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KLUNGELENDE REGERING 
KRIJGT DE VOLLE LAAG 
VANWEGE DE OPPOSITIE 

0 SCHiLTZ tN DE KAMER : « Door een unitaire en anti-vlaamse 
koers aan de regering op te dringen wi l de BSP de CVP elektoraal 
in moeilijkheden brengen in de hoop aldus de grootste partij te 
worden en beslag te kunnen leggen op het eerste-ministerschap. 

• MATTHEYSSENS ( V U ) IN DE BRES VOOR DE EISEN 
VAN DE VEEL GEPLAAGDE MIDDENSTAND. 
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BSP ALS NIEUWE 
PEST VOOR VLAANDEREN 
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Oe maatschappelijke opvattingen 
van het socialisme zijn op zichzelf 
eerbiedwaardig. Het socialisme 
heeft in het verleden, in ons land 
en elders, onbetwistbaar een grote 
bijdrage geleverd tot de stoffelijke 
lotsverbetering van de kleine man. 
Dit betekent echter nog niet dat 
wij eenzelfde waardering kunnen 
opbrengen voor het doen en laten 
van de Belgische Socialistische 
Partij die nog nauwelijks socialis
tisch kan worden genoemd. Daar
over beklagen zich in de ee^ste^ 
plaats de echte socialisten zelf. 

Onder de leiding van de 8SP-ap-
paratschiks Leburton en Van Eynde 
is de BSP echter ronduit een con-
servatieve partij geworden in ve
lerlei opzicht. Zij drukt momentee! 
als een loden gewicht op het beleid 
van het land en werpt zich op als 
de verdedigster van het meest af
tandse unitarisme, van het Belgique 
de papa. Zi) Is er de oorzaak van 
dat deze regering In gore half
slachtigheid en star immobillsma 
verzinkt en dat er van de door het 
volk van Vlaanderen en Wallonië 
gewilde federalisering niets In huis 
dreigt te komen. Bovendien ontpopt 
de BSP zich steeds meer, gedreven 
als zij wordt door da premier-am< 

bities van Leburton, ais een anti-
Vlaamse partij, waarin de Vlamin
gen slechts geduld worden In de 
mate dat zij gedweeë knechten 
willen zijn, 

In de voorbije decennia heeft de
ze partij zich nooit of nimmer in
gezet voor de verdediging van de 
Vlaamse belangen. Nooit heeft zij 
een vin verroerd om de demokrafï-
sche rechten van de Vlamingen te 
doen eerbiedigen. Integendeel, bij 
diverse gelegenheden heeft e BSP 
zich gedragen als de speerpunt 
van het Waalse imperialisme. De 
hele lijdensweg van de Vlaamse 
Voerstreek is daarvan een duidelijk 
voorbeeld. 

Bij de bespreking van het taal
grenscompromis In het parlement 
(1962) was het er de Waalse socia
listen om te doen zoveel mogelijk 
Vlaamse dorpen en gehuchten bij 
Wallonië in te lijven. De Vlaamse 
socialisten zoals Van Eynde rea 
geerden nauwelijks of enkel met 
holle woordenkramerij (hij zou de 
Vlamingen van de Voer verdedigen 
tegen de kasteelheren !). >la do 
goedkeuring van de wet, en nadat 
BSP-minister Merlot ontslag had ge
nomen uit protest tegen de over

heveling van de Voer naar Limburg, 
waren het opnieuw socialisten, 
Luikse MPW-ers, die een ware ter
reur in de Voerstreek gingen uit
oefenen. En in de volgende jaren 
waren het weer Luikse socialisten 
die de grootste steun verleenden 
aan de verfransingspogingen 'n die 
streek. Ten slotte was het weer 
een soci^^list, nl. Dehousse die het 
beruchte Voeront-jwerp, waarover mj 
zoveel te doen is, opstelde, i n het 
is de ganse BSP die mordicus eist 
dat dit ontwerp nu vóór alles wordt 
goedgekeurd. 

Ten gerieve van Vlaamse onno
zelaars zeggen de BSP-ers voort
durend dat zij lak hebben aan « na
tionalistische » gevechten om een 
stuk grondgebied, maar in de prak
tijk gedragen zij zich als anti-
Vlaamse Franse imperialisten. Het 
wordt dan ook méér dan tijd dat 
deze waarheid uitgedragen wordt 
in alle hoeken van Vlaanderen ; de 
BSP gedraagt zich als een anti-
Vlaamse partij die de gewestvor
ming, de culturele autonomie, het 
federalisme in de weg staat. Zij 
83| ap aip AAd ^P BU qoiz 'iBeejpaB 
blijkbaar begrepen heeft, als een 
nieuwe « Pest voor Vlaanderen ». 

enkele vaststellingen 
Tot 9 november heeft de regering alle problemen, en het zijn er vela^ 
in de koelkast gestopt. Het is een (tijdelijke ?) vlucht voor de onovei^ 
zichtelijke berg moeilijkheden die zijzelf heeft opgestapeld. 
Enkele vaststellingen dringen zich op na deze spannende politleko 
week. 

# De Brusselse regeringsfrakties hebben de geplande gewestvorming 
(art. 107 quater) in feite getorpedeerd door hun onmogelijke eis tot 
uitbreiding van het Brusselse gewest. Vanden Boeynants en Simonet 
hoeven zich blijkbaar niet te houden aan de regeringsverklaring... 

# Eersteminister Eyskens heeft dit regeerakkoord blijkbaar reeds af
geschreven. Hij deed geen moeite om de argumentatie van de oppo
sitie te ontzenuwen die hem verweet dat zijn staatshervorming een 
mislukking was geworden. De socialisten en zijn eigen partijgenoten 
maakte hij in feite duidelijk dat hij niet kan aanblijven als het bestaan» 
de regeerakkoord niet wordt gewijzigd. 

# Waarnemers viel het op dat de Waalse woordvoerder Peri, VOVJÏ 
de eerste maal duidelijk opteerde voor een federalisme met twee 
(zoals de VU reeds jaren verdedigt). Waarbij wel rekening dient gs-
houden met « het politieke feit Brussel ». Geen enkel FDF-er heefï 
moeite gedaan om die stelling te ontzenuwen. 

# De BSP, die blijft zweren bij een voorvaderlijk unitarisme, raakt 
steeds meer in het isolement met deze opvattingen. Er beginnen zich 
federalistische kampen af te tekenen doorheen alle partijen, de soci» 
listische niet uitgezonderd. De CVP leageerde niet op de felle aanva». 
len van Schiltz en Perin, maar leek stilzwijgend in te stemmen. 

# En steeds meer wordt de zogenaamde « onmisbaarheid » van da 
BSP door alle politieke waarnemers met een korreltje zout genomen. 
De toekomst zal uitwijzen dat deze partij echt niet zo onmisbaar Is 

als zij het voortdurend doet voorkomen. 

# Ten slotte nog dit, lezer : denkt u niet dat de CVP al lang door d» 
knieën was gegaan indien er geen waakzame Volksunie was geweest 
die haar op tijd en stond aan haar elektorale uitersten herinnert ? 

Paul Martens. 

aktie 11.11.11: weer eens een maat voor niets? 
De EEG-top werd een flop inzake 

ontwikkelingssamenwerking. Som
mige regeringsleiders debiteerden 
enkele onbenulligheden, en daar
mee was da kous ongeveer af. In 
eigen land spreekt de regering wel 
van verhoging der openbare hulp, 
maar beknot ondertussen de be
groting. Maar straks zullen weer 
jonge mensen In regen en wind de 
straat op mogen om vignetten ta 
verkopen en zoevel mogelijk geld 
bijeen te brengen voor onze niet-
gouvermentele en vrijwillige ont
wikkelingshulp. Radio en TV, dag
en weekbladen zullen dan weer hun 
best doen om het volk ervan te 
overtuigen dat wij hulp moeten bie
den en waarom. Op het scherm 
zullen we wellicht opnieuw het 
beeld te zien krijgen van politici 
die, met een krop in de keel, grote 

woorden spreken over de honger 
in de wereld. Want het is weer de 
tijd voor de jaarlijkse 11.11.11. 

Het Nationaal Centrum voor Ont

wikkelingssamenwerking heeft deze 
week aan deze aktie een persconfe
rentie en een dokumentatiemap ge
wijd. Allebei luxueus verzorgd. Op 
de persconferentie kregen wij een 
paar onbeduidende speeches te 
aanhoren van hoge heren, In het 
Frans met daarna nog entwat in het 
Nederlands erbij. Geen vragen van
wege de pers, maar koekjes en 
drank waren er genoeg daar tussen 
de gobelins van de Spaarkas, en 
veel Franse chi-chi van de dames 
aan de ingang. 

De clou van de dag was dat Jef 
Rens, de voorzitter van het NCOS 
(en van nog vele andere sociëtei
ten) blijmoedig vertelde zeer ver
heugd te zijn over de goede inten
ties van de EEG-top ! Of was dit 
misschien sarkastisch bedoeld van 
Jef ? 

De dokumentatiemap, vooral het 
politieke handvast, is niettemin een 
behoorlijk werkstuk. Wel kan de 
vraag worden gesteld waarom men 
daarin wel de United Fruit en de 
aan Amerika verkochte dictators in 
Zuid-Amerika verfoeit, maar geen 
kwaad woord zegt — integendeel 
zelfs — van de kapitalist-dienaar 
der Franse belangen in Afrika : 
Houphouet-Boigny van Ivoorkust. 

Maar kom, de vooropgestelde 
principes zijn goed, hoewel lang 
niet altijd voldoende populair ver
woord. Tussen de mooie woorden 
van het NCOS en zijn daden ligt 
helaas een hele kloof. Het NCOS is 
een « instelling •> geworden vol 
keurige heren en dames die er een 
behoorlijke boterham verdienen (en 
dat mogen ze), maar juist omwille 
daarvan veel te voorzichtig moeten 

omgaan met de officiële instanties. 
De droom van een groot alternatief 
orgaan voor het ontwikkelingsb» 
leid, dat voortdurend op de tenen 
van de ABOS (voorheen DOS) zou 
staan, is verzwonden. Gelukkig 
maar dat in de dorpen en steden 
van Vlaanderen en Wallonië nog 
genoeg jonge mensen overblijven 
die de moed niet verliezen en dis 
op plaatselijk vlak iets DOEN en 
zich niet van de wijs laten brengen 
door de Brusselse vervlakking. Geen 
woorden meer, daden nu zei Jef 
Ulburghs in Santiago. 

Volksvert. E, De Faeq, 

Voorzitter Vlaams Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

l.t^:. y .;j;^,.-"f...«..^wwA^ 
WBKtowd^ " ~ 
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m a engij 
het licht 

fiLa lumière vient du Nord» 
was de titel van een Franse ro
man, verschenen in de dertiger 
jaren, bedoeld werd Scandi
navië. 

Of in België het licht van 
het Noorden komt, valt te be
twijfelen. 

Werden de Noorderlingen 
( zie Leynen van 't Belangske) 
die te Brussel met honderd
duizenden te samen kwamen 

niet verzocht naar hun dorpen 
terug te keren'' En zulks door 
het stompzinnigste «schum)) 
dat ooit een hoofdstad heeft be
volkt. Komt in België het licht 
niet-van het Noorden dan toch 
de centen Ónder het motto na
tionale solidariteit worden mil
jarden waar heel wat Vlaams 
zweet aan kleeft naar iiBruksel-
le» en Wallonië afgevoerd, dat 
allemaal zonder één woord van 
dank, of wi] moesten «sale 
flaminy) voor een komplimerit 
nemen. Dat «sale)} delen loij 
met de Joden en gaan er fier 
op. Wil Vlamingen en Joden 
weten van wie het komt, van 

het uitschot, van kerels die 
hun eigen vuil op anderen af-
wentelen om. aan die aderla
ting en al de andere wan
toestanden een einde te maken 
maar een middel, QQOI ie er mt 
de traditionelen of je geel 
rood of blauw, zijn één pot 
nat, en schenk uw vertrouwen 
aan de Volksunie 

E M , te Tervuren 

versleten dr iek leur 

WO jaar geleden werd G 
Gezelle benoemd tot onderpas
toor op de Lieve Vrouw paro
chie te Kortriik Het strekt De 
Leiegouw en de VTB tot eer 
dat ze deze gelegenheid niet on
opgemerkt lieten voorbijgaan 
Met een unieke Gregoriaanse 
Mis ging men van start waar 
de eminente dichter en Gezel-
lekenner Anton Van Wxlderode 
de kanselrede uitsprak 

Naar de Bank Van Roeselare 
gaat onze dank omdat ze deze 
feestelijkheden samen met de 
uitgave van een Gezelleboek 
financiei den 

Een dissonante klank op deze 
Vlaamse hoogdag Schets onze 
verbazing toen we in feeststem
ming aan het Gezellehms toe-
kioamen Er wapperde een ver
sleten driekleur Protesten gin
gen op uit de menigte Toen 
bleek dat voor de H Mis enke
le jongelui de huiseigenaar ver
zochten de vlag in te trekken 
Deze verklaarde «Ten slotte 
woon ik hiei en ik vlaq naar 
eigen goeddunken» 

Toen wou men met geweld 
de vlag verwijderen waarop 
de lieve man dreigde de Leeu-
ivenvlag die over de te onthul
len gedenkplaathing af te ruk
ken en de plaat uit te kappen 

Ook aan het stadhuis wapper
de m eenzaamheid het symbool 
van Belgische onverdraagzaam
heid Het publiek zette zich 
kwaac' bloed tenoijl de fanfa
re Benoits muziek in felle klan
ken uitbazuinde 

Anton Van Wilderode maan
de tot kalmte, zei hij « Gezelle 
IS te groot Het Kortrijkse 
stadsbestuur reikt nog niet tot 
aan zijn enkels » 

Veel bemoedigender klonk da 
fel opgemerkte feestrede uitge
sproken door e h Decuypere 
op de akademische zitting Zijn 
wens maken we tot de onze. 
De Kortrijkse «Esplanade» 
omdopen in Guido Gezelleplein. 

Waarmee we Antoon Vander-
plaatse niet m de schaduw 
willen stellen die heel goedvól 
enkele Gezellegedichten voor-
dtoeg. 

Een volk dat zijn dichters 
eert is een groot vollk 

CG, Kortiijh 

De redaktie draagf geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
jnkorting voor Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd 

HET ZIT VERKEERD 
met Uw Kleding, zolang je 

ais " 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 « V^ 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 f r , 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 duffel-coats 

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

alle denkbare maten, en een geweldige keus w in 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 m 2 w inke l ru im te en een zeer gezellige ko f f i e /b ie r -

BAR. . . 

V /e rke l i j k , beste Vv'l j- 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 

AADT^iPiAAD RESTAURANT 
AARTSELAAR ^ L I N D E N B O S 

BOOM, 

5AAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ W 
HALi t. 

5cb.*n.-^>^''tp STATIESTRA^ 

SS ^ 
fe« 

Open alle werkdagen 
van 9 tot 20 uur 

zaterdags tot 18 uur 

St NIKLAAS 
VEMSE 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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NAAR EEN NIEUW 
HERTOGINNEDAL ? 

L . -I 
Het gesjacher tussen de regeringspartijen doet in menig opzicht denlcen 

aan de periode onmiddelliik vóór het « eerloos vergelijk » (dixit Wilfried 
Martens) van Hertoginnedal in de zomer van 1963. Toen ging het om de 
Vlaamse randgemeenten rond Brussel. Nu staat het lot van de Voerstreek, 
de begrenzing van Brussel, de gewestvorming en zoveel meer op de agen
da. Het gevaar is groot dat het — na veel geschipper en schijnmanoeuvers 
— opnieuw tot een koehandel zal komen, waarbij Vlaams recht zal worden 
prijs gegeven in ruil voor loze beloften. De Brusselse socialisten en PSC-
ers eisen een Brussels « gewest » dat véél groter moet zijn dan de huidi
ge agglomeratie. Zij beseffen nochtans dat dit voorstel geen schijn van 
kans maakt, maar ze weten dat wie veel vraagt toch altijd iets krijgt. En 
hun overtrokken eis zal strakt de CVP wellicht het voorwendsel aan de 
hand doen om toe te geven Inzake de Voerstreek in ruil voor de « over
winning n dat Brussel beperkt blijft tot de 19 gemeenten. Het « globaal 
pakket » dat weer eens in de maak is voorspelt niet goeds voor de Vla
mingen. De maneuvers zijn volop aan de gang. Het is biezonder leerzaam 
het gekonkel van de heren die ons regeren op de voet te volgen, daarom 
dit kronologisch overzicht van de recente politieke gebeurtenissen. 

dinsdag 17 oktober 

•ft- Na wekenlang geharrewar tussen 
de regeringspartijen, besluit de re
gering (ingaande op de eis van de 
BSP-ers) de Voerknoop door te hak
ken. De avondlijke vergadering van 
het speciale ministerkomitee levert 
echter niets op. De heren besluiten 
dan maar volgende zondag het 
« stekelvarkentje » opnieuw aan 
te pakken. Er zullen dan amende
menten op het ontwerp-Dehousse 
worden besproken, die rekening 
houden met het negatief advies 
van de Raad van State. Op voorstel 
van vice-premier Cools zal de tekst, 
Ingeval van akkoord, daarna recht
streeks aan da parlementsgroepen 
van de meerderheidspartijen wor
den voorgelegd ten einde « de CVP 
voor haar verantwoordelijkheid te 
plaatsen ». 

-tr PSC-voorzitter Nothomb stelt 
voor dat een « ruim overleg » tus
sen de regeringspartijen zou wor
den georganiseerd met het oog op 
een • globaal akkoord • over de 
knelpunten zoals : Voer, school 
pakt, regionalisering en de be
voegdheid van de CuJtüurraden. 
Nothomb heeft blijkbaar een nieuw 
» pakket » op het oog. De CVP ver
klaart zich met zijn voorstel ak
koord. Nadien ook de BSP. 

Woensdag 18 oktober 

* De toestand : BSP en CVP klam
pen zich allebei vast aan de (vage) 
tekst van het regeerakkoord, maar 
Interpreteren die naar eigen In
l icht. Zij zijn het roerend oneens 
over de voorrang. De CVP wil eerst 
de herziening van het schoolpakt 
maar de BSP wil vooraf de volledi
ge toepassing van het bestaande 
pakt. De BSP wi l vóór alle andere 
kwesties het Voerstreek-probleem 
fifgehandeld zien, maar de CVP wil 
daaraan slechts beginnen als ook 
het statuut van iComen wordt her
zien en de faciliteiten langs de taal
grens meteen worden afgeschaft. 
be BSP wil de onderwijsbegroting 
geheel doen afhangen van het na
tionale parlement en de CVP van 
de Cultuurraden. 

•fr In een toespraak te Kortrijk ant
woordt CVP-voorzitter Martens op 
de B S P - v e r w I j t e n dat zijn 
partij het regeerakkoord niet wil 
naleven en ontrouw is aan het • ge
geven woord ». Dit gegeven woord 
betelcent voor de CVP in de eerste 
plaats dat de reeds vroeger goedge

keurde wetten (o.m. taalwetgeving 
Brussel) worden nageleefd, dat de 
nieuwe grondwettelijke instellin
gen (o.m. de Cultuurraden) worden 
gerespekteerd, en dat men niet 
voortdurend ringen aan elkaar kop
pelt die politiek gezien met elkaar 
niets te zien hebben. 

Donderdag 19 oktober 

-JV CVP-voorzitter Martens ziet af 
van het « ruim overleg » onder èlle 
partijen over het gemeenschapsdoa-
sier.waarover hij het had op het 
jongste CVP-congres. De BSP wil 
immers van geen overleg met de 
oppositiepartijen horen. 

it De PVV beslist niet deel te ne
men aan de werkzaamheden van 
de parlementaire adviescommissie 
die de begrotingsbevoegdheden van 
het parlement en die van de Cul
tuurraden moet afbakenen. De eer-
ste-minister had daarvoor naast de 
regeringspartijen ook de PW, de 
VU en het RW-FDF uitgenodigd. 

it Op het ministerieel kabinet van 
Vanden Boeynants komen de Brus
selse parlementsleden van de re
geringsmeerderheid bijeen. Ook Si-
monet Is erbij. Zij spreken af een 
gemeenschappelijke houding aan te 
nemen Inzake de begrenzing van 
Brussel wanneer de gewestvor
ming ter sprake komt. De grote 
meerderheid wil dit Brusselse ge
west veel groter dan de huidige 
19 agglomeratie-gemeenten. Zij 
zullen vóór de kabinetsraad van 
zondag a.s. hun gemeenschappelijk 
standpunt bekend maken. 

•Ar De • Libre Belgique » noteert 
dat er nervositeit hangt In de 
Wetstraat en vraagt zich af : komt 
er een ruim overleg tussen de re
geringspartijen (met het oog op 
een « globalisatie ») of wordt de 
CVP tegen de muur gezet ? 

TÜr In de « Pourqoul Pas ? • maakt 
J. Schepmans zich opnieuw de tolk 
van BSP-voorzitter Leburton, en 
richt tot Wilfried Martens « en zijn 
apachen » de bedreiging : da tijd 
van het politiek banditisme moet nu 
voorbij zijn : het Is het respekt voor 
het gegeven woord of de oorlog I 

Vrijdag 20 oktober 

it In de voormiddag komt een be
perkte ministergroep bijeen (Cools, 
Van Elslande, Hanin, Tindemans, 
Vranckx, Claes, Califice en Close) 
om de amendementen te onderzoe

ken die werden opgesteld op het 
Voerontwerp-Dehousse. Men komt 
tot geen besluit. 

•JV De VU deelt mee dat zij zal deel
nemen aan de werkzaamheden van 
de parlementaire adviescommissie 
die de begrotingsbevoegdheden van 
de Cultuurraden moet bepalen. 

5!r Het PSC-congres van Brussel eist 
dat het toekomstige gewest Brus 
sel naast de 19 gemeenten van de 
agglomeratie ook de 5 Vlaamse 
randfederaties zou omvatten en 2 
nog op te richten Waalse federaties 
in het arr. Nijvel. Ook de Brusselse 
BSP wil het gewest Brussel groter 
dan de 19 gemeenten. 

Zaterdag 21 oktober 

TV In « De Nieuwe <5ids » schrijft 
Van Haverbeke : « Het ziet ernaar 
uit dat men de weg van een packa
ge deal zal moeten volgen om er
uit te geraken •. 

• j ^ In het kamp van de Luikse so
cialisten worden de spanningen gro
ter. Men spreekt daar van een 
groot complot van socialistische 
unitaristen (vooral Leburton en 
Van Eynde ) om de regionalisering 
tegen te houden. De federalisten 
in het Luikse socialistische kamp 
nemen dat kennelijk niet. 

Zondag 22 oktober 

it Nieuwe bijeenkomst van de 
Brusselse PSC- en PSB-parlements-
leden, samen met Vanden Boey
nants en Simonet. Zij eisen een ge
west Brussel dat véél meer omvat 
dan de 19 gemeenten. 

- ^ Tijdens de RTB-uitzendIng «Faire 
Ie Point • doen de 4 partijleiders 
(Leburton, Van Eynde, Martens, 
Nothomb) alsof het allemaal zo erg 
niet is. Iedereen zal trouw blijven 
aan het regeerakkoord... 

it De uitgebreide regeringsraad In 
de namiddag wordt een volledige 
mislukking. Over de Voer wordt niet 
eens gesproken en de malaise is 
volledig wanneer de Brusselse 
« krokodillen » met de eisen van 
hun Brusselse geestesgenoten in
zake de begrenzing van Brussel 
voor de dag komen. De regering 
besluit tot een uitgebreid topover-
leg met de meerderheidspartijen. 

Maandag 23 oktober 

it In de cenakels van de regerings
partijen wordt druk gepalaverd over 
de politieke toestand. Men bereidt 
zich voor op de te verwachten aan
val van de oppositie in het parle
ment en er wordt met gemengde 
gevoelens uitgekeken naar het 
« topoverleg » van a.s. donderdag. 
it In een persmededeling trekt de 
VU van leer tegen het feit dat de 
hoofdstad zich eens te meer opstelt 
tegen de meerderheid van de 
Vlaamse en Waalse bevolking in 
dit ' land. 

Dinsdag 24 oktober 

it Zwaar offensief van de federa
listen (VU en RW) en de PVV te
gen de uitzichtloze regeringspolltiek 
(zie ook p. 1 en 7). 

Kursiefie schrijven kan een karwei zijn. Sommige weken zien 
er uit als een woestijn en je kruipt erdoor gelijk de viervoeters 
van Alidor door het Beknopt Verslag van de Standaard. Wat ona 
betreft : dit was zo'n week. Niet dat er niks te bekijken viel. 
Maar de politieke vlakte zat zo boordevol zand en puin, dat er 
minstens een gros levensgrote bulldozers aan te pas moot 
komen. Met de schrijfmachine is het een hopeloze onderneming. 
Je zou een Celineske pen moeten hebben om de Mort è Crédit 
van het politiek fatsoen en de politieke moraliteit waartegen we 
zitten aan te kijken in het papier te krassen. En dan nog zou je 
aan het eind van je stukje ontevreden achterover leunen : je 
hadt immers beter gebrèakt dan geschreven. 

Dus niet over het politiek bedrijf. En waarover dan wel ? Over 
de geslaagde wereldreklamepoging van Ed-dy 7 Ach, we bekla
gen Willem Van Wijnendaele die z'n belegde boterham moet 
peuteren uit de inspiratie van deze muze. Bij het lezen van de 
levensgrote titel op de sportpagina van je krant kom je hoog
stens tot de ietwat geamuzeerd-bittere bedenking dat Eyskens 
en Merckx alvast één ding gemeen hebben : zij « overtreffen 
de grootste kampioenen uit de geschiedenis ». Maar aan het 
Meksikaanse eksploot zelve zit — wat ons betreft — geen 
halve lijn kopij vast. Behalve dan misschien een vage verbazing 
over het formaat van onze Saksen-Koburgers. Belgische vorsten 
moeten nou eenmaal dood of geabdikeerd zijn, vooraleer je over 
hen iets anders te weten komt dan dat ze hun vrouw en hun 
eventuele kinderkens toch zo graag zien. Leopold, de derde van 
die naam, Is ijlings naar Mexico getogen om geen enkele pedaal-
trap te missen van de Man Die Belgié Omhoogstuwt In De Vaart 

de woestijn van aiidor 
Der Volkeren. In de krant werd onze aandacht verleden donder
dag getrokken door de kommerciële mededeling op pagina sport: 
Tendermint, als ik win Is hij er altijd bij. Leopold Tendermint, 
als Ed-dy wint Is hij er altijd bij. Gelijk destijds bij zijn soldaten. 
Zeg nou nog dat vorsten — al dan niet gewezen — niet dicht bij 
de schamelste hunner onderdanen staan ! En erken ootmoedig 
dat de dinastie de gerant is van de Belgische Continuïteit. 
Want volgend jaar op 21 juli schenkt de Zoon van de Doorluch
tige Voorganger weer eigenhandig een bakje koffie voor de 
eerste Belg sinds de man van Spy. 

Maar heuse kopij zit er écht niet in. 
Het proces van de para's ? Ach en ach, in de wereld waar de 

Oradeurs en de Medina Ketch en de My Lais op een boogscheut 
van mekaar liggen, tellen een-twee-drie-vier elektrische stoten 
niet. Er is bij dat proces weinig nieuws uit de bus gekomen. Dat 
de Mörder unter uns zijn, weten we sinds enkele jaren allicht. 
Dat het ditmaal para's uit ons bloedeigen landje zijn, zorgt hoog
stens voor een kleine variante : als ze daar In Schaffen of 
elders springen, sind die Mörder ook al eens boven uns. 

De beklaagden, zes In aantal, stammen zowel uit Vlaanderen 
en Wallonië als uit het faciliteitengebied Komen-Moeskroen. 
Niemand Gaat dus Vrijuit en geen enkel volksdeel hoeft het 
andere scheef te bekijken. 

Ook op dit gebied zijn we geen ontwikkelingsland meer ; 
België heeft eindelijk zijn bloedeigen 7otenkopfverbande, zijn 
Mecs-a-massu, zijn Marines. Zijn ze niet talrijk, ze zijn er des 
te vlugger om. Want ze hebben niet eens gewacht op een heuse 
oorlog om hun vakbekwaamheid te demonstreren : foet-foet-
krijgsgevangenen in een maneuver volstonden ruimschoots. 

Het is een troostrijke gedachte, te weten dat er ook onder 
Onze Jongens zijn die het kunnen. Tot deze week gold België 
als een natie, die hoogstens goed was om haar geweren uit te 
zenden naar alle 's werelds slachtsvelden. Dat iedereen het zich 
voor gezegd houde : we kunnen ook Zonen uitzenden. Als het 
moet, natuurlijk. En het zal niet van de poes zijn ! 

dfo Genes. 

federatie asse zegt a neen » aan 
Brusselse uitbreiding ! 

de 

Onze vertegenwoordigers in het schepenkoilege van de randfederati» 
Asse doen ernstig werk. Nadat zij het klaarspeelden dat het kolleg» 
(4 CVP, 2 VU, 1 PVV) zich akkoord verklaarden met de doelstellingen van 
de VVB-betoging te Vilvoorde, werd op hun voorstel volgende motie g o e * 
gekeurd. « Het kollege verzet zich met kiem tegen alle pogingen om het'^ 
ekonomische gewest Brussel uit te breiden tot de Vlaamse randfederaties. 
Eist de beperking van het ekonomisch gewest Brussel tot de 19 gemeen-
ten van Brussel-hoofdstad. Een onmiddellijke oprichting, zoals voorzien 
in het regeerakkoord, van een kiesarrondissement Halle-Vilvoorde -. 
Goed werk I Nu is het woord en de daad aan de andere randfederaties. 



4 W U - 28-10-72 

een 
Te Leuven was het 

verzamelen geblazen 

voor de universiteits

studenten tegen de 

verhoging van het kol

legegeld. Een verho

ging die ze een finan

ciële en politieke se-

lektie noemden. De 

ministers Claes en Hu-

rez kregen er duchtig 

van langs. 

