieuwe ». Een bewijs dat liet idee uit 
Lo!<eren zo maar geen plaatseiijli probleem
pje is 

gastarbeiders... 

Ze zijn van verschillende natio
naliteiten : er zijn Marokkanen on
der hen en Spanjaarden, Algerij. 
nen, Turken en Italianen... 

Er zijn ook nog andere nationali
teiten, maar die vallen minder op : 
er zijn Joegoslaven, er zijn Duit
sers, Nederlanders en Fransen. 
Ook deze mensen horen tot onze 
gemeenschap. 

Wanneer we over migranten spre
ken, denken we veel minder aan 
die laatste groepen .. Omdat we 
er meer mee vertrouwd zijn ? Om
dat zij meer vertrouwd zijn met ons 
kultuurpatroon ? 

Misschien gewoon maar omdat 
de meesten onder hen ongeveer 
dezelfde kansen op welvaart heb
ben als velen onder ons. Ze konden 
een situatie uitbouwen.,. 

Migranten of gastarbeiders zijn 
dan die mensen waarvan we zo on
geveer allemaal beginnen te we
ten waarom ze hier zijn. 

Ze zitten vooral in die arbeids-
sectoren waar er te weinig Bel
gische kandidaten zijn. Soms zwaar 
werk, soms vuil werk, maar alles-
l ins werk waarvoor je geen oplei
ding nodig hebt i het volstaat een 
beetje afgericht te worden op de 
kleine taak die je zal hebben. 

We weten ook dat ze naar hier 
gekomen zijn omdat ze een beetje 
geloofden in ons land als in een 
land van belofte... 

Want bij hen was het nou pre
cies ook weer niet zo prettig ; ze 
komen uit ontwikkelingslanden, of 
uit achtergebleven streken van Eu
ropese landen. 

Ze wonen midden onder ons, 
maar meestal in de slechtste hui-
ren. 

Soms ligt het aan ons ! Duizende 
keren doen we de deur voor hen 
dicht. 

Ze wonen midden onder ons ï 
sommigen ongehuwd, anderen ge
huwd maar met de^hele familie in 
het moederland, anderen hier met 
hun gezin. 

kinderen 
van de rekening ? 

Midden onder ons leven 150 bui
tenlandse kinderen die de kinderen 
van de rekening dreigen te worden. 

Hoe gaat zo Iets : je komt met je 
vader naar België, je gaat er naar 
school ; je spreekt thuis Spaans, 
of Arabisch of Berber of Turks... 
en op school zit je dan plots in het 
Nederlands... Maar Nederlands, wat 
Is dat eigenlijk... je hoort toch nog 
coveel dialekten. Je verdoolt ge
woon in die Babelse spraakverwar
ring, en je hebt er geen zin meer 
In. Je leraar krijgt er — spijts alle 

goede wil — ook geen kop meer 
aan, en hij geeft het ook een beetje 
op. 

Je bent het kind van de reke
ning voor je het weet : je geraakt 
twee tot drie jaar achter, en er is 
niemand om je eruit te helpen. 

Hopeloos ten achter op schooi, 
heeft het buitenlandse kind wel 
zo veel dialekt in zijn achterhoofd 
dat het zijn plan kan trekken op 
straat, soms ook in de winkel of 
in een bureau. 

Maar nu gebeurt dit : hij kan 
zijn plan trekken, en hij doet het 
ook... hij kan zijn ouders toch om 
't even wat wijsmaken, die ver
staan er toch niets van. En 't kind 
van de rekening ziet eer hij 't weet 

de laatste houvasten wegvallen : 
zijn ouders die niet meekunnen ! 

Zo staat hij gans alleen, en dat 
valt niet te onderschatten... 

Hier moet wat gebeuren ! Het 
zou al heel lang moeten gebeurd 
zijn voor alle jongeren die hope
loos uitgerangeerd worden. 

p r o j e c t v o o r s t e l 

Voor wie : heel duidelijk voor 
de kinderen tussen zes en veer
tien ! Jongens en meisjes van ver
schillende nationaliteiten, dfe reeds 
heel wat ti jd in België zijn, maar 
d'r geen kop aan krijgen... 

Hun ouders zouden wel willen 
maar ze kunnen niet : ze hebben 
geen vat op het Nederlands, ze 
hebben dikwijls geen benul van 
wat het Belgisch schoolrltme van 
hun kinderen vraagt. 

Door wie : Door U misschien ! 
Alleszins door zoveel mogelijk vrij
willigers... Die zich voor 'n school
jaar willen engageren om één of 
meerdere migrantenkinderen per
soonlijk en bij hen aan huis {bijade 
vrijwilliger) te begeleiden bij hun 
naschoolse aktiviteiten : schrifte
lijke taken, lessen, examens en 
overhoringen op het niveau van het 
lager onderwijs. 

Van deze vrijwilligers wordt op 
de eerste plaats gevraagd : 

— gezond verstand en geduld, 
maar wie die kinderen wil helpen 
zal dat niet hebben ? 
— een heel klein beetje fantasie 
om door spelletjes of door tijd
schriftenfoto's niet begrepen woor
den of mechanismen in te oefenen. 
— de bereidheid om ongeveer elke 
avond in het schooljaar gemiddeld 
één uur aan die jongen of dat 
meisje te besteden : een plaatsje 
te bieden waar hij rustig en ver
zorgd kan werkenden leren werken. 

LOKEREN : 

EEN IDEETJE 

VOOR 

JONGE MENSEN 

MET EEN 

GROOT HART 

Een kijkje te werpen op wat hij 
moet doen en hoe hij het gaat 
doen. 

Een kleine kontrole te houden op 
iets wat uit het geheugen dient ge
kend. Soms iets opnieuw en rustig 

uitleggen. Maar vooral : tijd heb
ben om zijn of haar vertrouwen te 
winnen... 

Als U dat kan opbrengen, gewoon 
door het buitenlandse kind naast 
het uwe aan de werktafel te zet
ten, dan komt u werkelijk in aarv 
merking voor dit projekt. 

waarop kan u rekenen ? 

Op geregeld kontakt met de men
sen van de werkgroep. Die kunnen 
eventuele problemen bij het mi
grantenkind thuis gaan uitleggen. 
Op geregeld kontakt ook met men
sen uit de schoolwereld die be
reid zijn u raad te geven bij de 
methode die u wil gebruiken. 

De projectgroep zorgt dan voor 
de eerste kontaktname met de fa
milie. En voor het verdere organi
seren van het werkschema. 

Bij dit alles is naar ons gevoel 
een aspect heel belangrijk : Dat u 
het engagement een heel school
jaar aanvaardt. 

Niets leek ons in het verleden 
zinlozer dan dat mensen zich en
gageerden en na een tijdje hun 
gast in de kou lieten staan. 

Dat is eigenlijk vernietigend. 
Een idee van : 

Jeugdhuis T-Klub 
Pr. Thuysbaertlaan 11 

9100 Lokeren. (09/78.20.30) 

v(rouwen)-dag 
te brussel 

Op 11 november a.s. zal er in de zaal van het ge
meentekrediet te Brussel een V(rouwen)-dag worden 
gehouden van 10 u. tot 18 u. non-stop rechtdoor. Alle 
stijfheid wordt gebannen en het heeft niets te maken 
met de plechtigheid van vervelende academische zittin
gen. 

Aanleiding tot het organiseren van deze manifestatie 
waren de « Journées de dénonciation des crimes centre 
les femmes » in de Mutualiteit van Parijs op 13 en 14 
mei van dit jaar en bijgewoond door een afvaardiging 
van Vlaamse vrouwen. Bepaalde kranten hebben de or
ganisatie van deze dag verkeerdelijk toegeschreven aan 
de onlangs opgerichte vrouwenpartij. Deze manifestatie 
wordt op touw gezet door een aantal vrouwen van ver
schillende filosofische en politieke overtuiging, sinds kor
te tijd verenigd in het « Overlegkomitee ». Deze vrouwen 
treden op als individuen. Voor geen enkele politieke par
tij of vrouwenbeweging zal er propaganda gemaakt wor
den. Aangezien de vrouwen evenmin electoraal voordeel 
uit deze V-dag halen willen, wordt alleen de voornaam 
gebruikt. Dit was ook het geval tijdens de druk bijge
woonde persconferentie. 

doelstelling 

De bedoehng is niet alleen de vrouw willen bewust 
maken van haar achteruitstelling bij de man en daar
over klagen, maar tevens positief met raad willen hel
pen en voorstellen formuleren. De vrouw moet politiek 
en socio-cultureel bewust worden. 

De manifestatie wordt ingericht als volgt : vanop het 
podium zullen een aantal deskundige spreeksters het 
woord voeren o.m. gelijk loon voor gelijk werk, meer 
kinderkribben en dagverblijven, kosteloze centra voor 
gezinsplanning, gelijke werkmogelijkheden en promotie
kansen, huisvrouw-thuisvrouw, politiek, vakbond en eco
nomie, conditionering, wegwerpvrouwen, reklame, mo
rele raadgevers. Na hun korte uiteenzetting zullen deze 
deskundigen zich terugtrekken in één van de stands rond 

de zaal en in de hall. ledere aanwezige die over het 
onderwerp nader ingelicht wenst te worden of proble
men ter zake heeft, kan zich daarheen begeven voor 
advies, inlichtingen en discussies. 

«c klachtenbussen » 

Er zullen « klachten- of ideeënbussen » geplaatst wor
den waarin iedereen klachten, suggesties, op- of aanmer
kingen kan deponeren. Later zal hierover een witboek 
uitgegeven worden. 

De toespraken zullen worden afgewisseld door film, 
zang, dans en toneel. Dit niet alleen om het koele acade
mische karakter te weren, maar vooral om de creativi
teit van de vrouw aan bod te laten komen. Een aantal 
artisten hebben gratis hun medewerking toegezegd. 

In de studio gaat op 11 en 12 november een tentoon
stelling door van werk van vrouwelijke plastische kun
stenaars (schilderijen, beeldhouwwerk, keramiek enz.) 
Een aantal buitenlandse vrouwen met o.m. Simone de 
Beauvoir is verwacht. 

Kinderoppas is natuurlijk voorzien, daarvoor hebben 
mannen hun medewerking toegezegd. En waarom niet ? 
Het spreekt trouwens vanzelf dat de man op deze vrou
wendag van harte welkom is. Ook hij dient geemanci-
pyeerd en van mentaliteit veranderd te worden, zij het 
dan ook op een andere wijze. 

geen commerciële steun 

Financieel werd vertrokken van het nulpunt (het ka
pitaal is nu niet bepaald in vrouwenhanden !). Er is dus 
geen beginkapitaal, gezien commerciële steun van gelijk 
welke firma geweigerd werd. Dit om weloverwogen re
denen. Er wordt gehoopt de onkosten te dekken door 
de verkoop van zelfklevers aan 10 fr. per stuk. Deze zijn 
verkrijgbaar door storting op bankrekening nr. 434-2591-
861.25 van de Kredietbank van Overijse. 

Om alle taalperikelen te vermijden worden nederlands-
taligen en franstaligen gescheiden. Beide taalgemeen
schappen hebben een afzonderlijk programma met van
zelfsprekend hetzelfde doel : de bewustmaking van de 
vrouw. 

Het is duidelijk dat het « Overlegkomitee » een nieuwe, 
frisse formule van manifesteren tracht te lanceren. 

Wij zullen duimen voor het succes ! 

hilda u. 
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galerijen 
^ 

• In galerij ekstrovert, oude Beurs 
23 te Antwerpen, stelt Anton 
Beclters schilderijen en tekenin
gen ten toon. De tentoonstelling 
loop* van vandaag 21 oktober tot 
en met 2 november Van dinsdag 
tot en met zaterdag, van 12 tot 
18 u (Maandag dicht Zon- en feest
dag van 10 tot 13 u Atelier IVlolen-
lel 26, Rijmenam. 

^ 

• Ernest Joachim stelt tot en met 
29 c^tober schilderijen en gouachen 
ten toon in kunstgalerij Ledeganck, 
Boelare 15, Eeklo. Alle weekdagen 
open van half drie tot 19 u. Zon
dag van 10 tot 12u30. Van 14 u. 30 
tot 19 u Maandag gesloten. 

* 

• De stad Gent organiseert in haar 
museum voor Schone Kunsten, Ci
tadelpark een retrospectieve ten
toonstelling Albert Baertsoen (1866-
1922J. De tentoonstelling blijft 
open tot 7 januari 1973. Alle dagen 
van 1 tot 12 en van 14 tot 17 u 

* 

• Zeventiende-eeuwse Hollandse 
en Vlaamse tekeningen uit het er
mitage te Leningrad en uit het mu
seum Poesjkin te Moskou, zo heet 
de tentoonstelling in de Koninklijke 
biblioteek Albert I op de Kunstberg 
te Brussel. Tot 25 november, alle 
werkdagen van 9 tot 17 u. Zon- en 
feestdagen gesloten. Vrije toegang. 

boekenweek en boekenbeurs voor vlaanderen 

l i teraire pri js en onderscheid ingen 

Een jury bestaande uit de hh. I. Michiels, E. Van Itterbeek, R. Van Op-
broecke en St van den Bremt heeft besloten de door de « Vereniging ter 
bevordering van het Vlaamse boekwezen » beschikbaar gestelde « Prijs 
voor het beste literair debuut '72 » (25.000 fr.) toe te kennen aan Monika 
van Paemel voor haar werk •> Amazone met het Blauvwe Voorhoofd ». 

Voor het - Referendum Vlaamse Jeugd- en Kinderboek » waar het jury-

werk werd verricht onder leiding van de hh. L. Roelants en C. Verleyen, 

werden navermelde werken uit de produktie 1971 aangeduid voor toewij

zing van de legpenning verbonden aan dit referendum : 

R SiA/a;tenbroeks All, de guerillero. 

J Vandeloo Nieuwe avonturen van Hokus en Pokus. 

M. Vanhalewijn . Simon in het vergeten straatje. 

E Van Hemeldonck : Avonturen van een scheepsjongen. 

L Willems : Samen een verkeersboek maken. 

De prijs voor het beste literair debuut en de onderscheidingen in ver
band met het jeugdboeken-referendum zullen uitgereikt worden tijdens de 
openingsplechtigheid van de « Boekenbeurs voor Vlaanderen • te Ant
werpen op 27 oktober a s. 

OPEN KAART 

In de ' Open Kaart '-reeks der uitgeverij Orion verscheen als tiende 
deel " Aan het daglicht » van Simon Vinkenoog. « Open Kaart » vi/il een 
reeks autobiografieën brengen van Nederlandse en Vlaamse auteurs. Dat 
deze autobiografieën naar opvatting, stijl, omvang en... kwaliteit onder
ling wel wat verschillen, zal wel duidelijk zijn voor de lezer wanneer men 
weet dat hierin zowel dichters als romanschrijvers, ouderen en jongeren, 
traditionelen en experimentelen hun eigen levensbeschrijving brengen, 
hun eigen levenservaring opdissen, hun eigen portret (gevleid natuurlijk, 
zoals Marnix Gijsen zei) tekenen. 

Dat Vinkenoog, als avant-gardist in de vijftiger jaren debuterend, het 
aan zijn reputatie verplicht was met dit levensverhaal eens iets anders 
aan te vangen dan de anderen, was wel denkbaar. 

Zijn boek is dan ook geen direkt, chronologisch verhaal. Hij neemt 
de lezer mee gedurende drie maanden, laat hem met hem meeleven, 
reizen, denken, schrijven, mensen ontmoeten — en teruggrijpen in zijn 
herinnering. Zo groeit ook zijn levensgeschiedenis en zijn levensverhaal, 
met het ontstaan van zijn werk, zijn experimenteren met literatuur, gods
dienst, drugs, teater, beeldende kunst, filosofie. 

Hij noemt zich zelf een - levenslange auto-didakt », met een ' niet-
specialistische opleiding tot homo universalis ». Aan een dergelijke 
« opleiding • zijn echter voor- en nadelen verbonden : het vermijden van 
de begrenzing van menig specialist (iets waartegen ook Ezra Pound reeds 
reageerde !) wordt echter zeer dikwijls betaald met een gebrek aan sys
teem, een al te vluchtig kontakt en een onvoldoende penetratie Dit geldt 
ook voor Vinkenoog. 

