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ELK KADERLID 
WORDT DAAR VERWACHT 

Vöndaag en morgen gaan, te Hasselt en te Waregem, 
de aangekondigde interprovinciale congressen van de 
Volksunie door. Op deze kaderbijeenkomsten vv'orden 
onze kaderleden en mandatarissen van parlement, provin
cie en gemeente talrijk verwacht. 

De bijeenkomst voor de provincie Antwerpen, Brabant 
en Limburg gaat VANDAAG door te Hasselt (zaal «Lorka», 
Genkersteenweg) van 14 tot 18 u 30. Deze voor de pro
vincies Oost- en West-Vlaanderen heeft MORGEN, 5 no
vember, plaats te Waregem in het Kuituurcentrum (dicht
bij de Markt) . 

In het licht van de recente politieke strubbelingen en 
met het oog op ons politiek winteroffensief is het van 
kapitaal belang dat de VU haar standpunt duidelijk bepaalt 
opdat het ganse kader goed gewapend de te verwachten 
confrontaties kan tegemoet zien. 

Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst zal 
senator Maurits Coppieters (St. Niklaas) handelen over 
«c het faljiet van de anderen » terwijl senator Lode Claes 
(Brussel) in een daarbij aansluitend luik onze concrete 
taak zal toelichten : « de Volksunie, van oppositie naar 
alternatief ». Over deze thema's zal daarna van gedachten 
worden gewisseld. 

In het slotgedeelte van de namiddag zullen senator 
Jorissen, algemeen VU-sekretaris en Volksvertegenwoor
diger Van der Eist, algemeen VU-voorzitter, de vergadering 
toespreken. 

MEER DAN OOIT MOETEN WIJ BLiJK GEVEN VAN NI ET-
AFLATENDE STRIJDBAARHEID, NU HET FALJIET DER UNI-
TARISTEN ZONNEKLAAR WORDT VOOR IEDEREEN. DAAR
O M WORDT ER UIT ELKE VU-AFDELING EEN FLINKE DELE
GATIE VERWACHT. 

een taak voor ieder van ons! 
Om te vermijden dat de lidmaat-

schapskaart én het abonnements
geld voor a Wij » in dezelfde dure 
decembermaand dient betaald, heb
ben wij dit jaar de hernieuwincj van 
onze postabonnementen vervroegd, 
dit op vraag van vele afdelingen. Op 
de meeste plaatsen is de postbode 
Inmiddels langs gekomen, maar zo
als verwacht vond die heel wat van 
onze abonnees niet thuis. Geen 
sorg echter : in de eerstkomende 
weken zal het kwijtschrift nogmaals 
worden aangeboden. Verwittig dus 
alvast alle huisgenoten en leg het 
leesgeld klaar. Wij hopen dat al 
onze lezers « Wij » trouw zullen 
blijven, zodat het zijn onafhanke-
filjke Vlaams-nationale taak kan blij
ven vervullen in een Vlaanderen dat 
beheerst wordt door de pers der 
bleurpartijen. 

Daarnaast echter blijft de jaar
lijkse opdracht tot het werven van 

nieuwe abonnees, vandaar ook on
ze steeds weerkerende a abonne
mentenslag ». En ook dat wer!: is 
broodnoodzakelijk in het kader van 
onze beweging : wat niet groeit 
sterft onherroepelijk af.... Dat wij 
voor deze werfkampanje uitsluitend 
aangewezen zijn .p de goede wil, 
op de daadwerkelijke solidariteit 
van al onze kadermensen, leden, le
zers en simpatisanten, is een oude 
waarheid. 

Daarom vragen wij u allen, vrien
den, en met aandrang : lever uw 
bijdrage aan onze groei. ALS ELK 
VAN U EEN OF TWEE NIEUWE 
ABONNEES AANWERFT, DAN IS 
HET SUCCES VERZEKERD. Zo'n 
heksentoer is het echt niet, het 
komt er alleen op aan een buur, ken
nis, vriend of familielid aan te spre
ken. Doe het eens, in de komende 
weken, en laat het nu eens weer 
niet aan de anderen over. 
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De voorzitter van de CVP, die op het onlangs 
gehouden (maar reeds vergeten) congres van 
zijn partij nog pleitte voor overleg tussen alle 
partijen over de gemeenschapsvraagstukken, 
heeft een nieuw proefballonnetje opgelaten. Tij
dens een sohoolpactberaad tussen leiders van 
de drie traditionele partijen vorige week zou hij 
het voorstel hebben gedaan dat de CVP, BSP 
en PVV een « globaal communautair pact » zou
den afsluiten voor een lange periode. In elk 
geval heeft hij de persberichten daaromtrent tot 
nogtoe niet ontkend. 