In de mastodonthall 

van de Sabena-Jumbo 

v\/as er plaats genoeg 

voor de Sabenaperso-

neelsleden die onge

rust over de aangekon

digde talrijke ontsla

gen naar hun vak

bondsafgevaardigden 

kwamen luisteren. 

perssp iege 
Schijn en waarheid. Wie 

meent wat van wat er in deze 
politieke dagen van echte of 
geveinsde hoogspanning ge
schreven en gewreven wordt? 
Doorheen dit woordenmist-
gordijn is het wel goed te 
gaan kijken naar de fransta-
lige kant van de persmedail
le om de volgende pronostiek 
te durven wagen. De CVP 
met haar handlangers links 
en rechts speelt het volgende 
lugubere spelletje onder druk 
van de BSP-unitaristen. 
Men laat de Brusselse PSC 
drieste eisen stellen over de 
uitbreiding van Brussel, Si-
monet -Van den Boeynants 
spelen volop mee. De CVP 
« redt » Vlaams-Brabant voor 
de nieuwe bedreiging (na 
het zogenaamd reeds gered te 
hebben bij de vastlegging 
van de taalgrens in 1963 en de 
grondwetsherziening in 1970-
91) en nadat deze Brusselse 
hanen terugwijken voor het 
kunstmatig CVP- gebrul over 
Vlaams -Brabant, gooit men 
de Voerstreek voor de ver-
fransing te grabbel in een 
«totaal pakket» dat voor ons 
wind bevat en voor de Walen 
Voer graan. 

VOLKSGAZET 
De afdreiger van en baas-

Bpeler over de CVP, Jos Van 
Eynde spuugt tricolore vlam
men tegen alle «separatisten». 
Dit ter gelegenheid van het 
optreden van Belgische vlag — 
Simonet — in de kamer. Ap
plaus uit de te verwachten 
hoek. In het nieuwe bondge
nootschap « Volksgazet - Libre 
Beigiquei) noemt de Libre Van 
Eynde, partijpartisaan bij uit
stek, « de man met staatszin », 
« de stem van de rede ». 

« /n socialistische kringen 
wuar men in de jongste jaren 
na enkele aarzelingen die voor
al in Wallonië tot uiting kwa
men de leuze « Eendrachtig en 
tterk » als fabrieksmerk koos, 
verwekt een rede zoals die van 
Simonet geen verbazing. Zij 
ligt gpheel m de lijn van wat 
de Waalse co-president niet 
heejt opgehouden te betogen, 
ook wanneer hem dit tijdelijk 
een zeker verlies van populari
teit bezorgde, van Moeskroen 
tot Verviers. Langs de Vlaamse 
kant heeft men nooit meege
daan aan het « staatsvernei-
nen » dat voor sommige alpha 
*Ti omega van alle politiek den

ken is geworden en waartegen 
de PVV-PLP en de CVP-PSC. 
niet de geringste dam rheer op
werpen. 

LE SOIR 

Bij al het alarmgepraat over 
« val van de regering » of 
« ontbinding van de kamers » 
ziet « Le Soir » Eyskens nog 
wel een goocheltoer uithalen. 

« Wanneer zulke sombere 
voorspellingen beginnen rond 
te cirkelen gebiedt de wijsheid 
dikwijls één veronderstelling 
niet uit te schakelen en wel 
deze : het dramatiseren van 
politieke konflikten is af en 
toe wel nuttig om... hun ge
lukkige ontknoping te bewer
ken. In het geval van M. Eys
kens, waarvan de plantrekke-
rij spreekwoordelijk is gewor
den, ligt een oplossing van dit 
soort voor de « coup de thea
tre » van het laatste bedrijf. 

LA LIBRE BELGIQUE 

Met de wijsheid van de oude 
tante die haar Belgische neef
jes en nichtjes kent doet de Li
bre volgende voorspelling, ge
baseerd op het karakter van 
de CVP. 

« In de christen-demokrati-
sche middens (PSC) achten 
sommigen het toch gevaarlijk 
de CVP in de hoek te willen 
zetten door ze te dwingen het
zij toe te geven op een enkel 
punt (Voerstreek) waar zijn 
publieke opinie bijzonder ge
voelig is, hetzij een politiek on
geval te veroorzaken. « Waar
om, zegt men dan, zou men 
opinie geen dupe wil zijn. Zij is 
voorstel van Nothomb over «be-
raadslaging van de meerder
heid » wat zou toelaten de toe
gevingen van de CVP over de 
Voerstreek in een ruimer ge
heel te verdrinken. 

DE NIEUWE 

Een blad die « ze » wel door
heeft en vooral « hem ». Wö-
fried Martens heeft in de Li
bre zijn faciliteitenhutsepot 
Voerstreek-Komen etc. uiteen
gezet. Maar «De Nieuwe» heeft 
deze « verzaker » door. 

« Dit betekent dus dat de 
Franstalig» verworvenheden 

loze uitnodiging 
Men weet dat de BSP-CVP-rege-

r ingsbroeders, om ui t het k luwen 

te geraken van hun onder l inge be

tw is t ingen over de bevoegdheden 

en werk ing van de Cul tuurraden, 

dan eindel i jk maar besloten had

den de par lementaire adviescom

miss ie bi jeen te roepen voor de 

afbakening over die bevoegdheden. 

Eyskens stuurde daartoe ook een 

ui tnodiging naar de Volksunie. Na 

bespreking in het Part i jbestuur 

werden kamerl id Baert en voorzit

t e r Van der Eist aangeduid om als 

VU-leden de vergaderingen van dia 

kommiss ie bij te wonen. 

In de antwoordbr ie f van Van der 

Eist aan Eyskens word t vooraf ge

zegd dat de Volksunie het ve rw i j t 

n iet wens t op te lopen dat zij de 

verwezenl i jk ing van de beperkte 

cu l tuurautonomie zou tegenwerken 

door hare medewerk ing te weige

ren, duidel i jk s te l lend dat de be

sprekingen al leen mogen gaan over 

die bevoegdheden. 

Onder tussen is er nog geen ver

der levensteken te bespeuren i.v.m. 

die commiss ie . Staat het water al 

zo hoog aan Eyskens' kin dat hi j 

zou verdr inken bi j elke n ieuwe be

roering voor tkomend ui t de bespre

kingen ? Of zijn de reger ingsheren 

op hun teen getrapt omwi l l e van 

deze passus ui t het VU-antwoord. 

« Na het f iasko van het s ta tuut 

voor Brussel dat aan de Vlamingen 

waarborgen moest geven b l i j k t 

thans dat ook de gebrekkige kul-

tuurautonomie in grote mate in

houdloos is en dat de bevoegdhe

den van de Kul tuurraden nog be

tw i s t en aangevochten worden ». 

Of was de u i tnodig ing al leen 

maar ernst ig bedoeld voor de 

PVV ? 

van Hertoginnedal (1963), 
waartegen een jongere Mar
tens destijds zo fel tekeer ging, 
gekonsolideerd wordt, en dat 
enkele toegevingen die van 
Vlaamse zijde bekomen wer
den, opgegeven worden. 

» Aangezien het niet handig 
zou geweest zijn, een dergelijk 
staatsmanschap te vertonen in 
Vlaanderen, wordt « La Libre 
Belgique » er deelachtig van 
gemaakt. Zo weten degenen die 
het weten moeten in dit land, 
dat Martens alle bruggen met 
de elementaire vlaamsgezind-
heid heeft opgeblazen, terwijl 
degenen die het niet weten 
moeten (de gewone Vlaamse 
man), het uit zijn krant toch 
maar rustig niét verneemt. Bij
gevolg wordt het hier gesigna
leerd met de duidelijke ver
wittiging, dat de kapitulatie l 
wordt voorbereid. 

» Wellicht beseft men in de 
Volksunie nu ook, dat men een 
verkeerde taktiek heeft ge
volgd toen men besloot, bij het 
aantreden van Martens, alle 
aanvallen op de nieuwe voor
zitter van de CVP te laten va
ren, in de hoop tot een vorm 
van samenwerking te komen. 
Van immoraliteit kan taktiek 
het nooit halen ». 

DE STANDAARD 

De franstaligen trappen nooit 
in de val hun eisen te relati
veren. Voor hen is de Voer een 
staatszaak. Ruys minimaliseert 
in zijn slot die kwestie ook 
maar zegt vooraf toch duide
lijk waar de « woordbreuk » 
ligt. 

« Het uur van de waarheid 
nadert immers, én voor de 
Voerkwestie, én voor Brussel. 
In de Wetstraat veroorzaakt 
het enige nervositiet. 

» Het besef is inderdaad 
doorgedrongen dat de Vlaamse 
opinie geen dupe wil zijn. Zij 
het moet gehoord, dat de «ver
bintenis» inzake de Voer moet 
worden nageleefd. Indien er 
ooit een Voer-verbintenis is ge
weest, dan is het die van 1962. 
toen de taalgrens eens en voor 
altijd werd vastgelegd. De par
tijen die 't definitieve akkoord 
onderschreven en het vandaag 
verloochenen, zijn slecht ge
plaatst om over de eerbiedi
ging van een wetsontwerp te 
spreken, waarover de Vlaamse 
parlementsleden nooit werden 
geraadpleegd en waarvoor zij 
later uitdrukkelijk voorbehoud 
maakten. En vragen dat het 
advies van de raad van state 
als een vodje papier zou wor
den beschouwd, getuigt van 
een lef... 

w. tuyten 

dosfefacf'iviteif'en 

28 oktober : IZEGEIVI 
Kadervorming v< Acties plannen en uitvoeren ». 
Plaats : café 't Vlaams Huis, Grote IVIarkt, te 13 u. 30. 
Bijdrage . 50 fr. 
19 november : STEENOKKERZEEL 
Col loquium « Mens, arbeid, kapitaal » l i l ; • Toekomst van de 
vakbonden ». 
Plaats • Kasteel De Ham, te 10 u. 
Bijdrage 250 f r . 
23 november : MOL 
Voorl icht ings- en discussieavond « Fusies en federat ies ». 
Plaats • lokaal « De Oude Post ». 
24 november : NIJLEN 
Voorl icht ings- en discussieavond : «De toestand en de toekomst
mogel i jkheden van de diamantsector in de Zuiderkempen ». 
Plaats : Gemeentehuis . 
Bijdrage 50 f r . 
28 november : MECHELEN 
Voor l icht ingsavond : « Problemen Driehoek ». 
Bijdrage . 50 fr. 
Voor alle inlichtingen : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 
Brussel, tel. 02/19.12.02. 

Nog deze maand verschijnt deel 2 van 

TWINTIG EEUWEN 
VLAANDEREN 

compleet in 15 delen 
Onder de hoofdredact ie van Prof. Dr. Max Lamberty, Prof. Dr. 
Rob. van Roosbroeck, Dr. jur. M ich . Vandekerckhove, Prof. D/. K. 
van Isacker s.j.. Dr, jur. L. Roppe en Dr. Ar ie Wol ter V/ i l lemsen 
hebben t iental len eminente deskundigen op alle terre inen van 
het openbare leven zo vo l led ig en nauwkeur ig mogel i jk het ver
leden van ons volk bel icht en zi jn heden en toekomst geanaly
seerd. 
Het resultaat is een vorstel i jke ui tgave, een referent iewerk voor 
vele generaties 

EEN RIJK OPGEZETTE GESCHIEDENIS 
VAN VLAANDEREN 

15 forse delen - formaat 22 x 27,5 cm - in totaal 6.000 biz. waar
van 3 400 bIz. tekst en 2.600 bIz. met duizenden i l lustraties in 
zwar t -w i t en in kleur. 

Om de vier maanden verschi jnt er een deel . 
Prijs : 895 f r . per deel . Voor verschi jnen van deel 3 word t de 
verkooppr i js met min imum 60 fr . per deel verhoogd. Nu inteke
nen betekent dus alvast een besparing van 900 f r . 

TWINTIG EEUWEN 
VLAANDEREN 

• de lang verwachte eerste vo l led ige inventarisatie in 
woord en beeld van Vlaanderens ver leden en heden ' 

• de eerste grote samenvatt ing van opkomst, groei en 
problematiek van de Vlaamse Beweging ! 

• de ui tgebreide structuur- en cultuuranalyse van de 
Vlaamse Gemeenschap ! 

Uw boekhandelaar heeft een prachtig prospectus voor U klaar
l iggen. 

TWINTIG EEUWEN 
VLAANDEREN 

een uitgave van Uitgeverij HEIDELAND - ORBIS N.V. - HASSELT 
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Zondagvoormiddag verzamelden zich een honderdtal leden van het aktieve Taal-Aktie-
Komitee (TAK) bij het station van Lot in Brabant. Met een grote hoeveelheid zakken 
vol « taalklachten » uit de taalgrensgemeenten ging het dan in stoet naar de woning 
van minister Van Elslande toe, waar de zakken tegen de gevel werden opgestapeld. 
De achtbare minister, die veel belooft maar weinig doet, was echter niet thuis. De 
hoogmis was juist gedaan in de kerk van Lot, en er werd daar zeer hartelijk gelachen 
cm de originele stunt van TAK. 

de pot verwijt de Icetel... 
Wanneer men de pers van de 

laatste dagen doorneemt, dan komt 
men daarbij tot eigenaardige ge
volgtrekkingen nopens de al of niet 
vermeende verwijten die de twee 
regeringspartners elkaar toeslinge-
ren. Iedereen weet dat de Raad van 
State zich uitgesproken heeft tegen 
het Voerontwerp van de regering 
als zijnde in strijd met de grond
wet. Maar de h. Leburton, eerste 
voorzitter van de BSP, zegt tot zijn 
ondergeschikte voorzitter Van Eyn-
de, die destijds de Voerbevolking 
tegen de kasteelheren zou bescher
men, dat de politieke akkoorden — 
vervat in de regeringsverklaring — 
dienen nageleefd te worden on
danks alle adviezen van de Raad 
van State. 

m e i n e d i g e n b e s c h u l d i g e n 

elkaar van meineed 

Daartegenover heeft CVP-voorzit-
ter Wilfried Martens, held van We-
zembeek-Oppem, In Kortrijk gezegd 
dat de gegeven woorden eveneens 
alaan op de bestaande taalwetten 
waarvan de toepassing eveneens in 
de regeringsverklaring is opgeno
men. De heer Martens wil het 
doen voorkomen alsof de overtre
ders van de taalwet alleen bij d« 
andere regeringspartner zitten. 
Niets is echter minder waar. 

Ik moge hem herinneren aan een 
uitspraak van één van zijn Mlustera 
voorgangera, nl. da vroeger» CVP-

voorzitter Van den Boeynants die, 
ten tijde van de stemming van de 
taalwetten, een plechtige eed eiste 
van alle CVP-PSC-mandatarissen 
waarbij zij er zich speciaal toe ver
bonden de taalwetten stipt toe te 
passen. Welnu, deze eed die de 
vroegere voorzitter aan zijn man
datarissen oplegde, gold uiteraard 
ook voor hem vermits hij CVP-
schepen van Openbare Werken 
was en altijd geweest is van de 
stad Brussel. Het zou interessant 
zijn te vernemen welke vooruitgang 
de Vlamingen in de sector Open
bare Werken te Brussel hebben ge
maakt en in hoeverre de heer Van 
den Boeynants de eed, die hij an
deren oplegde, zelf gestand bleef. 
Dan zouden wij inderdaad kunnen 
oordelen over de ernst van gege
ven woorden. 

Zojuist komt er zich een nieuw 
politiek feit voordoen, nl. dat die
zelfde heer Van den Boeynants het 
gewest Brussel uitgebreid wil zien 
tot de 19 gemeenten, de vijf rand-
federaties -f nog twee Waalse fe
deraties. Dit staat weliswaar niet 
m het regeringsakkoord maar de 
vraag stelt zich te weten of er 
geen al te doorzichtig spelletje ge
speeld wordt, nl. dat de Franstali-
gen in Brussel veel eisen voor de 
gewestvorming, m a w. de vijf 
Vlaamse federaties -)- nog twee 
Waalse, om dan te komen tot de 
schrapping van de twee Waalse 
federaties en de aanhechting bij 
het gewest Brussel van de vijf 
Vlaamaa federaties. 

Voor deze overwlnninfl — zo zal 

men ons tenminste voorhouden — 
kan men rustig de Voer afstaan en 
wordt er een glansrijke overwin
ning geboekt. Het scenario heeft 
veel weg van Hertoginnedal waar 
aanvankelijk 8 randgemeenten, 
waaronder drie Waalse, bestonden 
en waar dan uiteindelijk alleen de 
vijf Vlaamse randgemeenten over
bleven in ruil voor de gelijkheid 
vanaf de graad van afdelingschef in 
de Brusselse gemeentebesturen 
waar tot op dit ogenblik nog niets 
van is terecht gekomen. 

Wanneer men de staatsbehou-
dende heer Van Eynde in de «Volks-
gazet» van 24 oktober 1972 leest, 
dan behoudt men onmiddellijk een 
gevoel van onvoldaanheid dat in 
zijnen hoofde bestaat. Immers, hij 
betreurt in een zekere mate de de-
centralisatiemaatregelen en haalt 
hiervoor de woorden aan van de 
conservatieve heren Simonet en 
Stiévenart. Bovendien zindert hij 
van heimwee naar het unitarisme 
dat nog bij de BSP bestaat en waar
van hij betreurt dat het niet meer 
in dezelfde mate aanwezig is bij 
de anderen. 

De Vlamingen moeten zich dus 
hoeden voor de toekomst van 
Vlaanderen omdat zij op de Vlaam
se BSP, die gekluisterd ligt aan 
de PSB van de heer Leburton, niet 
moeten rekenen. Anderzijds begin
nen de knieën van de CVP reeds te 
knikken niettegenstaande alle stoe
re beloften. 

r. vandezande, 
senator. 

-N 

jan-met-de- dood-in-het- hart 
CVP-leeuw Jan Verroken verspreidde onderstaande tekst te Moe-
lingen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 1970. En nu maar afwachten wat zijn partij straks met 
de Voer zal aanvangen.... 

MENSEN UIT DE VOERSTREEK 
AANDACHT! 

EVEN UW 

Langs de pers vernamen wij dat in uw gebied 
opnieuw \iespropaganda wordt gevoerd onder het 
motto «Retour a Liége», 

Het lijkt ons vreemd, dat een politieke partij kan 
aantreden met zul\ beperkt programma, dat hoven-
dien uitpuilt van emotionele geladenheid. 

In onze hoofdstad waar het toekomstig statuut 
van de Brusselse agglomeratie toch oo\ gedeeltelijk^ 
de inzet van de gemeenteverkiezingen bestrijktj leg
gen alle partijen er zich op toe, en terecht, de ekono-
mische en sociale aspecten van een gemeentebeleid op 
de voorgrond te brengen. Oo\ de Brusselse bevol
king is met overgevoelig voor valse taalproblemen en 
ze\er niet voor ... valse profeten. 

Even onbegrijpelijk^ komt het ons voor dat de 
mensen van de Voerstree\ zo weinig belang zouden 
hechten aan de toe\omst van hun gebied, dat uitzon
derlijk^ voordelig gelegen is tussen de industriegebie
den van Lui\, Maastricht en A\en, waar de e\ono-
missche mogelijkheden voor het grijpen liggen. Een 
slagzin als «La lutte paie>y zal uw problemen niet op
lossen. 

Wij willen niemands geloof of hoop in «Retour a 
Lie ge» veroordelen of bespotten. Wij leven in een 
vrij, democratisch land, waar ieder voor zijn overtui
ging mag uitkomen, maar dat de Luikjgezinde 
\opstukken hun aanhangers van de werkelijkheid af-
ru\ken en ze in 't ootje willen nemen ten einde 
hun burgemeesterssjerp te vrijwaren en hun eigen be
langen veilig te stellen, zijn onduldbaare methodes. 

Hoe zit het eigenlijk^ op nationaal vla\? 
Dat « Retour h Liège » definitief afgeschreven is, 

weet iedereen die zich in politieke keringen beweegt. 
Men kent de verscheidene voorstellen, die in verband 
met « Retour h Liège » zijn gedaan. Men weet ook, 
dat al die voorstellen zijn gestrand lang voor de haven 
in 't zicht was. « Retour a Liège » behoort ̂ tot Aai ver
leden. 

De teksten betreffende de herziening van de grond
wet omvatten eveneens een artikel dat zegt : « Som
mige gebieden gunnen uit hun huidige provincie wor
den losgemaakt en rechtstreekj afhan\elijk_ gemaak} 
van het centraal gezag te Brussel ». 

Wij vragen nu aan de leiders van « Retour a Liège » 
ons oprecht te antwoorden op deze vraag : 

WAAR ZAL DE DUBBELE MEERDERHEID GE
VONDEN WORDEN IN HET PARLEMENT OM 
DE VOERSTREEK ONDER EEN SPECIAAL STA
TUUT TE PLAATSEN, ALS ER GEEN MEER
DERHEID TE VINDEN WAS VOOR DE TERUG
KEER NAAR LUIK ? 

Wij zullen antwoorden in hun plaats : 

NOOIT OF NERGENS II! 

Het is de hoogste tijd dat de mensen uit de Voer-
streef zich bezinnen over de werkelijkheid en alle 
middelen aanwenden om mee te \unnen in onze snel 
evoluerende maatschappij. U I(rijgt zondag de kans 
mensen aan het bewind te brengen, die zich met man 
en macht willen inzetten voor het welzijn van de hele 
bevolking en een voortreffelijke samenwerking met de 
overheid nastreven. 

Mensen uit de Voerstreek,, aan 't wer\. 

Jan Verroken, 
volksvertegenwoordiger. 

Berg 30. 
Edelare-over-Oudenaarde. 
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hernieuwde 

repressie 

Naar aanleiding van een artikel in 
• Het Volk » over de invordering van 
schadevergoeding, waartoe personen 
werden veroordeeld wegens tijdens 
de tweede wereldoorlog gepleegde 
feiten .ondervroeg kamerlid Mik Baby-
Ion de minister van Financiën over de 
• klaarblijkelijke herneming van de re
pressie op het financieel vlak kort 
voor dat de verjaringstermijn van der
tig jaar zal van kracht worden ». Over 
deze — minst fraaie — aspekten ci
teerde de interpellant o.a. een uit
spraak van Nobelprijswinnaar dr. Cor-
neel Heymans die het systeem van 
zware geldboeten voor opiniedelikten 
in scherpe bewoordingen heeft ver
oordeeld. Het feitenrelaas, aldus de h. 
Babyion, druist wel sterk in tegen de 
bewering van minister Vranckx, als 
zou er geen amnestie meer nodig zijn 
omdat alle repressiegevallen Indivi
dueel zijn of worden opgelost. De in
terpellant vroeg derhalve of de door 
« Het Volk » vermelde feiten juist 
zijn, zo ja of het om een alleenstaand 
feit gaat, en Indien er meerdere ge
vallen zijn, hoeveel er dan wel zijn. 
Indien dit gebeurt op Initiatief van de 
administratie, was de Interpellant van 
mening dat men dertig jaar na de fei
ten dergelijke zaken best definitief 
zou klasseren. 

Namens minister Vlerick, belet, ant
woordde minister Vanden Boeynants 
met de bewering dat de krant in kwes
tie onjuist en onvolledig was inge
licht. Hij achtte niettemin lijfsdwang 
in geval van klaarblijkelijke onwil van 
schuldenaars niet uitgesloten doch 
voegde hieraan toe dat zulks van de 
omstandigheden zou afhangen en niet 
van bepaalde richtlijnen. Door toepas
sing van de normalisatiewet van 14 
juli 1960 en door genademaatregelen 
heeft het overgrote gedeelte van de 
veroordeelden hun geldelijke straffen 
zien herleiden tot juistere verhoudin
gen. Volgens de minister wordt slechts 
opgetreden tegen diegenen die uit 
principe weigeren te betalen ». 

pariteit 

in het leger 

Bij gemis aan taalkaders duikt de 
kwestie van de taaipariteit in het le
ger op met de regelmaat van een klok. 
Andermaal ondervroeg VU-kamerlid 
Mattheyssens de minister van Lands
verdediging over deze pariteit, daarbij 
sarkastisch opmerkend dat de pariteit 
in de regering is verwezenlijkt, maar 
niet in het leger. De interpellant stel
de vooral de truuk aan de kaak, offi
cieren die officieel tot het ene taal
stelsel behoren (hier het Franse) of
ficieus bij het andere taalstelsel te re
kenen, om aldus te kunnen besluiten 
dat indien de taaipariteit formeel niet 
is bereikt, ze in werkelijkheid bestaat. 
Bij de jongste generaalsbenoemingen 
werden 3 kandidaten van de Franse 
taalrol en 1 van de Nederlandse be
noemd, waardoor het bestaande over
wicht van het Franse taalstelsel nog 
wordt versterkt. Kamerlid Mattheys
sens vroeg of de minister nu van plan 
was of niet de pariteit bij de generaals 
te verwezenlijken, pariteit die nota 

bene bovendien op zich zelf in de hui
dige taaiverhoudingen in het leger nog 
niet rechtvaardig is. Zo de minister 
dat van plan was, dan wou de inter
pellant graag een woordje uitleg, hoe 
hij die pariteit zou verwezenlijken, 
waar hij door zijn benoemingen het 
onevenwicht eerder versterkt dan 
wegwerkt. 

Dat de minister in zijn antwoord in
derdaad eens te meer de zgn. feite
lijke pariteit tegen de formele uit
speelde beantwoordde aan de vast
stelling vooraf van de interpellant. Als 
we de minister mogen geloven is in 
de 10 legertopfunkties eveneens de 
pariteit bereikt. 

Na mondelinge vragen volgt er nooit 
een debat, zodat kamerlid Matthyes-
sens niet kon replikeren. Maar wie 
zijn hardnekkigheid kent, weet dat uit
gesteld niet verloren is. Hoe dan ook, 
de systematische waakzaamheid van 
de VU-frakties in het parlement ver
plicht er de regering toe geleidelijk 
te doen wat zij volgens de wet behoort 
te doen. Zelfs een cynische Vanden 
Boeynants kan daartegen op de lange 
duur geen stand houden. 

ekonomisch beleid 

zonder sociale 

doelmatigheid 

In het debat over de begroting van 
Ekonomische Zaken 1972 — dus gro
tendeels reeds verbruikt — diende 
kamerlid Olaerts minister Simonet 
van antwoord na diens aanval op de 
federalistische partijen. 

Het belangrijkste vraagstuk van het 
regionaal beleid is dat van de verde
ling der kredieten, welke dit jaar niet 
ten volle konden worden besteed, en 
daarover ondervroeg de VU-woord-
voerder staatssekretaris D'Hoore. 
Ook al begrijpt de VU de Waalse pro
blemen en wenst ze Wallonië niet be
nadeeld te zien, toch wenst de VU 
wetenschappelijk onaanvechtbare nor
men. 

De h. Olaerts stelde vast dat de 
sociale doelmatigheid van het ekono
misch beleid ver te zoeken is. Dit be
leid wordt geïnspireerd door de zgn. 
« kooplui », terwijl de contesterende 
partij te weinig inspraak heeft. De ver
betering van de levensstandaard is 
toe te juichen maar we stellen vast 
dat de werknemer, zelfs het kaderper
soneel, geproletariseerd blijft. Aan de 
verheffing mens-arbeider wordt prak
tisch niets gedaan. 

Kamerlid Olaerts stelde daarna de 
monopolisering van het energiebeleid 
aan de kaak en ziet alleen een oplos
sing op het Europese vlak. Daarna 
handelde hij over de kolenpolitiek, 
materie die hij door en door kent. Hij 
betoogde dat de verhoging der kost
prijzen zeker niet alleen aan de lonen 
te wijten is. Vervolgens drong hij aan 
op de kontrole der gesubsidieerde be
drijven, waarna hij zich afvroeg of de 
prijzen door Ekonomische Zaken wel 
op verantwoorde wijze vastgesteld 
worden. Een efficiënter kolenpolitiek 
is in ieder geval gewenst, waarbij een 
einde moet komen aan de politiek van 
gesloten deuren. 
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interpellatie van 

bob maes vindt 

instemming bij 

alle partijen 

In de Senaat hield VU-senator Bob 
Maes (arr. Brussel) dinsdag een opge
merkte interpellatie tot de minister van 
Nationale Opvoeding CCIaes, BSP) en 
de staatssekretaris voor Ontwikke
lingssamenwerking (Harmegnies, PSB) 
over de discriminatie en achterstelling 
van het door de Belgische staat onder
steunde Nederlandstalig onderwijs in 
de republiek Zaïre. 

Senator Maes handelde vooral over 
de discriminatie ten nadele van de 
Vlamingen in de privé-school « Prince 
de Liège » te Kinshasa, waar de raad 
van beheer overwegend uit Franstali-
gen bestaat. Een en ander had voor 
gevolg dat tijdens het schooljaar daar 
19 franstalige en slechts 8 nederlands-
talige klassen werden geopend, zodat 
een aantal Vlaamse ouders hun kinde
ren in een Franse klas moesten plaat
sen. Te Lubumbashi schijnt de toe
stand nog slechter te zijn. De direktie 
van de school is zelfs totaal Neder
landsonkundig. De h. Maes trok de 
conclusie dat het onderwijs met Bel
gisch leerplan in de republiek Zaïre 
(voormalig Belgisch Kongo) blijkbaar 
beschouwd wordt als een franstalige 
aangelegenheid met een nederlands-
talig aanhangsel. Hij eiste met aan
drang dat de vertegenwoordigers van 
beide ouderverenigingen met het be
heer van de scholen zou belast wor
den, dat het beheer paritair zou gebeu
ren en dat elke discriminatie van de 
Nederlandstaligen zou ophouden. 