Een ' echte •> korte biografie is achteraan in het boek opgenomen, 
waaruit de produktiviteit én de beweeglijkheid van de auteur blijkt. Een 
beweeglijkheid die zich ook uit in het kaleidoskopische van dit autobio-
giafische « Aan het daglicht ». 

« EEN ANDERE VERMEER n 

Voor de produktlelelding van het Brussels kamertoneel is deze derda 
kreatie van waiter Van den Broeck, na « Mazelen » (PVSK, 21 januari '71) 
en « Groenten u't Balen » (PVKS, 13 januari '72) wel een hartversterkende 
opdracht. Maar als een vertrouwde handeling mag ze zeker niet beschouwd 
worden, leder nieuw spel van Walter van den Broeck is werkelijk nieuw 
en blijft inderdaad een spel in volle betekenis van het woord. 

Het stuk bevat niet alleen het relaas van een eenmansguerilla die Inge
nieur Jan Vermeer voert tegen het chemisch bedrijf Benon en Co, maar 
ook de kommentaren, gemoedsoprispingen en -uitbarstingen van de ak-
teurs met betrekking tot het stuk en tot elkaar, plus hun visie op de relatie 
teater-maatschappij. 

Op 21, 27 en 28 oktober om 20 u. 30 en op 3 en 4 november om 20 u. 30 
in de Studio van het Paleis voor Schone Kunsten met Annelies Vaes, Johan 
Van Lierde, Noëlla Keymolen en Leo Haelterman (zie foto). 

tv - tv - tv - tv - tv - tv - tv - ty - fv - ty - fv - tv - tv - tv - ty - tv - tv - tv - fv - tv - tv 

zaterdag 21 oktober 
o 13U.30 : Speelfilm : Het zwarte veulen. 
9 14U.40 : Europoort Rotterdam. Dokumen-
taire van Joris Ivens. 
# 15U.O0 ; Trefpunt. 
O 18U.00 : English for Business — Schilde
rijen zien — Vernieuwd rekenonderwijs op 
de lagere school. 
O IBu.OO : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Hallo Stine. (Jeugdfilm). 
O 19u.25 : De tekenfilmtrein. 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 2au.10 : Arnie. 
O 2(Xi.35 : Amusementsprogramma. 
# 21U.25 : Echo. 

21U.55 : Mannix. 
22U.45 : TV-nieuws. 
221J.50 : Biljarten. Belgische kampioerv-

Driebanden in Brussel 

O 
O 
O 
schappen 

zondag 22 oktober 
o 15U.00 : Het spook van Monnikeneiland. 
O 15U.15 : Binnen en buiten, 
9 17u15 : Folklorefestival van Middelkerke. 
M m V Joegoslavische en Amerikaanse volks
dansgroepen. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18u20 : Sportreportage. 
# 18U.46 : Exploratieprogramma ; Ceylon. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. « Jongen 
met hond » van Titiaan. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
# 20U.25 : De vorstinnen van Brugge. 
0 21U.25 : De ridders van Malta. Dokumen-
taire over de historische betekenis van de 
Orde der hospitaalridders. 
O 2lu,50 : Première-magazine. Nieuws uit 
de filmwereld. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 
O 22U.45 : Biljarten. Belgische kampioen
schappen Driebanden in Brussel. 

maandag 23 oktober 
o 14U.00 : Schooltelevisie . Milieu — Ver-
keersfilm — Jos Ghijsen — Het Ara Pa
cis — Recht op arbeid — Frans : Frangois 
Mauriac — Film : Een tekenfilm groeit. 

O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
telt). 
O 19U.0O 

Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
Schilderijen zien (Volksuniversl-

van de Tsjin-Tsjin. Tekenfilm 
Slovaakse Televisie. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19u33 : Keurig Frans. 
O 19U.39 : Mededelingen. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : De orde der geneesheren. Re
portage van Jan Ceuleers. 
9 20U.50 : Bobo en bobo. TV-spel van Avro. 
O 22U.00 : Koningin Elisabethwedstrijd. Het 
pianoconcerto nr 3 in d van Sergei Rach-
maninov. 
O 22u 45 : TV-nieuws. 

dinsdag 24 oktober 
o 14U.00 : Schooltelevisie (herhaling). 
O 17U.00 : Schooltelevisie : Ik schrijf een 
brief — Azië : de traditionele landbouw. 
O 18u00 
O 18U.05 
O 18U.30 
• igu.05 
O 19U.35 
O 19U.45 
• 20U.10 
taire). 
• 20U.35 

Fabeltjeskrant. 
Skippy. 
Tienerklanken. 
Alledag. Spelend leren. 
Hier spreekt men Nederlands. 
TV-nieuws. 
Uit de dierenwereld. (Documen-

Speelfilm : Daisy Clover, de jon
ge oproerlinge. 
O 22U.10 : Het vrije woord : Het Humanis
tisch Verbond. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

woensdag 25 oktober 
o 17U.30 : Jevajong. 
O 19U.14 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.19 : Keurig Frans. 
O 19U.25 : Politieke tribune. (BSP). 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
C 20U.10 : Dubbeldekkers. 
9 20U.35 : Als vogels in een boom. Klein-
kunstprogramma met Boudewijn de Groot en 
Zjef Vanuytsel. 
O 21U.05 : Schatten op zolder. Schilderijen 
uit verschillende periodes : Fragment van een 
zeeslang (17e eeuw) — Schilderij uit de 159 
eeuw — Portret uit de 19e eeuw. 

O 21U.50 : Tenuto. Jonge virtuozen : Philip 
De Groote, cello. 
O 22U.35 : Horen en zien. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

donderdag 26 oktober 
o Schooltelevisie (herhalingen). 
O 17U.00 : Schooltelevisie : Luchtfotogra
fie — Engels. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Calvin en de Kolonel. (Teken
film). 
O 18U.30 
O 19U.10 
dachte. 
O 19U.40 
O 19U-45 
O 20U.10 
• 20U.10 
de problemen 
vrouw. 
O 21U.55 : Première. 
O 22u 35 : TV-nieuws 

Tienerklanken. 
Gastprogramma : de Liberale ge-

Hier spreekt men Nederlands. 
TV-nieuws. 
De brave soldaat Cjweik. 
Vrouwenarbeid. Programma over 

van de buitenshuiswerkende 

yrijdag 27 oktober 
o 14.00 : Schooltelevisie (herhalingen). 
O 17U.00 : Schooltelevisie : Recht op ar
beid — Verkeersfilm — Jeugd en drugs. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : English for Business (Volksuni
versiteit). 
O 18U.35 : De tekenfilmtrein. 
9 18U.50 : Helemaal van streek. Regionaal-
dokumentair magazine. 
O 19U.20 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.33 : Keurig Frans. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 

20U.10 : Panorama. 
20U.55 : Filmtribune 

in België van : Durante Testate. 
Eerste voorstelling 

O 22U.40 : TV-nieuws. 
9 22U.45 : De Duitse componist Karlheinz 
Stockhausen licht zijn opvattingen over de 
muziek toe en geeft vervolgens een concert 
in het indrukwekkende decor van de grotten 
van Jeita (Libanon). Dokumentaire. 

jonge mensen van deze 

tijd gezocht 

Voor het radio programma 
«Jonge mensen van deze tijd» 
dat iedere zaterdagavond op BRTl 
om kwart voor zes tot kwart voor 
zeven loopt is producer Herman 
Goethals op zoek naar gelegen-
heidsmedewerkers. 

Het is de bedoelig van dit pro
gramma een uur uitzending te ver 
zorgen voor jonge mensen. De 
problemen of interessesferen die 
erin behandeld worden zullen zeer 
uiteenlopend zijn: studentenpro-
blemen. situaties bij jonge werk
nemers, onderwijsmoeilijkheden, 
culturele jongerenmanifestaties 
enz. 

De samenstellers van het pro
gramma willen zoveel als moge
lijk bij die jongerenwereld blijven 

zonder deze jonge mensen daar
om als een ghetto-groep te gaan 
beschouwen. 

Daarom is het ook de bedoeling 
de jongeren er erg dicht bij te be
trekken. 

Welke jonge mensen komen 
hiervoor in aanmerking? 

Zij die interesse vertonen voor 
alles wat rond en bij de jongeren 
in onze samenleving gebeurt, ook 
dat wat niet zozeer in d"" « geves
tigde » banen loopt. Zij die tijd 
vinden om even aan de kant van 
de weg te gaan zitten om even na 
te denken over de « jachtige » 
maatschappij. Zij die tussen de 18 
en 25 jaar oud zijn. 

Indien U denkt 'licr iets voor te 
voelen, schrijf dan een kaartje of 
een briefje,-zonder curriculum vi-
tae en zonder afschrift van diplo
ma's maar wel een idee naar: 
«Jonge mensen van deze tijd» 
Kamer ET. 69 BRT Eugeen Fla-
geyplein 18 1050 Brussel. 
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merkstenen 
fernand 
handtpoofer 

In de reeks «Merk&lenen» 
van de uitgeverij Orion, Brugge 
verschteen de roman «Als 
een kommerloze hond» van 
Ferand Hadtpooter. De auteur 
is hiermee niet aan zijn proef
stuk: behalve opmerkelijke ge
dichten ( zijn bundel « Te ster
ven zonder dees » werd onlangs 
nog bekroond) verscheen van 
hem bij dezelfde uitgeverij de 
r o m a n « D e kleine G o d » 
waar in op geslaagde wijze en 
niet zonder ironie een leven 
-dat van een leraar aan de mid
delbare school- en een konflikt-
situatie ( m e t de als een « klei
ne god » heersende schooldi-
r e k t e u r ) wordt weergegeven. 

In «Als een kommerloze 
hond» is het weer iemand uit 
de wereld van de « underdogs » 
die hoofdpersonnage wordt van 
een verhaal zonder grote tra
gedies. De kleine zijn er wel; 
Prosper Herregods, politieagent 
droomt van een li teraire carri
ère. Hij schrijft een roman 
onder pseudoniem Erik Ver
west en vei'laat vrouw en 
kind om zich in een literair 
en artistiek wereldje te stor
ten, waarin hij niet meer zal 
rijn als een kommerloze hond. 
Hij begint echter langzamer
hand de pose en de waan van 
di t milieu te doorzien; het kla
tergoud van zijn omgeving en 
de eigen pose vallen weg en 
hij doorschouwt datgene wat 
voor leven doorgaat en wat 
slechts spel en theater is: een 
levensvreemd kunstbedrijf zo-
der de waarachtigheid van het 
leven. De vrouwen die hem be
naderden zijn eveneens door 
deze vervreemding getekend. 
Na een dramatisch intermezzo 
opteert hij, in de spanning 
tussen kunst en leven, voor het 
laatste. 

Reeds Thomas Mann heeft 
deze spanning in verscheidene 
rijner werken tot thema geno
men en de ondergang van men
sen en families in het teken 
van dit konflikt geplaatst. 
Handtpoorter doet het zonder 
de grote registers en de wijd
lopigheid van de Duitser, op 
een bescheiden maar niette
min penetrante wijze, onthecht 
en toch niet zonder een ge
voel van deernis voor de man 
wiens intellektuele en sociale 
frustrakties opgelost worden in 
een van alle verlangens vri j
gekomen geluk. Deze «Aus-
einandersetzung», g a a t ge
paard met een kritische hou
ding ( o m het niet sterker te 
zegglen) tegenover een artis
t iek eclectisme, dat vaak 
dech t s een gebrek aan visie en 
adem, of doodgewoon aan fan
tasie, is. 

In een keurig, koel Neder
lands geschreven, maar irmer-
lijk me t een poëtische warmte 
die het medeleven verraadt en 
oproept, is «Als een kommer
loze Hond» ook een bewijs te 
meer voor Handtpooters talent 
ids prozaist. 

carel swinkels 

Een buitengewoon- leesbaar 
en aangenaam boek is dat van 
Carel Swinkels: « D e wegen
wacht is altijd vriendelijk ». 
Het is een bundel van 25 ver
halen. Op fijnzinnige wijze 
worden hier dingen verhaald 
u i t het dagelijks gebeuren, uit 
zijn familie- en kennisenkring. 
Deze verhalen verschenen in 
diverse tijdschriften: de keu
ze Werd zodanig gedaan dat 
er verhalen bij zijn uit litei-ai-
r e tijdschriften als « De Gids» 
en uit bladen met een grote op
lage voor een breder publiek, 
« De katolieke Illustratie » In 
als «Elsevier 's weekblad » en 
een zeer verzorgd, soms met 
een vleugje poëzie doortrok
ken, vaak met een zachte iro
n ie overschaduwd proza ver
tel t de auteur over de mensen 
en dingen op de rand van het 
reële en van de verbeelding. 

De auteur ontving in 1971 de 
poèzieprijs van de Grootkem-
pische Kultuurdagen 

Wie deze verhalen leest, 
weet dat achter de humor en 
de ironie van zijn proza, ach
ter de eenvoud en helderheid 
ervan, een dichter schuilgaat, 
iemand die met zijn poëtisch 
vermogen de dingen niet ver
moeit, maar naar de zuivere 
kern peilt. 

«De Wegenwacht is altijd 
vriendelijk» is een boek dat 
iedereen zal bevallen- in een 
tijd waarin de l i teratuur dreigt 
te verworden in een uitrafelmg 
van al dan niet interessante 
privé-ervaringen, en situaties, 
in een analyse van de «aller
individueelste emoties » op een 
zo enigmatischmogelijke wijze 
is de helderheid van dit proza 
en de humor van de verteller 
méér dan een verpozing. 

feiix daile 

Van Felix Dalle, bekend ge
worden om zijn romans met 
sociale inslag, verscheen de 
laatste zeven jaar geen lite
rair werk meer -hoewel de 
reisverhalen «Oost West Ner
gens Best» en «Japan diago
naal » ook de scherpe opmer
kingsgave, de zin voor realisme 
en de vaardige pen van de 
auteur van «Age Nielsen», 
« Klabatse », en « De Bom » 
verraadden. 

Met «Het Zwaard van de 
Cherub» schreef Dalle zijn 
tot nog toe beste roman, en 
een der merkwaardigste boe
ken uit onze jongste literaire 
produktie. Merkwaardig zowel 
omwille van de originele kon-
struktie van de roman als om 
de echtheid van de evokatie 
van mensen en dingen, en 
last but not least om het ver
haal zelf. Het is de odyssee van 
een man vanaf zijn jeugd 
tot aan zijn weerkeer in zijn 
land, zijn streek en zijn dorp, 
waar hij komt sterven na zijn 
Penelope weergevonden te heb
ben 

Jaak Rogers is de zoon van 
een Brits soldaat, die na de 
eerste wereldoorlog in Vlaan-
bleef hangen. De oorlog grijpt 
ook hem in zijn raderwerk: 
als opgeëist arbeider in een 
wapenfabriek eerst, daarna 
als Volkssturmman in Bres-
lau en krijgsgevangene in een 
Russische mijn. Hij geraakt in 
Perzië bij de vissers aan de 
Kaspische zee, wil zich niet 
laten repatrieëren gaat eerst 

naar Australië. Zo begint een 
omz werven in de wereld; 
over de Filipijnen, India, Hong 
kong, .Japan, de Verenigde 
Stattm, Curagao, Centraal A-
merika, Venezuela - om ten
slotte in Vlaanderen te komen 
sterven. Welke obsessie dreef 
hem van land tot land? Het 
beeld van het meisje Miralda, 
het zuivere beeld van een 
jeugdliefde, wordt begeleid 
door het hallucinerend beeld 
van het meisie Annelore dat 
in zijn armen stierf tijdens 
een bombardement op Keulen 
Deutz. Vergeefs zoekt hij in 
de vrouwen die hem liefde 
bieden op zijn zwerftocht de 
idylle en de tragiek van het 
begin terug, een tragiek die 
nauw verbonden is met een 
borend schuldbesef. 