Minister Claes gaf een lange uitleg 
maar beloofde toch, mede namens zijn 
collega Harmegnies, alles in het werk 
te stellen opdat ook de nederlandsta-
lige Belgische kinderen in Zaïre spoe
dig over een volledig en volwaardig 
onderwijs zouden kunnen beschikken. 
De moeilijkheden van de Vlaamse 
ouders zullen spoedig een oplossing 
krijgen. 

Dat onze Brabantse senator met zijn 
interpellatie werkelijk de vinger op 
een zere wonde legde bewijst het feit 
dat naar aanleiding daarvan een motie 
werd ingediend, ondertekend door se
natoren van alle Vlaamse partijgroe-
pen nl. Coppieters (VU), Dequeecker 
(BSP), Leo Vanackere (CVP) en Boey 
(PVV). Anderzijds legden de hh. Hou-
siaux en Hulpiau de gewone vertrou-
wensmotie voor, en die werd bij voor
rang goedgekeurd. 

wapenhandel 

Senator Van Haegendoren (VU, Leu
ven) is van oordeel dat de Staat de 
volledige controle moet hebben over 
de produktie en handel in wapens. 
Veelal blijft dit echter een vrome 
wens. Een klein land als België zou 
in dit opzicht een voorbeeld kunnen 
stellen. Alvorens de nationalisering 
van wapenproduktie en wapenhandel 
onder ogen te nemen, lijkt het aange
wezen deze technisch ingewikkelde 
aangelegenheid eerst door een parle
mentaire onderzoekscommissie te la
ten onderzoeken. Vandaar zijn voor
stel in die zin. 

Minister Harmei (PJSG, Luik) aan
ziet dit voorstel als een aanval op zijn 

rechtschapenheid en hij wil van geen 
onderzoekscommissie weten omdat 
hij de verantwoordelijkheid voor de 
wapenhandel volledig voor zichzelf op
eist, wat in deze tijd een onverant
woorde houding kan worden genoemd. 

vogelvangst 

Bij de stemming over de vertrou-
wensmotle na de interpellatie-Gillet 
(PLP) over de vogelvangst (Gillet wil 
ze opnieuw Invoeren) verantwoordde 
senator Jorissen de onthouding van 
de VU-fraktie als volgt : « Wij hebben 
niet ja gestemd omdat wij geen ver
trouwen kunnen stellen in deze rege
ring, zeker niet nu ze geen vertrou
wen meer heeft in zichzelf. Ander
zijds hebben de argumenten van de in
terpellant ons niet overtuigd ». 

struikelsteen 
Leo Vanackere (CVP) heeft een wets

voorstel ingediend om het aantal be
stendige afgevaardigden in de provin
ciale besturen op te drijven tot acht, 
en tot 10 in Brabant. In de Senaats
commissie heeft VU-senator Jorissen, 
samen met senator Vanderpoorten 
(PVV) een amendement verdedigd dat 
evenredige verdeling van de besten
dige afgevaardigden volgens de sterk
te der partijen voorziet en in Brabant 
de pariteit tussen Nederlands- en 
Franstaligen. De vertegenwoordigers 
der regeringspartijen zaten daar ken
nelijk mee verveeld. 
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In de Kamer van Volksvertegenwoordigers heerste dinsdagmid
dag de sfeer van de grote dagen, de spanning was duidelijk voel
baar. Door de tenoren van de drie oppositiepartijen (Schiltz voor 
de VU, De Clercq voor de PVV en Perin voor het Rassemblement 
Waüon) werd de ergelijk klungelende regeringsploeg-Eyskens 
zwaar op de korrel genomen. Harde woorden werden meer spe
ciaal gericht tot de staatsbehoudende BSP, die als een dood ge
wicht op het beleid van het land drukt en elke zinnige oplossing 
van de economische, sociale, politieke en gemeenschapsvraag
stukken verhindert. Tal van BSP-volksvertegenwoordigers vlucht
ten weg uit het parlementaire halfrond, terwijl de CVP-fraktie in 
doodse stilte toeluisterde. Slagvaardige Hugo Schiltz hield een 
voortreffelijke interpellatie. Ze wordt de inzet van een felle Volks
unie-kampanje tegen de laatste hardnekkige unitaristen die zich 
blijven verzetten tegen de federalistische betrachtingen van het 
volk. 

schiltz trekt ran leer tegen het 
chaotisch regeringsbeleid en de 
conserratiere bsp 

De staatshervorming Is een volko
men mislukking geworden in staatkun
dig en demokratisch opziclit, aldus 
ScKiltz, en daarvoor draagt de rege
ring de volle verantwoordelijkheid. De 
voorbeelden liggen voor het grijpen : 
de bevoegdheden van de Cultuurraden 
zijn dubbelzinnig geformuleerd en dit 
leidt inzake onderwijs tot een weinig 
fraai misbruik van de bestaande proble
men in funktie van partijpolitieke doel
einden ; de economische decentralise
ring leidde enkel tot machteloze ad
viesraden en een dubbelzinnige positie 
van de Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappijen (GOM's) die ergens 
zweven tussen het Rijk, de provincies 
en de gemeenten ; de wet op de ag
glomeraties en federaties van gemeen
ten — mét behoud van gemeenten en 
provincies — lijkt al afgeschreven door 
de evidente onrijpheid van deze opvat
ting. 

De kritiek op deze chaotische staats
hervorming zoals hij o.m. werd ge
formuleerd door het ACW, het Vlaam
se Juristencongres en door procureur-
generaal Ganshof Van der Meersch, is 
gegrond. De regering werd nochtans 
bij voorbaat gewaarschuwd o.m. door 
de Volksunie-oppositie. 

Gezien vanuit het standpunt der 
Vlaamse belangen werd deze staats
hervorming een nog grotere misluk
king. De unitaire staat Is onhoudbaar 
geworden, vooral omdat de Franstali-
gen er de consequenties niet van aan
vaarden (zetelaanpassing In ruil voor 
grendels). Er moest dus Iets gedaan 
worden hoe dan ook. Welnu, men heeft 
enkel negatieve aspekten van het fe
deralisme verwezenlijkt, de positieva 
echter niet of slechts zeer, zeer ge
brekkig. 

Aan de Franstaligen werd toegege
ven : de pariteit in de regering, gren
delprocedures in het parlement en da 
• liberie du père de familie > te Brus
sel, in ruil zouden de Vlamingen de 
pariteit (min één) en een alarmproce
dure in het Brussels agglomeratiebe-
stuur bekomen, en de veelgeroemde 
cultuurautonomie. Welnu : er is geen 
cultuurautonomie, wat men ook moge 
beweren, en de regeling voor Brussel 
is een volledige mislukking geworden. 
Hel Davidsfonds, Vermeylenfonds, 
IJzerbedevaartkomitee e.a. hebben de 
balans dan ook terecht negatief ge
noemd. Nochtans was de regering ook 
hiervoor tijdig gewaarschuwd o.m. door 
de woordvoerders van de Volksunie. 

En wat doet de regering, geplaatst 

als ze Is tegenover een dergelijke 
mislukking ? Inzake Brussel doet ze 
helemaal niets : zij laat maar begaan 
en saboteert zelfs haar eigen instellin
gen. 

Inzake de culturele autonomie stuit 
zij op de onwil en regelrechte sabotage 
van de BSP. 

Inzake de Voerstreek heeft zij, op 
uitdrukkelijke eis van de BSP, het im
perialistische ontwerp-Dehousse weer 
bovengehaald. De Voer, de pariteit in 
de Brusselse administratie vormde, sa
men met de naleving van de taalwet
ten en de uitbouw van de Nederlands
talige scholen te Brussel, nochtans de 
compensatie voor de taalgrensrege
ling van 1962 (waarbij wij Edingen, 
Komen-Moeskroen e.a. moesten af
staan) en de toekenning van facilitei
ten in de Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel. Van al die beloofde com
pensaties is echter niets in huis geko
men en nu wil men de Voerstreek een 
tweede maal misbruiken. 

DE STRATEGIE VAN DE BSP IS 
DUIDELIJK. DOOR EEN UNITAIRE EN 
ANTI-VLAAMSE KOERS AAN DE RE
GERING OP TE DRINGEN WIL ZIJ DE 
CVP ELEKTORAAL IN MOEILIJKHEDEN 
BRENGEN IN DE HOOP ALDUS DE 
STERKSTE PARTIJ TE WORDEN EN 
BESLAG TE KUNNEN LEGGEN OP HET 
EERSTE-MlNlSTERSCHAP 

Leburton en Van Eynde worden hier
in vanzelfsprekend gesteund door Si-
monet, vertegenwoordiger van het 
Brussels estalishment, dat de « be
langen van het land •> nogal gemakke
lijk vereenzelvigt met het behoud van 
de Brusselse voorrechte.i. 

De eerste-minister moet weten of 
hij deze politiek wil volgen. Zolang zijn 
partij zich blijft vastklampen aan de 
BSP Is het onmogelijk de huidige poes
pas te vervangen door een meer een
voudige en meer logische federale 
staatsinrichting. Daarom is het nodig 
dat hij een einde stelt aan zijn « liai
sons dangereuses > en zijn « amities 
particullers » met de BSP en de fede
ralisten vervoegt die naar de meerder
heid groeien in en buiten da federalis
tische partijen. 

mattheyssens in 
de bres voor 
de zelfstandigen 

Iterfge dinsdag interpelleerde VU-
volksvertegenwoordiger Reimond Mat
theyssens (Antwerpen) de ministers 
van Financën (Vlerick) en Middenstand 
(Tindemans) over de voorbije stal<ing 
van de middenstand en de grieven van 
de zelfstandigen. 

De zelfstandigen nemen het niet 
meer, aldus de h. Mattheyssens, dat 
over hun hoofd heen beslist wordt 
over het lot van de kleine en middel
grote ondernemingen. Zij willen als 
derde sociale partner, tussen werkne
mers en bedrijfsleven in, worden er
kend. Hun inspraak moet worden ge-
institutlonaliseerd. De KMO's moeten 
nauwer bij het economisch beleid 
worden betrokken. 

De grieven van de zelfstandigen 
zijn talrijk. De tarificatie van het elek
triciteitsverbruik werkt discriminatie 
in de hand. Inzake kredietverschaffing 
vragen zij een soepeler en dyna
mischer beleid en betere Informatie 
over de kredietmogelijkheden. De wil
de Inplantingen van steeds meer wa
renhuizen In de stedelijke randgebie
den werken economisch ontredderend, 
terwijl de gewone zelfstandigen ook 
het slachtoffer zijn van weinig loyale 
verkoopspraktijken in sommige grote 
distributiebedrijven. 

Maar vooral de belastingsmaatrege-
len hebben kwaad bloed gezet bij de 

zelfstandigen. Er was vooreerst de 
kwestie van de dertiende maand BTW. 
Verder is er de zeer algemene klacht 
over de administratieve zondvloed van 
paperassen en formulieren. Het ko
ninklijk besluit van 11 augustus 1972 
voerde nieuwe formaliteiten in o.a. 
voor garagehouders. Die worden nu 
verplicht tot een dubbele reeks Ir»-
schrijvingen, wat in de concrete om
standigheden van het garagewerk dik
wijls onmogelijk is. Voor dezelfde 
moeilijkheid staan ook de mensen In 
carwashbedrijven. 

De h. Mattheyssens haalde vervol
gens een reeks anomalieën aan in de 
horeca-sektor, inzake de vervoerdocu-
menten, in de vleeswarensektor e.d.m. 
Hij kantte zich ook tegen de verho
ging van de BTW op de frisdranken. 

Al die verplichtingen, aldus onze 
Antwerpse volksvertegenwoordiger, 
zijn uitgedacht door ambtenaren die 
het handelsleven niet kennen, en ze 
werden uitgebroed In kantoren die 
ver van dat handelsleven verwijderd 
zijn. 

Wat ten slotte de sociale voordelen 
voor zelfstandigen betreft vertolkte 
hij met klem de eisen van het gemeen
schappelijk front inzake pensioenrege
ling, kinderbijslag, ziekte- en invalidi
teitsverzekering. « Als de regering 
ditmaal niet ernstig rekening houdt 
met de grieven en gerechtvaardigde 
eisen van de middenstand, dan zal 
deze sociale klasse zich als één man 
tegen haar keren » zo besloot de h. 
Mattheyssens. « De Volksunie zal In 
elk geval de belangen van de zelf
standigen blijven verdedigen ». 

op kamertemperatuur 
Wij badden deze week een groot 

debat mogen verwachten over het al
gemeen regeringsbeleid. Tot een da-
bat Is het evenwel niet gekomen. 
Want « men • — en In de Kamer la 
dat doorgaans de heer Van Acker — 
had er wel voor gezorgd dat de oppo
sitie op de tribune kon komen, maar 
ook dat het antwoord van de regering 
slechts de dag daarop zou volgen. On
dertussen mochten dan nog een paar 
interpellaties van tweede orde worden 
gebracht, wat de versnippering van 
het debat, zoals bedoeld, goed In de 
hand werkte. Bovendien zou er 
's woensdags al heel wat minder volk 
zijn. Het debat mocht Immers niet 
te heftig worden toegejuicht, want de 
vier, — u leest wel 4 — Brusselse 
PSC-kamerleden (die van de nationale 
redder Van den Boeynants) hadden 
zich weer aangematigd om met hun 
Brusselse pretentie de hele Belgische 
boel op stelten te zetten. Zij eisten nu 
namelijk de vijf Vlaamse federatie* 
rond Brussel op. 

En de CVP wil daar nog over pre
ten ook... Waarom van haar kant dan 
niet meteen de vervlaamsing van 
Brussel voorspellen ' 

We He^Decfercq mvy zette het 
debat In. Maar hij deed dat op zo'n 
overtrokken manier dat niemand het 
nog ernstig kon opnemen. 

Volgden dan Schiltz (VU) en Perin 
(RW) die er In grote mate dezelfde 
taktiek op nahielden. De BSP werd op 
haar nummer gezet om haar remmen
de rol In de vernieuwing van de staat, 
De BSP was echter In groten getale 
afwezig, maar Geldolf schreeuwde 
voor tien. Ook bleek hij niet alleen In 
de portefeuille van de BRT-journalis-
ten, maar ook In die van de heer 
Schiltz geïnteresseerd te zijn. Van 
Perin kregen zowel de BSP als de 
Vlamingen een veeg uit de pan. Poli
tici zijn geen koorknapen zei hij. h/len 
moet niet verwachten dat zij beslis
singen zullen Inruilen tegen beloften. 
Hij vond Eyskens nog een kleinere 
katastrofe dan Leburton. Hij bleef zeer 
vaag over de rol van Brussel. In de 
Kamer heten de Brusselse vertegen
woordigers nu krokodillen en olifan
ten. Iedereen vindt dat hun rol en be
voegdheden fel overdreven zijn. En 
toch laat men ze maar betijen... 

•-. .„•'>tg«^.MS 
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VU-KADERLEDEN 
EN MANDATARISSEN 
WORDEN VERWACHT OP DE 

INTERPROVINCIALE 
CONGRESSEN 

• Voor Antwerpen, Brabant en Limburg op zaterdag 
4 november, van 14 tot 18u30 in zaal « Lorka », 
Cenkersteenweg te Hasselt. 

• Voor Oost- en West-Vlaanderen op zondag 5 no- • 
vember van 14 tot 18u30 in het Kultuurcentrum te 
Waregem. • 

vechten tegen de brusselse bierkaai 

samen 

sterk 

in 

het 
meetjesland 

Lang een arme streek ten Noor
den van Gent, was het zgn. Meet-
lesland een gebied waar de oude 
drukkingen en afhankelijkheden tot 
voor kort zeer sterk doorwerkten. 
Wie niet akkoord wss met de heer
sers werd er wel uitgepest. Op po
litiek gebied was het Meetjesland 
traditioneel een CVP-wingewest, 
met 70 % van de stemmen tot voor 
5 jaar. in de vijftien gemeenten van 
dit gebied is de laatste jaren fel 
gewerkt door de Volksunie. In 1970 
kreeg dit zijn eerste spektakulaire 
weerslag. In drie gemeenten met 
zuivere VU-lijsten, in andere ge
meenten met menglijsten van VU-
ers en onafhankelijke Vlaamsgezin
den werd een v^rblutfené resul
taat bereikt. In vier gemeenten : 
Maldegem, Ertvelde. Assenede en 
Bassevelde kwamen deze Vlaams-
gezinden in de meerderheid terecht 
en dus in het schepenkollege. 

Om deze groeiende Vlaamse 
macht samen te bundelen ; om van 
mekaars werkwijzen te leren, om 
samen de problemen beter te kun
nen aanpakken, kwamen midden ok
tober een dertigtal Vlaamsgezinde 
gemeentemandatarissen samen uit 
Assenede, Ertvelde, Kaprijke, Oost-
Eeklo, Lovendegem, Maldegem, 
Waarschoot en Watervliet. Onder 
hen de burgemeester van Ertvelde 
en de 6 schepenen uit diverse van 
de genoemde gemeenten. Uit Eek-
k>, Sleidinge en Zelzate namen le
den van de COO of politiek geïn
teresseerde burgers het woord. 

spectrum van de streek 

Onder leiding van Fons Van Ho^ 
derbeke werd door de verschillerv 
de afgevaardigden de schijnwerper 
gezet op wel en wee van hun ge
meente. 

Assenede zit met zware finan
ciële problemen voor de realisatie 
van betere gemeentewegen. Sport-
Infrastruktuur en jeugdbeleid zijn 
de oogmerken voor de toekomst. 

Te Eekio, waar de VU niet in de 
raad is vertegenwoordigd, zijn er 
«terke wrijvingen in de meerder
heid. Aantrekking van nieuwe nij
verheid in de plaats van de tanen-

.ie textiel is hier het hoofdpro
bleem. 

Ertvelde. de Vlaamsgezinde ge
meente bij uitstek (burgemeester. 
4 schepenen en 4 raadsleden wa
ren aanwezig) stelt het financieel 
goed. Mede door de nijverheid in 
4« Kanaalzone is de gcmeent* in 

^ «foBe expansie. Een vooruitstre

vend grondbeleid werd er gevoerd, 
o.m. in het kader van de herop
bouw van het door de oorlog zwaar 
getroffen Rieme. De bevolkings-
aangroei stelt problemen van huis
vesting voor de 1.600 leerlingen in 
de gemeente. Betere schoolgebou
wen is dan ook een grote betrach
ting. 

Kaprijke dreigt Kaparme te wor
den, een meerderheid-in-de-oude-
stijl heeft te weinig oog voor de 
gestadige emigratie. Voorstellen 
om werkgelegenheid te verschaffen 
stuiten op de • primerende rust • 
van de bewindvoerders. 

Een zelfde oubolligheid in de 
meerderheid kenmerkt Lovende
gem, waar de politiek van her-en-
der-verkavelingen zwaar zou kun
nen doorwegen op de begroting 
voor de toekomstige weginfrastruk-
tuur en nutsvoorzieningen. Inspraak 
is er weinig of niet, in de bestaan
de planningskommissie is alleen 
de meerderheid vertegenwoordigd. 

Een totaal ander aspekt van het 
gemeenteleven werd door de Mal-
degemse schepen van burgerlijke 
stand behandeld. Hij bepleitte voor 
het burgerlijk huwelijk, meer sfeer 
en ceremonie, wat met geringe fi
nanciële middelen te verwezenlij
ken is. 

Bouwzones vastleggen. infra-
struktuurwerken om de emigratie 
af te remmen waren de doelstel
lingen van de raadsleden uit Oost-
Eeklo. Informatie wordt de hoofd
taak van de nieuwe Vlaamsgezinde 
groep die het te Sleidinge gaat 
opnemen tegen de overdonderende 
huidige meerderheid (11 tegen 2). 

Daarin kunnen zij het voorbeeld 
volgen van de Waarschootse 
Vlaamse Gemeentebelangen, die 
zich met sukses reeds jarenlang 
hebben gezet aan een grondige 
voorlichting van de gemeentena
ren en dit over de meest uiteenlo
pende punten als wegenwerken. 
riolering, TV-distributie, jeugdbe
leid, enzomeer. 

De landelijke poldergemeente 
Watervliet kent na 24 jaar een 
nieuw bestuur. Veel blijft er te 
doen. Hoewel fusie met andere 
gemeenten hier wellicht voor de 
hand ligt. 

Het COO-lid van Zelzate behan
delde, naast de gewone opdrachten 
van een COO. het voor die ge
meente (nog steeds meer dan 200 
nationaliteiten) eigentijdse pro
bleem van het vreemdelingenont-
haal. 

Paul Van Grembergen. provincie
raadslid, legde het voor alle ge
meenten belangrijke probleem van 
het openbaar vervoer voor. Alle 
wegen leiden naar Gent. zou men 
hier parafraserend kunnen zeggen. 
Een verbinding horizontaal in het 
Meetjesland tussen dorpen be
staat praktisch niet. Tijd en geld-
verlies nu, maar wat als men ooit 
tot federaties of fusies zal over
gaan ? 

De drukke onderlinge bespre
king, het niveau van het geheel ge
tuigden dat onze mensen ook op 
gemeentelijk vlak met veel verant
woordelijkheidszin zich intens in

zetten. 

Het vlot niet met de Ne
derlandse Cultuurcommissie te 
Brussel. Dit « kind » van Eys-
kens' fameuze grondwet moest 
het sluitstuk worden van wat 
de CV P-hewegingsstrategen 
hadden uitgedacht ter verde
diging van de kleine Vlaamse 
man te Brussel. Het was bo
vendien de tegenprestatie voor 
de invoering van de « liberté 
du père de familie » en volgens 
de grote lichten van de CVP 
zgu deze commissie de 
invoering van de subnationali
teit te Brussel overbodig ma
ken. De Brusselse Vlamingen 
zouden eindelijk zelf hun ei
gen culturele boontjes kunnen 
doppen, enzoverder, enzovoort. 

Nu de Commissie (waarin de 
CVP de meerderheid vormt sa
men met de twee VU-mensen 
Jos Verlooy en André Montey-
ne) geïnstalleerd is, worden 
haar voortdurend obstakels 
voor de voeten geworpen. De 
twee voogdijministers, de BSP-
er Claes en de CVP-er Van 
Mechelen, werken tegen. De 
BSP is namelijk ontevreden 
omdat de Brusselse Vlamingen 
de BSP bij de agglomeratie
raadsverkiezing een t rap on
der de broek gaven : de enige 
« socialist » in de Commissie 
is er dan nog een van de Si-
monet-strekking, en die ging 
uit vrije wil bij de oppositie 
zitten (4 man van het « Ras-
semblement Bruxellois »). De 
CVP-er Van Mechelen van zijn 
kant voert liever op eigen 
houtje zijn Brusselse prestige-
politiek verder : struis doen 
te Brussel om in Turnhout 
stemmen te winnen, weetjewei. 

En vanzelfsprekend onder
vindt de Nederlandse Cultuur
commissie koude vijandschap 
bij de Brusselse gemeentebe
sturen en moet zij ook bij het 
Brabantse provinciebestuur op 
geen sympathie rekenen. Het 
zal dan ook niemand verwon
deren dat voorzitter Hugo 
Weckx en zijn commissarissen 
de ene ontgoocheling na de an
dere oplopen. 

De kans is groot dat de CVP-
B S P - regeringsmeerderheid 
de Cultuurcommissie laat val
len als een baksteen, zoals 
reeds eerder gebeurde met an
dere instellingen en functies 
die « de oplossing zouden bren
gen ». Denken wij maar aan 
de Vaste Commissie voor Taal-
toezicht, de vice-gouverneur 
e.d.m. Allemaal duur betaalde 
« toegingen » aan de Vlamin
gen die uiteindelijk dooie mus
sen bleken te zijn. 

De Volksunie heeft van meet 
af aan gesteld dat de Neder
landse Cultuurcommissie, even
min als de andere instellingen, 
bij machte zou zijn om de 
Vlaamse gemeenschap van 
Brussel te redden. Dit kan al
leen door het federalisme. Zij 
heeft nochtans positief willen 
meewerken al was het maar 
om te redden wat er te redden 
viel. Indien echter de Cultuur
commissie, bij gebrek aan mid
delen en medewerking, haar 
taak niet zou kunnen vervul
len, dan zal de VU niet aarze
len de schuldigen aan te wij
zen. 

Interne samenstelling van de 
Commissie : Voorzitter Hugo 

Weckx (CVP) ; Ondervoorzi*. 
zifters : Sandor Szondi (CVP) 
en Jos Verlooy (VU). 

Er zijn twee grote sektie» 
(onderwijs en cul tuur) , jnef 
telkens drie werkgroepen : 

Sectie Onderwijs (voorzitte* 
Hugo Wecx) 

1) Werkgroep Voorschoolse ao-
tiviteiten. Voorzitter Sandor 
Szondi (peutertuinen, kia-
derkribben enz.) 

2) Onderwijs stricto sensu. 
Voorzitter Hugo Weckx. (la
ger middelbaar, technisch, 
para-hoger onderwijs) 

3) Naschoolse activiteiten. 
Voorzitter Jos Verlooy 
(avondscholen, openlucht
klassen, schoolprijzen, 
schoolclubs, vacantiekolo-
nies enz.) 

Sectie Cultuur (voorzitter i 
André Monteyne 

1) Jeugd en Sport. Voorzitter 
J a n Beghin. 

2) Volksontwikkeling. Vooiv 
zitster mej . Rika Steyaerfc. 
(verenigingsleven, perma
nente vorming, liefhebbers-
clubs enz.) 

3) Culturele Uitstraling. Voor
zitter André Monteyne 
(kunst, kultuurspreiding, 
tentoonstellingen, toneel, 
muziek, enz. kunstonder-
r icht) . 

Op de boekenbeurs in Antwerpen 

HET BOEK DAT DIT NAJAAR IN HET BRAND
PUNT VAN DE BELANGSTELLING ZAL STAAN 

VAN PERS, RADIO EN TV 

en het 
politieke lot 
van belgië 1 

a.dejonghe 

de nederlandsche boekhandel 

Hitler en het 
politieke lot 
van België 

öcor dr. A. de Jonghe 

Deel 1 : Koningskwestie en bezettingsregimo 
van de capitulatie tot Berchtesgaden 
(28 mei . 19 november 1940) 
Een kritische studie over de 
leopoldistische versie van d« koningskwestie. 

Deel 2 is in voorbereiding. 

Prijs per deel : ing. 395 F, geb. 495 F 

Nieuw licht op de koningskwestie aan de hand van tot nu 
toe onbekende gegevens. 

EEN UITGAVE VAN DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL 

BON 
Ik bestel hierbij : 
...ex. Dr. A. de Jonghe, Hitler en het politieke lot ven België (è 395 F per deel Ing. - 495 F per deel 

geb. • ) 

* Doorhalen wat niet verlangd wordt. Handtekening : 

Straat : , 

Naam : 

Plaats : 

Deze bon zenden aan Uttgeverli DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Kspelsestraat 222, 2080 Kapellen. 
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in 1962 werd komen-inoeskroen 

« geruild » tegen de voerstreek 

DE WAALSE WOO BREOK 
r 

I de ruil 

I 
Bij de taalgrensregeling van 
1962, die van de Vlamingen (al 
te) vee) toegevingen vergde, 
werd Komen-Moeskroen geruild 
tegen de Voerstreek. Vandaag 
eisen de Walen ook de Voer
streek op, en de regering wil 
ze hen nog geven ook I 

l_ 

d« voerstreek 

I 

Rond het lot van de Voerstreek zijn 
In de loop van het taalgrensdebat van 
1962 de grootste betwistingen gerezen. 
Vrijwel alle Walen, uit alle partijen, 
vormden front om deze Vlaamse streek 
bij Wallonië te behouden. De Waalse 
aktie in het parlement ging gepaard 
met politieke herrie in de streek zelf. 
Vooral de MCouvement) P(opulaire) 
W(allon), hand in hand met lokale po
tentaten zoals de beruchte graaf de 
Sécillon, burgemeester van Teuven, 
voerde de agitatie. Intimidatie en be
dreiging van Vlaamsgezinden bleef 
niet uit. Daar tegenover stond een vast
besloten Vlaamse opinie die duidelijk 
liet verstaan dat het behoud bij Luik 
In geen enkel geval kon aanvaard 
worden. 

gekoppeld in de kamer 

Het oorspronkelijke ontwerp-Gllson 
liet de Voerstreek bij de provincie 
Luik met Nederlands taairegime en fa
ciliteiten voor de Franstaligen. 

De Kamerkommissie besloot echter 
de streek Komen-Moeskroen bij de 
provincie Henegouwen te voegen ; de
ze beslissing bezegelde meteen het 
lot van de Voerstreek want men be
schouwde het zo dat beide kwesties 
gekoppeld waren, hoewel men het of
ficieel niet wilde toegeven. Het ver
slag zegt daarover op biz 31 : • De 
Commissie beslist vervolgens zich uit 
te spreken over de volgende tekst : 
de gemeenten, Komen, Houtem, Neer-
weasten en Ploegsteert worden ge
scheiden van het arr. leper en ge
voegd bij de provincie Henegouwen ». 

Een lid vraagt of de goedkeuring van 
deze tekst een gelijkaardige beslissing 
insluit in de geest van de Commissie 
ten opzichte van de Voerstreek (aan
hechting bij de provincie Limburg). 

Een ander lid antwoordt dat zulks 
voor de Waalse collega's wel het ge
val is. 
Nog een ander lid meent dat ook de 
Brusselse collega's dergelijke houding 
logisch zouden achten. 

Het amendement Is dan met 20 te
gen 1 stem en 2 onthoudingen goedge
keurd. 

En inderdaad, toen de Voerstreek in 
de Kamerkommissie ter sprake kwam 
keurde deze het amendement-Deco-
nlnck (VU, arr. Brussel), dat de over
heveling naar Limburg voorzag, goed 
met 18 stemmen tegen 1. De h. Van-
derpoorten (Lib., arr. Mechelen) had 
tijdens de bespreking een gelijkaardig 
amendement ingediend. In openbare 

Kamerzitting probeerde de h. Parisis 
(CVP, arr. Verviers) deze beslissing 
te niet te doen en de Voerstreek bij 
Luik te behouden. Zijn amendement 
werd echter verworpen met 130 sten»-
men tegen 52 bij 1 onthouding. De 
CVP-ers Gilles de Pélichy (Roeselare-
Tielt) Lefère (leper) en de liberaal 
Kronacker (Leuven), nochtans verko
zen in Vlaamse arrondissementen, 
stemden tegen de overheveling van de 
Vlaamse Voerstreek naar Limburg. De 
liberaal Van Doorne (Gent-Eekio) ont
hield zich. 

Toen de h. Parisis blijlcbaar aanvoel
de dat zijn amendement zou verwor
pen worden, deed hij een laatste po
ging om zijn doel te bereiken, vlak 
vóór de stemming, een merkwaardige 
bekentenis. HIJ verklaarde volgens het 
Beknopt Verslag van 15-2-62, bIz 364 : 
« Als de Voer bij de provincie Luik 
blijft, bevestig ik de verbintenis die wi | 
aangegaan hebben, de eentalige Vlaam
se regeling in dat gebied te verdedi
gen ». Ook volgens de h. Parisis is de 
bevolking van de Voerstreek dus In 
overgrote meerderheid onbetwistbaar 
Vlaams. 

De Kamer keurde het ganse artikel 
1 goed met 130 tegen 19 stemmen bij 
22 onthoudingen. 

grenzeloze verwarring 
in de senaat 

In de Senaatskommissie begon het 
Waalse (Luikse) offensief pas voor 
goed. « Argumenten » van allerlei slag 
werden gebruikt om de Voer bij Luik 
te houden. 

Enkele staaltjes : 
« De Voer heeft niets gemeens met 
Limburg. Verschillend karakter en ver
schillende mentaliteit van de inwo
ners, verschillende economieën, ver
schillende landbouw, verschillende vee-
rassen ». 
« De aanhechting van de Voer en 
Klein-Ternaaien bij Limburg wekt de 
indruk dat het plan wordt uitgevoerd 
van sommige Vlaamse verenigingen, 
om alle grensposten van de zee tot 
Duitsland en zelfs tot het Groothertog
dom Luxemburg onder Vlaamse heer
schappij te plaatsen ». 

Voorheen reeds had een Waals lid zijn 
vrees te kennen gegeven voor « een 
Vlaams expansionisme in de provincie 
Luik » waarop een Vlaams kommissie-
lid (de h. Van Cauwelaert ?). bijgetre
den door alle Vlaamse leden der Com
missie, prompt de Walen geruststelde 
met de verklaring • dat de Vlamingen 
in het arr. Verviers geen andere ge
meenten als Vlaamse gemeenten be
schouwen dan de zes gemeenten van 
de Voerstreek •. 
(Deze kommissie-Vlamingen gaven da 
Platdietse streek dus op van bij da 
aanvang). 

Bij een eerste voorlopige stemming 
over de Voerstreek was de uitslag 11 
tegen 11. Uiteindelijk werd de Kamer-
tekst toch aangenomen met 12 stem
men tegen 8 bij t onthouding. Ver
schillende amendementen werden ver
worpen. 

De behandeling van het taalgrens
debat in openbare Senaatszitting zal 
nog een tijdje in het geheugen blijven 
omwille van het geanimeerde debat 
rond het lot van de Voerstreek. 

De h. Delbouille (BSP, arr. Luik) dien
de eerst een verdagingsmotie in die 
echter verworpen werd met 83 tegen 
62 stemmen bij 2 onthoudingen. De 
meerderheid van de Vlamingen stemda 
tegen de meerderheid van de Walen. 
De Vlaamse liberalen Merchiers, Van-
audenhove en Vreven stemden voor 
de verdaging. 

Daarna werd er gestemd over het 
amendement Baltus (CVP, arr. Ver
viers) dat de Voerstreek bij Luik wllda 
behouden. Het amendement werd ver
worpen met 72 tegen 70 stemmen bIJ 
2 onthoudingen. Op enkele uitzonderin
gen na stemden de Vlamingen massaal 
tegen en de Walen en Franstaligen 
even massaal vóór. Senaatsvoorzitter 
Struye liet dan stemmen over de tekst 
van de Kamer i.v.m. de Voerstreek 
(hoewel dit overbodig was geworden!) 
en deze werd op zijn beurt verworpen 
met 73 tegen 71 stemmen bij 2 onthou
dingen I Daarmee was de Voerstreek 
nergens ! Stemden tegen de overheve
ling naar Limburg : 37 socialisten, 22 
CVP-ers, 13 PVV-ers en 1 kommunist. 
Volgende senatoren gemandateerd 
door Vlaamse kiezers, stemden tegen : 
de PVV-ers Gillon, Lahaye, provinciaal 
senator van West-Vlaanderen, Mer
chiers, Vanaudenhove, algemeen voor

zitter van de PVV en Van Cauteren. da 
BSP-ers De Block, Derore en Van der 
Bruggen en de CVP-er Orban. 

Het was nogmaals, op uitzonderin
gen na, een stemming van Vlamingen 
tegen Walen en Franstaligen. 

De tekst ging nadien terug naar de 
Senaatskommissie die de Voerstreek 
bij Luik liet. Onder drukking van de 
Vlaamse openbare opinie pleegden da 
meerderheidspartijen druk overleg om 
uit het slop te geraken. De aangekon
digde tweede Vlaamse mars op Brus
sel (14 oktober 1962) noopte hen ertoe 
niet te talmen. De unitaristlsche poli
tici vreesden bovendien een herhaling 
van de stemmingen van Vlamingen to
gen Walen als een groot gevaar voor 
de eenheid van het land. Zodoende 
werden de Waalse CVP- en BSP-manda-
tarissen onder druk gezet om de tekst 
van de Kamer, niet essentieel gewij
zigd, goed te keuren. De regering 
diende zelfs amendementen in en de 
aldus gewijzigde tekst werd door da 
Senaat goedgekeurd op 9 oktober 1962, 
vijf dagen vóór de Vlaamse opmars 
naar Brussel. 

De socialist Housiaux poogde in ex
tremis de beslissing nog te doen uit
stellen door een onderzoekscommissie 
van de Senaat voor te stellen. Zijn 
voorstel werd verworpen met 90 tegen 
58 stemmen bij 5 onthoudingen. 

De Waalse senator Harmegnies 
merkte tijdens het debat op : « Het 
moet worden gezegd dat ledereen on
der de indruk Is van de mars op Brus
sel ». « De datum van 14 oktober heeft 
zwaar gedrukt op de beslissingen » 
aldus de h. Gillon. De Waal Allard ver
weet het parlement « de flaminganti-
sche extremisten » te volgen. • In 1952 
was In het Centrum (Harme!) eenstem
migheid bereikt over de vaststelling 
van de taalgrens en de leden hadden 
eenparig beslist dat de Voer bij de 
provincie Luik zou blijven. Zelfs de h. 
Verroken had niet gevraagd dit gebied 
bij Limburg te voegen ». — De h. Gil-
son had in zijn oorspronkelijk ontwerp 
evenmin bepaald dat de Voerstreek bij 
Limburg zou worden gevoegd. De Ka
mer heeft evenwel de meerderheid 
van de kommissie gevolgd, die zelf 
een amendement van de Volksunie had 
goedgekeurd. De andere vergadering 
heeft zich dus gedragen naar de wil 
van de flamingantische extremisten ». 

De Waalse CVP-senator Baltus stel
de aan zijn Vlaamse partijgenoten de 
vraag : • Oefent de schaduw van de 
Volksunie geen Invloed uit op mijn 
Vlaamse vrienden ? ». Die « Vlaamse 
vrienden » wezen deze veronderstel
ling verontwaardigd van de hand... 

Senator Moreau de Melen ten slotte 
kon maar niet begrijpen waarom de 
Voerstreek bij Limburg werd aange
hecht : « Waarom moet worden be
sloten dat de Voerstreek bij Limburg 
behoort ? Omdat de Voerstreek 
Vlaams is ? Dat is een verderfelijk be
ginsel »... 

Op 31 oktober 1962 werd de zaak 
definitief bekrachtigd in de Kamer, tot 
grote opluchting van de Vlaamsgezinde 
bevolking van de zes Voerdorpen die 
enkele maanden lang onder een soort 
Waals schrikbewind had geleefd. Maar 
inmiddels hadden de stemmingen in 
de Senaat de Fransgezinden in de Voer 
meer hoop gegeven. 
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(ARGOS) De Parijse topkonfe-

rentie zit er op. Achteraf lijkt 
niet bijster veel over te blijven 
van de hooggestemde verwach
tingen. Dit moet al blijken uit 
punt een van het slotcommuni-
quee (zestien punten) dat niet 
moeiteloos uit de Westeuropese 
bus is gekomen. In punt een wordt 
immers onverbloemd gezegd 
waarop het staat. De tekst luidt : 
« De nodige beslissingen moeten 
in '73 getroffen worden opdat het 
mogelijk zou zijn op 1 januari 
1974 over te gaan tot de tweede 
etappe van de ekonomische en 
monetaire unie en met het oog op 
de voltooiing ervan tegen uiterlijk 
31 december 1980 ». De vijftien 
andere punten zijn (met opzet 
zegt Pompidou) niet erg duidelijk 
overgekomen. Die vaagheid wordt 
toegeschreven aan het feit dat 
drie EEG-leden voor het eerst bin
nen de verruimde Gemeenschap 
aanwezig zijn en dat het met mo
gelijk ivas binnen de toegemeten 
tijdslimiet een kompleet duidelijk 
communiquee samen te stellen. 
De kenmerken van de « Europese 
Unie » blijven voorlopig dus vrij 
interpreteerbaar... 

Inmiddels kunnen de optinnisti-
sche verklaringen van de Europe
se leiders de onenigheid met weg-
toveren die duidelijk naar voren 
is gekomen i.v.m. het politiek ka
rakter van het Nieuw Europa m 
Wording. Die meningsverschillen 
zijn groot, betreffen niet alleen de 
graad van de bewuste politieke 
eenheid maar gelifeft} ,em^X>S^^l 

europa ? 
voor de samenwerking van de ne
gen lidstaten op het vlak van het 
te volgen buitenlands beleid. Mis
lukt kan men de topbijeenkomst 
echter niet noemen maar geslaagd 
is ze evenmin. Bepaald negatief 
was het ostentatief tekort aan 
bindende en bruikbare richtlijnen 
aangaande de hervorming van de 
Europese instellingen. Er werd nl. 
geen informatie verstrekt over de 
beslissingsmacht van de diverse 
EEG-orgaan. Er was geen akkoord 
over de demokratisering van de 
Europese gemeenschap. Tenslotte 
faalde men feestelijk in het opzet 
zin en inhoud te geven aan wat 
Pompidou als « Europese Unie » 
omschreef. Bovendien heeft men 
ook de kans gemist om een paar 
uitvoerende en wetgevende be
voegdheden a.h.w. in principe 
verplichtend te maken... Pozitief 
is alleen dat voor de eerste keer 
in de geschiedenis van de EEG 
een konfrontatie doorgang vond 
van Westeuropese bewindslieden 
die gezamenlijk naar middelen 
hebben gezocht om de -Gemeen
schap verder uit te bouwen. 

Toch blijft de datum van 1 ja
nuari 1974 (waarop de tweede 
etappe van de monetaire en eko
nomische unie van start moet 
gaan) een formele belofte die alle 
lidstaten bindt. En dit mag ver
moedelijk ook gelden voor de 
einddatum van 31 december 1980. 
Het is weinig maar het is toch 
iets. Essentieel is dat de ontwik
keling niet stagneert... 

Hoe dan ook, Europa is een 
raadsel rijker geworden : de in
houd van Pompidou's « Europese 

Eu-opa's vlaggen hangen halfstok aan het EG-gebouw te Brussel? 
Kan best na de flop-top van Parijs. (Eerlijk is echter eerlijk : de
ze Toro, opgevist uit ons archief, werd genomen kort na De Gaul

le's overlijden nu ongeveer twee jaar geleden) 

Unie ». Normaal moet men er 
kunnen vanuit gaan dat die 
« Unie » iets meer zal zijn dan een 
etiket voor de monetaire en eko
nomische aanpak alleen. M.a.w. 
wat moet er tegen uiterlijk 31 de
cember zoal gebeuren ? Betekent 
Pompidou's « Unie » een terug
keer naar de Franse streefdoelen 
van 1962 toen Fouchet zijn Union 
d'états Européens formuleerde. 
Mocht die hipoteze bevestigd 
worden dan zou die fameuze 
«Unie» van 1980 gewoon een inter-
goevernementele organisatie zijn 
van nationale, soevereine staten 
en daarvoor was het nu echt niet 
nodig ons nog eens acht jaar lang 
aan de spreekwoordelijke tel te 
houden. Wil de « Unie » ooit po
litiek aanwezig zijn dan moet ze 
toch stoelen op een Europees par
lement met eigen wetgevende be
voegdheid... en hier rijst dan met
een de vraag naar een federale 
regering op Europees niveau, te
gelijk de bedenking of de Europe
se « groten » echt een federatie 
wensen. Die ontwikkeling zou im
mers inhouden dat Frankrijk en 
Groot-Brittannië hun kernbewa
pening (en hun prioritaire situa
tie in de UNO-veiligheidsraad !) 
aan die federale regering willen 
overdragen. De vragen zijn trou
wens legio : zal Ierland zijn neu
traliteit willen prijsgeven en op
gaan naar een gemeenschappelijk 
defensiesisteem van de « Unie » ? 
Zal Denemarken zich losrukken 
van de rest van Skandinavië en 
een deelstaat worden van bewus
te federatie ? Die vragen leiden 
als vanzelf naar een alternatieve 
oplossing : de losse konfederatie 
formule nl. in de geest van de 
Gaullisten met hun conceptie van 
soevereine staten met eigen bui
tenlands beleid, eigen nationale 
belangen... ergens samengehouden 
door een technisch apparaat van 
ekonomische en monetaire struk-
turen over wier Europese bewo
genheid men maar liefst geen bui
tensporige illuzies koestert. 

Er is nog een ander fenomeen 
dat de Europese eenmaking onge
zellig overschaduwt. Op dit ogen
blik is nl. een heel-Europese po
litiek aan het kiemen. Die heel-
Europese politiek dreigt zelfs on
zacht aan te botsen tegen de 
Westeuropese Unie zodat deze 
laatste op een trap van kleinere 
integratiebereidheid wordt vast
geschroefd om de eerste nog pril
le heel-Europese tendensen toch 
maar niet nodeloos af te schrik
ken. Als men bedenkt dat de « ne
gen » aan centrifugale invloeden 
blootstaan — en bepaalde lidsta
ten verwachten nu eenmaal erg 
veel van hun nationale en soe
vereine image — dan moet men, 
met de dood in 't hart, een dom
per zetten op al te luidruchtige, 
Europese geluksverlangens. De 
traditionele wedijver tussen de 
grote lidstaten zal de Europese 
Unie allicht niet voorgoed ver
hinderen maar ze zal de gedroom
de Westeuropese integratie — die 
maar volledig is als ze ook poli
tiek wordt bevestigd — dan toch 
een tijdlang met zware hipoteken 
belasten. 

• Ondanks Nederlands aandringen worden 
op de Europese top te Parijs de rechtstreek
se verkiezingen voor het EG-parlement uit
gesteld. De konferentie was er zich wel van 
bewust, dat de Europese zaak bij de open
bare mening aan belangstelling inboet, doch 
heeft weinig konkreets voorgesteld om daar
aan te verhelpen. 

Tot de positieve zaken dienen gerekend f 
volwaardige ekonomische en monetaire unie 
tegen 1980 ; vastlegging op een regionale 
politiek ; meer politieke samenwerking door 
vier bijeenkomsten van de ministers van 
Buitenlandse Zaken ipv van twee. Op het 
terrein van de ontwikkelingssamenwerking 
stelde de konferentie teleur : er is nog 
steeds geen sprake van besteding van 1 % 
van het brutto nationaal produkt per jaar en 
van ieder jaar 15 % meer afgewerkte pro-
dukten van de ontwikkelingslanden af te ne
men. Grosso modo : de Europese top was 
een zeer voorzichtig geval. 

• Turkse kapers van Turks lijnvliegtuig, dat 
te Sofia aan de grond is gezet met 66 pas
sagiers aan boord, eisen van de Turkse re
gering de vrijlating van een aantal Turkse 
politieke gevangenen. De passagiers werden 
vrijgelaten omdat het om arbeiders ging die 
begrip hadden voor de Turkse zaak... 

• Het ritme van de diplomatieke onderhan
delingen tussen de USA en resp. Noord- en 
Zuid-Vietnam en Cambodga wordt steeds ho
ger opgevoerd. President Van Thieu is daarin 
de sleutelfiguur, omdat hij zou moeten in
stemmen met een gemengde Zuidvietnamese 
regering. Noord-Vietnam en het Bevrijdings
front nemen thans genoegen met Thieu's 
aanwezigheid in een dergelijke regering, 
waar ze zich vroeger daartegen verzetten, 
Nixons vliegende ambassadeurs Kissingers 
taak bestaat er vooral in, Thieu voor een de/* 
gelijke regering te winnen, maar de Zuid-
Vietnamese president blijkt zijn huid duur 
te willen verkopen. Nixon stelt in een toe
spraak het einde van de lange en lastige 
Amerikaanse ingreep in Vietnam voor 7 no
vember, datum der Amerikaanse presidents
verkiezingen in uitzicht. Voor die datum zou 
een Amerikaans-Zuidvietnamese verklaring 
over de voorwaarden tot beëindiging van 
het konflikt mogen verwacht worden evenals 
een wapenbestand. 

deze week 
in de wereld 

0 Na de ' vrede • tussen de UDA (pro
testantse verzetsleger) en het Britse bezet
tingsleger (na tweedaagse botsingen tussen 
beide) besluiten de twee vleugels van het 
IRA (de regulars en de provisionals) te gaan 
samenwerken, na een hele tijd mekaar « ge
negeerd * te hebben. 

• Na het tweedaags bezoek van de Egyp
tische premier Sydki aan hAoskou zou da 
Sovjet-Unie de wapenleveringen hervatten, 
w.o. Mig-25-vliegtuigen. Een Russisch tegen
bezoek wordt in uitzicht gesteld : de dele
gatie zou de drie topfiguren van de SU om
vatten nl. Bresjnev, Podgorny en Kosygitu 
Te Kairo wordt het bestaan van een militair 
komplot tegen Sadat ontkend, er zou slechts 
sprake zijn van een halfgekke legerkapitein 
die een kleine kolonne pantserwagens naar 
het centrum van Kairo leidde, om daar het 
publiek tot de onmiddellijke aanval op 
Israël aan te zetten... 

• Chill's schatkist vertoont zijn bodem In
gevolge de Amerikaanse koperboycot. Wis
selend verloop der stakingen en enkele do
den na botsingen tussen rechts en links. 
Zowel president Allende als zijn kristende-
mokratische rivaal ex-president Frel roepen 
de bevolking op « om de demokratie niet 
teloor te laten gaan » maar intussen neemt 
de spanning toe, staken de winkeliers voort 
(met uitzondering der kruideniers en bak
kers) en blijft de avondklok van kracht. Het 
verloop van de algemene staking blijft on
overzichtelijk. Frel hoopt de verkiezingen -^ 
in maart a.s. — met klank te zullen winnen. 

• De gemeenteraadsverkiezingen in de 
Westduitse deelstaten Hessen en Nedersak-
sen wijzen op een nek aan nek race van de 
twee grote partijen waarbij Brandts partij 
zelfs hier en daar lichte vooruitgang boekt 
terwijl de FDP (de liberalen achter-
uitboert, niettegenstaande het verdwijnen 
van de neo-nationaalsocialistische NPD en 
het feit dat er de jongste tijd geen inwendi
ge partijgeschillen meer waren bij de FDP), 
In sommige plaatsen wordt de FDP gehal
veerd ten gunste van de CDU. Te Bonn 
vraagt men zich af, of de FDP wel voldoende 
sterk uit de stembus op 19 november a.s. 
zal komen (bondsdagverkiezingen) om Brandt 
aan een parlementaire meerderheid te hel
pen. 

• Wet Duitse vrachtschip met Chileens ko
pert aan boord eindigt zijn zwerftocht voor
lopig te Le Havre, na tevergeefs gepoogd te 
hebben te lossen te Rotterdam en afgezien 
te hebben van koerszetten op Hamburg at 
Antwerpen. In kortgeding besliste de flot-
terdamse rechtbank achtereenvolgens tot In 
beslagneming, vrijgave en nieuwe inbeslag-
leggina. 
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een porfref 

(Argos) In de Amerikaanse verkiezingskampanje lopen Spiro T. Agnew 

• n R. Sargent Shrlver hun eigen koers. Agnew, de republikeinse kandidaat 

Toor het vice-presidentschap wordt door een deel van het publiek veraf

good en door zijn tegenstrevers van fascistoïde neigeingen beschuldigd. 

De Amerikaanse pers is meestal niet mild voor de forse, atletische «Griek». 

Prominente journalisten schrijven hem af als een « kruisvader van het 

establishment ». Agnew droomt blijkbaar van een staatsbestel waarin 

patriottisme een soort levensverzekering is. Hij ziet het Amerikaanse pro

totype als een plicht-bewuste, goed in huis en familie geïnstalleerde bur

ger, gelukkig in een vast beroep, verschanst a.h.w. in eerbiedwaardige 

bistellingen. Op Agnew's agenda staan wet en orde onveranderlijk voor

aan. Alleen zijn « stij l » lijkt dit jaar enigszins gewijzigd. Ergens in de 

Middle West zong hij « My Old Kentucky Home » toen bleek dat dit het 

enige middel was om zijn halfingesoesd auditorium tegen letargie te be

veiligen. M.a.w. Spiro Agnew is goeddeels bij zijn eentonig en op de duur 

ook vervelend vertoon gebleven. De reden ligt voor de hand : uit alle opi

niepeilingen blijkt dat de republikeinen veel lengtes voorliggen op de de-

Riokratische konkurrentie. In die omstandigheden is de republikeinse kan

didaat van mening dat opwindende agitatie maar best achterwege kan 

blijven. 

sargent shriver 

cl« wereld rond ! 

Maar dit is met het stand
punt van de demokratische 
kandidaat R Sargent Shnver. 
Shnver is bepaald geen defai-
tist Het schema van zijn elek-
torale vliegtuigreizen is ge
woon surrealistisch. Zestien 
uur per dag is hij in de race. 
De joernalisten uit zijn gevolg 
lijken wel geeuvi^ende en afge
takelde clowns. Niet te ver
wonderen als men weet dat 
Shriver op een maand meer 
dan 40 000 km (de wereldom-
trek!) gevlogen heeft. Op 
Shriver zelf heeft de romme
lige demokratische v e r k i e-
zingsorganizatie duidelijk geen 
vat. Ook na een uitputtende 
dagtaak flitst zijn glimlach 
verrassend open. Om fit te blij
ven onthoudt Shriver zich 
van geestrijk vocht. In dê vroe
ge ochtenduren gaat hij aan de 
trapeze hangen en warmt zich 
op aan een voettocht van ca 5 
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kilometer. Hij verorbert vijf 
kg biefsteak per week, welis
waar gevoelig minder dan Ser
ge Reding maar toch net ge
noeg om de kairos erin te hou
den. Die fizieke paraatheid 
heeft voor gevolg dat tegen de 
middag al drie toespraken en 
een perskonferentie afgewerkt 
zijn. Inmiddels heeft Shriver 
het verleerd om de haverklap 
te blunderen. Men zal hem niet 
langer horen uitweiden over 
z i j n mislukte voorganger 
Eagleton... 

Eigenlijk heeft Shriver uit 
de politieke katechismus van 
Mc Govern een satire op Ni-
X o n gedistileerd. Hierbij 
gaat zijn voorkeur uit naar de 
typische nixoniaanse stemver
heffingen en dito -buigingen 
die hij meesterlijk imiteert. In 
Las Vegas had hij kortelings 
de lachers op zijn hand toen 
hij een staaltje van zijn imi
tatiekunst weggaf. Eerst sprak 
Shriver in Nixon-stijl over 

A m e r i k a' s grootheid. Toen 
schakelde hij bruusk over op 
zijn eigen stemorgaan om het 
door Nixon bezongen Ameri
kaans sisteem over de hekel 
te halen. Shriver gelooft nl 
dat er iets hapert aan dat sis
teem. Bewijs: in California is 
er ene Ronald Reagan die zijn 
belastingen niet betaalt . Hij 
stelt niet te geloven in een sis
teem dat een blijvende werk
loosheid van 6 pet pozitief 
durf te noemen. Als dit het 
ideale sisteem is, zo meent 
Shriver, dan moeten Nixon en 
Agnew maar liefst onmidde
lijk tot (politieke) werkloos
heid veroordeeld worden. Ten 
slotte begrijpt hij niet waarom 
Nixon zich zo onverbiddelijk 
opstelt tegen Mc Governs «per
missive society». Shriver po
neert dat het de republikeinen 
zijn die alsmaar blijk geven 
van verregaande lankmoedig
heid, wanneer ze bv de achter
deur van het Witte Huis open-
z e t t e n Lockheeds en ITT , 
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ITT, maar ontoegankelijk blij
ven voor de verzuchtingen 
van de «kleine» Amerikaanse 
belastingsbetaler. 

« het best bewaard geheim 
van Washington » 

Over zijn einddoel laat Shri
ver geen twijfel bestaan. Hij 
wil het imago van Nixon (va
derlijk, onbaatzuchtig, ridder
lijk) uitroken en meer de na
druk gaan leggen op de Tricky 
Nixon die zich in 't verleden 
als een sluw en listig tegen
speler ontpopte. Tegelijk wil 
hij ook harder zijn dan Mc Go
vern tot dusver is geweest. 
Shriver is zowat het Turks 
kromzwaard geworden van Mc 
Governs kampanje. Terwijl Spi
ro Agnew zwaar tilt aan 
staatszaken gaat Shriver met 
de dag fungeren als demokra-
tisch instrukteur... in het uit
delen van karate slagen. Zijn 
persoonlijke opvlucht is niet 
zozeer een gevolg van zijn 
welsprekendheid. Veel meer 
dankt hij zijn «doorbraak» 
aan de felle hartstocht waar
mee hij zich van meetaf aan 
in de kampanje heeft gestort. 
Toen die kampanje van start 
ging zei zijn vrouw Eunice te 
Hajanna Port: Win or lose 
let's have fun at this! Shriver 
heeft zich strikt aan dit voor
schrift gehouden: hij gooit zijn 
jas over een lege stoel, rolt 
hemdsmouwen op, knoopt zijn 
das los. Hij betokkelt alle pij
pen van de demagogische cilo-
foon. In Floresville ging hij 
zich te goed doen aan metworst 
en bonen terwijl Nixon een 
paar km verder te gast was 
bij John Conally waar het 
neusje van Amerika's culinai
re zalm werd opgediend. Ach
teraf danste hij met Italiaanse, 
Indiaanse en zwarte volks
vrouwen. Zaak is dat Shriver 
ook naar de werker toe wil. 
Graag herinnert hij aan de 
omstandigheid dat Mc Govern 
en hijzelf altijd hun hdmaat-
schapsgeld aan de vakbonden 
hebben betaald. Dit kan 
vreemd voorkomen voor wie 
weet dat Shriver zelf tot de 
kapitalistische bovenlaag be

hoort. Om zijn inkomen van ca 
108 600 dollar per jaar is hiJ 
echter niet verlegen: ik doe ze 
integraal op, zegt hij. zoals 
de meeste Amerikanen. Mei 
zinspeling op de (eenzijdige) 
schrokkerigheid van Nixon's 
belastingssisteem ontlokt hij 
dan weer een fluitkoncert van 
jewelste. Bepaald goedkoop 
wordt hij wanneer hij gaat uit
weiden over Nixon's met waar 
gemaakte beloften. Zo om-

.schrijft hij Nixon's vredesplaa 
•voor Vietnam als «het best be
waard geheim van Washing
ton». 

e;igen ambities 

Men kan zich afvragen hoe 
die simplistische kasuïstiek op 
de Amerikaanse kiezer over
gaat. Verrassend goed zou men 
zo zeggen. Allicht een tikkel
tje te vlot dan goed is voor 
Mc Govern zelf. In die samen
hang verklaarde Mc Govern: 
indien Shriver running mate 
was voor een kandidaat (Ni
xon bv!) zou ik voorzeker voor 
hem stemmen. Met die mening 
staat Mc Govern niet alleen. 
Veel komentatoren gaan er nl 
vanuit dat Shriver wel meer 
is dan de staartschutter van 
Mc Govern's kamikaze wed
loop naar het Witte Huis. 

Shriver zou ook zijn eigen 
ambities hebben. Voorloppig 
hjken ze beperkt tot de, met 
haalbare, poging Mc Govern 
in het Witte Huis te deponeren 
Maar mocht hij hier bij falen, 
wat op zijn minst waarschijn
lijk is, dan nog heeft hij meer 
te winnen dan te verliezen. 
Door zijn persoonlijke inzet— 
zijn onbetwist charisma en zijn 
enorme energie— heeft Shriver 
de demokratische wedloop het 
heilig vuur ingeblazen van 
voorbije Kennedy- kampanjes. 
Deze prestatie is niet onge
merkt voorbijgegaan. In de 
toekomst zullen de Ameri
kaanse demokraten Shriver's 
aanstekelijk dinamisme best 
kunnen gebruiken. M.a.w. in 
1976 zou Shriver wel eens zijn 
demokratische k o n k u r r en» 
voor de nominatie kunnen pas
seren. 
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Het jaar 1972 werd 
ticx>r de Unesco uitgeroepen 

tot het internationale 
« Jaar van het boek ». 

Welke betekenis heeft het 
boek nu nog, In een 

technische maatschappij 
waar het audio-visuele 

medium zelfs in het onder
wijs meer en meer plaats 

is gaan innemen en het 
boek is gaan verdringen ? 