Deze odyssee van een mens 
van deze tijd, die aan zijn 
eigen onrust en aan de kna
ging van z'n geweten ten onder 
gaat, wordt ons voorgesteld op 
een wel uitzonderlijke wijze, 
en dit in dubbele zin. Voor
eerst is er de konstruktie, die 
in haar originaliteit spanning 
oproept en de nieuwsgierig
heid van de lezer wekt. Het 
retro-actief verhalen der ge
beurtenissen - beginnend met 
de dood, eindigend met de kin
derjaren en van hoofdstuk tot 
hoofdstuk terugkerend naar de 
vorif.^3 plaats van oponthoud 
- doet de lezer zich telkens af
vragen hoe is hij hier ge
raakt, en vanwaar is hij ge
komen? Dit teruggrijpen naar 
het verleden m plaats van een 
vooruitschrijden in de toe
komst, zoals bij een chronolo
gisch verhaal, vormt een bij
zonder element van spanning, 
omdat men de sleutel tot deze 
odyssee pas op het einde vindt. 

Daarenboven is er de levens
waardigheid, de echtheid in 
de beschrijving van landschap, 
milieu en mens die een meer 
dan oppervlakige kennis bij de 
auteur veronderstelt, een op
merkingsgave en een evoka-
tief vermogen dat vaak alleen 
met enkele woorden, enkele 
zinnen, een landschap, mensen 
en dingen weet weer te geven. 
Wij lazen zelden in enkele blz. 
zulk een hallucinerend beeld 
van de bombardementen op 
daarbij nog de warme, vaak 
zeer poëtische maar juist in 
zijn bewogenheid en ontroe
ring aan het realisme der 
weergave aangepaste taal die 
zowel op het eerste als op het 
element van de als «poëtisch 
realisme» aangeduide vorm 
van Dalles werk de klem
toon legt. 

Dalle heeft met « Het Zwaard 
van de Cherub» na een perio
de van artistiek zwijgen, een 
schitterende herintrede gedaan 
m onze jongste romanlitera
tuur. 

Dit is een herinnering die ik meebracht uit Oostenrijk. 
In Bürs (Voralherg) bouwt men dit complex : 
kerk, feestzaal, bibliotheek, tentoonstellingszaal, 
vergaderlokalen, parochiale administratie, woning 
van huisbewaarder en priester... 
Alles in één sterk gestyleerd en wit geheel, een 
pastoraal centrum, met het hooggebergte als decor en het 
dal als aanloop. 
Architecten zullen het grandioos vinden of zonder geest, 
al naar gelang zij het willen hebben van Le Corbusier of 
van Gropius, van Bernini of van Cuypers. 
Dat is tenslotte onbelangrijk. 
Waar het op aan komt is dat hier morgen een hele 
dorpsgemeenschap samen zal komen en samen zal zijn. 
Samen zijn, een herovering in deze tijd die stilaan 
aan het verstarren is van individualisme. 
Accoord dat zo'n project erg veel kost. 
Maar, hoeveel kost hier bij ons het bouwen van een kerk 
ginds en parochiezaal daar en nog op een andere plaats 
een biblioteek ? 
En welke oplossing lijkt je sociaal en menselijk 
de meest rendabele ? 

frans-ios verdoodt 

mallemuze timmert voort 

(mvl) Voor een paar weken hadden wij het in onze 
« in-K-klein » over de kleinteatertjes die er het bijltje 
moeien bij neer leggen en haalden we meteen een klein-
teater aan dat het daarentegen zeer goed doet. Uit Dessel 
mocht onze kk-teleks (je moet met je tijd mee...) een 
noodkreet ontvangen van kleinteater-luisterkroeg Mal
lemuze. 

Mallemuze is een reeds drie ]aar bestaand kleinteater-
kafee dat met een ordinair handelsregister een gewoon 
privaat initiatief is. Mallemuze laboreert met alle mo
gelijke middelen aan de kk-weg maar ondervindt steeds 
meer en meer dat de pers zijn initiatieven op stapel 
weinig of zelfs geen ruimte biedt in haar informatie. De 
uitbater van hei kafee stelt zich dan ook de vraag of de 
gelegenheid, kafee, niet sjiek genoeg is om kunst (al is 
ze ook klein) ten toon te gooien. Leo Stijven meent van 
niet want zelfs Vanspringelman Van Mechelen vond het 
zelfs prijzenswaardig. Maar de ministeriele uitspraken in 
deze sektor. en ook m andere sektoren, moeten niet al 
te ernstig genomen worden. (Daar kan meneer Deboe 
van de Schuur wel wat over vertellen). 

Subsidies bleken ook hier enkel beloften te zijn en... 
een mens leeft niet van mooie liedjes en beloften alleen 
maar soms ook ivel een beetje van brood. 

En toch wil Mallemuze niet wanhopen want het pu
bliek blijft komen zodat het oosten bloost... 

Wat staat er reeds op het palmares van Mallemuze '' 
Meer dan veertig artiesten : kleinkunst, volksliedjes, 
blues, uit noord en zuid, uit Engeland. Debutanten, die 
nog naar de spots knipperen, bij de vleet. Elke week crij 
podium. Tentoonstellingen, gratis voor niks, ook geen 
percentje voor de kafeebaas. 

Het programma voor de volgende weken • zaterdag 
28 oktober : Riverboat Shuffle, een groep uit Hoogstra
ten met skiffle en folk. Mark Devos, uit Geel. Met folk 
en blues. (Een jongen die derde werd op het laatste 
skiffle-festival van Hove). 

Zaterdag 4 november : Mike Cooper (Engeland) die in 
Bilzen ook van de (natte) partij was. (Blues). 

Zaterdag 11 november : Lamp, Lazarus en Kris, de 
olijkerds. Zaterdag 18 november uit Engeland lan An
derson (blues). 

Vrijdag 24 november Terpsichoree, een groep mt Me
nen, mei volksliedjes en muzikaal gedoe 

Een abonnement Mallemuze van 6 maanden kost 50 fr. 
van 1 -jaar 100 en as-je-het-breed-hebt-200 fr steunahon-
nement. 

Met of zonder onze groeten moet je eens een avond 
qaan luisteren of eens op het vrije podium klimmen in 
Mallemuze bij Leo Stijven, Klimopstraat 7 2480 Dessel. 
tel. 014/37090 En wie het mocht interesseren, ze zijn daar 
ni Malemuze ook nog wreed flamingant 
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zoekertjes 

Verlang van werkkring te 
veranderen. 53 jaar, huidig be
roep : produktieleider. Geen 
vertegenwoordiging. Antwoord 
adres redaktie —H 152 

Gewezen beroepsmilitair, gebo
ren 6 maart 1916, zoekt passen
de betrekking, m de omgevmg 
Antwerpen - Sint-Niklaas, als 
arbeiders, magazijnier of an-
andere 
Voor verdere inlichtingen en 
kontakt : Nelly Maes, volks-
vertegenw. Pr Jos. Charlotte-
laan 115, Sint-Niklaas. Tel. : 
76.49.74 zone 03 — R 155 

Zoeken aangepaste betrekking 
in het Limburgse 
— juffrouw, 17 jaar, diploma 
A6/A3 (handel) 
— juffrouw, 22 jaar, diploma 
humaniora wetenschappelijke 
B. 
— juffrouw, 20 jaar, diploma 
A2 (steno dactylo - boekhou
ding) 
— heer, autovoerder, bij voor
keur streek van Sint-Truiden. 

- R 154 
Jonge man, in het bezit van diplo
ma middelbare handelsscl iool, zoekt 
werk . Liefst In Limburg, mag ook 
Brussel of Antwerpen zi jn. 

— R 163 

Juffrouw, 22 jaar, diploma hu
maniora, wetenschappelijke B, 
wenst te werkgesteld te wor
den als bediende in het Lim
burgse. — R 148 

Juffrouw, 20 jaar, diploma A2 
(steno-dactylo - boekhouding) 
zoekt aangepast werk in Lim
burg. — R 151 

Voor al deze zoekertjes zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger E. Raskin, Ursulastraatl , 
3745 Eigenbilzen, tel. 011/19454 

-4- Gehandikapte, 40 laar, zoekt 
passende betrekking als hulp in 
bakkeri j , in hotel ier ie, of als nacht
waker ( l iefst avond- of nachtwerk) 
- omgeving Vi lvoorde, kan zich met 
eigen wagen verplaatsen. 

— Jonge man, 23 jaar oud, zoekt 
passend werk als automechanicien, 
l ie fst omgeving Brussel of Vilvoor
de. 

Kontaktadres voor beide zoeker
t jes : Federatieraadslid Edmond 
Schepens, Di jkstraat 112 te Steen-
okkerzeel. Telefoon : 59.80.72. 

— R 161 

Gediplomeerde afgestudeerde jon
ge dame (geschiedenis) zoekt voor
lopig of gedeeltel i jk werk als be
diende, gedurende drietal maanden. 
Contact via senator Van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63, He-
verlee — R 160 

Jonge dame zoekt dagtaak als 
kinderverzorgster in gezin. 
Antw. - Mechelen - Brussel. 
_ — R 143 

Dr. in de rechten, 45 jaar, zoekt 
betrekking als juridisch advi
seur. 

— R 147 

Meis je, 18 j . , vol ledige Ekonomische 
Humaniora, zoekt werk als bediende 
in de streek van Brugge-Eeklo-Aal-
ter. Schri jven adres blad. — R 171 

Afgestudeerde « Public Relations » 
A 6 / A 1 , heeft mi l i ta i re dienst ge
daan, zoekt betrekking passend bij 
zi jn opleiding, l iefst in Gent of 
Oost-Vlaanderen. Schri jven kantoor 
blad. _ R 172 

Frcebelonderwijzeres zoekt 
betrekking in provincie Ant
werpen, Brabant of Oost-
Vlaanderen. 

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. + 2 jaar estheticienne (18 
jaar) zoekt passende betrek
king. - R 146 
• Zoeken een betrekking 

in het Antwerpse 

• Jonge man, hoger middel
baar, als bediende. 

9 Jonge dame, 15 jaar, als 
winkeljuffrouw, of in wa
renhuis. 

9 V e e r t i g e r , a ls b e d i e n d e - m a -
g a z i j n i e r . 

Jonge dame zoekt betrekking als 
kinderoppas gedurende de dag, n iet 
's avonds : in 't Antwerpse of in 
't Mechelse — R 157 

Zich wenden tot senator Joris-
sen, Louisastraat, 31, Mechelen. 
Tel. 015/435.96. 

Regentes Sierkunsten zoekt be
t rekk ing in onderwi js of e lders, 
l ie fst omgeving Kempen. Zich wen
den Volksvertegenwoordiger Jo 
Belmans, Possonsdries 7, Geel, t e l . 
014-58535. — R 159 

Gediplomeerde b loemist (Limburg) 
en tuinaanlegger, tevens autovoer
der, vraagt werk. — R 157 

Verpleegster A2 zoekt dr ingend be
t rekk ing, dagwerk, l ie fst omgeving 
Kempen. Zich wenden Volksverte
genwoordiger Jo Belmans. Possons
dries 7, Geel, te l . 014-58535. 

— R 158 

GROOT-GENT 

Betrekking gezocht voor jonge da

me, 22 j . , A6-A3 + dactylo. Z.w. to t 

provincieraadsl id Oswald Van Oote-

ghem. Rode Kruisstr . 7, te 9001 

Gentbrugge. — R 170 

Ben 35 jaar, hoger middelbaar on
derwi js . Heb commerc ië le geest. 
Wens in opdracht van een Europese 
f i rma naar Zuid-Afrika te gaan. Wie 
helpt me ? M.S., adres bureel blad. 

— R 166 

Gezocht, boekhouder voor bedri j f , 
omgeving Leuven, peil A6 /A1 of 
universi tair , toegepaste weten
schappen. Je wenden to t volksvert . 
Wil ly Kui jpers, Swertmolenst r . 23 te 
3020 Herent, t e l . 016/296.42. 

— R 165 

VERZEKERINGEN JOZ NEVEN 

Makelaar - raadgever, Zuivelmarkt 
38, Hasselt, wens t schr i f te l i jk kan
didaturen te ontvangen van chauf
feurs, of jonge mannen die hiertoe 
opgeleid wensen te worden, voor 
verscheidene t ransportbedr i jven : 

— in Limburg : chauffeurs voor 
autobus en /o f vrachtwagen ; 

— in Oost- en West-Vlaanderen : 
( l ie fs t in streek Kortr i jk) : vracht
wagenchauffeurs voor internatio
naal verkeer. 

Vereisten : blanco st raf regis ter , 
eer l i jk, dienstvaardig, werk ïus t ig . 

— R 164 
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100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg -. 

GEYO p.v.b.a. 

Churchililoon 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (e ind-
red. ) , P. Martens (hoo fd red . ) , 
R. Corty ( red. sekr . ) , M. van 
Liedekerke . 
Redaktie en publ ici tei t : 

Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administrat ie en beheer ! 
Voldersstr 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02 /12 51.60 

Al le klachten voor nief ont
vangen van blad op di t adres. 
Jaarabonnement 350 f r . 
Halfjaarl i jks 195 fr. 
Driemaandeli jks 105 fr. 
Steunabonnem. (min. ) 500 f r . 
Losse nummers 10 f r . 
A l le stort ingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « WIJ . , 
Voldersstr 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. ui tgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

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

Invoerder van groot Japans 
merk van rekenautomaten en fo
tokopieapparaten w e r f t aan : 
een afgevaardigde voor Vlaams-
Brabant. 
Verlangd word t . + 25 j . ; am
bit ieus ; twee ta l ig . 
Geboden word t : sektor, f i xum, 
autovergoeding, kommissie. 
Schr i f te l i jke sol l ic i ta t ies bi j : 
« Eres » Scherpereel . Koning 
A lber ts t r . 44, 8500 Kor t r i jk of 
te lefonisch : 056/14933 ; 02 / 
662054 (enkel woensdagnamid
dag). — R 169 

Gepens. weduwnaar beschikt over 
auto, wenst passende bi jverdienste 
voor t te zet ten in het Brusselse 
en prv. aan off. vastgeste ld tar ief . 
Schri jven blad. — R 167 

Gep. weduwnaar zoekt in VI . om
geving buiten Brussel passend V I . 
fami l iepension of fami l ie die één 
pensiongast wenst Schri jven blad. 

— R 168 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhulzen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel (03) 36.10.11 
Gent 

tel (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

PELSEN 

CUYLITS 

Fruithoflaan 102-103 

Berchem 

Wi j moderniseren uw 

overjaarse bontjas naar 

de nieuwste model i jn . 

Maken In eigen atelier 

alle model len naar U w 

keuze en in de pelssoort 

die U zelf uitkiest. 

LIEFST AFSPRAAK MAKEN 
TEL. 49.21.96 

Pi 
. » " BK, " , 
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JOHANNESBURG-TRANSVAAL 

Zuid-Afrika kent momenteel een bestendige ekono
mische groei. In de sektoren waar het groeitempo 
het hoogst is wordt de vraag naar.geschoolde werk
nemers steeds groter. Vooi-ai in volgende beroepen 
worden uitstekende toekomstmogelijkheden geboden : 

bouwnijverheid 
Timmfrman-bekister, Schrijnwerker, Insteller-bediener 
van hputbewérkingsmachines, Metselaar,- Vuursteen-
metsélaar, Stukadoor, Loodgieter-zinkbewerker. 

elektriciteit/elektronika 
Elektricien (algemeen en onderhoud), Elektromecani-
cien voor koel- en klimaatregeling, voor liften en voor 
bureaumachines, Kabelsplitser en -laséer (hoogspan
ning), Elektromecanicien (instrumenten) enz. 

auto/motoren 
Auto-elekfricien, Bankwerker-monteerder (Diesel, ben
zine), Mecaniclen'hérstellér 

metaalnijverheid 
VormerSi Kernmaker, Mecanioien voor precisie-instru' 
rnenten (vervaardiging, en herstelling), Bankwérker-
inecanicien, Tgereedschapsitiaker en -matrijzenmakér, 
Monteèrder-installeerder van machines, Modelmaker-

. mecahicien ' ('en in hout), Instèller-bedienër; van ge-
rèëdsch'apsmaohines, .revolverbank, draaibank,, boor
machine, uitboórmachihe, metaalslijpmachine, frees
machine (universal), schaafbank e.n sterke-armschaaf-
bank, Bankwérker-draaier, Ketelmaker (dik staal). 
Lasser (gas' en elektrisch), Buizenfitter, énz. ' 

tekenaars 

algemeen 
V e r p l e e g s t e r , S t e n o - d a c t y l o g r a a f (Vr . ) , B e d i e n d e ( j o n 
g e e l e m e n t e n m e t h u m a n i o r a d i p l o m a - . 
R e g e l a a r v a n w e e f g e t o u w e n , B a k k e r - B a n k e t b a k k e r , 
g e d i p l o m e e r d e h a a r k a p p e r ( s te rs ) . S l a g e r s e n a n d e r e 
p e r s o n e n m i t s z i j d e o u d e r d o m v a n 50 j a a r n ie t o v e r 
s c h r e d e n h e b b e n e n m i n s t e n s . 5 ^aa r o p l e i d i n g of een 
g e z a m e n l i j k e ó p l e i d i n g - / e r v a r i n g v a n , t e n m i n s t e 5 j a a r 
g e n o t e n h e b b e n in e n i g a n d e r b e r o e p . -

ingenieurs/technici 
Burgerlijke ingenieurs (aile branches) en Technici 
(engineering). > 

ZUID 
AFRIKA 

BON 

Voor het bekomen van inl icht ingen in verband met een 
eventuele vestiging in Zuid-Afr ika — dit tn het kader van 
het Zuidafr ikaanse ICEM-vest igingsprogramma, volstaat 
het deze bon uit te ' knippen en ingevuld terug te sturen 
aan de IMMIGRATIEDIENST, ZUIDAFRIKAANSE AMBAS 
SADE, WETSTRAAT 26 — 1040 BRUSSEL. 

naam 

beroep 

straat, nr. 

lokaliteit WIJ postnr. 

e p r a t T - S T C N C I L W I R K - fOTOKOPiT" 
I N K A 

TUmtioutaebaan 40B • Borgerhout 
T B . 03.95.TaOO 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwei1<eh tegen alle l)out-
Insekten. TVnNTKI JAAR WAARBOBQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans het 
tand. P.V.B>. INDUSTRADE Vanderzljpenstr. 
12. Wommel (Bt) - Tel. 02/795000. 