W e hecht er nog betekenis 
aan het boek — zij als 
lektuur, als studie-ele

ment, als bezit, als 
uiting van een bepaalde 
geestelijke standing, als 

status-simbool ? 
Waarom leest men, en hoe 

komt men ertoe wel of 
niet te lezen ? En 

tenslotte : welk is de 
«ftuatie van het boek en de 

lezer in Vlaanderen en in 
liet Nederlands taalgebied ? 

Wij kunnen alle 
vragen niet uitvoerig 

beantwoorden, maar 
zul'len er toch enkele 
van naderbij bekijken. 

1972 
het 
jaar 

van het 
boek 

36 ste 
boekenbe 
te antweip 

Het boek heeft, bij de totstandkoming van 
de moderne technologische maatschappij, zo
wel als bij de ontwikkeling en de spreiding 
van de kuituur en van ons kontakt met 
vreemde kuituren eeuwenlang een zeer be
langrijke rol gespeeld. 

Men kan het oneens zijn met de toepas-
•Ingswijze en met de almacht der technolo
gie die aan de basis ligt van onze produktle-
maatschappij, maar tenslotte heeft zij toch 
ook de levensvoorwaarden, de sociale toe
standen en de levensstandaard van de Wes
terse maatschappij grondig gewijzigd en een 
welvaart geschapen die niemand zou willen 
ongedaan maken, en die door minder-bevoor
rechten eveneens wordt nagestreefd. Naast 
het protest tegen de konsumptiemaatschappij 
— vaak gerechtigd — klinkt echter meestal 
nit dezelfde mond de eis om ook « de derde 
wereld » aan onze welvaart te doen deelne
men. 

Maar In deze evolutie naar een welvaarts
maatschappij (met of zonder de hypertrofie 
en de uitwassen van het sisteem) is de 
strijd tegen het analfabetisme — het leren 
lezen van de massa — een noodzakelijke 
vereiste. Wij hoorden vaak, tegenover alle 
floedbedoelde pogingen tot hulp op allerlei 
gebied, de opmerking uiten, dat geen enkele 
ontwikkelingshulp doelmatig kan zijn die niet 
begint bij het onderwijs, bij de spreiding van 
de technische en algemene kennis en ont
wikkeling. Denken wij maar aan het faljiet 
der gezinsplanning in grote gebieden van 
India, wegens het analfabetisme der lande
lijke bevolking. 

In Europa heeft deze ontwikkeling — uit 
eigen kracht — en heeft het proces van de 
openstelling van grote bevolkingslagen voor 

een minimum aan kennis en wetenschap, 
meer dan vier eeuwen gevergd. Het kon 
slechts grotere uitbreiding nemen en met 
sukses doorgevoerd worden na de uitvinding 
der boekdrukkunst. 

Niet slechts de spreiding der wetenschap
pelijke verworvenheden, maar ook die van 
de Ideeën die de maatschappij haar huidig 
uitzicht verleenden, werd pas door de boek
drukkunst mogelijk. Het protestantisme bij
voorbeeld ware wellicht een lokaal geval ge
bleven indien er niet de traktaten, de vlug
schriften en de bijbelverspreiding geweest 
waren, die de gedachte over heel Europa 
verspreidden. 

Hetzelfde geldt voor de kuituur en voor 
het kontakt met vreemde kuituren. Wij hoe
ven er ons geen illussies over te maken ; 
zelfs in perloden van de grootste « kulturele 
bloei » in het verleden, bleef deze kuituur 
het voorrecht van enkelen. Zij zou slechts 
meer en meer in de massa dringen (zij het, 
evenals de wetenschap, en ook nu nog, in 
beperkte mate) in zoverre ook haar spreiding 
vla het boek mogelijk werd. 

Het is daarom niet zonder reden, dat bij 
het internationale jaar van het boek do 
Unesco ook gedacht heeft aan de betekenis 
van het boek voor de ontwikkelingslanden. 
Hoe nodig deze stap naar een intellektuele 
aansluiting is, blijkt wel uit de cijfers van de 
boekverspreiding over de wereld. 

het boek als kultuurspreider 

Ligt het probleem in de ontwikkelingslan
den dus anders dan In het Westen, dan blijkt 
echter ook de situatie van het boek in Euro-

in het 

bouwcentruin 

Men zal zich wellicht nog de peri
kelen herinneren, die gepaard gingen 
met de boekenbeurs van vorig jaar, 
toen deze belangrijkste Vlaamse kul-
tuurmanifestatie gevaar liep niet door 
te kunnen gaan omwille van de admi
nistratieve onbuigzaamheid. 

De Vereniging tot Bevordering van 
het Vlaamse boekwezen, de inrichten-
de organisatie, besloot dan na heel 
wat wikken en wegen het erop te wa

gen en de boekenbeurs te doen door
gaan in het Bouwcentrum aan de Jan 
Van Rijswijcklaan. De vrees der in
richters dat de minder-centrale lig
ging een handicap zou zijn en het be
zoekerstal zou beïnvloeden, bleek on
gegrond. Er waren vorig jaar meer be
zoekers dan ooit te voren zodat de 
Inrichters besloten dit jaar nog een 
grotere ruimte aan de exposanten ter 
beschikking te stellen. 

Bij deze jaarlijks-weerkerende ge
beurtenis dringen zich echter wel en
kele vragen op. Zij raken zowel de al
gemene problematiek van het boek 
als de speciale situatie in Vlaande
ren en In het Nederlands taalgebied. 
Er werd al heel wat hierover gezegd 
en geschreven, en wij kunnen in de 
beperkte ruimte van een kort artikel 
slechts enkele belangrijke punten aan-
stippen. 

pa, bij alle reuzenoplagen, niet zonder meer 
gunstig — en schuilt er zelfs In de ^volutie 
van onze maatschappij en In haar huidige 
struktuur een gevaar. 

De intellektuelen van Europa, die ca 0,3% 
van de wereldbevolking vertegenwoordigen, 
lezen 50% van al wat er In de wereld aan 
boeken verschijnt. Maar zelfs In de landen 
met een eeuwenlange kuituur en een huma
nistische traditie leest 10% van de bevolking 
meer dan de helft van alle boeken. In Frank
rijk — en in België is de toestand niet beter 
— leest de helft der bevolking nooit een 
boek. 

Wij mogen dan nog niet vergeten, dat in 
de statistieken van de biblioteken en In de 
verkoopscijfers der uitgevers een groot aan
tal boeken van algemene informatie begre
pen zijn. Voor vele uitgevers is dit, naast het 
schoolboek, de basis van het bedrijf : het 
literaire boek is er slechts marginaal. Wij 
denken dan hierbij hoofdzakelijk aan de ro
man : van de dichtbundels willen wi j dan nog 
maar zwijgen. 

Al met al mogen wij dus zeggen dat ook 
in de meest-geëvolueerde landen de grote 
massa zeker nog niet « book-minded » is, en 
dat in het totaal der boekenproduktie de li
teratuur dan nog een kleine plaats inneemt. 

De indeling van de geestelijke goederen, 
van ons geestelijk patrimonium, in een be-
schavings- en een kultuurgoed, weerspiegelt 
zich ook in het boek. In onze boekenproduktie 
Is het vakboek, het schoolboek, het non-
fictie-boek met informatieve bedoelingen het 
sterkst aanwezig en is het kreatieve werk, 
het literaire werk van de verschillende gen
res, qua verspreiding van veel minder belang. 
Wij leggen, ook in onze boekenproduktie, de 

klemtoon op het beschavingselement, op de 
technologische zijde van ons geestesleven 
— en het kultuurelement, dat juist de ver
dieping en verrijking, de humanisering van 
ons geestesleven moet In de hand werken, 
komt op de laatste plaats. 

De konsumptiemaatschappij die, met de 
middelen die zij ter beschikking heeft, zou 
kunnen kultuurspreidend werken, denkt in 
hoofdzaak aan haar technologische basis, aan 
de voortzetting van haar strukturen : de be
tekenis van de verheffing van de menselijke 
geest door een kuituur die uit het Individu
ele ontstaat, door het nationale getekend en 
tot universele waarde groeit, ontgaat haar — 
of wordt enkel als een ontsnappingselement 
voor enkelen beschouwd. 

In de evolutie van de huidige produktie-
maatschappij tekenen zich twee faktoren af, 
die voor het boek In het algemeen en het 
kreatieve werk in het biezonder zowel een 
gevaar als een hoop kunnen betekenen. 

Er is in de eerste plaats de met ons ar-
beldssisteem verbonden toenemende vrije 
t i jd. Deze vrije ti jd kan een mogelijkheid 
bieden tot lektuur, maar doet hij het ? Springt 
de homo ludens van nu niet liever in zijn 
modern speeltuig dat auto heet, om er de 
natuur en de wegen mee onveilig te maken ? 
Of zinkt hij 's avonds niet liever in zijn luie 
zetel, niet in een hoekske met een boekske, 
maar voor een kijkkast die aan zijn gemak
zucht toegeeft en hem de gelijkgeschakelde 
Informatie, het moderne prentjesverhaal in 
zoveel afleveringen, of de zoveelste voetbal
match aanbiedt ? 

En hier komen we dan aan de andere fak-
tor, die we reeds in het begin van ons arti
kel vermeldden : het audio-visuele medium. 
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De mogelijkheid die het biedt voor de ver
spreiding van kennis en wetenschap worden 
ook door het onderwijs erkend. Het gevaar 
«oor gemakzucht hebben wIJ zoJuFst aange
stipt : een gemakzucht die bv. ook door het 
beeldverhaal In de hand gewerkt wordt. Maar 
anderzijds Is er, zo deze media tenminste 
hun kulturele opdracht ter harte nemen, een 
positieve zijde, ten gunste van het boek en 
van het lezen. Bepaalde programma's en uit
zendingen kunnen de luisteraar of kijker aart-
•poren een boek te kopen of te lezen, kun
nen de nieuwsgierigheid prikkelen en stimu
lerend werken voor het lezen of kopen van 
een boek. Hoewel ook in dat geval reeds een 
minimum aan openheid t.o.v. het boek, een 
basis voor een mogelijke bevruchtiging moet 
aanwezig zijn. 

En hierbij kan men zich afvragen : om wel
ke redenen leest of koopt men een boek ? 
Waarom legt men een biblioteek aan, of be
zoekt men regelmatig een uitleenbiblioteek ? 

marktonderzoek 
In een onderzoek over het tema « Hoe kan 

de boekenmarkt groeien ? » dat in 1968 af
gesloten werd en dat gevoerd werd door het 
Institut für Demoskopie in Allensbach, be-
•loot prof. dr. Gerhard Schmidtchen : . Wij 
«reten vandaag nog niet hoe een lezersper-
aoonlijkheid ontstaat : In de school of reeds 
In de vroegere vormingsjaren der kindsheid. 
Onbekend is ook, in hoever uit jongeren met 
relatief weinig belangstelling voor lektuur, 
volwassenen kunnen groeien die een leven
dige Intresse hebben in het lezen... ». 

Men heeft het fenomeen van de boeken

markt — en het nog veel moeilijker door-
grondbare fenomeen van de lezer, met aller
lei hulpmiddelen trachten te benaderen en te 
doorgronden : met de sociologie, de pedago
giek, het marktonderzoek, de demoskopie, de 
wetenschap der kommunikatiemiddelen, enz. 
Al deze middelen bleken ontoereikend, en 
men deed dan nog beroep op de psychologie, 
en vooral op de dieptepsychologie. De resul
taten van zulk een psychologisch onderzoek 
verschenen in het « Borsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel », later apart als bro
chure. Met een typische « Gründlichkeit » 
worden door prof. dr. Wilhelm Salber de 
vragen naar de bevorderende en de hinde
rende psychologische motieven bij de vor
ming van een « iezerpersooniijkheld » gesteld 
en beantwoord. 

Zoals bij elke habitus, bij elke gewoonte 
of geestelijke positie en houding, spelen zo-
wei aanleg als vorming hier hun rol. Naast 
een algemeen-menselijke drang naar kennis 
en een geldingsdrang, is er ook nog het in 
mindere of meerdere mate openstaan voor 
schoonheid, dat inzonderheid bij de al dan 
niet waardering van belletrie zijn rol speelt. 

Toch mag ook de betekenis van het vor
mingselement niet onderschat worden : wie 
nooit schoonheid leerde zien of waarderen, 
zal moeilijk er zelf toe geraken, tenzij de 
drang naar het muzische in hem zo sterk 
is dat hij de hinderpaal van een gebrek aan 
vorming overwint. 

Bij deze vorming kunnen dan studies zoals 
die van prof Salber van groot nut zijn, om
dat zij pro- en anti-motieven aanduiden. Het 
is echter aan de opvoeder [en aan de andere 
geïnteresseerden, o m. de boekhandel) om 
aan deze teoretische analyse een praktisch 

gevolg te geven. Het komt er op aan, het 
kontakt tussen het boek en de potentiële le
zer zo gemakkelijk en zo aangenaam mogelijk 
te maken. De klemtoon te willen leggen op 
het boek als status-simbool, en het bezit van 
een eigen biblioteek in de mode te willen 
brengen zoals het bezit van een auto, mag 
tijdelijk voor de boekhandelaar een aanlokke
lijk vooruitzicht zijn — maar het boek dat on
geopend in de kast blijft staan, mist zijn 
doel, verliest zijn betekenis 

Niet alleen het onderwijs kan helpen : ook 
jeugdgroeperingen en verenigingen aller
hande. 

Het heeft geen zin, om « recht op ontwikke
ling » te schreeuwen, als men verwaarloost 
het basis-middel tot deze ontwikkeling, het 
eenvoudigste en goedkoopste kontaktmiddel 
met kunst en wetenschap, op doeltreffende 
wijze te propageren in de eigen organisaties. 

het boek in Vlaanderen 
Welk Is nu de situatie van het boek In 

Vlaanderen ? Niet beter, maar ook niet slech
ter dan in de meeste Westerse landen, en 
zelfs verheugend goed wanneer men weet 
vanwaar wij komen. Toch is er nog heel wat 
te doen : het percentage van 50% als le
zend publiek, gesteund op statistieken, houdt 
geen rekening met de lektuurfrekwentie en 
met de kwaliteit. Toch is het voor 36 jaar 
ontstane initiatief der boekenbeurzen als 
propagandamiddel zeker niet zonder gevolg 
geweest : er ontstaat immers daar een kon-
takt met het boek. Vooral op de jongeren 
kan dit een blijvende invloed hebben, eens 
dat de brug overschreden Is, de terughou

ding overwonnen. Het stijgend sukses der 
boekenbeurzen kan ook wel gedeeltelijk met 
de uitbreiding van het middelbaar onderwijs 
te maken hebben. Van de aanvankelijke 
10 000 bezoekers der Antwerpse boekenbeurs 
kwam men vorig jaar tot boven de 85 000 met 
zowat 15 000 geëxposeerde titels. 

Hoopvol stemt dan ook het feit, dat een 
groot gedeelte van het publiek uit jorigeren 
bestaat 

Is de belangstelling er dus wél, en bestaat 
de mogelijkheid om deze belangstelling, bij 
een grondig onderzoek van stimulerende fak-
toren en een aanpassing van de verspreiding, 
nog merkelijk te verhogen, dan is er ander
zijds de steeds moeilijker wordende positie 
van het kreatieve werk, van de belletrie. 

Indien het waar is dat het belletristische 
werk, uitzonderingen niet te na gesproken, 
kommercieel niet meer rendeert en de ap
preciatie van een literair werk zeer dikwijls 
op lange, de investering ervoor echter op 
korte termijn geschiedt, dan dient de ge
meenschap hierin zijn verantwoordelijkheid 
te nemen Wanneer men zich bv. de luxe 
permitteren kan, een miljardenkostende 
luchtvaartmaatschappij in het leven te hou
den, of wanneer men, op het gebied van de 
kunst blijvend, belangrijke bedragen over 
heeft voor het onderhoud en de verrijking 
der musea of voor het onderhoud en de 
funktionering van de teaters, dan mag er 
misschien ook wel eens over nagedacht 
worden, om de belletrie de mogelijkheid te 
geven zich, ook in een ongunstige konjunk-
tuur en als uitdrukking van de kreatieve 
kracht van een volk, te handhaven 

j.d. 
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Bomen en spaargeld zijn allebei een garantie voor een gelukkige toekomst 

Het depositoboekje is de ideale spaarfor
mule voor iemand die geregeld iets opzij 
wil leggen tegen een aantrekkelijke in
terest. 

Spaar een boom 
Verrijk dè natuur met een boom 

door een depositoboekje 
te openen bij de Kredietbank. 

Zes typische soorten bomea 
die door de Kredietbank in jouw naam 

zuUen geplant worden. 

Bepaal een bedrag van je inkomsten 
dat je geregeld wil sparen en stort dit op 
een depositoboekje bij de Kredietbank. 

Als je wedde rechtstreeks op je reke
ning wordt gestort, dan kun je de Krediet
bank de opdracht geven om automatisch 
het bedrag dat je daarvan wil sparen, van 
je zichtrekentng over te schrijven naar je 
boekje. 

Het grote voordeel van een deposito
boekje is dat je geld een hoge rente op
levert en dat je er toch gemakkelijk en 
vlug kunt over beschikken. 

Sparen en bomen planten gaan buitengewoon 
goed samen ; het zijn immers allebei investerin
gen voor de toekomst. 

Welnu, wanneer jij bij haar begint te sparen, 
verrijkt de Kredietbank de natuur met een boom, 
in jouw naam. 

Vele bomen maken een 
bos. Plant een bos samen 
met de Kredietbank. 

Doe mee aan baar « Actie 
Bosbouw » : voor ieder de
posito, of rekeningboekie, 
geopend tussen 1 november 
en 1 maart, plant de Kre
dietbank gratis een boom. 
Voor jou. Voor Je gezia. 
Voor de hele gemeenschap. 
Op gronden door open
bare instanties ter beschik-
king gesteld. 

Een speciale kaft rond 
je nieuw depositoboekje 
geldt als bewijs van je 
deelneming aan de «Ac
tie Bosbouw ». 
Persoonlijk geniet je de 
talrijke voordelen die 
aan een depositoboekje 

bij de Kredietbank verbonden zijn. 
En door op zo'n boekje te gaan sparen schenk je 
de natuur een boom en help je een bos maken 
voor de gemeenschap. Is dat niet fijn? 

LINDE 

Leef mee met je boom en je bos. Ga 
zelf kijken iioe het stevig wortel 
schiet en ^oeit 
De Kredietbank zal de juiste aan-
plantingsplaatsen te gelegener tijd 
bekend maken. 

\Mt M^AN£N'.OCUVY4rMaHER 
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griize dag 
Vreemd hoe gisteren nog de zon scheen en hoe rood en bruin 

de homenrijen de stad verwarmden. En plots, zo van de ene in 
de andere dag, vergleed het helle nazomerlicht in de stille mist. 
Je ziet alleen de zwarte takken als fijne har.?ten in ondoorzichtig 
glas... over de glimmende .'itraatstenen schuiven de donkere ge
stalten van vele mensen. Je weet wel waarheen ze zo gelaten 
gaan, maar je hoort ze niet : de grijze dag zuigt elk geluid op. 

De vrouwen trokken hun wintermantel aan, zo maar uit tra
ditie en omdat november begon. De mannen kijken onwennig, 
zo'n gi-ijze dag... Schaduwen naast elkaar, gaan ze allen samen 
op weg, een jaarlijkse plicht vervullen. Er zijn, dichtbij de 
grote rustplaats, smalle straten vol zwijgzame auto's. Dan heb 
je de vele bloemen, ivit of roest, maar meestal wit, verbleekt, 
vervaald, versneeuwd door de grijze ruimte. Er zijn vlugge han
den, die de planten vérder-geven, vale vlekken door het brons
groen. Kruiwagen-jongetjes vragen : « Vervoeren, menéér ? » 
want mevrouw vindt het al goed. Dan rijdt er ééntje voor je uit, 
als was hij met een karrevracht sterren op weg. Je volgt be-
tchroomd, herkent dan een verre neef en knikt hem toe en hij 
groet weer : op zo'n onuitgesproken tocht vergeet je even het 
jaren-oude ingekankerde meningsverschil. Je ontmoet de terug
kerende buren... Of het kil is ? Dat de winter wel vroeg komt ? 
We hadden geen zomer dit jaar ? En hier zijn we weer, niet ? 

Het jongetje en de bloemen wachten even op de achtergrond. 
Een handdruk, een verlangend « Tot ziens » (ze blijven in het 
verwarmde buurtcafé tot komt) en je volgt de lange, rechte 
laan die in het mets verdwijnt. Je houdt tenslotte voor één van 
de vele rijen weifelend halt, voor één van de vele granieten mo
numenten. Haastig plant je de witte bloemen., even een onder
drukte herinnering . Hoeveel jaren is dat al geleden ? Hoe vlug 
ging het allemaal voorbij... Je gooit verdere gedachten de grijze 
mist in en je voelt — haast dankbaar — je koude voeten en tin
telende handen. Je geeft het jongetje een flinke fooi en zijn 
klare stem klinkt goud en vrolijk .. er ligt geen tijd achter hem. 
Zijn dansende gestalte verdwijnt voor je uit, en jij gaat terug, 
gedachtenloos-zwijgend. 

Daar is je groottante dan, je bent wel blij haar te zien en 
je groet ook de vrouw die haar altijd gezelschap houdt en haar 
nu ook vergezelt. De oudste dame vraagt vrolijk hoe je het 
maakt en gaan de zaken goed ? 't Is toch maar een slechte tijd, 
alles is duur, hoeveel heb je voor de bloemen betaald ? Kijk, 
daar is oude Pieters, hij krijgt steeds meer rimpels ! En ze lacht, 
zelfvoldaan, want zij is nog fit, zij ondervindt geen last van het 
verleden. Ze wijst je haar vrienden aan, kleine, gebogen heren 
en dames, ze kennen elkaar van het kerkhofbezoek en dat het 
vandaag veel te druk is, zo meent ze, en het klinkt loat ver
wijtend, als van eigenaar-grootgrondbezitter, die vreemden op 
zijn erf aantreft. Daar wuift ze dan naar drie vrouwen, Mac-
hethiaanse figuren, nog ouder en vrolijker dan zij, ze herinnert 
je terloops aan je nieuwjaarplicht en gaat dan haastig het ge
zelschap vervolledigen. 

Je staat even verward, ontdaan en dan denk je aan de koffie 
en de borrel en de gezellige houten tabakssfeer van het café 
en dat Mies en Peter over voetbal en reizen zullen praten en 
je haalt diep adem .. 

huguette d.b. 

brussel 

slikt Vlaamse arbeidskracht 
• De beste verdedigers van de 

Brusselse belangen » noemden tij
dens de voorbije kieskampagnes 
zich de heren Simonet en Van den 
Boeynants. Van de Brusselse «voor
rechten» willen wij als correctie 
aanbrengen. Maar voor het overige 
moeten wij akkoord gaan met die 
bewering vol lef. 

In deze hete politieke week spe
len zij inderdaad met veel branie 
de kaart van • Brussel moet eko-
nomisch groter worden ». 

Dit dan in afwachting dat door 
die nieuwe — oh, louter ekono-
mische — afhankelijkheid van Brus
sel, ganse stukken Vlaams-Bra-
bant worden klaargestoomd om 
over enkele jaren of decennia ook 
taalkundig bij de Brusselse slokop 
te worden gevoegd. Grondwet of 
niet : wij weten ondertussen uit 
het Voerstreekavontuur hoe defi
nitief die Belgische beslissingen 
zijn, die als Vlaamse overwinnin
gen worden afgekondigd. 

Op het ogenblik van die ekono-
mische « Bruxelles musz groszer 
werden «-eisen van het beruchte 
koppel VDB-Simonet liggen er en
kele recente dokumenten voor, 
waaruit weer maar eens blijkt hoe 
onverantwoord die B r u s s e l s e 
geeuwhonger is. Een eerste Is de 
arbeidsbalans per gewest, opge
maakt door het Planbureau, en 
waarin ook de vooruitzichten wor
den gegeven over de arbeidsover-
schotten tegen het jaar 1975. 

Waar het aandeel van Vlaande
ren in de aktieve bevolking nu 
56 % van het Belgisch totaal be
draagt, wordt dit volgens die voor
uitzichten 57,4 % in 1975 tegen
over 30,9 % in het Walenland en 
11,7 % in Brussel. Maar het «werk 
in eigen streek», blijft voor vele 
Vlamingen een wensdroom in het 
tijdperk van de « geregionaliseerde 
ekonomie •. Zonder een brede aan
pak van nieuwe werkverschaffing 
in Vlaanderen, zonder «ontvetting, 
van Brussel zal inderdaad het 
Vlaamse aandeel in de Belgische 
pendel buiten het eigen gebied op
lopen tot 347.000 arbeidskrachten, 
samengevat onder het etiket « ar-
beidsoverschot ». Zelfs als men een 
zekere pendel in min of meer men
selijke voorwaarden van tijdsduur 
zou leggen rond een cijfer van 

± 200 000 Vlamingen, dan blijft er 
tegen 1975 een Vlaamse massa 
van 150 000 mensen die slachtoffer 
blijven- van een onsociale pendel 
naar het « vreemde » Brussel of 
Wallonië. Tenzij zij in de rangen 
gaan staan van de jongerenwerk-
loosheid of van degenen die, 
meestal na 50 jaar, uit het onge
nadige arbeidsproces van het tech
nologische en business-tijdvak wor
den gestoten. 

In kommentaren op die cijfers 
geeft zelfs het regeringsblad « De 
Nieuwe Gids » de noodzakelijkheid 
toe van een sterke deconcentratie 
van het pendelaarsslikkende Brus
sel en van doorgedreven overheids
inspanningen voor nieuwe arbeids
gelegenheid in Vlaanderen 

Het zullen niet de door staatsse-
kretaris d'Hoore aangekondigde 
8 000 nieuwe werkgelegenheden in 
het Vlaamse land zijn, die het eko-
nomisch zweihoofd Brussel tot 
voor Vlaanderen en Wallonië meer 
aanvaardbare afmetingen kunnen 
herleiden. 

Wat rechtstreekse overheidsin
spanningen betreft, dwong een 
parlementaire vraag van Luk Van 
Steenkiste de betroffen ministers 
tot een cijferbekentenis die totaal 
ingaat tegen de verzuchtingen van 
de hogergenoemde Gids. Ons ka
merlid vroeg de sommen door de 

overheid geïnvesteerd in over
heidsgebouwen en dit voor de pe
riode van 1961 tot 1971. Sinds 1961 
IS zogezegd met de regering Le-
fevre Spaak het tijdvak van het ge
regionaliseerde België begonnen. 
Hier dan het resultaat van die over
heidsinvestering in rijksgebouwen 
(dit dan nog zonder de parastata-
len). Voor Brussel wordt dit het 
ronde sommetje van 9 miljard 117 
miljoen Voor Vlaanderen 4,61 mil
jard en Wallonië 4,65 miljard. Of 
samengeteld Brussel met zijn 10 % 
van de bevolking zoveel als Vlamin
gen en Walen samen De aanleu
nende vraag over het aantal over-
heidsfunkties per gewest gaf dan 
ook als resultaat : 

Voor Brussel . funkties afhan
gend van ministeries 35 843 (zon
der landsverdediging). 

Voor Brussel : afhangend van pa-
rastatalen : 24 482 (zonder N M B S . , 
BRT, IMALSO) 

Voor Vlaanderen resp 35 682 en 
19 495 voor dezelfde categorieën. 

Voor Wallonië : 25.912 voor de 
eerste en 14 791 voor de tweede 
groep. 

Welsprekende cijfers om de 
Brusselse veelvraten Simonet en 
Van den Boeynants de krokodillen-
bek te snoeren. 

waiter luyten. 

KRAMERS' WOORDENBOEKEN 
...daar hebt u wat aan 

want : 
— door de deskundige bewerking zi jn ze steeds « bij » - dus betrouwbaar 
— het Kramers' Systeem bevordert sneller vinden van het gezochte - dus 

t i jdwinst 

— de nieuwe, forse banden kunnen tegen een stootje - dus duurzaam 

K R A M E R S ' W O O R D E N B O E K E N 
gewoon onkiopbaar in hun soort ! 

K R A M E R S ' Nederlands F. 310 
K R A M E R S ' Frans F. 390 
K R A M E R S ' Duits F. 3 9 0 
K R A M E R S ' Engels F. 3 9 0 
per vier samen : F. 1.400 

Verder nog tientallen andere woordenboeken in groot en klem formaat 

Vraag inlichtingen bij uw boekhandelaar 

LrBRICO N.V. 
Steenwinkelstraat 6 4 4 
2 6 1 2 SCHELLE 
Tel. (03187.53.18-19 
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zoeklicht op niel 
De vermaarde Antwerpse uitgeverij Buschmann werkt momenteel met 

volle ijver aan het boek • Zoeklicht op Niel » Het is Bert Peleman die 
deze uitzonderlijke uitgave heeft samengesteld en tot een goed einde 
heeft weten te brengen. De opdracht voor dit boek werd gegeven door 
Redy Meyers bij onze lezers welbekend als de eigenaar van de Nielse 
kledingszaak • Succes kleding Meyers ». De heer Meyers heeft zich reeds 
vroeger ingespannen daar waar het ging om de nijverige Rupelgemeente 
in het daglicht te brengen 

Herinneren we er aan dat het door zijn toedoen was dat in 1971 de 
retrospektieve tentoonstelling Hubertus Coeck kon doorgaan Van deze 
Nielse schilder (" 1871) werden meer dan veertig doeken samengebracht 

De minister van Nederlandse Kuituur schrijft in het voorwoord van 
• Zoeklicht op Niel » dat de uitgave een voorbeeld mag zijn voor tal van 
gemeenten en kleinere steden. Antwerpens goeverneur meent om het ge
nomen initiatief dankbaar te moeten zijn 

Wanneer alles naar wens verloopt zal het boek • Zoeklicht op Niel » 
begin december van de persen rollen en zal de burgemeester van Niel 
• het eerste boek • kunnen lezen. 