• • V lamingen, 
I W I W I vraag GRATIS ADVIES 
^ i ^ voor uw hypotheok-
^ ^ ^ len ingen ( I e en 2e r.) 

en xfw bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ( ' t zat. gesjot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

http://03.95.TaOO
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Is dit de voethalfoto van het seizoen ? Kan best. Beuriet en Teu
gels in een Bejartnummer (uit Racing White - Standard 1-1) 

SPORTA 

Sporta (u weet wel, door de onhetaalhare grappenmakers van 
« Les Sports » destijds omschreven als een « zwarte knokploeg ») 
heeft zich weer wat heter georganiseerd. Als wij zo de namen 
lezen van de mensen die de leiding van Sporta in handen hehben, 
dan moeten wij telkens bedenken hoeveel kompetenter die zijn 
dan de meerderheid der leiders in nationale bonden, federaties en 
komitees. Och, wij weten het. Ook daar zitten veel mensen die 
het goed menen, die hard werken, die bezield zijn met echt idea-
lisme, die bereid zijn veel te doen ten bate van de sport en de 
sportbeoefenaars. Maar er zitten er helaas nog veel meer die stun/-
telige dilettanten zijn en blijven, die veel meer ambitie hebben 
dan kompetentie, die er zitten met een totaal verkeerde sport-
opvatting, die alleen op allerlei profijtjes allerhande uit zijn, die 
het alleen om wat gloriol te doen is. Kortom, een heleboel men
sen die er niet op hun plaats zijn, en die de belangen van hun 
« horigen » meer schaden dan behartigen. Wij kunnen « 't Pal-
lieterke » alleen gelijk geven waar het schrijft dat het nu tijd 
wordt dat Sporta wat meer van zich laat horen. 

NOG DE ARBITER 

Een vriend van ons is verleden zondag naar de match Racing 
White - Standard gaan kijken, 's Avonds heeft hij ons opgebeld 
om te vertellen dat wij maar eens moesten schrijven dat Stan
dard deze keer wel niet zal reklameren op de scheidsrechter. De 
man had namelijk twee penalty's moeten fluiten tegen Standard, 
zei hij, waarvan één beslist. Hij heeft het niet gedaan. Die 
vriend van ons is een objektief man, en wij nemen dus aan wat 
hij zegt. Daarmee heeft deze arbiter (Loraux, wat dacht je ?) 
voor Standard goedgemaakt wat de vorige Schaut verknoeide 
(volgens Standard altijd). Alleen hééft Schaut de fouten geflo
ten die gemaakt werden. Wat hem verweten werd was simpelweg 
dat hij geen spelers van Klub Brugge van het veld heeft ge
jaagd. Loraux van zijn kant floot de fouten doodgewoon niet. 
In « Les Sports », dat zo heftig is uitgevaren tegen Schaut, kon
den wij niet het minste woordje kritiek lezen over mosjeu Vital, 
dat spreekt vanzelf. Wij vinden dat, eerlijk gezegd, nogal min
netjes. Als een gazet kritiek wil uitbrengen op arbiters — wat 
volgens ons niet zou mogen gebeuren — dan moet zij dat objek
tief doen. 

TE ZOEKEN 

De zwembaden zijn in ons land als paddestoelen uit de grond 
gerezen. Er zijn er nog veel te weinig, maar wij gaan vooruit. 
Wij geloven ook dat ze behoorlijk gebruikt worden, o.m. dank 
zij het feit dat de scholen meer en meer het zwemmen inschake
len in de programma's. Ook dat is goed, al kan er aan het sisteem 
nog veel verbeterd worden. Wat ook zal gebeuren. En dan is er 
de keerzijde van de medaille. Men hoort meer en meer van kleine 
en grote ziekten die zouden zijn opgeraapt in zwembaden. In 
hoever het waar is, kunnen wij niet uitmaken, maar wij horen — 
en merken bij onze eigen kinderen — dat velen wratten krijgen, 
en verleden week werd het overlijden van een meisje aan her
senvliesontsteking nog toegeschreven aan een besmetting opge
lopen in het zwembad. Nu is het natuurlijk veel gemakkelijker 
te schrijven dat er absoluut maatregelen moeten genomen wor
den om dat in de toekomst te verhinderen (kontrole en zo verder) 
dan het te doen. Maar daarover zal iedereen het toch eens zijn : 
moeilijk of niet, alles moet gedaan worden opdat het zwemmen 
omwille van de gezondheid geen risïko zou worden voor de ge
zondheid. 

hun schuld 

Scheidsrechter Schaut heeft 
verleden week Standard niet 
laten winnen tegen Klub Brug
ge. Standardgazet «Les Sports» 
heeft een dikke week nodig ge
had om de mizerabele arbiter 
uit te krijten, en om aan te to
nen wat een vijg hij wel is in 
vergelijking met monsjerzami 
mosjeu Loraux-met-de-witte-
schoenen. Het neusje van de 
zalm daarin bracht natuurlijk 
— hoe kon het anders — Luc 
Varenne, sportzeveraar num
mer één, in zijn wekelijkse 
knotsgekke open brief. Na een 
hele hoop flauwe kul om te 
eksplikeren dat Schaut wel 
goed gefloten had, maar de 
match slecht had geleid (men 
voelt het onderscheid met de 
ellebogen aan), besluit deze fe
niks zijn meesterwerk als volgt 
« Bij het verlaten van het sta
dion zei een mijner vrienden, 
in heel België gekend om de 
vele diensten die hij het voet
bal bewees, mij het volgende : 
« Wel, ik heb genoeg van voet
bal ». Zie daar. Uw (Schaut) 
werk ». Wij hebben óók altijd 
gepeinsd dat het de schuld van 
de Vlaamse arbiters in het al
gemeen, en van Schaut in het 
bijzonder is, dat de grote ve
detten van Standard geen goal 
kunnen maken, tenzij eens per 
maleur. 

bij de dokter 

Wamieer wij naar «den dok-
toor» gaan, dan staan wij daar 
op één twee drie in onze blote 
flikker, en dan zorgt «den dok-
toor», waarschijnlijk uit esteti-
sche overwegingen, er altijd 
voor dat de deuren en vensters 
dicht zijn. Dat schijnt heel ou
derwets te zijn. Verleden week 
is immers Eddy Merkx naar 
zijn «doktoor» geweest, en daar 
waren de deuren en vensters 
niet dicht, want te oordelen 
naar het aantal naar de keel 
grijpende portretten die van 
deze gebeurtenis in de pers te 
bewonderen waren, moeten zo
wat alle persfotografen van 
West -Europa en omstreken op 
de plechtigheid zijn uitgeno
digd. Nu is het wel zo dat Ed
dy Merkx, wellicht ook uit es-
tetische overwegingen, bij die 
doktoor niet in zijn blote flik
ker stond, maar proper behan
gen met trui, koersbroek, kou
sen en velosloeffen. Alleen zijn 
klak had hij afgezet. Deze at
tributen waren bovendien be
schilderd met het woord «Mol-
teni.» Toen wij dit zagen heb
ben wij gepeinsd dat Eddy tóch 
geen mens is lijk een ander. 
Zelfs naar de dokter gaan doet 
hij anders -en beter -dan wij. 
't Is ne krak. 

ondankbaren 

Wij zijn bedroefd, mensein. 
Diep bedroefd. Lezen wij niet 
in onze krant dat er te Mun-
chen. op de olimpische spelen, 
wel vier miljoen toeschouwers 
waren, maar dat er in hetzelfde 
Munchen voor de bierfeesten 
meer dan vijf miljoen bezoe
kers waren. Het volk is toch on
dankbaar, nietwaar. De kroes 
bier verkiezen boven het onge
ëvenaarde spektakel van mach
tig sportvertoon. Volgens ons 
moet daar wat aan gedaan wor
den. Als maatregel zien wij zo 
onder meer: het verplichten van 
iedereen regelmatig naar voet
bal, koers en zesdaagse te gaail, 
op straf van verlies van burger
rechten, het vervangen van de 
schoolleesboeken door de sport-
gazet, uitzending van één voet
balmatch en één Merkx- koers 
per dag in de TV, afschaffing 
van alle festivals, festiviteiten, 
zatsels en dergelijke als zij niet 
gepaard gaan met een groots 
opgevat sportvertoon, en uitrei
king van het grootlint in de or
de van Eddy I aan al wie per 
week tien of meer grote sport
wedstrijden bijwoont. Dat lint 
zou hem dan recht geven op 
steun van de openbare onder
stand. 

vriendschap 

In een vraaggesprek ver
klaarde Colette Besson, ex-gou
den medaille op de olimpische 
spelen, aan een verslaggever 
het volgende : « In de simpatie 
die na de spelen van Mexiko 
overvloedig over mij werd uit
gestort, heb ik nooit geloofd. 
Ik heb nooit vrienden gehad, 
en ik heb er nu ook geen ». 
Naar onze bescheiden mening 
spreekt de Franse dame hier 

majonees 
«...En zo trok ïk dus met 

mijn vrouw en drie kinde
ren naar dat frituurke van 
die sjotter, zei Gust, om een 
stuksken te eten. Wij hadden 
zo gedacht dat wij die jon
gen ook eens konden jonnen 
en die mensen zijn bij mij 
ook al eens een prei komen 
kopen en ik wil mij niet la
ten kennen.y> 

Voor het venster van het 
frituurke hing een papier, 
waarop « kip met frit» werd 
aanbevolen, voor de rede
lijke prijs van 130 fr. Ieder
een had goesting in een mals 
kippebilletje, en het werd 
dus vijf keer «kip met /rit» 

Maar eerst een aperitief je, 
en voor de kinderen een 
fruitsap, en wie moet er 
soep hebben? Drie soep. 

De garqon -de' vader van 
de sjotter, die men een wit
te vest had aangetrokken 
en een handdoek om zijn 
nek gehangen- smeet wat 
gerei op tafel, morste een 
half glas druivensap over 
Gust zijn broek, en zei dat 
het asehiet veerdig'» zou 
zijn. 

Na drie kwartier kwam hij 
inderdaad met de soep aan^ 
laveren. Zij smaakte duide
lijk naar het zakje, maar al
lee, ne mens doet het voor 
afwas. 

De «fciefc» die een half 
uur later kwam was duide
lijk een uitgedroogde, zure 
«moefy> geweest, zo wegge
lopen uit het roosterappa
raat van het grootwarenhuis 
en opgewarmd, maar frieten 
waren er in overvloed, en 
van de goeie soort. 

Alleen « Kunt ge niet voor 
wat sla en mayonnaise zor
gen astemblief?» Op zijn 
hoekje noteerde de man ij
verig « vier sla en één mayo
naise ». Onze jongste moest 
alleen mayonaise hebben-», 
meende Giist zich zo halve-
lings te moeten verontschul
digen. 

Sla en mayonaise kwamen 
samen met de vedette hin-
•nerb, net toen frieten, kip 
en de fles « Vin hlanc su
périeur » gelikwideerd wa
ren. 

Alleman kreeg een pol van 
de joviale vedette, en alle
man wist iets te zeggen van 

liZjeanke, zie dat ge 't ar
rangeert deze namiddag, hé 
hruury>. Zjeanke zou het ar 
rangeren. En ook dat zijne 
pa vier kleine ijsjes en twee 
filters zou brengen. 

Pa kwam daarmee aanbih-
heren tegen dat de match 
zo stilaan moest heginnen, 
maar hij had de suiker ver
geten. Bij wijze van ver
goeding bracht hij 'n kwar
tier later een halve doos. 

En dan zou hij eens de re
kening^ gaan maken, terwijl 
Gust zijn zondagse sigaar op
stak, en de kinderen rond 
het trekhiljarke aan het 
scharrelen waren. 

Glimmend kwam pa met 
de rekening af. «Dat maakt 
zjust tweeduzend honderd
tachtig frank, meneen, zei 
hij. 

«Wablieft, zei Gust, hoe
veel? » 

«Tweeduzend honderd
tachtig, meneer, herhaalde 
va beleefd, en als meneer 
het eens wil natellen...» 

Meneer telde het na. 
2 apretif 60 
3 fruitsap 60 
3 soep 90 
5 kiek me fr 650 
4 slaad majonees 360 
1 vin hlan 180 
3 lemonaad 54 
1 majonees 20 
5 kreem glas 200 
2 fïltres 70 

Dienst en BTW 
1744 
436 

2180 
En het was zjust. 
aZoude dat nu hegot kun

nen geloven, vroeg Gust 
ons, 360 frank voor wat sla 
en 20 frank voor een koffie-
lepelke mayonaise uit een 
potteke, waar ze een half 
uur na het eten komen mee 
aandraven?» 

tiJa maar ja, zei nonkel 
Georges, ge hebt toch een 
hand gekregen van die sjot
ter ook, hé, en daarvoor 
waarde gij toch gegaan. Ge 
moogt gij hij mij ne krop 
sla komen halen voor niks, 
en ge krijgt van mij nog een 
hand op de koop toe, ook 
voor niks. Maar dat moete 
niet hehhen zeker? Hawel 
dan?» 

een wijs woord. Wie het hoera-
geroep en het geflodder van zo
genaamde supporters verwart 
met vriendschap, is van het 
goeie jaar. Wie denkt blijven
de en hechte vriendschap te 
vergaren samen met sportroem 
en dito populariteit, van een 
nog beter jaar. Al die zoge
naamde simpatie verdwijnt als 
sneeuw voor de zon eens dat 
men — na de suksessen — ge

vallen is als een baksteen. Wie 
men dan nog overhoudt als 
vriend, is er een die niet uit 
het sportmilieu komt. Wij heb
ben hieraan ook gedacht toen 
wij toevallig Cyriel Delannoit 
aan het werk zagen, de man 
die we destijds, in een kokend 
Heizelstadion, zagen boksen te
gen Cerdan. Toen had hij tien
duizenden échte vrienden. Nu 
was hij alleen bezig. 

TE KOOP 
Moderne appartementen met 1, 2 en 3 slaap
kamers in de 

CANTECLEERRESIDENTIE 
MEÏSE 

In een prachtige groenzone en op slechts 9 k m 
van het cent rum van Brussel 

Realisatie van de 

N.V. IMMOPLANNING 
( j . en H. Vervaecke) 

Gemeenteplein 8 — 1820 Strombeek-Bever 
Tel. (02)67.20.35 - (02)59.51.47 

Al le gewenste inl icht ingen worden graag vr i jb l i jvend verstrekt 
mits terugzending van deze BON • 

N A A M : 
ADRES : 
TEL. : privé : kantoor : 
D hypotheekleningen 90 % 
D verlangt inlichtingen over Cantecleerresidentie - Meise 
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : OKTOBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 23 oktober : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 30 oktober :volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65 fvan 16 tot 20 u.). 
KONTICH : 
Woensdag 25 oktober : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. (van 19 tot 20 u.). 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

LIDKAARTEN 1973 
Verzoek tot de afdelingssekreta-

rlssen alles in gereedheid te bren
gen ten einde over te kunnen gaan 
tot de plaatselijke distributie van 
de lidkaarten 1973. Eerstdaags ont
vangt u de nodige onderrichtingen 
vanwege uw arr. sekretaris. 

BSTUURSVERKIEZING 
8ij elke gebeurlijke wijziging of 

onwoorziene afwijking van de voor
opgestelde planning uwer afdelings
bestuursverkiezing, dient u onmid
dellijk met arr. sekr. Wim Claessens 
telefonisch kontakt op te nemen, 
ten einde een vlot administratief 
verloop op arrondissementeel vlak 
te kunnen handhaven. 

NIEUW ADRES 
Vanaf 23 oktober e.k, noteren wij 

het nieuw adres van meester Hugo 
Andries, provincie- en gemeente
raadslid (Borgerhout) en voorzitter 
van de Vlaamse Vereniging voor 
Mandatarissen, arr. Antwerpen. 

Nieuw adres : Turnhoutsebaan 
116 (voorheen nr 98). Telefoonnum
mer 03/36.59.67 blijft behouden. 

ANTWERPEN (Stad) 

WANDELING 
Zondag 22 oktober door het Zo-

niënwoud. Vertrek met eigen wa
gen aan het sekretariaat, Wetstr. 
12 te 9 u. 30. Eten medebrengen. 
Soep is er te krijgen, hiervoor graag 
mededelen aan het sekretariaat. 
Wie over geen eigen wagen be
schikt, kan wel een plaatsje krijgen 
in de een of andere wagen. 

BESTUURSVERKIEZING 
Dinsdag 24 oktober op het sekre

tariaat van 18 tot 22 u. Elk lid werd 
verwittigd met een persoonlijke 
mededeling in het kontaktblad der 
afdeling. Zijn stemgerechtigd ; alle 
leden aangesloten voor eind 1972, 
en natuurlijk officieel in Antwer
pen Stad wonend. De leden ge
maakt in juli en de voorlopige le
den na juli hebben dit keer nog 
geen- stemrecht. 

DIENSTBETOON 
Voor iedereen : elke dag. Voor 

speciale gevallen liefst op maan
dag van 16 tot 20 u. Steeds een 
volksvertegenwoordiger aanwezig. 

Voor COO-gevallen uit Antwerpen 
Stad : afspraak maken met dr. De 
Boel, tel. 33.97.90 of De Laet, tel. 
38.66.92. 

KONCERTAVOND 
In KVO ingericht door Vlaamse 

Aktie en Kultuurgemeenschap. De
zelfde inrichters van het gekende 
Galabal « Vroeger en Nu ». Deze 
belcanto-avond grijpt plaats op 
dinsdag 28 november. Iets groots. 
Hou die datum vrij. Kaarten op het 
sekretariaat verkrijgbaar. 

GAIABAL 
Jaarlijks terugkerend Galabal : 

dit keer op zaterdag 17 februari 
1973 in de feestzaal Harmonie. 

ABONNEMENTENSLAG 
Bestuursleden werven abonne

menten op het blad door huisbezoe
ken. U mag ze thuis verwachten 
indien u nog geen abonnement op 
het blad hebt. 

BALEN-OLMEN 

BAL 
Qp zaterdag 18 november in de 

laal • De Kempen », Stationsplein 
2 te Balen. Aanvang 20 u. 30. We 
hopen op uw steun en verwachten 
daarom een grote opkomst van u 
aHan. Simpatisanten zijn ook van 
harüe welkom. 

BERCHEM 

ANTWERPSE POESJE... 
VU-Berchem woont op dinsdag 7 

november een vertoning bij van de 
Antwerpse Poesje aan de Reepstr. 
Het zal een fantastische avond wor
den. Graag nodigt de afdeling de 
leden van het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden uit mee te gaan. 
Voor hen werden toegangskaarten 
voorzien tegen de prijs van 20 fr., 
de anderen betalen 40 fr. Ze kun
nen zich laten inschrijven bij de h. 
Van den Broeck, Victor Jacobslei 
22 te Berchem. Denk erom, het aan
tal deelnemers is beperkt ! 

BERLAAR 

DANSFEEST 
Tweede Vlaams herfstbal, inge

richt door VU-Berlaar en de Vlaam
se Kring op zaterdag 21 oktober. Op
nieuw in de gezellige parochiezaal 
• Familia », Aarschotsestwg. Orkest 
Los Congrejos. Deuren te 20 u. 

BOECHOUT-VREMDE 

DE LEEUWEN DANSEN... 
Er moesten reeds kaarten wor

den bijgedrukt ! Steun niet alleen, 
maar kom ook naar ons dansfeest 
op 4 november in zaal Doornboom, 
J.Fr. Willemstr., Boechout. Orkest 
•• The Donalds ». Vanaf 20 u. Inkom 
40 fr. 

BORGERHOUT 

BESTUURSVERKIEZING 
Op 8 november 1972 van 20 tot 

22 u. worden in de zaal « Nieuwe 
Carnot », Carnotstr. 60, Antwerpen 
(bovenzaal) nieuwe verkiezingen 
gehouden. Alle leden krijgen per
soonlijk alle gegevens per brief 
toegestuurd. 

HUWELIJK 
Op 11 oktober 1972 traden mej. 

Marleen Berckmoes en dhr Ludo 
Redig in het huwelijk. Wij wensen 
het jonge paar van harte geluk. 

GOUDEN 
HUWELIJKSJUBILEUM 

Jaak Verslegers en Geertrui Jae-
ken vieren hun gouden huwelijks
jubileum, zij nodigen u uit op de 
'plechtige dankmis op zaterdag 28 
oktober te 11 u., in de kerk van 
O.L.Vrouw ter-Sneeuw, Laar, Bor
gerhout 

ADRESWIJZIGING 
Vanaf 23 oktober noteren wij het 

nieuw adres van ons provincie- en 
gemeenteraadslid meester Hugo 
Andries. Nieuw adres : Turnhoutse
baan 116 (voorheen 98). Het tele
foonnummer 36.59.67 blijft behou
den. 

BORSBEEK 

VU-BAL 
Op 4 november a.s. heeft het 

jaarlijks VU-bal plaats in zaal Rivie
ra (Centrum) te 20 u. 30. We zijn 
er van overtuigd dat onze leden en 
simpatisanten massaal zullen aan
wezig zijn om samen deze gezelli
ge avond door te brengen. Met een 
goed orkest en uw aanwezigheid 
wordt 4 november a.s. weer een 
knalavond. 

BURCHT 

SOC. DIENSTBETOON 
We herinneren eraan dat eenieder 

die met een of ander probleem te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO-lid Ward Lemmens, Koning 
Albertstr. 62. 

DUFFEL 

FEEST 
Twee jaar reeds gaat elke maand 

huis aan huis het Vlaamse woord 
« Vrij-Uit » zijn gang. De afdeling 
Duffel viert dit op een grootse ma
nier. Een dertigtal VU-mensen de
len nu een indrukwekkende publi-
citeitsbrochure uit waarin prak
tisch alle handelaars van Duffel 
voorkomen. Huis aan huis worden 
ook de lootjes verkocht voor de gro
te tombola met een Honda-brom-
flets als hoofdprijs. Als slot van de
ze aktie wordt op 4 november om 
20 u. in het Gildenhuis een gezellig 
feestmaal ingericht. Een gekend 
gastredenaar bespreekt de aktuele 
problemen. Na de tombola kun je 
blijven babbelen of dansen. De 
blinde kleinkunstenaar Lou Vannis 
zorgt voor de muziek. Inschrijvin
gen tegen 150 fr. per persoon voor 
30 oktober bij een bestuurslid. 

EDEGEIVI 

OKTOBERFEESTEN 
Ter gelegenheid van het eenjarig 

bestaan van gemeenschapscentrum 
« Drie Eiken » grootse feesten 

Zaterdag 30 oktober om 14 u. 
opent de Vlaamse kermis haar kra
men. Originele vermakelijkheden en 
een massa mooie prijzen waarbor
gen een sukses. Om 18 u. start het 
mini-restaurant met een lekker me
nu tegen demokratische prijzen. 
Om 21 u. korte herdenkingsplechtig
heid Daarna reuze dans-in. Poven 
verzorgen Lieve en Herman Di Pal-
meneire een knus wijnsalon. 

Zondag heropening om 11 u Van
af 20 u. stemmige orgelmuziek en 
opnieuw wijnsalon. 

VUJO 
Vrijdag 28 oktober te 20 u. is een 

zanggroep van « Jesus People » bij 
ons te gast in gemeenschapscen-
trubm « Drie Eiken . Het belooft 
een jeugdige inzet van de viering 
i/an het éénjarig bestaan van «Drie 
Eiken ». 

Eerstdaags ontvangen jullie een 
uitnodiging voor een zeer interes
sante teach-in met onze nationale 
voorzitster Nelly Maes en met H. 
Coveliers. Jullie kunnen er «onze» 
standpunten i.v.m. Indo-China ver
nemen. Wij verwachten jullie. 

Ondertussen wordt er druk ge
werkt aan de voorbereiding van het 
eerste nationaal Vujo-kongres eind 
november te Antwerpen. 

BESTUURSVERKIEZING 
De kandidaturen voor het nieuwe 

bestuur moeten uiterlijk voor mid
dernacht op 21 oktober toekomen 
bij de uittredende sekretaris K. Van 
Reeth, Drie Eikenstr. 70. De ver
kiezingen hebben plaats op vrijdag 
27 oktober van 20 tot 22 u. in ge
meenschapscentrum «Drie Eiken». 
Wij verwachten veel volk om ge
bruik te maken van hun recht op 
inspraak. 

MEEGEDEELD 
Elke zaterdagavond vanaf 20 u. 

in gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken », « eikelol » met een van 
onze D.J.'s. Wie een gezellige 
avond wil beleven is steeds wei-
kom. 

HERENTALS 

DIENSTBETOON 
Jo Belmans : 2e maandag van de 

maand te 9 u, in café Kempenland, 
Statieplein. 

Wim Jorissen : 3e maandag van 
de maand te 19 u. in eaié-De Zalm, 
Grote Markt. 

HERENTHOUT 

LUSTRUM-BAL 
Dit jaar gaat op 21 oktober het 

lustrumbal van onze afdeling door 
in zaal « Lux ». De VU-fanfare Kem
penland versterkt met haar flinke 
drumband zal het bal inluiden. 

OPTOCHT VAN VU-FANFARE 

KEMPENLAND 
Ter gelegenheid van ons « Lus

trumbal » zal de VU-fanfare Kem
penland, versterkt door haar flinke 
drumband, in optocht door onze ge
meente trekken. Zij vertrekt om 17 
u. aan ons lokaal « De Nieuwe 
Kroon ». Na de optocht krijgen wij 
dan een muzikaal-halfuurtje dat om 
8 u. stipt aanvangt in zaal « Lux • 
en de inzet vormt tot ons lustrum
bal. Wij nodigen leden en simpa
tisanten met aandrang uit om eerst 
meer op te stappen en daarna mee 
te snoepen aan het muzikaal festijn 
dat deze flink geschoolde fanfare 
ont uit haar repertorium aan te 
bieden heeft. 

KESSEL 
LEDENFEEST 

De vriendenbanden worden aan
gesnoerd op zaterdag 11 november 
in de parochiezaal van Kessel-sta-
tion tijdens het ledenfeest van orrze 
afdeling. De deelnemingsprijs is 
vastgesteld op 150 fr. per persoon. 
Inschrijvingen tegen 1 november 
bij de bestuursleden, zo mogelijk 
bij Vital Ceulemans, Dorpstr 9 of 
bij L. Vanden Bergh, Toekomststr. 3. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op 25 november tus
sen 21 en 22 u. in lokaal Blacky, 
Dorpstr. Kandidaturen tegen 1 no
vember bil V. Ceulemans. 

LEDENFEEST 
BESTUURSVERKIEZING 

Van nu af reeds maken wij er 
onze leden attent op dat ons leden
feest zal doorgaan op zaterdag 18 
november. Op die datum zal even
eens overgegaan worden tot de be-
stuursvernleuwing. Leden die be
langstelling zouden hebben om een 
bestuursfunktie te aanvaarden kun
nen nu reeds hun kandidatuur bij 
een der huidige bestuursleden bin
nen brengen. Een omstandiger be
richt dienaangaande zal weldra vol
gen. 

HOBOKEN 
WERFTOCHT 

Morgen zondag 22 oktober, werf-
tocht in de wijk «Zwaantjes-Grens» 
met bijzondere uitgave « Wij ». Bij
eenkomst lokaal « Mazurka », Hei-
destr. te 10 u. 

HOVE 
BESTUURSVERKIEZING 

Wij roepen onze leden op voor 
de statutaire bestuursverkiezinq op 
dinsdag 24 oktober tussen 20 en 22 
u. in het lokaal « Reinaert », Mort-
selsestwg 21. 

KONTICH 
VLAAMSE KRING 

Donderdag 26 oktober om 20 u. 
in de Magdalenazaal, spreekt VU-
senator Maurits Van Haegendoren. 
Het tema staat in het teken van de 
15-oktoberbetoging : « Stop Brus
sel ! ... 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys
sens op woensdag 25 oktober van 
19 tot 20 u. in ons lokaal Alcazar. 
Assistentie van gemeenteraadslid 
Jef Steurs. 

LIER 
DANSFEEST 

Het gezonde Vlaams voedsel dat 
om de veertien dagen via de «Om
roeper., wordt klaargestoomd kan 
maar verder verspreid worden als 
er zaad in het bakje blijft. Daartoe 
moet 't Omroeperbal dienen op za
terdag 28 oktober in de feestzaal 
van het Vrij Technisch Instituut, 
Kruisbogenhofstr. Jef Derwey en 
zijn Como spelen ten dans voor de 
luttele som van 50 fr. 

MECHELEN (arr.) 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

De VU-leden van volgende afde
lingen worden herinnerd aan de da
tum en de plaats waar de verkie
zingen doorgaan voor hun afdelings
bestuur. Langs de afdeling moeten 
zij verdere gegevens toegezonden 
krijgen. 
Lostr. ; Puurs : 27 okt., bij Frans 
Peeters ; Booischot, 31 okt., in de 
Cambrinus ; Lier : 3 novemb., in 
Belgrado ; Mechelen : 9 novemb., 
in de Dageraad ; St. Katelijne-Wa-
ver : 7 novemb., Pasbrug, Centrum, 
Elzestr. ; Bornem, 6 novemb., zaal 
Luna ; Mariekerke : 27 okt., lokaal 
De Hert. 

MOBTSEL 
NIEUW BESTUUR 

In onze vorige uitgave deelden 
wij reeds mede dat geen bestuurs-
verkiezing diende gehouden. Het 
aantal bestuurskandidaten overtrof 
het aantal bestuursfunkties niet. 
Het bestuur Is als volgt samenge
steld : voorz. ; Bert Veron ; sekr. : 
Em. Croes ; penningm. : H. Rey-
men ; org. en prop. : Rob. Pal-
maerts ; raadsleden : Wim Claes
sens (gemeenteraadslid), Jos De-
backere (gemeenteraadslid), Staf 
De Ceuster, Frie De Clercq (lid 
COO), Hubert Kunnen, Jan Vande-
walle (gemeenteraadslid). Wij wen
sen onze nieuwe bestuursploeg een 
goede werking. De Mortselse leden 
rekenen op U, zoals U op hen kunt 
rekenen I 
MERKSEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op dinsdag 31 okto-
,ber van 19 u. 30 tot 2? u. In het lo
kaal Vlaams Huls TiJI, Bredabaan 
298. Eventuele kandidaturen moe
ten uiterlijk ingediend zijn op 25 
oktober, schriftelijk bil afd. sekr. 
A. Dewachter, Houthulstatr. 108B. 