20 jaar ytb-gelachzaal 

(m v.l.j Je kunt het met meer bijhouden. Al twintig jaar doet 
de VTB ons g(r)limlachen met haar « salons van de Vlaamse 
humor » en het ziet er naar uit dat het blijft duren. En dat i» 
maar best ook ! 

Een ' beknopt verslach » van deze jaren werd samengevat 
in het nummer 141 van de Vlaamse Toeristische Biblioteek, in 
een zestien bladzijden tellend miniboekje door Karel de Decker, 
gevat. Deze man is geen nieuwe naam in de Vlaamse kartoen-
wereld. Hij is meegegroeid, langs de flanken, met onze kartoen-
industrie. Hoeveel tentoonstellingen hij reeds opende zijn niet 
te tellen, artikels over kartoens zijn dito. In 1967 wrocht hij de 
inleiding voor Pil's (Joe Meulepas) « De Pelgrimstocht der 
mensheid », een verzameling van politieke kartoens in de Stan-
daardgroep-bladen verschenen. In 1966 verscheen zijn « Lachend 
Vlaanderen », in 1969 « Jong lachend Vlaanderen • en een bro
chure : ' Joz De Swerts, grondlegger van de spotprentkunst in 
Vlaanderen ». 

Het salon van de Vlaamse humor was een idee van VTB-voor-
zitter Jozef Van Overstraeten. Na wat hij op dat gebied in het 
buitenland gezien had nam hij de humo-historische sprong maar 
werd weliswaar in deze poging nog heelwat gehinderd door 
een hele boel probeersels van een op eerder « laag bij de gronds 
peil ». Het was Frans Verstreken (Hoedje van papier en zo) die 
belast werd met de uitwerking van dit salon-idee. Dat Verstre
ken daarvoor de geknipte was, was overduidelijk. In 1951 schreef 
hij reeds de inleiding voor een verzameling Piltekeningen die 
in dat jaar bij Elsevier verscheen. Het heette « Met pijl en pen » 
en verdween vlug uit de uitstalramen omdat het meteen uit
verkocht was 

Dertien tekenaars werden in het eerste salon « opgehangen ». 
Namen die uit de wereld van het stripverhaal kwamen, een vorm 
die in die dagen bloeiend was en die de enige uiting van zot-
ternij met de tekenpen was. In zijn openingstoespraak moet de 
inrichter-voorzitter vast stellen dat Vlaanderen inderdaad een 
enorme achterstand heeft op cartoon-gebied. (Wat zo heette dat 
« ding •> officieel). Meteen werd de VTB de grondlegger van 
een nieuwe fijne lach-industrie die zich met de jaren zou ont
wikkelen en onze tekenvermaardheid tot in het Amerikaanse 
' Play-boy » zou brengen 

De salons trokken zowat heel Vlaanderen rond. Nieuwe na
men bleven niet uit. Een lawine van jonge kartoenisten rolde 
aan. De evolutie In het buitenland speelde een bevruchtende 
rol. Kunstscholen, en vooral de Sint Lukasscholen, brachten 
heel wat aarde aan de dijk. Denken we hier vooral aan een man 
als Luk Verstraete (Luciver) die een hele kartoenistengeneratie 
• op de wereld bracht •. De oogst was zelfs zo rijp'dat Gaston 
Durnez een bloemlezing kon samenstellen onder de naam » De 
lachende tekenpen », een bundel volwassen kartoens, vooraf
gegaan van een stevige dokumentatie over de geschiedenis van 
deze discipline. Het was een zo enorm tableau dat we ons de 
dag van vandaag kunnen afvragen : « Waar zijn al die kartoe
nisten heen ? Waar zijn zij gebleven ? ». 

In 1967 startte Heist zijn wereldkartoenales die deze zomer 
een zesde uitgave beleefden. De kartoenbloem kwam in volle 
bloei. Bundels, te veel om op te noemen werden uitgegeven. 
Het Davidsfonds bundelde de inzendingen van Heist. De studie
groep der Katolieke hoogstudenten van Antwerpen gaven reek
sen puntige kartoens uit over o.a. leger en de Leuven-revolte. 

Het vierde salon ('61} te Ukkel werd door Durnez geopend, 
men noemde toen voor het eerst • deze vorm van tekenen een 
tak van de kleinkunst ». Met het zesde salon trok men naar 
's Gravenhage. Het negende salon werd dat van de kontestatie. 
Zowat iedereen kreeg er van de lachende pennestok... 

Bij de opening van het zesde salon stelde Jozef Van Over
straeten een tweejaarlijkse prijs in. Roze, grijze en zwarte hu
mor komen daar speciaal aan bod. Wie een van deze prijzen in 
farde mag stoppen, mag zich aanvaard weten in de galerij der 
lachende leeuwen. 

Voor haar 11de salon roept de VTB reeds alle Vlaamse kar
toenisten op. Deze gelachzaal gaat open op zaterdag 6 januari 
en trekt naar Gent, Brugge en Brussel. Voor 15 december wor
den alle lachedingens « klaar om op te hangen » te Antwerpen 
verwacht. 

Wie tienmaal meewerkte zal er in het goud worden gezet, 
wie achtmaal in het zilver, wie vijfmaal in het brons. De VTB 
bestaat immers een halve eeuw... 

Wie daarvoor in aanmerking komen kunt u nu reeds weten, 
want de medewerkers staan netjes opgetekend in... 
...- 20 jaar Salon van de Vlaamse humor, beknopt verslach » 
door Karel de Decker bij de Vlaamse toeristische biblioteek. 
Antwerpen. 20 fr. 

galerijen 
• De Kunstkeet. St Guidostr.47 te 
Anderlecht heeft tot en met 1 no
vember kunstschilder Maurice Blo-
cken te gast. Elke dag van 10 tot 12 
u. en van 16 tot 20 u Zondag van 
10 tot 18 u. 

•5e 
# In de omgeving van Raveel, zo 
heet de tentoonstelling in het mu
seum voor Schone Kunsten van La-
tem en Leiestreek, E. Clausplein te 
Deinze. Deze is open van morgen 
29 oktober tot en met zondag 3 de
cember. Zaterdag, zondag en feest
dag van 10 u. 30 tot 12 u. 30 en van 
15 tot 19 u. ledere woensdag en 
vrijdag van 15 tot 19 u. Vandaag 
om 18 u. zal de dichter Roland Jo
ris ze inleiden. Raveel pakt uit met 
een « biezonder verrassende zeef
druk • . De tentoonstelling is koste
loos toegankelijk, 

# In het Brussels paleis voor scho
ne kunsten tot en met 12 november 
Gianni Piacentino. Van dinsdag tot 
en met zondag. Weekuren : van 12 
tot 19 u. Zaterdag en zondag van 
10 tot 18 u. Eveneens in het paleis, 
Koningsstraat 10, beelden van Ca
re! Visser. Zelfde uren als boven 
vermeld. 

# Vandaag gaat in galerij Ellas, 
kunst- en antlekhandel, Afrika-Oce-
anië, in de Royenstraat 1 te Wieze 
de tentoonstelling Jan Burssens 
open. Om 16 u. inleidend woord 
door Emile Langui. Elke dag van 10 
tot 19 u. en dit tot 19 november. 
Woensdag gesloten. 

# In Herten Aas, Haverwerf 13 te 
Mechelen, kunt u tot zondag 12 
november beeldhouwwerken zien 
van de In Vlaanderen wonende Ne
derlander Henry Lannoy. Op vrijdag 
17 november om 21 u. 30, vernissa
ge van de tentoonstelling van 
de Nederlander Lou Ten Bosch. 

gantois-
biblioteek 
te kortrijk 
geopend 

Zondagnamiddag had In de aan
wezigheid van een 300-tal genodig
den uit Noord en Zuid, waarbij de 
aanwezigheid van een aantal jonge 
Zuid-Vlamingen opviel, het officieel 
openstellen plaats van de biblio
teek van J.M. Gantois in de fakul-
teitsgebouwen van de universitaire 
afdeling Kortrijk. 

Op de akademische zitting voer
den een groot aanta sprekers het 
woord, o.m. André Demedts, dr. 
Lode Wils, dr. Jan Klaas en de h. 
Schaap, voorzitter van de vereni
ging Zannekin, die Gantois' biblio
teek ter beschikking van de uni
versiteit heeft gesteld. Mgr Mar
tens besloot met een dankwoord. 

De vooral op gebied van de ge
schiedenis van de Zuidelijke Neder
landen zeer rijke biblioteek van e.h. 
Gantois zal hier de kern vormen 
van een biblioteek van de Franse 
Nederlanden, bedoeld als dokumen-
tatiecentrum en tevens als kultu-
reel uitstralingscentrum over de 
staatsgrenzen heen. Een betere be
stemming kon er aan de nalaten
schap van deze Zuid-Vlaamse voor
man niet gegeven worden. 

1»" 

¥ 

De toekenning van de driejaarlijkse staatsprijs voor 
literatuur aan Louis-Paul Boon voor zijn hoek over de 
gebroeders Daens overkoepelt de prijzen die de thans 
60-jarige auteur de jongste jaren zijn ten deel gevallen. 
Het is een verdiende bekroning van een auteur die een 
grotere invloed op onze literatuur na de oorlog heeft 
utigeoefend dan vermoed. Vooral « De Kapellekena-
haan » (thans is het Engels vertaald en te New York 
als « The Chapel Road » te verschijnen) en « Zomer te 
Ter Muren » hebben Boon als vernieuwer en als auteur 
befaamd gemaakt. Hij kwam er uit te voorschijn als 
een sociaal geëngageerd schrijver, een verteller over het 
arme Vlaanderen, het Vlaanderen van de proleet. Des
ondanks of juist daarom bracht Boon het niet ver in de 
de partijhiërarchie : na zijn journalistiek debuut bij « De 
Rode Vaan » werd hij kuriefschrijver en later kultuur-
rubriekchef bij « Vooruit » (een selektie van deze vooral 
humanistisch bewogen kursiefjes verscheen gebundeld). 
Hij gaf deze rubrieken een milder aksent en vermeed 

Staatsprijs 
voor boon 
zoveel hij kon de domme anti-Vlaamse hetze die zolang 
in dit Gentse blad de toon aangaf (en hij tij en wijle 
nog aangeeft). Om daaruit de konkluderen dat L.P. Boon 
een Vlaams-nationale refleks heeft ware voorbarig, maar 
zijn sociaal engagement belette toch niet, de fouten op 
het nationale vlak te zien, zonder daar precies dktief 
tegen in te gaan. Maar m,et zijn « dweers y> karakter en 
zijn goed hart, zou een uitschieter ons niet verwonderen 
hij deze te laat geboren Daensist. Of hij zijn pornogra
fisch probeersel bedoeld heeft als een afreaktie tegen de 
wierook der laatste jaren laten we in het midden. 'Wat 
er van zij, zijn arme-mensen-erotiek in zijn eerste wer
ken overtuigen, zijn late sex-hevlieging niet. 

Wij feliciteren L.P. Boon — ook een vrijheidslievend 
man — met deze jongste onderscheiding. Hopelijk wordt 
ze geen grafsteen en mogen we dus nog van Boon ver
wachten dat hij ons nog een en ander socio-literair ge
not bezorgt. Wat die Nobelprijs betreft zal iedereen wel 
geweten hebben dat Boon zich geen illusies maakte. 
De Belgische staat heeft in het Nobelkomitee blijkbaar 
weinig invloed of doet er weinig aan. Vooral als het 
om, Vlaamse, zelfs socialistische auteurs gaat. (SW). 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
2U.e TRANCHE 

Spaartranche 

HOGE LOTEN 

1 X TIEN MIUOEN 
«n 

10 X 1 MILJOEN 

Trekking op ö november 

HET BILJET : 200 ff. 
HET TIENDE : 22 fr. 

126.496 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 1 0 8 M l L J O E N 
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böll nobelprijs 
De Duitse auteur Hein-

n c h Boll kreeg de Nobel
prijs voor l i teratuur voor 
zijn gezamenlijk oeuvre Na 
de Noorse Nobel-Vredesprijs 
voor Brandt de Zweedse li
teratuurpri js v o o r d e 
Brandtpropagandibt Boll Of 
men m Duitsland zo onver
deeld gelukkig zal zijn met 
die bekioning, valt te be
twijfelen — en menig Duit
ser ziet in die dubbele No
bel pri jzenj een inmenging 
in de binnenlandse politiek 
van zijn land, op de voor
avond van de verkiezingen 
Juist de Nobelprijzen voor 
vrede en die voor l i teratuur 
zijn echter de twee die men 
minder en minder « au sé-
n e u x » IS gaan nemen na de 
zeer dikwijls door Skandi-
naafs politieke opinies en 
relaties van het ogenblik ge-
dikteerde uitverkiezingen 

Dit neemt niet weg, dat 
Boll inderdaad een der be
langrijkste en zeker een — 
in verhouding tot zijn gene
ratiegenoten — t a m e 1 ij k 
druk gelezen auteur is 
(waarbij men de wel gun
stige positie van Boll m de 
huidige politieke konjunk-
tuur en daaruitvolgend bij 
de kultuurspreidende orga
nen moet m beschouwing 
nemen) 

Boll heeft in zijn werk 
verleden en heden kritisch 
onder de loep genomen Zijn 
kritiek op het establishment 
is daarbij, zoals die van veel 
van zijn geestgenoten, wel 
wat dubbelzinnig Hij werd 

door dit establishment im
mers zelf omhooggedreven 
Hij verdiende zijn faam (en 
zijn geld) aan deze ambiguï
teit van het naoorlogse Duit
se wezen, dat zijn vlijtig 
Wirschaftwunder liet sa
mengaan met een geestelij
ke zellverguizmg In het 
werk van Boll zijn het met 
s l e c h t s schijnkristendom, 
chauvinisme en militarisme 
die het moeten ontgelden, 
ook basiswaarden van de 
westerse maatschappij met 
haar kristelijke en nationa
le tradities en etiek worden 
er wel niet direkt, maar dan 
toch op geraffineerde wijze 
aangevreten 

Boll liet zich trouwens de 
laatste maanden ook kennen 
als een verdediger, zoniet 
medestander, van hen die 
deze pluralistische maat
schappij m haar bestaan zelf 
— en met alleen in haar 
misstanden —• naar het le
ven staan Zijn protest te
gen de « vervolging » van 
de Baader-Memhof-bende, 
zijn optreden, samen met 
een groep kommunistische 
en anarchistische manifes
tanten, op de jongste Frank
furter Buchmesse tegen een 
uitgeverij, die de heren niet 
aanstond, hebben zijn ima
go van objektief maatschap-
pij-kntikus nog verder af
getakeld 

W I J herhalen het Bolls 
literair oeuvre is van bete
kenis, als ui tdrukking van 
het negativisme dat een aan

tal Duitse mtellektuelen 

juist naar de tegenpool van 
hun voroorlogse uitwassen 
drijft 

Ontdaan van het hyper-
tiofische ,is het moraliseren
de m Bolls werk zeker niet 
zonder grond zijn stijl is 
nuchter en precies (men 
heeft hem wel eens met He
mingway vergeleken, en ge
lijk de Amerikaan is de 
Duitser ook het best m het 
korte verhaal) en zijn werk 
munt Uit door vaardigheid 
m milieuschildering Na de 
Chileense kommunistische 
dichter Nerudi is Boll zekei 
geen minderwaardige keu
ze, integendeel 

Toch stellen wij ons de 
vraag of er m Duitsland na 
Thomas Mann geen andere 
dan Boll en zelfs meer dan 
hij deze bekroning waa id 
geweest is Wij denken bv 
aan de nu 73-jarige Ernst 
Junger, wiens oeuvre op een 
geestelijk en literair niveau 
staat dat na 1945 met meer 
bereikt werd Wij denken 
aan het werk van Gottfried 
Benn, aan dat van Heimito 
von Doderer, van Elisabeth 
Langgassser, Stefan Andres 
e a Mensen als Junger en 
Ezra Pound zijn echter geen 
kandidaten voor een of an
dere Skandinavische nobele 
prijs, zoals Boll 

Dat wijst nog eens op de 
relatieve waarde van deze 
prijsveiiengmgen, en op de 
door testamentuitvoerders 
van Nobel zelf ingezette de
gradatie ervan 

ld. 

Van Yerleden naar heden en toehemsi 
Vlaanderen een n êuw perspectief 

Winkler Prins 
Encycltpedie 
¥an Vlaanderen 

5 gi o t e de len i n l uxe b a n d e n S a m e n 2700 blz. m e t 1500 
i l l u s t i a t i e s w a a r o n d e r 160 blz. m 4 k l e u r e n en honde r 
den t e k e n i n g e n e n k a a i t e n deels iii k l e u r e n . 

H e t m e e s t v o l l e d i g e n a s l a g w e r k d a t oo i t over V l a a n 
d e r e n i s v e r s c h e n e n . V a n A t o t Z o r i g i n e e l . S a m e n 
g e s t e l d d o o r 120 V l a a m s e d e s k u n d i g e n . 

E e n encyc loped ie die a a n zeer vei s che lden en voora l 
o o k p i a c t i s c h e e i sen vo ldoe t . E l k der 5 de len zal t w e e 
goed o n d e r s c h e i d e n g e d e e l t e n o m v a t t e n : 

• een systematisch compendium 

• een alfabetisch gerangschikt gedeelte 

Over a l l e be l ang r i j ke fe i t en , g e b e u r t e n i s s e n en p e r s o 
n e n - voo ra l v a n deze tijd - k a n m e n zeer sne l de g e 
w e n s t e i n l i c h t i n g e n t e i u g v i n d e n . E e n o n m i s b a r e d o 
c u m e n t a t i e b r o n voor m e n 
sen die d e n k e n i n t e r m e n 
v a n m o r g e n . 
Nu intekenen betekent een 
voordeel van 500 F. 

Een ELSEVIER u i t g a v e 

r 
I 
I 
I 
I 

n A|kfl voor gratis en vrij-
O * * * ^ blijvend inlichtingen 
- onder open omslagr - ongelran-
keerd - zenden aan uw 
boekhandel of aan NV Elsevier 
Sequoia, Merfelisstraat 74, 
1050/2 Brussel, 

Naana*. 

Straat • 
Woonplaats: 

• Postnummer : _ — ..—. — . • 

meegedeeld 

universitaire 
insfeiling 
antwerpen 

De Universitaire Instelling Ant 
werpen (UIA) is zoals bekend, in 
haar operationele fase getreden 
sedert 1 oktober 1972 De colleges 
en praktica worden gegeven ô ^ de 
Campus Fort VI straat 2610 Wil 
ri(k 

Per 23 oktober 1972 zijn ook alle 
administratieve diensten overge
bracht van de Frankrijklei 64, 2000 
Antwerpen naar de Campus te Wil
rijk 

De telefoonnummers van de 
Campus 
28 21 43 
28 21 11 
28 25 28 
28 24 95 
28 23 35 
28 23 03 

zi)n 

. 

28 20 15 
28 21 75 -
28 22 07 • 
28 25 59 -
28 23 99 -
28 22 71 • 

28 20 47 
28 20 79 
28 25 91 
28 24 68 
28 24 31 
28 23 67 

zaterdag 28 oktober 

O 13u30 
film) 

Tarzan, de wonderbare (Speel-

Het Ardense woud 
Trefpunt 
Volksuniversiteit 
Fabeltjeskrant 
De vorstinnen van 

(Korte film) 

O 21u45 Sheriff Cade Nieuw TV feuille 
ton 
O 22u 35 TV nieuws 

zondag 2 9 oktober 

14u50 
ISuOO 

O 16u00 
O ISuOO 
O 13u05 
haling). 
C 19u05 : Natuurmagazine i v m natuurbe- O 18u00 
houd en milieubeheer. O 18u35 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands C 18u30 

8 19U.45 : TV-nleuws O 19u00 

20U.10 : Arnle. se TV. 
• 20U.3S : De nieuwe Hchting. Show met O 19u 10 
Jonge pee afgestudeerde artiesten. O <9u33 
% Ztu.tS : Echo. O 19u4S 

O 10u30 
O 14u30 
O 15u00 
O 15u 15 
• 17u 15 
briek 
O 17u30 
O 18u 15 
O 18u20 
• 18u46 
O 19u 13 
O 19u38 
reitje in Brugge 
(1712 1799) 
O 19u45 
O 20u00 
• 20u25 
(TV film) 
• 21u35 Nekka 72 Een eerste selektie uit 
de kleinkunstmanifestatie die op 8 oktober 
in het Antwerps Sportpaleis plaatshad 
O 21u55 Paul De Vree kiest gedichten 
O 22u 35 TV nieuws 

Eucharistieviering 
Voor boer en tuinder 
Het spook van Monnikeneiland 
Binnen en buiten 
Het Heuvelland Toeristische ru-

Tienerklanken 
Fabeltjeskrant 
Sportreportage 
Survival 
De wijkagenten 
Openbaar kunstbezit « Het pand-

van Jan Antoon Garemijn 

TV nieuws 
Sportweekend 
De speurtocht van de oude dame 

Brugge (her maandag 30 oktober 

Fabeltjeskrant 
De woudlopers 
Volksuniversiteit 
Tekenfilmreeks van de Slovaah-

Sporttnbune 
Keurig Frens 
TV-nfe«W9 

# 20u 10 
Hoeck 
e 21u35 
C 22u 15 
O 22u50 

Voorlopig vonnis van Jozef Van 

Streekekonomie Zuid-Limburg 
Vergeet niet te lezen 
TV nieuws 

dinsdag 31 oktober 

o 18u00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 Skippy 
O 18u 30 Tienerklanken 
# 19u05 Kijk en kook 
O 19u35 Hier spreekt men Nederlands 
O 19u45 TV-nieuws 
9 20u 10 Wachtwoord m m v John Bul-
tinck en Rik Lanckrock 
• 20u40 Recht op leven (Speelfilm' 
O 22u 10 Horen en zien 
O 22u 30 TV nieuws 

woensdag 1 november 

O 10u30 Eucharistieviering uit Mol 
O 14u 30 Uit in Tivoli Een wandeling door 
het Kopenhaagse amusementspark 
O 16u15 Alleen op de wereldzeeën Ex-
ploratiefilm 
C 17u30 Jevanjong 

Fabeltjeskrant 
Keurig Frans 
Uit de schatkamers 

C 19u14 
O 19u 19 
• 19u25 
gemeenten 
O 19u45 
O 20u 10 
• 20u35 

van onze 

TV-nieuws 
Dubbeldekkers 
Mexico, de bevroren revolutie 

Dokumentaire film over de Mexicaanse revo
lutie (1910-1917). Gevolgd door een korte be
spreking over ontwikkeling9$amenwerklng 

O 21u40 Dodendans Motet voor vier
stemmig a capella koor me spreekstemmen. 
O 22u20 T/nieuws 

donderdag 2 november 

O 16u00 Mio (Speelfilm voor de jeugd). 
O 18u 00 Fabeltjeskrant 
O 18u 05 Calvin en de kolonel 
O 18u30 Jonger dan je denkt 
9 19u40 Mijn land uit vuur en ijs gebo
ren (Dokumentairo over IJsland) 
O 19u40 Hier spreekt men Nederlands 

TV nieuws 
De brave soldaat Sjweik Vijfde 

O 19u45 
O 20u 10 
deel 
• 21u 10 
• 22u 00 

Verover de aarde Acupunctuur 
Een zeer kleine speeldoos Ge

zongen poëzie rond de dodenherdenking 
O 22u30 Premiere 
O 23u 10 TV nieuws 

vrijdag 3 november 

O 18u00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 Volksuniversiteit 
O 18u 35 De tekenfilmtrein 
O 18u45 Verkeersveiligheid 
C 18u 50 Ziet u er wat in ' 
O 19u03 Keurig Frans 
C 19u09 Luceat 
O 19u45 TV nieuws 
0 20u 10 Panorama 
O 20u55 List en liefde (List und Liebe). 
Komische opera van Joseph Haydn 
O 22u30 TV-nieuws 
# 22ü 35 Een sheriff voor kinderen Een 
enquête over de jeugdpolitie in de VSA. 
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DIRK M A R T E N S 
PVB.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331 05 

AALST 
lange Zoutstr 30 29-33 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- " i wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels • kamerversleringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiterultrusfingen . ping-
song tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerel. 

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

sen • borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n de d a g v a n Inet jaar 
m i d d a g - e n a v o n d m a l e n a a n b i e d e n . 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vr i jdag, zaterdag of zondagavond, 

( > . v i V. • in een gezell ige sfeer. 

N a d i e n k r i j g t U g ra t i s g e d u r e n d e 5 u u r . 
een der bes te O b e r b a y e r n - o r k e s t e n 

Middag- en avondmaal In groep : geiell lg, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanisuppe - Hongaarse goe-
lasj - FIsbeIn mlt Sauerkraut - Kip aan hef spit - Krachtvleesschotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN • Tervuursevest 60. Tel. 016 287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN ; Groenpl. 33 T J3'31 20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) ! Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02 18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel 053 228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenw 1 Tel 056 715 36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 . Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 ' I . - Tel. 051 72.822 
DRONGEN : Autoweg BrusselOostende - 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| zoeken dringend • als medewerkers Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden. — Vast loon . Kosf en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bl] : ABTS : Tiensesteenweg 128. Korbeek-Lo 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien. 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

( let op het huisnummer I ) 
Telefoon 03/36.86.62 

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

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE I 

. 5 V H . - . p u ^ ^^^^^-^i .ANANASSAP 

y.^-'"' 
100 % ZUIVER EN NATUURLIJK l 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

G E Y O p .v .b .a . 

Churchilllaan 106 

2120 S C H O T E N 
T e l . : (03)58.74.33 

F I T O 
Kollegestraaf 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
I .V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

_ OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

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

Koop bij ons in vertrouwen 

"DE PRIISBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
bij Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Boekhandel T I ; L 
Leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEl. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook., alle kleine 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
C A S T H O F L I N D E N H O V E 

lAUWEREYS - DE BRLjYN 
Koud en warm buffet 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekelijkse 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 

V l a m i n g , u w k o f f i e 
2 a 6.000 fr. bijverd. p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vriend. In
dien geen verkoper bij o, rechstr. 
bij ons ; p. 2 kg min 10 % , p. 5 kg. 
min 20 % , op 140 of 164 of 176 fr 
kg. Thuisbest. Spoorweg. Topkoffie 
Hawaii 1720 Groot-Bijgaarden, fel. 
(02)65.81.41. 

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 
|AN BROUNS 

BEGRAFENISSEN 
Lakborslei 139 - 2100 Deurne 

TEL. 24.23.72 

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

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

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

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

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Pelsen « DE ZILVERVOS » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gediplomeerd Bontwerker 
Grote voorraad in Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren 
— PRIVAAT PARKING — 

Bovenrij 51-49 - 2410 Herentals 
Tel. (014)217.10 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nesteiei 16 - Antwerpen 

Tel 3 9 1 9 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 stijlschouw 7 
of sierschouw naar eigen keut, 
in volslagen artisanaatswerk I 

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

Natuursteenbedrijf • Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWEIIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 

Tel. 011/74196 
PUBLI SKY 

lUchtreklame 
7 vliegtuigen 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 fr af) -
«. Küng «-blokfluiten - Orff-

Instrumenten. 

STUDIO - WORKSHOP 
biedt part-time en 

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

maken 
Inlichtingen (postzegel insluiten) : 

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

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

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

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 1 0 % 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

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

MILADY Couture 
lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

Kasterlee 
ft BREUGHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROOD)ES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

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

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 TIEISA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buffet - Nette bediening 

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

Tel. (03)80.14.71 
Specialiteiten : 

VASTTAPIJT - OPEN HAARDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 
MARC SIEBENS 

Ommeganckstraat 14, Antwerpen 
Tel. (03)33.92.90 

Koffers en reistassen, school- en 
boekentassen, geldbeugels, brief-
tassen, dameshandtassen, allerlei 
geschenken, enz. 

Met Volkswagen geen problemew 
Garage ST-jOZEF 

Assesteenweg 117 - TERNAT 
Tel. (02)52.13.12 

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

Zaakvoerder : Pons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel S 

Telefoon : (02)28.87.09 

G E L D 
Voor een persoonlijke lening 1ste. 

2de of 3de rang, wendt U tot 
Frans Van Moorter 

Oudenaardse Stwg 121 ERPE 
Tel. (053)22911 

Restaurant 
KASTEEL WAALBORRE 

de zaak voor banketten en zaken» 
diners van 15 tot 220 personen. 
Specialiteit vis en schaaldieren 

Tel. (02)52.84.16 Maandag gesloten 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a /d Scheld* 

Het huis met familietraditie 
|an PAUWELS-DEBRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaard* 

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

U M A G BIJTEN lil 
Inderdaad, wanneer U met 5 kg . 
koffie afneemt, mag U werkeli jk 
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN. 
Vermindering tot 30 fr. per ki lo. 

Gratis aan huis besteici 
RIMBO-koffies 

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

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5 % aan V.U.-Ieden 
Tel. (015)629.42 

Bouwbedrijf NORDEX 
nodigt U uit tot een bezoek aan hun 
model-villa, gelegen 

Autostrade - Aalter 
Afspraak (09)74.15.45 

VERIICHTINGSGROOTHANDEL 
MARC DE VRiESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

Baan naar Kortrijk 
60 m. toonvensters - 1.000 verlich-

tingselementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

OFFSET - 8TENCILWERK - FOTOKOPU 
I N K A 

Turnhoutsebaan 405 - Borgerhout 
TEL. 03.35.70.00 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

• 
Bljhulzen : Cogels OsyU! 7S 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03 ) 36.10.11 

Gent 
fel. (09) 22.45.62 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

PELSEN 

C U Y L I T S 

Fru i thof laan 1 0 2 - 1 0 3 

Berchem 

Wi] moderniseren uw 
overjaarse bontjas naaf 
de nieuwste modelijn. 
Maken In eigen atelier 
alle modeNen naar U w 
keuze en in de pelssoori 
die U zelf uitkiest. 