IN MEMORIAM 
JOANNES DAENEN 

Op zaterdag 8 oktober werd oiv 
der grote belangstelling een goed» 
kameraad naar zijn laatste rust
plaats gebracht. Als oudstrijder 
1914-1918 had hij uit de IJzertrage-
die de overtuiging opgedaan die 
hem er toe bracht gans zijn leven 
in alle bescheidenheid in den strijd 
voor ontvoogding en zelfbeschik
king voor zijn volk. Krijgsgenomen 
wist hij uit Duitse krijgsgevangerv 
schap te ontsnappen en over Ne
derland terug aan het front te ko
men. Miskenning was de beloning 
voor hem, zoals voor vele Vlaamse 
soldaten in die donkere tijd. Joar»-
nes Daenen, gij hebt meer dan LIW 
plicht gedaan. Uw overtuigd kriste
lijk geloof die u tot die oprecht
heid leidde, maakt u tot prooi van 
de repressie. Uw laatste jaren wa
ren ziekte en lijden uw lot, met ge
latenheid gedragen, was tot in uw 
laatste dagen uw grote bekommer
nis dat het ons Vlaanderen goed 
zou gaan. Vaarwel goede vriend. 
Aan de familie bieden wij onze op
rechte kristelijke deelneming aan. 
50 JAAR 

Antoon Stevens en Augusta Ver-
stringe, de ouders van ons be
stuurslid Omer, vieren op 28 okto
ber de vijftigste verjaring van hun 
huwelijk. Te dezer gelegenheid zal 
in de Sint Bartholomeuskerk op de
ze dag te 11 u. een plechtige dank
mis opgedragen worden waarop gij 
verzocht zijt aanwezig te zijn. Na 
de mis, is er een ontvangst in de 
zaal van het Vlaams Huis Tijl, Bre
dabaan 298, waarop de leden van 
de Volksunie worden uitgenodigd. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdagavond staan onze 
vrienden Jos De Koek, Guido Mi-
chiels en Frans De Meulemeester, 
E. Dewittstr 12, ter beschikking van 
onze mensen met moeilijkheden, 
van 19 u. 30 tot 21 u. 30 op het se
kretariaat, Antwerpsestr. 186. 

RIJMENAM 
MEDEDELINGEN 

Vrijdag 27 oktober, stichting van 
afdeling Rijmenam in lokaal De Hei-
debloem. Ludo Sels, ons kamerlid, 
voert het woord bij deze boreling. 
Alle leden en « Wij «-lezers en hun 
vrienden zouden het als een plicht 
moeten beschouwen aanwezig .a 
zijn. 

SINT-AMANDS 
NIEUW BESTUUR 

Op vrijdagavond 6 oktober werd 
in zaal « De Leeuw » tijdens een 
gezellig samenzijn van onze leden, 
dat tot in de vroege uurtjes duurde, 
de volgende bestuursploeg verko
zen : voorz. : mevr. Leentje Delang-
Ruts, Rollierstr. 1 ; sekr. . me[. 
Lieve Geerts, Van der Looystr. 42 j 
penningm. : Maurits Bellon, Win-
kelstr. 68 ; prop. : Pierre Spiessens 
Keten 48 ; org. : mevr. Gilberte 
Van Oosten-Hertog, Damstr. 150 ; 
dienstbetoon : Frans Delang, Win-
kelstr 14 ; Vujo : Frans De Smedt, 
Verhaerenstr. 63 ; public rel. : Jan 
Mattens, Heikant 33. 

TURNHOUT (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Op zondag 24 september werd er 
gekolporteerd in Beerse, Vosselaar 
en Vlimmeren, er werden 236 num
mers verkocht. Op zondag 1 okto
ber in Mol, hier werden 291 num
mers verkocht. De totale verkoop 
na 4 kolportages is 1085. Vooral de 
afdeling Geel presteerde flink, zij 
nam 337 nummers voor haar reke
ning. 

Stand per afdeling : Geel 337, 
Herentals 208, Turnhout 139, Vorst 
103, Mol 74, Herer,.hout 46, Hulst 
hout 59, Ramsel 53, Wechelderzan-
de 50, Vosselaar 42, Dessel 20. 
Individueel : De Graaf Jan (Geel) 
96 (4x), Mostmans (Herentals) 78 
(4x), Belmans (Geel) 70 (3x), An-
thonis Cis (Herentals) 67 (4x), De 
Hondt Lutgart (Vorst), 46 (4x), 
Theeuwkens (Geel) 46 (3x), Jos 
Heylen (Herenthout) 46 (3x), Meu-
lenbergh J. (Ramsel) 45 (2x). 

TURNHOUT-OUD-TURNHOUT 
SPREEKBEURT 

Op vrijdag 27 oktober om 20 «. 
Spreekbeurt van senator Coppie-
ters In de bovenzaal van hotel «Ter
minus», Grote Markt te Turnhout 
Onderwerp : « Een moderne onder
wijspolitiek ... Gelegenheid tot vr€h 
genstellen. 

WESTMALLE 
BESTUURSVERKIEZING 

Zal plaatshebben In hotel • Os 
Helde », Antwerpse stwg 337 op 
dinsdag 17 oktober om 20 u. Al da 
leden ontvangen hiervoor een per
soonlijke uitnodiging. 
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WIJNEGEM 

LIEDPARADE '72 

Een sfeervolle kulturele manifes
tatie die doorgaat op initiatief van 
de Vlaamse Vriendenkring Wijne-
gem. Een programma m.m.v. ver
scheidene koren en solisten waar
onder A. Preud'homme, Leo Brant, 
Luce Mampuys, L. Dieltiens, Spele-
wei. Presentatie : Paula Semers. 
Toegangskaarte te verkrijgen bij J. 
Joosten, Turnhoutsebaan 352, waar 
tevens de voornummering gebeurt. 
Uit Nederland treden op : het Bre
da's mannenkoor en voor Zuid-Afri-
ka zingt en speelt de groep Spele-
wei. Heden zaterdag 21 oktober om 
20 u. 

WILRIJK 

WENSEN 

Een spoedig herstel wensen wij 
onze goede vriend Jan Pelgrims toe. 
Veertien dagen vóór Vilvoorde werd 
hij met een hartinfarkt in de kliniek 
opgenomen. Zijn eerste kommen-
taar : nu hebben ze mij nogal lig
gen hé I Krasse woorden voor 
iemand van 76. Woorden die met
een aangeven hoe aktief Jan nog 
was. In het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden en als sekretaris 
van de Wilrijkse Bejaardenraad. Wij 
hopen je vlug terug bij ons te heb
ben Jan ! 

GEMEENTERAAD 

Toen het Neerland terug als 
woonzone in het Schelde-Dijieplan 
werd opgenomen, was iedereen ak
koord dat er tussen de dijk en de 
industriezone aan de Boomsesteen-
weg een groene gordel van 50 m 
diende te komen. Tot nu toe is daar 
niets van in huis gekomen en wat 
meer is, één van de betrokken fir
ma's heeft het klaargespeeld haar 
terrein zo op te hogen dat de be
woners van de Planetariumlaan met 
de miserie zitten (drassige tuintjes 
en beschadigde tuinafsluitingen). 
Op de vraag van Hugo Jacobs, of 
het kollege van deze toestand dan 
niet op de hoogte was, moest sche
pen Fabré toegeven dat de feiten 
hem bekend waren, • maar dat het 
toch niet zo makkelijk was met de 
betrokken firma een regeling te 
treffen » Wij vragen ons af waar
om, tenzij het hier een vriend van 
het kollege betreft, die men ook 
nog voor andere zaakjes nodig 
heeft. 

WOMMELGEM 

NIEUW BESTUUR 

Op datum 9 oktober II. hield onze 
afdeling haar statutaire bestuurs-
verkiezingen. Uit tien kandidaten 
kozen de opgekomen ledenkiezers 
volgende zeven bestuursleden. Het 
bestuur ziet er uit als vo lg t : voorz.: 
Ward Herbosch ; sekr. : Staf Van 
Looveren ; penningm. : Edward Van 
Parijs ; prop. : Walter Dirckx ; 
org. : mevr. Van Parijs-Vanden Heu
vel Marcella ; raadsleden : Henri 
Vande Weghe en Jan Verduyckt ; 
arr. afgev. : E. Herbosch en S. Van 
Looveren. Veel werk wacht deze 
nieuwe ploeg, maar met een goede 
groepsgeest komt het voor elkaar. 

KERSTMIS IN OOST-AFRIKA 
VERTREK OP 21 DECEMBER - TERUGKEER OP 4 JANUARI 

Reiskosten per persoon : 33.500 fr. 

21 dec. : per vliegtuig van Zaventem naar Rome vanwaar doorreis per 
Alitalia-vliegtuig naar Nairobi. Aankomst aldaar te 21u30. 
22 dec. : per safaribusje naar het Amboselipark. Bezoek aan het park en 
overnachting in de Namanga lodge. 
23 dec. : doorreis naar Arusha in Tanzanië. In de namiddag bezoek aan 
het park. 
24 dec. : na een vroeg ontbijt vertrekt U naar de Ngorangorokrater waar 
verblijf voorzien is in een lodge op de kraterrand. Per landrover naar 
de 600 m. lager gelegen kraterbodem waar een rijke fauna te bewon
deren is o.a. olifanten, neushoorns, leeuwen, nijlpaarden, buffels, wi l 
de beesten, zebra's, enz. 
25 dec. : doorreis naar het Lake Maniarapark. Bezoek aan het park en 
daarna doorreis naar Arusha, waar verblijf in het prachtige New Arus-
hahotel. 

26 dec. : een bezoek aan de markt loont zeker de moeite. Na het mid
dagmaal, vertrek naar Marangu. Overnachting in het Marangu-hotel, 
aan de voet van de Kilimandjaro. 
27 dec. : bezoek aan het Tsavopark, het grootste park van Kenya. Tal
rijke dieren, o.a. olifanten, leeuwen, buffels, nijlpaarden, enz. zijn er te 
bewonderen, alsmede talrijke reptielen en ruim 400 vogelsoorten. 
28 dec. : terugkeer naar Nairobi en per vliegtuig naar Malindi. Verblijf 
met volledig pension in het hotel Blue Marlin. 
29 dec. tot 2 jan. : verblijf te Malindi. Gelegenheid tot bezoeken, wan
delingen en uitstappen, o.m. de koraalrif, het Robinson-eiland, het eiland 
Lamu, Zanzibar, de Giriama-dansen, enz. 
3 jan. : terugkeer per vliegtuig naar Nairobi, vanwaar doorreis per Al i-
talia-vlucht naar Rome. 
4 jan. : 's morgens, landing te Rome en doorreis naar Zaventem. 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollostraat 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, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demersfraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235 15 — 3000 Leuven. Bondgenolenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwsfraal 34 - Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - TeL (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraaf 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel (03)76.38.95 — 2300 Turnhout. Herenfalsestraat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heidenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

Ook alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers 

brabant 

BRABANT (Arr.) 
ARR. BAL 

Gelieve nu reeds te noteren dat 
het arr. bal zal doorgaan op 31 
maart 1973 in de zaal Mali op de 
Heyzel. 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE (Arr.) 
Het arr. sekreiariaat is ope" op 

maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. Hom De 
Craen of de adm. sekr. staat ter 
uwer beschikking. 

BRUSSEL (Stad) 
HARTEN JAGEN 

Op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 okto
ber, telkens vanaf 20u. Inschrijvin
gen verwachten wij en dit uitslui
tend in ons lokaal, liefst zo vlug 
mogelijk, aan de inschrijvingsprijs 
van 75 fr. 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke 3e woensdag van de maand 
van 19 tot 20 u. door volksvert. V. 
Anciaux. 

Eke 2e maandag van de maand 
van 20 tot 22 u. door Stan Philips, 
agglomeratielid. 

Telkens in lokaal «Uilenspiegel», 
Pletinckxstr. 38. tel. 12.13.74. 

HALLE 

BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats gehad op 29 septem
ber II. Het bestuur is als volgt sa
mengesteld : voorz. : Jos Rossie ; 
sekr. : Marcel Borremans ; penning-
m. : Albert Bigaré ; org. : Joris 
Pleck en Jan Moerenhout ; streek-
pers : Marcel Hernalsteen , prop : 
Bernard Beke ; politieke werking • 
Piet Vranken ; afgev arr, raad : 
Bernd Beke en Marcel Hernalsteen, 

MOSSEL- EN FRIETKERMIS 

De jaarlijkse mossel- en frietker-
mis van de afdeling Haile, heeft 
plaats op 4 en 5 november in de 
Parcohiezaal van St Rochus te Hal
le. Traditiegetrouw mag men reke
nen op fijne spijzen en dranken, 
's Zaterdags wordt er opgediend 
vanaf 18 u., 's zondags vanaf 12 u 
Geen reservatie. 

SOC. DIENSTBETOON VOOR DE MAAND OKTOBER 
VIK ANCIAUX 
LONDERZEEL : dinsdag 24 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café Cen

trum, mat Paul Peeters. 
OVERIJSE-MALEIZEN : maandag 30 oktober vanaf 20 u., in café 4 armen, 

Stwg Terhulpen (Kruispunt), met Marcel De Broyer en Emiel Dewaet. 
Dooriopend op afspraak te BRUSSEGEM, Kleine Klepperbaan S, tel. 59.54.55. 
EUGEEN DEFACQ 
BUIZINGEN : dinsdag 24 oktober van 20 tot 21 u., in lokaal In de Welkom. 
MOLLEM : woensdag 24 oktober van 20 tot 21 u., bij K. Van den Houtte. 
BOB MAES 
GROOT-BUGAARDEN : dinsdag 24 oktober van 19 tot 20 u., ten huize van 

de h. De Ridder, Brusselsestr. 
LOT : dinsdag 31 oktober van 19 tot 20 u. In café Liedekerke met Frans 

Adang. 
St PIETERS-LEEUW : dinsdag 31 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lokaal 

De Jongen Deken, met Frans Adang. 
ZELLIK : dinsdag 24 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lokaal De Zwaan. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, 1600 St. Pieters-Leeuw 

tel. 77.31.83. 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
*• 1 Damesmantel kopon, 1 kleedje In prijs begrepen 
**• 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
*• Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek m pnjs 

begrepen 
— tfouwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed als 

è'ouwgeechenk. 

Al ome artikelen kwnen 8TBED8 AFZONDERLIJK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

h«l huis STANDING 
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opgave nr 35 
HORIZONTAAL 
1) Oponthoud 
2) Vereniging voor auteursrechten 
3) Spaans goud 

Oosterlengte 
4) Typische benaming voor het aan-

valsspel van de Duitse voetbal
ploeg 

5) Bioskoop 
6) Vorige zondag zijn we allemaal 

gaan betogen opdat het Vlaams 
zou blijven 

7 Nederlandse Televisie Stichting 
Soort hert 

8) Vogel 
9) Uitroep 
10) Oppergezag. 

VERTIKAAL 
1) Medeweten 
2) Italiaanse radio 

Tegenover 
3) Omnibus (afkorting) 

Halt 
4) Ter stede 

Voornaam van VU-senator 
Roem 

5) Raad eens 
Kompanie 

6) Aan boord 
Het komt er op aan de gevoeli
ge te betokkelen 

7) Soort bal waar men ons nooit 
zal zien 
Soort papegaai 

8) In memoriam 
Woonschuit 

9) Rivier in Siberië 
Ontkenning 

10) Hoffelijkheid. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ARR. DENDERMONDE 
SOC. DIENSTBETOON : VOLKSVERT. AVIEL GEERINCK 
1ste zaterdag van de maand : 
WIEZE-DENDERBELLE : van 8 tot 10 u. In café Centrum, WIeze. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans, Kasteel-

str. 186, Buggenhout, tel. 332.64. 
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., in Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lebbeke, 

tel. 215.31. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u., in Den Ommeganck, Grote 

Markt, Dendermonde, tel. 052/225.67. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn, Centrum, tel. 09/795507. 
WETTEREN : van 14 tot 16 u., in De Klokke, Vlaams Huis. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 16 tot 18 u., in Paling-

huis, Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 43.246. 
3de zaterdag van de maand : 
HAMME : van 8tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : van 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland, Ommeganck-

dreef, tel. 47041. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u., in Den Ommeganck (zie hoger). 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMEREBERLARE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger). 
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger). 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 14 tot 16 u., in Palings-

huis (zie hoger). 
GREMBERGEN : van 16 tot 18 u., in Uilenspiegel, Dorp 1. 

Het sekretariaat soc. diensbetoon van volksvert. A. Geerinck is gevestigd 
bij de heer Achiel Sogers, Bakkerstraat 67, Grembergen, tel. 052/23889. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 

SOC. DIENSTBETOON 
Door senator Bob Maes (met M.L. 

Thiebaut). 
Berg : iedere derde dinsdag (en 

niet maandag) in « Fauna-Flora ». 
Kampenhout : iedere eerste dins

dag (en niet maandag) in « Keizers
hof ». 

Vlaams ziekenfonds Brabantia . 
ten huize van M.L. Thiebaut, elke 
dag en op afspraak, tel. 016/654.74. 

STAT. BESTUURSVERKIEZfNGEN 
Deze moeten gehouden werden 

vóór 15 november 1972. Noch
tans vragen wij dat dit liefst vóór 
5 oktober zou gebeuren. Het sa
menvoegen van de nieuwe arr. raad 
en de verkiezing van het nieuwe arr. 
bestuur moet geschieden vóór 15 
december, leder lid die vóór 1 juli 
lid is mag deelnemen. De afdelin
gen die dit jaar gesticht zijn of dit 
jaar een bestuursverkiezing hebben 
gehad kunnen bij het arr. bestuur 
een aanvraag indienen om ontsla
gen te worden van deze verkiezin
gen. De aanvraag is absoluut nood-
jakelijk. 

GROOT-BIJGAARDEN 

BESTUURSVERKIEZING 
Gaat door op vrijdag 27 oktober 

om 20 u. in het zaaltje van café 
Gemeentehuis, Brusselstr. 191. Elk 
lid weze op post ! 

LIEDEKERKE 

BAL 
Zaterdag 28 oktober : jaarlijks 

VU-bal in zaal Mulhof te Liedekerke. 
Ingang : 50 fr. Iedereen hartelijk 
welkom. 

OPWIJK 

BAL 
Op zaterdag 4 november om 21 

u., lustrumdansfeest in de St. Pau
luszaal, Processiestr., onder het 
motto «VU-Opwijk groeit en danst». 
Orkest : The Sundreams. 

OVERUSE (Maleizen) 

SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERGADERING 

Op 30 oktober om 20 u. in café 
« 4 armen », bij Piessens, Stwg 
Terhulpen (kruispunt). Met volks
vert. Vik Anciaux, federatieschepen 
Marcel De Broyer, schepen Emiel 
Dewaet en het ganse VU-bestuur ; 
Dirk Hiers als afgev. van de Vlaam
se Ziekenkas. Specifieke Maleizen-
se belangen worden deze keer be
handeld, o.a. bestrating en riolering 
van de Bremlaan, de Smetslaan en 
de Hoekstr. ; riolering, verbreding 
en voetpaden Langeweg ; riolering 
tussen de verkavelingen Oase en 
Maria-Kristina ; het bouwen van 
buildings, nieuwe verkavelingen die 
voorzien worden. Iedereen is wel
kom om samen met ons alle proble
men te bespreken. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
De plaatselijke afgevaardigde 

houdt een maandelijkse zitdag "̂e 
Overijse-Centrum (2de dinsdag m 
café van het Gemeentehuis var 19 
u. 30 tot 20 u, 30), te Jezus-Eik 
(1ste donderdag in café Luxemburg 
van 19 u. 30 tot 20 u. 30). Op maan
dag 30 oktober komt Maleizen aan 
de beurt in café « 4 Armen » (bij 

lessens) vanaf 20 u. Op maandag 

27 november krijgen de Hoeilanders 
de kans met dit Vlaams sociaal or
ganisme kennis te maken. Nu in de 
Druivenstreek de Vlaamse Zieken
kas reeds uitgegroeid is tot een 
volwaardige organisatie, wordt het 
tijd dat de laatste twijfelaars ook 
overschakelen. Dit gebeurt zonder 
kosten, moeilijkheden of verlies 
van enige rechten. Als VU-er voelt 
men zich en is men alleen thuis 
bij de Vlaamse Ziekenkas. 

SCHAARBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

Dinsdag 24 oktober a.s. om 20 u. 
in lokaal « Het Gastel », Lodewijk 
Bertrandlaan. Dagorde : verkiezing 
nieuw bestuur. Kandidaturen moe
ten schriftelijk toegestuurd worden 
aan voorz. Roggeman, Gen. Eisen-
houwerlaan 28, 1030 Schaarbeek, 
tussen 9 en 12 u. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
LEDENVERGADERING 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats in h lokaal « De 
Appel », Fuérisonplein 6 te Steen-
okkerzeel, op zondag 29 oktober 

ST. PIETERS-LEEUW 

HAANTJESKERMIS 
Onze tweede haantjeskermis gaat 

door vandaag 21 oktober vanaf 
18 u. 30 en morgen 22 oktober 
vanaf 12 u. Plaats : zaal Moriau, 
Rink te St. Pieters-Leeuw. Alle lief
hebbers van lekker eten en goede 
wijn kunnen bij ons terecht. 

SOC. DIENSTBETOON 
Elke zaterdag staat federatiesche

pen Frans Adang van 11 tot 12 u. 
tot eenieders beschikking voor alle 
problemen, en dit bij hem thuis, 
Ruisbroeksestwg 109, St. Pieters-
Leeuw. Tevens kan er steeds af
spraak gemaakt worden op tel. nr 
77.31.83. 

ZAVENTEM-NOSSEGEM 

BAL 
Het 11de VU-bal van de afdeling 

heeft plaats op zaterdag 4 novem
ber in de zaal « St. Michel », Sta-
tionsstr. 103 te Zaventem. Op al
gemene aanvraag komt het orkest 
Bert Minten weer ons bal opluiste
ren. Alle leden en simpatisanten 
worden verwacht. 

oost-vlaanderen 

BURST-BAMBRUGGE 

VOLKSUNIE-BAL 
Ons jaarlijks bal heeft plaats op 

zaterdag 25 november in de zaal 
« Perfa ». Orkest : W/altra. Kaarten 
aan 60 Fr bij de bestuursleden. 

GENT 

VOS 
Op zaterdag 4 november richt 

VOS-Gent in zaal Roeland om 2C u. 
een Vlaamse Knalavond in. Samen
zang met Willem De Meyer, afge
wisseld door optreden van volks
dansgroep • Dulle Griet » Toe-
gangskaarten : 40 fr. Gezinskaarten 
100 fr. Kunnen besteld worden op 
het sekr., Kortrijkse stwg 501, Gent. 
PR nr 494890. 

VUJO-INSTUIF 
De verkiezingen voor de kern 

gaan uiteindelijk door op 3 novem
ber e.k. 

De instuif houden we op 11 no
vember en wel in « 't Steen », 
Steendam te Gent. 

Op zaterdag 11 november, in 
jeugdclub Hoogstr. Elke zegge het 
voort. 

HEUSDEN 

BESTUURSVERKIEZING 
Heeft plaats op vrijdag 27 okto

ber van 18 tot 21 u. Kandidaten 
voor het bestuur melden zich op 
het sekretariaat, bij mevr. Lataer-
Delnoy, Hooistr. 1, Heusden. Dit 
moet gebeuren voor zaterdag 21 
oktober. 

LANDEGEM 

BAL 
Zaterdag 28 oktober om 19 u., 

dansen we op het ritme van Studio 
One. Zaal Sint-Cecilia, Dorp, Lande-
gem. 

DIENSTBETOON 
Volksvert. Fr. Baert houdt zitdag 

op iedere tweede zondag van de 
maand. Dus nu 12 november ten 
huize van G. Schaeck, Vosselarestr. 
16, tussen 11 en 12 u. 

MEETJESLAND 

BAL 
Vandaag zaterdag 21 oktober, al

len naar het bal van de afdeling 
Waarschoot in de zaal Tijl, Heihoek 
te Lembeke. 

OOSTAKKER 

FEEST 
De Volksunie-afdeling Oostakker 

nodigt u uit op haar tweede feest
avond vrijdag 17 november om 20 
uur, in hotel Lourdes. 

Spreker : algemeen voorzitter : 
F. Van der Eist. 

Feestmaal : Gentse waterzooi. 
Orkest ; G. Van Damme - Deelne

ming in de kosten : 150 Fr. 
Inschrijvingen vóór 10 november 

bij : Dr. W. De Pillecyn, Holstraat 
57, tel. 51.00.99 ; M. De Scheirder, 
Oude Holstraat 14 ; Lucien Van 
Heule, Kon. Albertlaan 59, tel. : 
51.01.70 ; Pol Vanhee, Groenstraat 
119, tel. 51.02.88 ; A. Van den Ber-
ghe, Eksaarderijweg 88, tel. : 
51.18.41. 

OUDENAARDE-RONSE 
ZIEKENFONDS 

Het neutraal Vlaams Ziekenfonds 
« Vlaamse Ardennen » is 3 maan
den oud en werkt reeds uitstekend. 
Het biedt maximale voordelen te
gen gunstige voorwaarden. Het 
roept alle Vlamingen op toe te tre
den : sekr. : Fortstr. 34, Oudenaar
de. Tel. 33115. 

SCHOONAARDE 

BESTUURSVERKIEZING 
Zondag 29 oktober om 10 u. m 

zaal Mikeno, Dorp, bij Stafke Soeys. 
Uw aanwezigheid is dringend ver
eist. Persoonlijke uitnodiging volgt 
nog. Breng zoveel mogelijk geïnte
resseerden mee. 

WAARSCHOOOT 

BAL 
De kas is (bijna) leeg. Gelukkig 

is het vandaag bal. Een financiële 
meevaller ? Wij rekenen op allen. 
Tot in Tijl (Lembeke), vanavond te 
20 u. Orkest : Roland Vincent en 
Danielle Michel. En de sfeer van 
de grote dagen ! 

ZULTE 

BAL 
Zaterdag 21 oktober, zaal Fiertel-

hof », orkest Ronny Roland. Deuren 
om 20 u. 

west-ylaanderen 

ALVERINGEM 

JAARLIJKS FEEST 
Op 28 oktober feesten wij in 't 

Vlierhof met o.a. konijn op zijn 
Vlaams. Heel het menu en nog een 
glas bier voor slechts 180 fr, BTW 
inklusief. Lichte dansmuziek en de 
tombola zullen het geheel tot een 
gezellige avond maken. Inschrijvin
gen bij K. Bemerre (tel. 284.70; en 
E. Dezwarte (285.71). We rekenen 
op ee ngoede opkomst. 

BLANKENBERGE 

BESTUURSVERKIEZING 
Heeft plaats op 14 november van 

18 tot 22 u. Elk lid krijgt deze week 
een uitnodiging om zich kandidaat 
te stellen. De kandidaturen worden 
ingewacht bij Magda Persijn, De 
Smet de Nayerlaan 100. 

BRUGGE (Arr.) 

BESTUURSVERKIEZING 
Biankenberge : 14-11. 

leder lid en bijl id wordt nog per
soonlijk tot deelname aan deze 
verkiezingen uitgenodigd. Maak van 
uw inspraak gebruik. Wie over een 
weinig tijd beschikt en wil meewer
ken, stelle zich kandidaat. 

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.). 

DE HAAN 

4e VOLKSBAL 
Hedenavond 21 oktober richt de 

VU-afdeling De Haan (Klemskerke-
Vlissegem) haar jaarlijks bal in. Dit 
dansfeest vindt plaats in de « Mis
pelburg », Vosseslag, Klemskerke 
met het orkest « The Nicko's ». 
Begin om 20 u. 30. Toegang 40 h. 

ETTELGE .̂ 

NIEUW BESTUUR 
Ons bestuur ziet er als volgt uit : 

voorz. : L. Roose ; sekr. : J.P. Van-
denberghe ; penningm. : Fernand 
Deblauwe ; prop. : M. Meijns ; 
org. : Marie-José Vervaecke. In de 
arr. raad : M. Meijns. Voor 1973 
werden alvast vier nieuwe leden 
ingeschreven. We wensen het be
stuur veel vlijt en toewijding. 

HOUTEM-DE MOEREN 

HUWELIJK 
Op 29 september trad ons lid 

Freddie Bruynoghe, zoon van Urbain 
(prov. raadslid) in het huwelijk met 
Anne-Marie Steen. Aan bruidspaar 
en ouders onze hartelijkste geluk
wensen. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 

ST.-MAARTENSBAL 
Wij nodigen u hartelijk uit op ons 

St. Maartensbal, een echte Vlaam
se feestavond, op zaterdag 28 ok
tober in de feestzaal • De Engel », 
Oostendebaan 3, Ichtegem. Begin 
om 20 u. Deelname in de kosten : 
49,50 fr. Orkest : Vansteenlandt-
Band (7 personen). Tombola met 200 
prijzen. Vrienden die een prijs wil
len schenken zeggen we bij voor
baat dank. 

NIEUW BESTUUR 
Ons bestuur ziet er uit als volgt : 

voorz. : M. De Keyser ; sekr. : M. 
Henryckx ; penningm. : N. Chris-
tiaens ; org. : L. Cheijns ; prop. : 
R. Schillemans ; Vujo : Toon Schii-
lemans ; ondervoorz. : Cyriel De-
rynck. Nochtans ziet het er naar 
uit dat onze vrienden Schillemans 
eerlang in het eigen bestuur van 
Eernegem zullen fungeren. De voor
tekens zijn goed. 

PTT 
Door een tussenkomst van ons 

kamerlid Miei Vansteenkiste, werd 
er in de Engel- en Moerdijkstraat 
een postbus geplaatst, waardoor 
de bewoners van de omliggende 
straten en wijken niet meer zover 
moeten lopen om hun brieven te 
bussen. 

lEPER (Arr.) 

ARR. BAL 
Op zaterdag 18 november gaat 

ons 2e arr. bal door in zaal « 't 
Westland », St. Juliaan-Langemark. 
Dit jaar m.m.v. DJ « The Cat en 
tombola ten voordele van « Wij in 
de Westhoek ». 

KOEKELARE 

NIEUW BESTUUR 
Voorz. : A. Landuyt ; ondervoorz.: 

M. Sabbe ; sekr. : René Hemeryck ; 

penningm. : M. Logghe ; prop. : 
F. Lootens ; org. : J. Vandesonne-
ville ; Vujo : B. Lootens ; dienstbe
toon : mevr. Lootens ; raadsleden : 
J. Hendryckx, U. Van de Casteele, 
W. Vanryckeghem, L. Masureel. In 
de arr. raad : Hemeryck, F. Lootens, 
J. Vandesonneville en A. Landuyt. 
Verder besloot het bestuur de he
ren Viaene en Sinnesael te betrek
ken bij het bestuur, met adviseren
de stem. Goed heil voor de nieuwe 
ploeg. 

KORTRIJK 
ARR. BAL 

Alle Volksunieleden en andere 
vrienden maken zich reeds klaar 
om deel te nemen aan het jaarlijks 
bal dat doorgaat op zaterdag 28 ok
tober in het Thier-braü-Hof op de 
Brugse baan te Hulste. Eerste dans 
om 20 u. 30. Zoals ieder jaar wordt 
het weer een avond vol Vlaamse 
gezelligheid en plezier. Kaarten voor 
het bal zijn te bekomen bij alle af-
detingsbestuursleden en in de lo
kalen. 

KORTRIJK (Afd.) 
BESTUURSVERKIEZING 

Zaterdag 21 oktober. Alle leden 
kunnen hun kandidatuur indienen 
bij de sekr. afd. Kortrijk, W. Maes, 
't Hogen 108E. 

LEFFINGE 

GEBOORTE 
Bij Eddie Vanoverschelde en Jean-

nine Boedt werd een zoon Gunther 
geboren. Hartelijke gelukwensen. 
WESTGALMBAL 

Op 4 november houdt onze afde
ling haar tweede bal in 't Bierhuis. 
Begin 20 u, 30. Een Disc-Jockey 
zorgt voor Vlaamse leute en plezier. 

MIDDELKERKE 

HUWELIJK 
Op 7 oktober trad René Lanssens 

in het huwelijk met Annette Pollen
tier uit Oostende. Aan bruidspaar 
en wederzijdse ouders onze harte
lijkste gelukwensen. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 

DANK 
Langs deze weg om wil het arr. 

bestuur alle afdelingen en de orv-
vermoeibare kaders een hartelijk 
woord van dank toerichten voor de 
suksesvolie deelneming aan de 15-
oktoberbetoging in Vilvoorde. Zon
der hun aktieve inzet zou er van
wege ons arr. amper een handvol 
betogers aanwezig geweest zijn. 
Thans liepen er twaalf bussen, en 
waren talrijke personen met eigen 
vervoer gegaan. 