LIEFST AFSPRAAK MAKEN 
TEL. 49.21.96 

H O U T W O R M ? 
Behandeling ven dakweiken tegen alia hout-
insekton. TVnNTIQ JAAR WAARBORa 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.VBAINDUSTRADE. Vanderzüponstr. 
12, Wemmel (BL) - Tel. 02 /7950Ba 
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Doet bil het of doet hl} het niet, dat was de vraag. Een tak van het konink-
lilk huis is eveneens naar America Latina afgereisd om met koninklijke 
woorden de sneltrapper aan te moedigen. Een spitsvondige ziel zou eens 
moeten natellen wat die snellerij zoal allemaal moet kosten. Reisje naar 
Meksiko, verblijf aldaar, het betalen van meelopers, doktoren enz... Het 
Is bijna 11.11.11, nietwaar. 
Onze foto : Eddy 1 laat zich aftasten door een rijkswachter op Zaventem, 
als een gewone sterveling schreven de kranten I Zo hij misschien een 
Marsmannetje zijn ? Ach nee, Eddy 1 rijdt voor een andere fabriek... 

reprezentatief 
' Le Figaro » vraagt zich in een artikel af of het niet mogelijk zou 

zijn een « Europese Akademie » samen te stellen van veertig leden, die 
door hun persoonlijkheid het meest reprezentatief zijn voor Europa. En de 
daad bij het woord voegend stelt het blad dergelijke akademie samen. 
Twee leden ervan vragen bijzonder onze aandacht. Het zijn Killanin, sedert 
een paar weken toch al voorzitter van het internationaal olimpisch komi-
tee, en E. Merckx, ook ónze lezers nu stilaan wei bekend. De eerste kun
nen wij vergeten, want wij zien niet zo direkt in wat stempel hij ai op het 
oude kontinent zou gedrukt hebben. De tweede moet natuurlijk behouden 
blijven. Het feit alleen dat hij op de lijst voorkomt is namelijk een illustra
tie van een fenomeen dat ons tipisch lijkt voor het moderne Europa, het 
verschijnsel van de « brain drain ». En moesten wij ergens een . échte » 
onder onze lezers hebben, dit is geen sportterm. ~ 

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

CANTECLEERRESIDENTIE 

MEiSE 
In een prachtige groenzone en op slechts 9 km 

van het centrum van Brussel 
Realisatie van de 

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

Cemeenteplein 8 — 1820 Sfrombeek-Bever 
Tel. (02)67.20.35 - (02)59.51.47 

Alle gewenste inlichtingen worden graag vrijblijvend verstrekt 
mits terugzending van deze BON • 

NAAM : ....is...-i.u.. 
ADRES : ... . r . ! . ' ^ , : 
TEL. : privé : kantoor : 
D hypotheekleningen 90 % 
D verlangt inlichtingen over Cantecleerresidentie - Meise 

ontboezeming 

Wij « zitten » nu een jaar of acht 
negen in de sportjoemalistiek. Op 
onze manier dan, want wat wij zoal 
plegen over sport wordt doorgaans 
niet als sportjoemalistiek aanvaard. 
Het « schrijven » is werk voor zon
dag en maandag. De zaterdag is 
voorbehouden voor het doorploegen 
van de berg sportproza, die wij ge
durende de week vlijtig hebben 
bijeengegaard. Nu kunt ge niet ge
loven hoe afstompend het is van 
kort na de middag tot een stuk in 
de nacht al die krankzinnige onzin 
te lezen, vooral van de bladen die 
zich in dat soort dingen zogezegd 
specializeren. Hoe goed begrijpen 
wi j de mensen voor wie al dat 
sportgetruut de dagelijkse bezig
heid is — voor ons is het in feite 
maar een soortement hobby —, en 
die als hobby iets kiezen dat mij
lenver verwijderd Is van het vul
gaire, het platvloerse, het depri
merende, het geestdodende van de 
spektakelsport. Van week tot week 
brengen wij meer waardering op 
voor de omschrijving die wijlen 
Godfried Bomans gaf : « De sport 
heeft deze verdienste dat zij de 
mensen zo stom maakt als 't ach
tereind van 't varken ». 

de schuldigen 

Voila, dat weten wij alweer, en 
vermits het van de wondertrainer 
van Standard komt moet er niet 
aan getwijfeld worden. Als de ve
detten er niet meer van terecht 
brengen dan wat potteken-tamp, 
dan is dat de schuld van de joer-
nalisten. Hij heeft dat verklaard te
genover een bende joernalisten, die 
zozeer onder de indruk waren dat 
zij, volgens Momon Arets, Hauss 
in een religieuze stilte aanhoorden. 
Wat een grote fout was vanwege 
die joernalisten. Zij hadden Hauss 
met zijn gezever eens hartelijk 
moeten uitlachen. Of waren zij 
bang dat zij dan geen borrel zou
den krijgen in de bar ? Moest de 
zaak u verder nog interesseren : de 
schuld van de joernalisten bestaat 
daarin dat zij de publieke opinie 
niet genoeg ophitsen tegen dege
nen die te hard spelen (iets wat de 
fijnbesnaarden van Standard na
tuurlijk nooit doen). Het kan de op
vatting zijn van Hauss. Wij hebben 
er een andere. Namelijk dat hij en 
zijn wondersjotters het beter kun
nen met de tong dan met de voe
ten. 

onbevoegd 

In Engeland is er een proces ge
weest, ingespannen door een sjot-
ter tegen bond en arbiter. De arbi
ter had de speler van het veld ge
stuurd wegens een vrijwillige trap. 
De bond had de speler gestraft 
(boete en schorsing) zoals in En
geland gebruikelijk voor spelers 
die van het veld vliegen (ook die 
van grote klubs). Volgens een TV-
filmpje kon nu uitgemaakt worden 
dat het niet zo zeker was dat de 
voetballer vrijwillig getrapt had, en 
dus eiste hij schadevergoeding. De 
rechter heeft met een serieus ge
zicht het filmpje laten vertonen in 
de gerechtszaal, gn dan met een 
even serieus gezicht beweerd dat 
hij niet kon uitmaken hoe zwaar de 
fout was, en dat hij dat liever over
liet aan de scheidsrechter. En de 
heren konden gaan. Wijze rechters, 
ginder in Engeland, die niet het 
paljaske willen uithangen ten be
hoeve van de potstamperij. 

oorlog 

Wij hadden het hier onlangs over 
de bookmakers die hun beroep uit
oefenen ter gelegenheid van wie
lerkoersen, en over de koereurs 
die via die bookmakers al eens een 
cent bijverdienen. Heel sportief is 
het allemaal niet, wij zeiden het al, 
maar wat heeft heel de wielersport 
nog met sport te maken ? Wij le
zen nu dat de wielerbond vastbe
sloten op het oorlogspad gaat om 
de bookmakers definitief uit te 
roeien. Laten wij daar eerst eens 
hartelijk om lachen, en dan vast
stellen dat het enige dat de bond 
tot dusver bereikt heeft is dat een 
paar koereurs van het zevende 
knoopsgat voor een maand of drie 
geschorst werden. Maar hoe Mor
risken en Sooken het gaan klaar
spelen om de bookmakers te ver
hinderen weddingschappen af te 
sluiten op wielerkoersen, dat wil
len wij nog eens zien. Dat zullen 
andere <• klantjes » zijn dan een 
paar kleine koereurs. 

« ZUM HEURIGEN » 
Zeg mij nu eens heerlijk, waarom alti jd 
franse wi jn ? 
Het kan ook anders ! 
Ooit gedacht aan de Duitse Moezelwijnen 
Wil t inger Scharzberg en Craacher Münzlay 
Kabinett. 
Ze smaken voortreffelijk en verhogen de ge
zelligheid en de sfeer van Uw feesten en sa
menzijn. 

Doe spoedig een bestelling bij 

JAN DE SCHUYTENER 
de ThirimonHaan 1 DILBEEK 

Plaatselijke verenigingen slepen per aankoop 
van 6 verpakkingen 5% korting in de wacht. 
Als toemaatje nog extra 6 Moezelwijn-gla
zen. Andere voordelige voorwaarden bij nog 
grotere bestelling. Tel. (02)23.15.93 

een 
De basketballiga [grote klubs) heeft verleden week beslist dat ledera 

klub voortaan maar één vreemdeling meer mag opstellen. Tot dusver wa
ren dat er, zoals men weet, twee. Ook het naturalizeren zal niet veel aarda 
aan de dijk brengen. Voor dergelijke spelers wordt namelijk een stage van 
drie jaar voorzien. De motivering van de ligaklubs komt vooral hierop 
neer dat de klubs van oordeel zijn dat de buitenlandse vedetten te duur 
zijn, terwijl anderzijds het geld In de klubkassen schaars wordt. Wij dert-
ken — en dat schreven wij vroeger ook al — dat dit een goede beslissing 
Is. Niet alleen zal het voor de klubs een zekere besparing betekenen, 
maar het zal daarenboven de kansen vergroten voor onze eigen spelers, 
wat dari weer een weerslag kan hebben op de nationale ploeg. Tenslotte 
moet ook gezegd worden dat veel van die buitenlandse vedetten maar 
bitter weinig presteerden, en slechts de voorkeur genoten boven eigen 
spelers... omdat zij veel geld kostten. 

broodheren 
Tijdens het voorbije wielerseizoen was er dikwijls sprake van dat 

deze of gene extra-sportieve firma zou ophouden met het onderhouden 
van een publicitaire rennersploeg, meer bepaald In Italië. Vermits de wie
lersport, zoals ze nu bestaat, staat of valt met de steun van die extra-
sportieve firma's, zag de toekomst er niet rooskleurig uit. Via « Lea 
Sports * bereiken ons nu berichten uit Italië waaruit blijkt dat de soep 
toch niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Er zouden vof> 
gend seizoen nog elf Italiaanse firma's in kompetitie blijven, namelijlc 
Molteni (Merckx), Dreher (Zilioli), Filotex (?), GBC-Sony (Schiavon). 
Magniflex (Boifava). Scic (Dancelli), Zonca [Ritter), Bianchi (Basso), Brookn 
lin (De Viaeminck), Jolly-Ceramica (?) en Samontana (Bitossi). Gemaïh ' 
keliikheidshalve hebben wij er tussen haakjes de namen bijgevoegd van ' 
cfe heren die ons geroepen schijnen, in hun funktie van vedetje en kop
man, de koersen te winnen. Voor de rest hebben wij de indruk dat da , 
koerserij meer en meer een kwestie van Italiaanse poen en V/aa™» < 
volk wordt. 

Onze reeks 'foto's van de week » loopt door. Deze keer gooide ouwe 
getrouwe Trappeniers zich voor de lens, voor Musovic die blijkbaar dank 
zij zijn benzinemerk zo sterk kwam opzetten. Tot volgende week. 

^j^^^m^jSè 
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ANTWERPEN (Arr.) 
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. 
MARSEPEIN-AKTIE 

Afdelingen die wensen hun afde-
lingskas te spijzigen door een mar-
sepein-aktie te voeren (komende 
feestdagen) stellen zich vóór 10 no-
vemer e.k. in verbinding met dhr. 
Emiel Pierie, Campinaweg 4 te St.-
Job-lrv't Goor (Telefoon 63.14.94). 
INTERPROVINCIAAL KONGRES 

Wij verwachten al onze leden op 
zaterdag 4 november te Hasselt. Zie 
berichtgeving in dit « Wij -num
mer. 

ANTWERPEN (Stad) 
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. 
86.66.92. 
GALABAL 

Jaarlijks terugkerend Galabal : 
dit keer op zaterdag 17 februari 
1973 in de feestzaal Harmonie. 
WANDELING 

De tocht door het Zoniënwoud 
die we vorige zondag hielden bracht 
voor de grote schaar deelnemers 
een heuglijke dag vol met pakken 
gezonde lucht, heerlijk natuur
schoon en stijve spieren. Om snel 
te herhalen ! 
KONCERTAVOND 

Ingericht door de VI. Aktie- en 
Kultuurgemeenschap, dezelfde in
richters van het gekende jaarlijks 
Galabal. Dit keer een gloednieuw 
initiatief. Operette-concertavond in 
de KVO te Antwerpen op dinsdag 
28 november. Een « Belcantofeest • 
van de gekendste opera- en operet-
temuziek. Enkele duizende uitnodi
gingen werden reeds rondgestuurd. 
We verontschuldigen ons wanneer 
we niet iedereen kunnen een schrif
telijke uitnodiging sturen. Iedereen 
Is welkom, maar we verwittigen nu 
reeds dat de plaatsen haast allen 
uitverkocht zijn. Telefoneer naar 
ons sekretariaat 36.84.65 
ABONNEMENTENSLAG 

Weer zullen verschillende leden 
en simpatisanten door ons sekreta
riaat opgebeld worden of door onze 
bestuursleden aan huis bezocht. 
Laat u niet pramen. Bel het sekre
tariaat indien u nog niet over een 
abonnement op het blad « Wij » 
beschikt Tel. 36.84.65. 
BESTUURSVERKIEZING 

Werd gehouden op dinsdag 24 
oktober. Gelukwensen aan de nieuw 
verkozenen ! Hou de ouwe rakkers 
wakker jongens I 

BALEN-OLMEN 
BAL 

Op zaterdag 18 november in de 
zaal - De Kempen •, Stationsplein 
2 te Balen Aanvang 20 u. 30. We 
hopen op uw steun en verwachten 
daarom een grote opkomst van u 
allen Simpatisanten zijn ook van 
harte welkom. 

BERCHEM 
ANTWERPSE POESJE... 

VU-Berchem woont op dinsdag 7 
november een vertoning bij van de 

Antwerpse Poesje aan de Reepstr 
Graag nodigt onze 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 

NIEUW BESTUUR 
Op 5 oktober werd het nieuwe 

afdelingsbestuur geïnstalleerd. Dit 
bestaat uit : voorz. : Renaat Van 
Beeck ; sekr. : Ludo Dox ; pen-
ningm. : André Filliers ; prop. . 
Reginald Hoyaux ; streekpers : Gre
ta Flenne-Goemans ; erg. : Fernand 
Cnops ; leden : Jef Laureijssen, 
Rik Van Camp, Roger Rodolf. 

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. 

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. 
BESTUURSVERKIEZING 

Deze zal plaats hebben op maan
dag 13 november a.s. tussen 19 u. 
30 en 21 u. 30 in zaal Riviera, J. 
Reusensiei 17. leder lid zal hier
voor nog een persoonlijke uitnodi
ging ontvangen. 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht op de maandelijkse zitdag 
van COO-voorzitter Staf Kiebooms 
en gemeenteraadslid Peer Van Nuf-
felen op dinsdag 21 november a.s. 
van 20 tot 21 u. in zaal Riviera, . 
Reusensiei 17 (Centrum). 

BRASSCHAAT 
NIEUW BESTUUR 

Verleden vrijdag hielden wij be-
stuursverkiezing. Dank u voor de 
25% opkomst. Dit is zeer goed. 

Volgende bestuursleden werden 
herkozen : P. Van Eyck (voorz.), Mo
nica Verijke-Deschepper, Rik Van 
den Abeele, Roger Vanthillo, Ivo 
Van Assche en Herwig Vanderstrae-
ten. 

Volgende nieuwe bestuursleden 
heten we hartelijk welkom in onze 
ploeg : Nele Pauwels, Mik Verhoo-
gen-Coenen en onze nieuwe sekre-
taris Jaak Decru. We hopen dat ze 
zich vluq thuis zullen voelen en 
natuurlijk veel presteren. 

Eerstvolgende aktiviteit : leden
vergadering, datum nog te bepalen. 

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 

giriüi »ED§» wm Mm 
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DUFFEL 
FEEST 

Er 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. 

EDEGEM 
VUJO 

Vrijdag 3 november om 20 u. hou
den wij een belangrijke teach-in 
in gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken » over de problematiek van 
Indo-China. Onze nationale voorzit
ster Nelly Maes en Hugo Coveliers 
zullen het Vujo-standpunt terzake 
toelichten. Het belooft een zeer 
belangwekkende avond te worden, 
waarop niemand mag ontbreken. 
VUJO-KONGRES 

Het eerste nationaal VUJO-kon-
gres dat te Antwerpen doorgaat 
op 26 november a.s. werd bij ons 
degelijk voorbereid. Alle leden kre
gen de ontworpen resoluties toege
stuurd. Ze werden besproken en 
geamendeerd door onze kern. 
BETOGING 

De deelname van Edegem aan de 
betoging te Vilvoorde is op zijn 
minst een sukses te noemen. Meer 
dan 200 deelnemers in de betoging 
en drie volle autocars. Vooral de 
grote jongerengroep van Edegem 
viel sterk op. 

HERENTALS 
DIENSTBETOON 

Jo Belmans : 2e maandag var de 
maand te 9 u. in café Kempenland, 
Statieplein. 

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

KESSEL 
LEDENFEEST 

De vriendenbanden worden aan
gesnoerd op zaterdag 11 november 
in de parochiezaal van Kessel-sta-
tion tijdens het ledenfeest van onze 
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. 

« A V O O I lUHAMARKTENj INOUSfftil IN VOEOtMOSNIiVKHIID 

ETN JEURISSEN PVBA OeWInterstraat 24 
Borgerhout/Aniwerpen Tel.: (03)36.1135-36.59.31 

KONTICH 
TOMBOLA VOS 

Uitslag van de trekking van zater
dag 14 oktober. Winnende nummers 
zijn : 08571 (Renault R'4), ?0166 
(gasvuur), 35840, 10476, 04415, 
40291, 48125, 02836, 29868, 22040, 
09361, 01929, 01159, 08088. Speciale 
prijs voor de omslagen : het num
mer 19116 (boender-stofzuiger). De 
prijzen zijn af te halen vóór 17 de
cember in lokaal Alcazar, Mechelse 
stwg 22. 
KULTURELE WEEK 

Graag vestigen wij uw aandacht 
op de kulturele week van vrijdag 
10 tot zondag 19 november, een or
ganisatie van de Gemeentelijke Cul
turele Raad. Inzonderheid op de in
formatie-tentoonstelling in de feest
zaal van de gemeentelijke jongens
school, ingang Nieuwstr., waarin de 
Vlaamse Kring, als aangesloten 
vereniging, een gans biezondere en 
knappe stand zal hebben. Het be
stuur van de Vlaamse Kring zou het 
ten zeerste waarderen u daar te 
mogen begroeten. 
LEDENVERGADERING 

Op woensdag 22 november, alge
mene ledenvergadering. Houdt deze 
avond vrij I 
BEVLAGGINGSAKTiE 

Leeuwevlaggen zijn altijd In voor
raad op het plaatselijk sekretariaat 
van de nationale bevlaggingsaktie, 
Kosterijstr. 6. 

LEDENFEEST 
BESTUURSVERKIEZING 
november. Op die datum zal even
eens overgegaan worden tot de be-
stüursvernieuwing. 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. 

LIER 
DANSFEEST 

Op 28 oktober In de feestzaal 
van het VrIJ Technisch Instituut, 
Kruisbogenhofstr. Jef Derwey en 
rijn Como spelen ten dans voor de 
luttele som van 50 fr. 

MECHELEN (arr.) 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
De VU-)eden van volgendo afda

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 toegezonde'i 
krijgen. Booischot, 31 okt., in de 
Cambrinus : Lier : 3 novemb.. 'n 
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. 

MERKSEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op dinsdag 31 okto
ber van 19 u. 30 tot 22 u. in het lo
kaal Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298. 

MORTSEL 
LIDKAARTEN 1973 

Eerstdaags gaat het afdelings
bestuur over tot de c'istributie van 
de lidkaarten 1973 aan haar leden 
Onze wijkleiders zullen zoals steeds 
voor een vlotte bediening zorgen. 
Wij leggen nu reeds onze lidmaat
schapsbijdrage klaar : hoofdlid 100 
fr. en bijlid 50 fr. 
ABONNEMENTENSLAG 

Is reeds volop aan gang. Wie van 
onze Mortselse «Wij»-lezers brengt 
ons ten minste één nieuw abonne
ment bij ' Geef uw gelezen «Wij»-
nummer enkele weken aan een 
vriend of gebuur, en breng uw re
sultaat ter' kennis aan één onzer be
stuursleden of gemeentelijke VU-
mandatarissen. Zij zullen uw mede
werking dankbaar aanvaarden en 
uw resultaat omzetten in hun ge
plande «Wij »-Werf aktie. 

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. 

WILRIJK 
VIERING 

Ons « verjaardagsbal » werd na
tuurlijk een topper. Het ging er erg 
vlot aan toe en wat te voorzien was 
gebeurde, de zaal « liep over ». 
« The Raindrops » zorgden voor 'n 
ondersteuning waarmee zowel jong 
als oud kontent waren en tussen 
twee nummertjes in werd onze 
nieuwe voorzitter, Louis Robbroeckx 
even in het zonnetje gezet. Wij had
den ons, Louis kennende, aan een 
gemoedelijk speechke verwacht. 
Niets was minder waar : de Louis 
riep zakelijk op tot deelname aan 
de mars te Vilvoorde en verdween 
daarna tussen de massa voor het 
volgende danske. De afwezigen 
hadden eens te meer ongelijk. 
BROCHURE 

Ter gelegenheid van ons 10-jarig 
bestaan werd een gelegenheidsbro-
chure uitgegeven. Leden die niet 
op het bal waren kunnen deze beko
men door een eenvoudig telefoon
tje bij het bestuur. Aanbevolen aan 
al wie belangstelt voor wat er in de 
afgelopen 10 jaar te Wilrijk gebeurd 
is. 
VUJO 

Tijdens de laatste werkvergade
ring werd een dokument opgesteld 
dan aan alle VU-leden onder de 35 
zal worden gezonden en waarin 
wordt duidelijk gesteld wat Vujo-
nationaal, arrondissementeel en lo
kaal wil gaan betekenen. Hierna 
zullen verdere kontakten worden 
gelegd met geïnteresseerde jonge
ren om aldus de kern verder uit te 
breiden. 

WILLEBROEK 

GEBOORTE 
Onze oprechte gelukwensen aan 

het jonge paar Marle-Louise en 
Walter Van Opstal waar op 14 ok
tober een zoontje Gunter het gezin 
kwam vergroten. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op dinsdag 7 novem
ber. De kandidaturen worden tot 
uiterlijk woensdag 2 november ver
wacht op het sekretariaat, Leemans 
Wilfried, Rode Kruisstr. 16 te 2660 
Wlllebroek. Alle leden worden nog 
persoonlijk uitgenodigd. 
10-JARIG BESTAAN 

Op 24 maart "73 vieren wij het 
tienjarig bestaan van de VU-Wllle-
broek. Hou nu reeds deze datum 
vrij. 

WOMMELGEM 
VLAAIENSLAQ 

Zondag 19 november 1972 worden 
door onze kaderieden da bastalds 
viaalan aan huts afgeleverd. Vooraf 
mag u onza kaderiedan verwachten, 

om uw bestelling te noteren. Vorig 
jaar een sukses, dit jaar zo moge
lijk nog beter. Smakelijk ! 

SOCIALE WONINGBOUW 
Maandag 16 oktober II. werd op 

initiatief van de schepen van Gezin 
de h. H Vande Weghe, een voor
lichtingsavond gehouden betrefferv-
de sociale woningbouw. 

De h. Jacobs, specialist inzake 
sociale woningbouw gaf aan de 
hand van dia's aan de talrijk opge
komen belangstellenden — overwe
gend jonge gezinnen — een klare 
uiteenzetting. Geïnteresseerden 
kunnen voor alle inlichtingen te
recht bij Constant Geel, Beelde-
kensweg 5 te Wommelgem en ten 
zetel van NV Eigen Heerd (aange
sloten bij ASKL), Nerviërsstr. 28 
te Antwerpen. 

brabant 

ALSEMBERG-ST. GENESIUS-RODE 
VOLKSVERGADERING 

Op dinsdag 7 november om 20 uk. 
in de zaal « In de Kroon », Steerv 
weg naar Halle 131 te St. Genesius-
Rode. Met parlementslid Vic Ar»-
ciaux over « De Volksunie nu » ; 
provincieraadslid Paul Peeters over 
« Problematiek van de zelfstandi
gen » ; burgemeester-federatielid 
Jef Valkeniers over « De randge
meenten » ; federatieschepene Fr. 
Adang en federatielid Lieve Dewlt 
over « De Volksunie in de federatie 
Halle •. 

BRUSSEL (Aggl.) 
RAADSVERGADERING 

Op dinsdag 31 oktober worden 
de bestuursleden van alle afdelin
gen uit de agglomeratie verwacht 
in het lokaal Waltra (naast KVS). 
Dagorde : 20 u.. algemene werking 
der afdeling ; 21 u. 15, verkiezing 
van 8 leden van het Politiek Koml-
tee. 
ADRESSEN 

Afdelingen die over adressen be
de aggl. bezorgen die aan D. Deco-
nynck, Lenniksebaan 1057, te 1070 
schikken voor andere afdelingen in 
Brussel, of brengen ze mee naar 
een volgende vergadering van de 
hoofdstedelijke raad of arr. raad. 
Vermeld steeds of het een lid (L), 
abonnee (A), simpatisant (S) reeds 
bezocht, doch om een of andera 
realen geen lid kunnen worden of 
te bezoeken adres (B) betreft. Vei^ 
meld, zo mogelijk, de bron waar
van het adres afkomstig is. 

Wie wil maandelijks de adressen 
die voorkomen in « Deze maand in 
Brussel » en andere tijdschriften 
voor de aggl. op steekkaart zetten ? 
Neem kontakt op met dhr. D. Deco-
nynck (tel. 22.97.20) of met het 
sekr., Kongresstr. 53, 1000 Brussel 
(tel. 17.92.18}. 
DOSSIER 

Regelmatig wordt door franstallge 
extremisten te Brussel en elders 
langs de « grens » geweld ge
pleegd tegen Vlamingen en Vlaamse 
instellingen, zoals onlangs nog te 
Etterbeek. Wie bezorgt ons daar
over dokumentatie en wie wil daar
over een dossier aanleggen ? Korv-
takt opnemen met het sekr., Kon
gresstr. 53, 1000 Brussel (telefoon 
17.92.18). 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE (Arr.) 
Het arr. sekretariaat Is ope- op 

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

ARR. BAL 
Gelieve nu reeds te noteren dat 

het arr. bal zal doorgaan o^ 31 
maart 1973 in de zaal Meli op de 
Heyzel. 
ARR. RAAD 

Vandaag 28 oktober om 15 u. In 
zaal Waltra. Iedereen op post I 
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Tumhoulaebaan 409 - Bora«rtM(« 

TP-03-3B.7aOO 

• • Vlamingen, 
| W | W | vraag GRATIS ADVIES 
\ * J voor uw hypotheek-
^ • ^ laningen ( la an 2« r.) 

en uw bouwgrondkredletan 

aan da 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
KorfrIIkia Sfaanweg 304 

9000 OENT . Tal. 09/22.88.33 
van 9 tot t l u. ('• zat. gailot.) 

Agantan an makala'art 
naam konfakt mat on* I 
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ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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opgave nr 36 

HORIZONTAAL 

1) Oneerbiedige naam voor parle
ment 

2] Ik was er op 15 oktober. Jij ook? 

3) Groot-Brittanië 
Kroon 
Tweeklank 

4) Getroffen 
Laatstleden 

6) Zalig woord voor een visser 
Ezelgeluid 
Twee klinkers 

6} Twee medeklinkers 
Jongensnaam 

7) Vlaamse bezigheid 

8) Oxyderen 

9) En dergelijke 
Burgemeester van Strombeek-
Bever 

10) Reptiel 
Godheid. 

VERTIKAAL 

1) Groot-Brittanië 
Gat in een verdedigingswal 

2) Twee medeklinkers 
Fries water 
Anagram van « DOEL » 

3) Pluim op een dameshoed 

4) Soort meeuw 

5) Televisie 
Greenwichtijd 

6) Onhandelbaar persoon 

7) Slagader 
Anagram van < NOEN • 

8) Dubbele medeklinker 
Voegwoord 

9) Mannetjesvogei 
Nummer (fr.) 

10) Duitse stad 
Anagram van . SAS » 

zoekertjes 

1 2 3 

1 

2^H 

A 

5 

7 

8 

0 

4 5 6 

• 
7 8 9 10 

1 1 
' • • 

Meisje, 18 j . , volledige Ekonomische 
Humaniora, zoekt v\ierk als bediende 
in de streek van Brugge-Eeklo-Aal-
ter. Schrijven adres blad. — R 171 

Afgestudeerde • Public Relations » 
A6/A1, heeft militaire dienst ge
daan, zoekt batrekking passend bij 
zijn opleiding, liefst in Gent of 
Oost-Vlaanderen, Schrijven kantoor 
blad. — R 172 

GROOT-GENT 
Betrekking gezocht voor jonge da
me, 22 j . , A6-A3 -f dactylo. Z.w. tot 
provincieraadslid Oswald Van Oote-
ghem. Bode Kruisstr. 7, te 9001 
Gentbrugge. — R 170 
Gezocht : uitdrager voor kranten
winkel, van 5 tot 7 u. 's morgens -
interessante bijverdienste. Zich 
wenden : prov. raadslid Van Oote-
gem. — R. 173 

Ben 35 jaar, hoger middelbaar on
derwijs. Heb commerciële geest. 
Wens in opdracht van een Europese 
firma naar Zuid-Afrika te gaan. Wie 
helpt me ? M S., adres bureel blad. 

— R 166 

Gezocht, boekhouder voor bedrijf, 
omgeving Leuven, peil A6/A1 of 
universitair, toegepaste weten
schappen. Je wenden tot volksvert. 
Willy Kuijpers, Swertmolenstr. 23 te 
3020 Herent, tel. 016/296.42. 