OOSTENDE 
GEBOORTEN 

Een dochtertje Nathalie bij Redgy 
Pauwels en Yvette Cornelis ; ook 
een dochter Silvia bij John Arickx 
en Llliane Lafon. Proficiat ! 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
IZEGEM 

DOSFELAKTIVITEIT 
In samenwerking met het Dosfel-

instituut richt het arr. bestuur op 
zaterdag 28 oktober een kadervor-
mingsdag in met ais tema «Akties 
voeren en plannen ». Plaats : café 
't Vlaams Huis, Grote Markt te Ize-
gem. Referent : Walter Augustij
nen. Nadere inlichtingen volgen 

TIELT 

GRONDBELEID 
Het Dosfelinstituut organiseert 'n 

voorlichtings- en diskussieavond 
over « Grondbeleid n die doorgaat 
te Tielt, op vrijdag 27 oktober In 
de vergaderzaal van café D'Hespe, 
Markt. De aktiviteit zal beginnen 
om 20 u. stipt en eindigen om
streeks 23 u. Referent : prof. M. 
Ansetin. hoogleraar Rijksunivarsi-
teit Gent. 

Inschrijvingen kunnen gebeuren 
door storting van de bijdrage van 
50 fr. op prk nr. 54.86.44 van de h. 
J, Vandemeulebroucke, prov. direk-
teur Dosfelinstituut West-VIaande-
ren. Anjelierenlaan 25, 8400 Oosten
de (tel. 059/804.28) of door opgave 
van naam en adres aan de h. R. 
Verslype, Kasteelstr. 188, Tielt, met 
vermelding van « aktiviteit grond
beleid ». 

SOCIAAL DIENSTBETOON IN HET ARR. BRUGGE-TORHOUT 

TORHOUT : zaterdag 21 oktober van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van in, 
bij P. Vlieghe, Hofstr. 9. 

NIEUWMUNSTER : zondag 15 oktober van 11 tot 12 u., door J. F r i ^ . In 
café « Gemeentehuis ». 

DUDZELE : woensdag 18 oktober van 20 tot 21 u., door G. Van In, In café 
a De 3 Zwanen ». 

OOSTKAMP :zaterdag 28 oktober van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij N. Mol-
let. Lege weg 619. 



WIJ - 21-10-72- 23 

D I R K M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
l ange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : p loo i - «̂ n wandelwagens - bedjes en w iegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversier ingen - wastafels 

en waskussens - k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - tu rnk led i j - ru l teru l t rust ingen - p lng-
oong tafels - badk led ing en alle toebehoorten - ro l - en Ijsschaatsen -

kampmgar t lke len - turngerel . 

SPEELGOED : u i tgebreide keus in merkart ikelen : autobanen - elektr 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - t rakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - bure len - lessenaars - borden - f iets
jes - al le gezelschapsspelen - al le soorten mekanieken - schooltas

sen . borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vriidag. zaterdag of zondagavond, 

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag - en avondmaal In g roep i gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote special i teiten z i jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Elsbein mlt Sauerkraut - K ip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan In Duits land. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkeldcr) ; Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : N ieuwbrugst raat 28. Tel. 02'18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i j k ) : Brugsesteenw. 1 Tel. 056/715.36 • 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr idlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 : I. - Tel. 051 /72.822 
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - 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 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude Luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v r o u w de keuken kan en leiden. — Vast loon - Kost en 
i nwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van 't vak. 
Schrif tel i jk aanbieden Wj : ABTS : Tiensesfeenweg 128, Korbeek- lo 

( ^ 

tiSttSi 

WALTER ROLAND 
t^ gediplomeerd opticien, 
m erkend door alle ziekenfondsen 
J | KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
fr (Let op het huisnummer I) 
Y Telefoon 03'36.86.62 

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

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

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

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAI^^SE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mev rouw LAURENT DELEU 
Kortri jksestraat 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 

part ikul iere verkoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

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

Koop bi j ons in ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . An twerpen 
bi j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Mark t - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
Leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook. . . al le kleine. 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 
Koud en warm buf fe t 

Gezel l ige vlaamse sfeer 
wekel i jkse rustdag . woensdag 

Bellestraat 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 

Vlaming, uw koffie 
2 a 6.000 fr. b i j verd . p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vr iend. In 
dien geen verkoper bi j u, rechstr. 
b i j ons ; p. 2 kg min 10 % , p. 5 kg . 
min 20 % , op 140 of 164 of 176 f r 
kg . Thuisbest. Spoorweg. Topkoff ie 
Hawai i 1720 Groot-Bi jgaarden, te l . 
(02)65.81.41. 

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 

DIRIGENT 
JAN BROUNS 

BEGRAFENISSEN 
lakbors le i 139 - 2100 Deurne 

TEL. 24.23.72 

versterk 
de kracht 
van de leeuw ! 
met « wij » 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 f r . I.p.v. 18.950 f r . 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse s twg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-leden en « W i j «-lezers 10 % 
verminder ing 

CÖRTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - An twerpen 

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 JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

Vlaamse, gothische st i j lschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i jk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedri j f - Kunstdekor 

Abonnees « WIJ » 8 % kor t ing 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 

Tel. 011/74196 
PUBLi-SKY 

lUchtrekiame 
7 v l iegtu igen in dienst 

Luchthaven 1200 DEURNE 

DAMESSTOFFEN - GORDELS 
GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

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 « Schimmel » en « Ibach » 

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

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

orgels (van 8.000 f r a f ) -
« Küng n-b lokf lu i ten - Orf f -

instrumenten. 

STUDIO WORKSHOP 
biedt part- t ime en 

fu l l - t ime werkzaamheden, 
we lke THUIS zi jn te verrichten, 
om Uw vr i je t i j d produkt ie f te 

maken 
Inl icht ingen (postzegel Insluiten) : 

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

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51-49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusleve model len - VU 1 0 % 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken J. VERHULST 

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

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

Kasterlee 
A BREUCHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROODJES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

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

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91, RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfor t 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buf fe t - Nelte bediening 

p.v.b.a. LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - Lier 

Tel. (03)80.14.71 
Specialiteiten : 

VASTTAPIJT - OPEN HAA-RDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 
MARC SIEBENS 

Ommeganckstraat 14, Antwerpen 
Tel. (03)33.92.90 

Koffers en reistassen, scfiool- en 
boekentassen, geldbeugels, br ief-
tassen, dameshandtassen, al lerlei 
geschenken, enz. 

Met Volkswagen geen problemen 
Garage ST-JOZEF 

Assesteenweg 117 - TERNAT 
Tel. (02)52.13.12 

P A P Y R U S 
Boek-, Papier- en 
Fonoplatenhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j hiel SInt-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

G E L D 
Voor een persoonli jke lening 1ste. 

2de of 3de rang, wendt U tot 
F r a n s V a n M o o r t e r 

Oudenaardse Stwg 121 ERPE 
Tel. (053)22911 

R e s t a u r a n t 

KASTEEL WAALBORRE 
de zaak voor banketten en zaken-

diners van 15 tot 220 personen. 
Specialiteit vis en sciiaaldieren 

Tel. (02)52.84.16 Maandag gesloten 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het iiuis met famil ietradit ie 
jan PAUWELS-DEBRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag: vr i jd 14u tot zat. 16u 

U MAG BIJTEN !!! 
Inderdaad, wanneer U met 5 kg . 
kof f ie afneemt, mag U werke l i jk 
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN. 
Verminder ing tot 30 fr. per k i lo . 

Gratis aan huis besteld 
RIMBO-koffies 

Heikant, 51, 9140 ZELE 
Tel. (052)44503 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5' 7. aan V.U.-leden 
Tel. (015)629.42 

B o u w b e d r i j f N O R D E X 
nodigt U uit tot een bezoek aan hun 
model-v i l la, gelegen 

Autostrade - Aalter 
Afspraak (09)74.15.45 

VERLICHTINGS&ROOTHANOEL 
MARC DE VRIESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

Baan naar Kortr i jk 
60 m. toonvensters - 1 000 jerU-zh-

t ingselementen 
Open van 8u30 tof 20 uur 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
CENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

1001 MOGELIJKHEDEN 
GENK 

Winterslagstraal-, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 
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brasser ziel de voer 
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overbode 
Ox> de parking tegenover het geboortehuis van 

Ernest Claes hing rondom een lage en dikke mast 
«en gele vlag, haast roerloos. Tussen de ongelijke 
plooien kun je de leeuw ontdekken die wij hebben 
willen: zonder rode attributen. Maar in de voor
tuin van het museumpje zelf had men het Belgisch 
nationaal evenwicht reeds hersteld, daar hing een 
hiie leeuw met rode tong en nagels nogal uitdagend 
te genieten in de augustuszon. Dat was meteen de 
eerste ontgoocheling van mijn vakantiedag. 

Wij zullen er toch maar niet te diep op ingaan, 
tel men vrouw. Maar mijn zoontjes die al werkten 
als politieke propagandisten nog vóór zij school-
plichtig werden, zij kwamen niet zo gauw over de 
moeilijkheden heen. Terwijl wij stonden te kijken 
naar het bed waarin de jonge Nest Claes had ge
slapen, vroeg mijn oudste nogal luid « of ik dat zo 
zou laten misschien?» Natuurlijk kon ik dat niet 
zo laten. Mijn zoontje was hiermee tevreden ge
steld, hij leeft namelijk in de bedrieglijke euforie 
^t ieder misbruik ophoudt als zijn vader het plech-
Ug aanklaagt. 

Daarmee was het incident gesloten. Tien minu
ten later draaide ik de parking van de abdij van A-
verbode op. Ik liet er mijn wagen achter tussen 
twee roomijs-volkswagens. Mijn vrouw en de jon-
Oervs vonden dat erg praktisch. Mijn ijslïkkend ge
zin op een lengte afstand achter me houdend, stap-
ik naar de ingang van de abdij. Op de verwaar
loosde binnenkoer sleepten reusachtige lastkranen 
steenblokken, mortel en houten balken naar de stel-
Ungen die opgetrokken waren tegen de oude abdij-
muren. Toeristen liepen in en uit de halfgerestaw-
teerde kerk. Aan een stelling hing een okergeel ge-
fchïlderde pijl die verwees naar een geopejid hek 
vmarop naast elkaar twee bordjes van ongelijke 
grootte waren bevestigd. Op het ene stond in zwart-
ivit a verboden ingang r>, op het andere in steen-
tood op een fletse gele achtergrond « Spaans week-
*inde ». Door het geopend hek zag ik de tweede en 
Uijkbaar de eigenlijke binnenkoer van de abdij 
UechU verrezen twee rijen gebouwen, gelijkma

tig en ritmisch in de blakende zon, getuigend van 
een geheimzinnige en tijdeloze schoonheid. Links 
en een paar niveaus lager stoomde de kleine schouw 
der abdijdrukkerij. En tussen het commerciële en 
het contemplatieve in lag een rijke en malse tuin, 
groen en weelderig, met bedden groenten en rijen 
lage fruitbomen, alles verzorgd, symetrich en rij 
aan rij. Een jonge monnik in costuum stapte in een 
der auto's die ongeordend op de binnenkoer ston
den gestationeerd. Misschien is hij een monnik-za 
kenman, dacht ik, misschien maakt hij zakenreizen 
voor de drukkerij? Een andere monnik was in ge
sprek met een troepje druk gesticulerende mensen, 
een vrouw met een witte handtas aan de arm, een 
heer met een dure vilten hoed en twee jongens in 
een kleurloos pak. De monnik verliet het gezel
schap toen hij mij zag naderen. Mijn vrouio had 
hij wellicht al geruime tijd horen naderen. Lichtjes 
achterop geraakt loofde zij in één adem de schoon
heid van de abdij en de kwaliteit van de verorber
de ijsjes. 

Jullie komen wellicht niet i.v.m. de organisatie 
van het Spaanse weekeinde, stelde de monnik vast. 
Aan het groepje gesticulerende mensen vóór mij 
kon ik merken dat hij niet zou nalaten ons streng 
te berispen. Dat maakte me meteen ontoegankelijk. 

Wij lopen hier zo maar wat te kijken en te be
wonderen, zei ik gewild afwezig, het is hier zo 
mooi! 

Mijn vrouw herhaalde nog maar eens hoe ve-
rukkelijk de aanblik hier was. Mijn jongste zoontje 
probeerde nog zolang mogelijk van zijn ijsje te ge
nieten. Het was dus goed merkbaar dat wij met 
het Spaanse weekeinde niets te maken hadden. 

Als jouw voordeur open staat, loop ik dan ook 
zoniaar binnen, recht op je tuin af? Hij kon zijn 
stijgend misprijzen niet verbergen. Daardoor gaf 
hij mij de kans de bal wel terug te slaan zonder het 
gevaar achteraf ook nog door mijn vrouw gelaakt 
te worden. Als mijn huis zo groot was en mijn 
tuin zo prachtig, dan zou ik je dat alvast gunnen, 
zei ik. Intussen had ik al gemerkt dat achter de 
eerste rijen gebouwen nog een derde binnenkoer 
verscholen lag. 

Dan verdwijnen wij maar meteen, vergoelijkte 
ik. Kan je me soms vertellen langwaar we kunnen 
ontsnappen? , 

Hij wees me een trap die via een pas gerestau
reerde toegangspoort uitgaf op een dreef die in een 
fikse bocht naar een drukbereden steenweg boog. 
Het was een vochtige dreef die een hardgroen Unt 

spande rondom een uitgestrekt bos. Toen wij haast 
bij de steenweg gekomen waren, merkte ik plots 
dat een kleine witte auto weggedoken stond tussen 
laag struikgewas. Een kat sprong in hoogste paniek 
uit de beemden weg. Drie jonge kerels zaten haar 
achterna op de iceg en liepen mij zogezegd onver
mijdelijk tegen het lijf en schreeuwden een inge
wikkelde franse uitleg over private ivegen en over 
een kat die zij niet hadden kunnen neerschieten 
omdat mijn gezin en ik anders de volle lading van 
het schroot hadden gehad. Het klonk alles zo dom 
en arrogant dat ik mij moeiteloos over mijn eerste 
verbazing en schrik kon heenzetten. Ik dacht aan 
de monnik ginds op de binnenkoer der abdij en 
begon die na te bootsen. 

Zal ik het vader abt vertellen dat jullie op zijn 
eigendom zijn kat komen najagen? De abdij? blaf
te die met het strijdlustige geweer terug, wij heb
ben niets met de abdij te maken, hier is alles van 
de familie de Merode. 

Hij maakte een gebaar waarmee hij ons ervan 
waarschuwde dat ook de bossen aan de andere zij
de van de steenweg tot de bezittingen van de Me
rode hoorde. Met zo 'n machtsontplooiingen wekt 
men bij mij precies het tegengestelde van ontzag 
en eerbied op. Toch vond ik het niet zinnig nog 
langer met de drie heldhaftige jagers te discuteren. 
Er was trouwens 'n ernstige kommunikatiestoornis 
aan het groeien: onder elkaar spraken de Merodi-
aanse jagers Frans, terwijl ze tegenover mij, mijn 
vrouw en mijn jongens telkens een ander middel 
nodig hadden om te imponeren. Mij wilden ze op
jagen met een stout maar gebrekkig Nederlands, 
mijn vrouw moest hun schone jongensogen trotse
ren, terunjl mijn jongens bedreigd werden door 
door hun geweren. 

Even werd het stil in de dreef. Toen hoorde ik de 
jagers besluiten de achtervolging van de kat te her
nemen. Intussen werd ik reeds helemaal afgeleid 
door een berg braambessen die zwart stonden te 
rijpen langs de kant van de abdij. 

De jagers stapten in hun auto en vertrokken 
in de tegenovergestelde richting dan die waaruit 
ze gekomen waren. Overdreven nerveus voerde 
het wagentje de opgelegde draaibewegingen uit. Ik 
zag hoe zij met de bumper systematisch de berg 
braambessen stukreden. Ook dat nog, zei ik ver
drietig. Een paar ogenblikken later hoorde ik schie
ten. 

frans-ios verdoodt 