— R 165 

VERZEKERINGEN JOZ NEVEN 
Makelaar - raadgever, Zuivelmarkt 
38, Hasselt, wenst schriftelijk kan
didaturen te ontvangen van chauf
feurs, of jonge mannen die hiertoe 
opgeleid wensen te worden, voor 
verscheidene transportbedrijven : 
— in Limburg : chauffeurs voor 
autobus en/of vrachtwagen ; 
— in Oost- en West-Vlaanderen : 
(liefst in streek Kortrijk) : vracht
wagenchauffeurs voor internatio
naal verkeer. 
Vereisten : blanco strafregister, 
eerlijk, dienstvaardig, werklustig. 

— R 164 

Gepens. weduwnaar beschikt over 
auto, wenst passende bijverdienste 
voort te zetten in het Brusselse 
en prv. aan off. vastgesteld tarief. 
Schrijven blad. — R 167 
Gep. weduwnaar zoekt in VI. om
geving buiten Brussel passend VI. 
familiepension of familie die één 
pensiongast wenst. Schrijven blad. 

— R 168 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red.), P. Martens (hoofdred.)i 
R. Corly (red. sekr.), M. van 
Liedekerke . 
Redaktie en publiciteit : 

Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 71, Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 195 fr. 
Driemaandelijks 105 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « WIJ », 
Voldersstr. 71, 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

matthieuls beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^.^^-

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 

KALENDER DIENSTBETOON : NOVEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 30 oktober : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 6 november : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 13 november : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 20 november : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 27 november : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12 (tel. 36.84.65) van 18 tol 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 6 november : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 20 november : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.36) van 19 tot 20 o. 
KONTICH : 
Woensdag 8 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 22 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsesteenweg 22 (tel. 37.13.32) van 19 tot 20 u. 
MERKSEM: 
Donderdag 16 november : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298 (tel. 45.89.76) van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. Brussel 

ViK ANCIAUX 
OVERIJSE-MALEIZEN : maandag 30 oktober ramt 20 u., In café 4 armen, 

Stwg Terhulpen (Kruispunt), met Marcel De Broyer en Emiel Dewaet. 
Doorlopend op afspraak te BRUSSEGEM, Kleine Klepperbaan 5, tel. 59.54.55. 
BOB MAES 
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. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, 1600 St. Pieters-Leeuw 

tel. 77.31.83. 

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 : 
OVERMERE-BERLARE : 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 Paling» 

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 Segers, Bakkerstraat 67, Grembergen, tel. 052/23889. 

arr. brugge - torhout 
NOVEMBER 

BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., door alle mandatarissen in het 
• Breydelhof ». 

VARSENARE : zaterdag 4 november van 10 tot 11 u., door P. Leys, in café 
« De Leeuw ». 

JABBEKE : zaterdag 4 november van 9 u. 30 tot 10 u.30, door G.. Van In, 
bij J. Eeckeloo, Aartrijksesteenweg 39. 

VELDEGEM : zaterdag 4 november van 9 tot 10 u., door V. Verbeke bij W. 
Maenhout, K. Albertlaan 59. 

ZEEBRUGGE : zondag 5 november van 10 tot 11 u. door G. Van In, bij A. 
Vanhouteghem, Roeaanstraat 46. 

BLANKENBERGE : zondag 5 november van 11 tot 12 u., door P. Leys in 
café « Rodenbach ». 

SIJSELE : dinsdag 7 november van 19 tot 20 u., door P. Leys, bij F. Hoor-
naert, Oedelemsestraat 57. 

HEIST : vrijdag 10 november van 18 tot 19 u., door P. Leys, bij J. Deroose, 
Bondgenotenlaan 57. 

KNOKKE : vrijdag 10 november van 10 tot 20 u., door P. Leys, bij V. Delille, 
Helmweg 12. 

ZEDELGEM : zaterdag 11 november van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij V. 
Vierstraete, Kuilputstraat 83. 

ZUIENKERKE : zondag 12 november van 11 tot 12 u., door J. Fryns, in café 
« De Smidse ». 

ST. KRUIS : maandag 13 november van 19 tot 20 u., door G. Van In, bij O. 
Dombrecht, Engelendalelaan 89. 

ASSEBROEK : maandag 13 november van 20 tot 21 u., door P. Leys, bij R. 
Reynaert, Nieuwstraat 25. 

RUDDERVOORDE : dinsdag 14 november van 19 tot 20 u., door P. Leys, 
in café « Vandaele ». 

TORHOUT : zaterdag 18 november van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, 
bij P. Vlieghe, Hofstraat 9. 

NIEUWMUNSTER : zondag 19 november van 11 tot 12 u., door J. Frijns, in 
café « Gemeentehuis ». 

DUDZELE : woensuVsg 15 november van 20 tot 21 u., door G. Van In, in 
café « De 3 Zwaenen >. 

OOSTKAMP : zaterdag 25 november van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij N. 
Mollet, Legeweg 169. 
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BERG-KAMPENHOUT-
NEOEROKKERZEEL-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. 

BRUSSEL (Stad) 
HARTEN JAGEN 

Op 28, 29 en 30 oktober 1972, 
telkens vanaf 20 uur. 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 lokaaj «Uilenspiegel», 
Pletinckxstr. 38, tel. 12.13.74. 

BUIZINGEN 

TOMBOLA TEENENTANDER-BAL 
4459 - 4124 - 4769 - 2743 - 1680 
3734 - 1546 - 3525 - 0996 - 3819 
2673 - 3843 - 0422 - 0536 - 3057 
3461 - 2796 - 1622 - 3956 - 3191 
2191 - 3263 - 4190 - 4840 - 0697 
2504 - 0379 - 1653 - 0079 - 2065 
0271 - 0850 - 2301 - 4764 - 4830 
0960 - 4986 - 1751 - 0018 • 2289 
1956 - 3506 - 3200 - 3100 - 4463 
0616 - 1182 - 1379 - 0534 - 3821 
0371 - 3873 • 1958 • 1539 - 3625 
0987 - 0894 - 2827 - 2976 - 4794 
3424 - 2473 - 2890 - 2795 - 3349 
0929 - 2569 - 3836 -3211 - 0861 
2982 - 0154 - 0826 - 4596 - 3262 
0976 - 4541 - 3448 - 3793 - 4878 
3501 - 3211 - 0314 - 1257 - 0607 
3962 - 3814 - 1260 - 2369 - 2329 
2458 - 2045 - 1374 - 1157 - 2448 
4781 - 3451. 
Deze prijzen kunnen afgehaald 

worden bij Roger Sorgeioos, Bos
straat 4 vóór 1 december 1972. 

EVERE 
PENSENKERMIS 

Deze heeft plaats op zaterdag 
18 november vanaf 19 u. 30 in de 
zaal Everest, Dekosterstr. 38 (bij 
terminus tram 55). Iedereen is van 
harte welkom. 

HALLE 
MOSSEL- EN FRIETKERMIS 

De jaarlijkse mossel- en frietker-
mis van de afdeling Halle, 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. 

LIEDEKERKE 
BAL 

Zaterdag 28 oktober : jaarlijks 
VU-ba! in zaal Mulhof te Liedekerke. 
Ingang : 50 fr. ledereen hartelijk 
welkom. 

MEISE 
NIEUWE AFDELING 

Tijdens de algemene ledenverga
dering van 20 september werd er 
overgegaan tot, de oprichting van 
de afdeling Meise. Het bestuur is 
als volgt samengesteld : voorz. : 
Ray Naudts, Kapittellaan 4 ; onder-
voorz. : Myriam Meysman, Potaar-
destr. 33 ; sekr. : Jos Vergaelen, 
Kapellelaan 148 ; penningm. : Mau-
rlts Passchijn, Vilvoordsestwg 81 ; 
Vujo en afgev. fed Vilvoorde : Gui-
do Angillis, Cardijnlaan 33 ; prop. : 
Jan Verbaanderd, Kapellelaan 125 ; 
org + arr. : Pol Wellens, Van Door-
selaerlaan 83 ; adjunkt org. : Arthur 
Wouters. Nieuwelaan 52. 

OPWIJK 
BAL 

Op zaterdag 4 november om 21 
u., lustrumdansfeest in de St. Pau
luszaal, Processlestr., 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 
Ter '̂• • 'pp (kruispunt). Met volks
vert "il< Anciaux, federatieschepen 
Marrp' Oe Broyer. schepen Emiel 
Dewaet en het ganse VU-bestuur ; 
Dirk Hiei-s als afgev van de Vlaam
se Ziekenkas. Specifieke Maleizen-
se belangen worden deze keer be

handeld, o.a. bestrating en riolering 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
De plaatselijke afgevaardigde 

houdt een maandelijkse zitdag te 
Overijse-Centrum {2de dinsdag m 
café van het Gemeentehuis van 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 
Piessens) vanaf 20 u. Op maandag 
27 november krijgen de Hoeilanders 
de kans met dit Vlaams sociaal or
ganisme kennis te maken. Nu in de 

ST. AGATHABERCHEM 

LEDENVERGADERING 
Zal plaats hebben op vrijdag 3 no

vember te 20 u , in zaal « De 
Kroon », Vanden Drieschstr. 19. Se
nator Bob Maes komt spreken over 
de agglomeratie Brussel. Alle leden 
en simpatisanten worden verwacht. 

STEENOKKERZEEL-PERK 

LEDENVERGADERING 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats in het lokaal • De 
Appel », Fuérisonplein 6 te Steen-
okkerzeel, morgen 29 oktober. 

ST. PIETERS-LEEUW 

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. 

WOLVERTEMMEISE 

DANSFEEST 
Het 4e afdelingsbal van de afde

lingen Wolvertem en Meise heeft 
plaats in de Ceciliazaal, Oppemstr. 
te Wolvertem op zaterdag 2 decem
ber te 21 u. Het orkest • The Hit-
crackers » met zangeres Anita Leo-
na speelt ten dans. Inkom 50 fr. 
Deuren te 21 u. 30. 

ZAVENTEM-NOSSEGEM 

BAL 
Het 11de VU-bal v^n 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 

AALST (Arr.) 

STUDIE-NAMIDDAG 
GEMEENTEMANDATARISSEN 

Op zaterdag 4 november van 14 
u. 30 tot 17 u. richt het Oost-
Vlaams Centrum voor Dienstbetoon 
en Naschoolse vorming, gewest 
Aalst,' in lokaal «De Vriendschap», 
Kerkstr. 9 te Aalst, een studie- en 
informatie-namiddag in voor ge
meentemandatarissen. Als enig 
punt op de dagorde : de gemeente
begroting. Inleider : Willy Cobbaut ; 
voordrachtgever : Frans De Brul. 
Er is ruime gelegenheid tot vragen
stellen. Alle deelnemers ontvangen 
een siilabus. De toegang is gratis. 
LEDENHERNIEUWING 

Zoals reeds meedegedeeld in een 
rondschrijven aan voorzitters en 
sekretarissen, maakt het arr. Aalst 
er een erezaak van dit jaar de lid-
kaarten in een minimum van tijd 
te hernieuwen. Als streefdatum 
hebben wij gesteld : alle leden zijn 
hernieuwd tegen 1 december. Wij 
rekenen vast op de medewerking 
van alle kaderleden om dit te ver
wezenlijken ! 
GEBOORTE 

In het gezin van Willy Cobbaut 
en Magda Vermeiren werd een vijf
de kindje geboren. Aan Hans Cob
baut ; welkom ! Aan zijn ouders : 
onze gelukwensen. 

AALST 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag 29 oktober kol-

porteert onze ploeg te Aalst met 
het extra-nummer « Uitdaging aan 
62% .. Vertrek om 9 u.30 aan de 
Vriendschap. Nieuwelingen zijn ook 
welkom I 

BÜRST-BAMBRUGGE 
VOLKSUNIE-BAL 

Ons jaarlijks bal heeft plaats op 
zaterdag 25 november in de zaal 
• Perfa ». Orkest : Waltra. 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. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
. WIJ .-VROUWEN 

Op zaterdagnamiddag, 18 novem
ber nodigen we alle dames uit om 
kennis te maken met de Volksunie. 
Hoe is de partij gestruktureerd ? 
Hoe luidt haar ideologie ? Over het 
laatste onderwerp zal Walter Augus
tijnen, direkteur van het Dosfelin
stituut, meer vertellen. 
VUJO 

Kris Impe en Werner Merckx, on
ze beste vrienden uit Vujo Gent-
Zuid-Oost, stappen in 't huwelijks
bootje heden zaterdag 28 oktober. 
Hartelijke gelukwensen. 

KERKSKEN 
NIEUW BESTUUR 

In aanwezigheid van arr. voorz. 
Bert De Cremer had op 18 oktober 
jl. de bestuursherkiezing plaats. 
Voorz. : Et. Van Londerzele ; on-
dervoorz. : Remi Goessens ; sekr. : 
Joris De Kegel ; penningm. : Paul 
De Pelsmaeker ; prop. : Maurits 
Ruyssinck ; org. : Edmond Piro ; 
dienstbetoon : Edw. De Kegel ; 
red. sekr. : Jaak Van den Bussche ; 
gekoöpt. : Roger De Vuyst ; afgev. 
arr. raad : Joris De Kegel. 

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. 

LEDEBERG 
SOC. DIENSTBETOON 
GEMEENTERAADSLID 
MEVR. J. DE CASTER-BUYL 

Café Brouwershuis, Kerkplein 7, 
iedere maandag van 19 u. 30 tot 
21 u. 30. 

Café De Nieuwen Anker, Brus
selsesteenweg, iedere donderdag 
van 19 u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize. Park 63, na schriftelij
ke of telefonische afspraak (tel. 
52.99.89). 
GELUKWENSEN 

Kris Impe en Werner Merckx ge
ven heden het ja-woord. Hartelijke 
gelukwensen aan het jonge paar en 
hun respektieve ouders. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 14 november a.s. gaat de ver
kiezing door voor ons nieuw be
stuur. Elk lid kreeg een persoonlij
ke uitnodiging om aan de verkie
zing deel te nemen, of zich kandi
daat te stellen uiterlijk tegen 4 no-
vemer. De verkiezing gaat door in 
café Brouwershuis, Kerkplein 7 te 
Ledeberg van 19 tot 22 u. 

MERELBEKE 
NIEUW BESTUUR 

Op 13 oktober verkoos de afde
ling volgend nieuw afdelingsbe
stuur : voorz. : Paul De Belie ; on-
dervoorz. : Agnes Schollaert-De 
Riek ; sekr. : Paul De Corte ; pen
ningm. : Julien Maegens ; prop. en 
org. : Léon Van Durme ; raadsle
den : Paul Langlois en Mark De Vo-
gelaere. 

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 ; Luclen 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. 

OUDENAAROE-RONSE 
ZIEKENFONDS 

Het neutraal Vlaams Ziekenfonds 
« Vlaamse Ardennen » is 3 maan
den oud en werkt reeds uitstekend. 
Het biedt maximalB-^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. in 
zaal Mikeno, Dorp, bij Stafke Soeys. 
Uw aanwezigheid is dringend ver
eist. Persoonlijke uitnodiging volgt 
nog. Breng zoveel mogelijk geïnte
resseerden mee. 
GEBOORTE 

Bij ons gemeenteraadslid en 
verantwoordelijke voor kinderoppas
dienst. Van Den Abbeele-Roels werd 
een derde zoontje Wout geboren. 
VU-Schoonaarde wenst de ouders 
van harte geluk. 

WAARSCHOOT 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 14 oktober kozen de leden 
een nieuw bestuur. Voorz. ; Andries 
Mathijs ; sekr. : Renaat De Roo ; 
penningm. : Eric Van Hoorebeke ; 
prop. : Frieda Van Belle ; org. : 
Hendrik Verselder. De verantwoor
delijke Vujo zal later aangeduid 
worden. 
TENTOONSTELLING 

Op 1 november wonen we de ope
ning bij van de tentoonstelling van 
schilder Maurits Van Poucke, in de 
zaal Kwalidra te Gent. Samenkomst 
bij Daniël te 10 u. 
WILLY KUIJPERS KOMT I 

Op zaterdag 4 november. HIJ zal 
spreken over Brussel en Vlaams-
Brabant. Lokaal : De Nieuwe Reizi
gers, Stationsstr. 109. Aanvang : 
20 u. Alle Meetjeslandse VU-ers 
worden eveneens verwacht. 

west-ylaanderen 

ALVERINGEM 
JAARLIJKS FEEST 

Op 28 oktober feesten wij i.i 't 
Vlierhof met o.a. konijn op zijn 
Vlaams. Heel het menu en nog een 
glas bier voor slechts 180 fr, BTW 
inklusief. 

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-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

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

DE HAAN 
GEBOORTE 

Bij Karel Baeten en Brigitte Hochs 
werd een tweeling geboren : Ber
nard en Michel. Wij wensen de zo
nen en de ouders van harte geluk. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
ST.-MAARTENSBAL 

Wij nodigen u hartelijk uit op ons 
St. Maartensbal, een echte Vlaam
se feestavond, vandaag 28 ok
tober in de feestzaal « De Engel », 
Oostendebaan 3, Ichtegem. Begin 
om 20 u. Deelname In de kosten : 
49,50 fr. 

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 Gat en 
tombola ten voordele van • Wij in 
de Westhoek ». 

lEPER 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Pieter Lerooij ; onder-
voorz. : Raphael Grillet ; sekr. : 
Roger Vandenbiicke ; org. : J. De-
volder en G. Dewaele ; prop. : J. 
Braem en K. Kimpe ; jeugdwerking: 
Ignace Gallens ; pers : Robrecht 
Devos ; penningm. : Jerome Devos. 

KORTEMARK-HANOZAME 
MEDELEVEN 

Op zaterdag 21 oktober werd on
ze goede vriend Norbert Darras on
der grote belangstelling ten grave 

gedragen. Talrijke vrienden verge
zelden hem op zijn laatste tocht. 
Aan de familie bieden wij onze op
rechte kristelijke deelneminr aan. 

KORTRIJK 
ARR. BAL 

Alle Volksunieleden en andere 
vrienden maken zich reeds klaar 
om deel te nemen aan het jaarlijks 
bal dat doorgaat vandaag 28 ok
tober in het Thier-braü-Hof op de 
Brugse baan te Hulste. 

LEDEGEM-DADIZELE 
NIEUW BESTUUR 

Onder goede belangstelling werd 
op vrijdag 6 oktober een nieuw be
stuur verkozen. Voorz. : Vandetv 
berghe Hendrik ; sekr. : Raes Geor
ges ; penningm. : Acx Frans ; prop. 
en org. : Dirk Vandenberghe ; be
stuursleden : Cool wi If ried, Devos 
Jackie en Dirk Lioen. Als vertegerv-
woordigers voor de arr. raad wer
den Raes Georges en Vandenber
ghe Dirk aangesteld. 
GEBOORTE 

In het gezin van ons gemeente
raadslid Arnold Raes en Erna Ma-
hieu deed Inge haar intrede. Harte
lijk gefeliciteerd. 
IN MEMORIAM 

Onze Vlaamse vriend, Raymond 
Devos, uit Rollegem-Kapelle, oud-
Vlaams-nationalist en lid onzer af
deling is niet meer. In zijn 78st9 
levensjaar is hij in de kliniek van 
het H. Hart te Roeselare op 6 okto
ber godvruchtig overleden. Na één 
ontroerende lijkdienst in zijn ge
boortedorp werd op donderdag 12 
oktober onder grote toeloop van 
vele trouwe vrienden, Ramond ten 
grave gedragen. Aan de achtbara 
familie betuigen we ons oprecht 
leedwezen. 

ABONNEMENTENSLAG 
leder nieuw abonnement op on» 

weekblad • Wij » verstevigt de uit
bouw van de Volksunie, helpt med» 
met het maken van nieuwe abonne
menten, of geef ons de adressen 
door van u bekende simpatisanten, 
wij verzorgen de rest. Een abonne
ment voor een gans jaar kost am
per 350 fr. 
SOC. DIENSTBETOON 

Wenst u raad, of hebt u proble
men, wendt u tot ons. wij staan 
steeds ter beschikking, op volgen
de adressen : Raes Arnold, ge
meenteraadslid, Stationsstr. 93 en 
Dejonghe Gilbert, gemeenteraad»-
lid, Papestr. 61 en Vandenberghe 
Hendrik, lid KOO, Fabriekslaan 20, 
allen te Ledegem. 

LEFFINGE 
WESTGALMBAL 

Op 4 november houdt onze a fd» 
llng haar tweede bal In 't Bierhuls. 
Begin 20 u. 30. Een Disc-Jockey 
zorgt voor Vlaamse leute en piezle*^ 

MIDDaKERKE 
NIEUW BESTUUR 

Op 20 oktober kenden wij een 
rekordopkomst van onze leden voor 
de verkiezing van het nieuwe afde
lingsbestuur. Voorz. : Bert Vanden 
Kerckove ; ondervoorz. : Firmin 
Baeckeiandt ; sekr. : Henri Da-
wulf ; penningm. : René De Broi^ 
wer ; prop. : H"hert Deman ; org. > 
Roger Cornells oc. dienstbetoon : 
Roger Baeckeiandt. In de arr. raad i' 
B. Vanden Kerchove en R. Baecke
iandt. Veel sukses toegewenst aan 
dit nieuw bestuur. 

OOSTENDE 
KURSAAL 

Op 20 oktober heeft de gemeen
teraad (CVP, BSP en 6 van de 8 
PW-ersj de nieuwe koncessionaris 
aangeduid In de groep Vanblervliet-
Lommerzheim (Middelkerke-Trave-
münde). De VU stemde tegen, ge
zien o.m. zij de belangen van Oos
tende in betere handen zag bij de 
groep Friederichs-Menu. De keuze 
was nochtans voor de VU niet een
voudig, zowel de ene groep als de 
andere bestaat uit PVV-mensen. 
Wij willen langs deze weg om huf-
de brengen aan het schitterend 
werk in de Kursaalkommissie, gele
verd door onze vrienden K. Lanv 
bert en J. Vandemeulebroucke, wel
ke laatste in de gemeenteraad dan 
nog een striemende aanklacht uit
sprak tegen het hier verenigde 
establishment, in « westgalm » zul
len wij ons standpunt uitvoeriger 
toelichten. 

ROESELARETiELT (Arr.) 
IZEGEM 
DOSFELAKTIVITEiT 

In samenwerking met het Dosfel-
instituut richt het arr. bestuur 
vandaag 28 oktober een kadervor-
mingsdag In met als tema «Aktles 
voeren en plannen >. Plaats : caftf 
' t Vlaams Huis, Grote Markt te I z» 
gem. Referent ! Walter Augusttf 
nen. Nadere Inlichtingen volgen. 
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die duizend keer per dag, tientallen jaren, met een stevige zelfverzekerde hand, steeds maar sneller en beter, Uw woning op

bouwt. Regelmatig wordt hij nog getraind en bijgeschoold, stelselmatig worden de methodes verbeterd en geschaafd, want wi j 

hebben 

EEN BAAS DIE HET NOOIT GOED GENOEG VINDT 

W i j zi jn gemiddeld 45 jaar oud en hebben allen meer dan 20 jaar ervaring en toch vindt hij af en toe iets niet goed genoeg Tel

kens wi l hi j elke klant een enorme dienst bewijzen en staat hij erop dat elke woning nog perfekter, nog konstruktiever, nog 

mooier, nog vakkundiger wordt afgeleverd. 

VEEL TE GEWAAGD 

U bouwt meestal slechts éénmaal in Uw leven Het Is voor U een enorme onderneming, daarom kri jgt U vooraf, exact, zwart op 

w i t , medegedeeld wat, hoe, waar, wanneer, hoeveel, enz. enz. W i j raden U zelfs aan informaties over ons te nemen, want verle

den jaar zi jn er meer dan 300 aannemers faill iet gegaan. 

Ga samen met ons zien 

HET BESTE VAN HET BESTE... 

Vindt U bij ons (zonder pretentie) 

vb. Villagrond te HALLE (Schilde) 

16 X 40 m = 285.385 F 

Uniek natuurreservaat in Limburg 

84 m boven zeespiegel, percelen 40 m 

breedte, 2.500 m2 = 250.000 F 

<:?s 
Bouwprijs slechts 850.000 F Bouwprijs slechts 3.680.000 F 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78J8 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
W/25.19i3 

WINTERSÜGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
016/33.735 
LEUVEN 
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brasser ziel de kibbelende regerlngsporlllen 
iim ' 1 1 ^ 

i yêr^isóiSf^jm. 

brieven 

In Columbië at een ezel een jaar geleden de verkie
zingsuitslagen van een heel dorp op. Het weze waarheid 
of verdichtsel, maar met zo'n ezel kan je echt alle kanten 
op : het dier ontlast /e graag van alle brieven en docu
menten waarvan fe het op de heupen krijgt. Als je men-
son kent die je nooit antwoorden op je brieven, dan mag 
Ie rustig aannemen dat die een soort Columbiaanse ezel 
op stal staan hebben. 

h ons land heeft blijkbaar elke administratie zijn vast 
aantal ezels. Net als in het onderontwikkelde Columbiö 
dus. In dit laatste land durft men het ten minste nog toe
geven, bij ons ontkent men het bestaan van papiervreten-
de ezels door met klem en arrogantie te beweren dat 
men de betwiste brieven en documenten nooit heeft ont
vangen. Als je bij ons in zo'n onverkwikkelijke zaak van 
verdwaalde brieven terechtkomt, mag je tenslotte al heel 
tevreden zijn als de administratie toegeeft dat niet jijzelf 
maar hoogstwaarschijnlijk de post nalatig is geweest. 

Anderzijds Is het ook niet aan te bevelen te snel aan de 
administratie te vragen waarom zij niet geantwoord heeft 
op je brieven. Geduld is In het leven ook al Iets. Toen ik 
eens naar de minister van Verkeerswezen schreef n.a.v. 
oen onregelmatigheid op de E 5-autoweg, kreeg ik na acht 
maanden een antwoord ; « Geachte heer, ik bevestig 

hierbij uw brief ontvangen te hebben, ik maak hem over 
aan mijn administratie, die U tegelegenertijd zal antwoor
den, met dienstvaardige hoogachting'. Bij de minister van 
de Nederlandse Cultuur loopt het echter heel wat minder 
vlot. Ik wacht nog elke dag op het antwoord op mijit 
brief van 18 oktober 1968. Komt er eerstdaags tóch reao-
tie, dan wordt het wellicht dit : « Excuseert U ons, maar 
wij zoeken reeds 4 jaar en 2 dagen naar uw brief. Vermits 
U het er bij houdt dat U de brief inderdaad geschreven 
hebt, is het duidelijk dat hij in het bereik van een van 
mijn ezels is gekomen ». 

Het procédé van het laten verdwijnen van brieven en 
documenten Is zeker niet nieuw. De laatste jaren neemt 
de gewoonte echter onrustwekkend toe. Een Engels 
romanschrijver voorspelt dat in 1984 de administraties 
van de staatspartijen die de wereld besturen zullen uit
gerust zijn met geheugenkokera waarin men alle brieven 
laat verdwijnen, totdat in de rand der politieke verschui
vingen het beantwoorden of het definitief vernietigen 
nuttig wordt. In totalitaire staten zal men wellicht blijven 
spreken over geheugenbuizen, In de democratieën over 
archieven en In onderontwikkelde landen over ezels. 

Al die eigenaardige zeden en gewoonten mag men 
echter niet uitsluitend aan de administraties toeschrijven. 
Ook particulieren hebben daarin al heel wat routine ver
worven. Ik heb een Nederlandse vriend die tenminste 
driemaal aan het bestaan van een brief moet herinnerd 
worden. Een tijd geleden schreef mijn Nederlander nu 
zélf een briefje : « Ik verwacht je met je gezin bij mij 
thuis, uitgerekend op zaterdag 10 juni aanstaande tegen 
de middag, zonder je tegenbericht houden we 't daarbij ». 

Dus reed ik die tiende juni naar de verre Hollandse 
stad, een heel eind boven de grote rivieren. Het was een 

zaterdag, 's morgens vroeg was er heerlijk veel zon, In 
Antwerpen en Breda was blijkbaar eenieder op de been. 
Toen wij de Moerdijkbrug hadden gehad, begon het ( • 
regenen zoals wij het de hele zomer hebben gekend i 
hard en onophoudeliik. Nipt vóór de middag draaiden wil 
de uitgeregende laan in waar mijn vriend een nette 6up> 
gerwoning heeft met een voortuintje achter een ijzeren 
grille h/lijn jongens bielden op met zeuren, ze meenden 
dat de geur van het middageten ons vanachter de lagm 
heesters en de grille tegemoet kwam. f^ijn vrouw zei i 
« Ik vraag me dadelijk een aspirientje, want de reis wat 
zo vermoeiend ». 

Ik belde aan. In het huis bleef alles stil. Ik belde nog 
eens. En nog eens. Maar niemand verscheen. Een buur
vrouw kwam tenslotte op haar stoepje staan en zei vrien
delijk en met een Duitse tongval : « De bewoners van dit 
pand zijn gisteren vertrokken, ik neem aan dat zij het hel» 
weekend zullen wegblijven want dat Is hun vaste g » 
woonte ». -'' 

De vrouw verdween achter een onsympathieke, groen
geverfde deur. Ik haalde ontmoedigd een verfomfaaid 
kaartje uit mijn agenda en schreef erop : « Wij waren 
hier vandaag, zoals schriftelijk overeengekomen ». 

De terugreis duurde langer dan de heenreis. Ook In 
Antwerpen regende het nu. In het centrum van l^echelen 
stonden wij onze ellende te manifesteren bij een frituur. 
Het donkerde reeds toen wij thuiskwamen. 

Drie dagen later werden wij getelefoneerd door de Hol
landse vriend, c Ik heb jullie kaartje in mijn box gevonden, 
zei bij, ach hoe jammer Is dat. Maar, kijk eens, dat zit 
zo. Ik dacht : die brief van mij zat ginds toch niet aanga
komen zijn, dus hoeven wij ook niet thuis te blijven. 

f ra ns-jos-ve rdoodt. 