Inmiddels hebben de meest unitaire en con
servatieve kringen van dit land zich met kenne
lijk ongenoegen op deze « interessante sugges
tie » gev\/orpen De BSP-leider's Leburton en Van 
Eynde zouden er wel wat voor voelen, Omer 
Vanaudenhove van de PVV voelt er véél voor 
(stelde zelf trouwens iets dergelijks voor in 
1968, in zijn tricolore periode dus) en de Libre 
Belgique is het voorstel erg genegen, evenals 
de Waalse PSC. En aangezien zo'n pact bijna 
vanzelfsprekend deelname van de liberalen aan 
de regering veronderstelt, bereiden de PVV-lei-
deis hun troepen op deze eventualiteit reeds 
voor zoals blijkt uit een toespraak van Willy 
De Clerco ie iepei vorige zondag 

Het ziet er dus naar uit dat de traaiiioneie 
partijen het erop aan leggen front te vormen om 
het federalisme de pas af te snijden en de ge-
meenschapsvraagstukken'onopgelost (want daar
op zal het neerkomen) voor een lange periode 
in de koelkast op te bergen. Een dergelijke po
ging ondernam destijds reeds de regering Van
den Boeynants-De Clercq, maar het mislukte 
door de agitatie om Leuven. De jongste grtwid-
wetsherziening was een tweede en ditmaal 
grootscheepse poging om <= ervan af te gera
ken • en toch de essentie van het unitarisme 
te redden. Dat ook deze poging grandioos is 
mislukt weet nu wel iedereen : de huidige 
moeilijkheden van de regering zijn er een recht
streeks gevolg van. 

Of de derde (en laatste ?) poging met het 
door Martens vooropgestelde « communautair 
pact » zal lukken, blijft een groot vraagteken. 
Wij hopen In elk geval van niet want zo'n pact 
onder traditionele unitairen wordt wiskundig 
zeker een nieuwe valstrik voor de Vlamingen en 
hun belangen. 

Wij hebben als Vlamingen alle redenen om 
het gekonkel achter de schermen, dat nu reeds 
weken aan de gang is, volkomen te wantrouwen. 
De Franstaligen zijn met een aantal eisen voor 

de dag gekomen (denken wij maar aan ie Voer
streek) waarop zij niet zinnens zijn ook maar 
een duimbreed toe te geven tenzij hoogstens 
wat vage beloften, zoals steeds. Het komt er 
dus op aan de steeds aarzelende en in onder
handelingen van zwakheid getuigende CVP tot 
toegeven te overhalen. Dit heeft het meest kans 
op succes wanneer de besprekingen in de be
slotenheid van de partijcenakels en achter de 
coulissen van het parlement kan gebeuren. 

Op alle voorstellen, uitgaande van de Volks
unie, tot Vlaams partijenoverleg over de ge
meenschapsvraagstukken antwoordde de CVP-
leiding steeds met de dooddoener dat dit in het 
parlement moest gebeuren. Voor het afsluiten 
van akkoorden die voor Vlaanderen niet veel 
goeds voorspellen is dit blijkbaar niet nodig... 
En het is duidelijk waarom : men wil er de 
Volksunie, en de federalistische frakties in het 
algemeen, totaal buiten houden. Elkeen in 
Vlaanderen weet nochtans heel goed dat het 
precies de Volksunie is die nooit zal toegeven 
waar het op essentiële Vlaamse belangen aan
komt 

Het afsluiten van pacten zoals dit — tenzij 
het om grondwettelijke teksten zou gaan — is 
in feite onverenigbaar met de parlementaire de-
mokratie. Het komt er immers op neer dat het 
door het volk verkozen parlement volledig bui
ten spel wordt geplaatst. De heerschappij van 
de onkontroleerbare partijcenakels wordt erdoor 
versterkt. Het doet dan ook eigenaardig aan 
dat sommige perscommentatoren, die aan de 
rechten van het parlement regelmatig lippen
dienst bewijzen, nu nauwelijks enige kritiek 
uiten over de ondemokratische gang van zaken. 
Of komt het er vóór alles op aan de liberalen 
weer in de regering te helpen, het koste wat 
wil voor de Vlaamse belangen ? 

Het is steeds ons standpunt geweest, en daar 
blijven we bij, dat er voor een zinnige regeling 
van de gemeenschapsvraagstukken eerst een 
overleg tussen de partijen van eenzelfde ge
meenschap moet plaats vinden. Dan kan er ge
praat worden van gemeenschap tot gemeen
schap, en dit moet vanzelfsprekend uitmonden 
in het parlement. 

Wat nu op het getouw staat, wij herhalen het, 
zal weer in het nadeel van de Vlaamse belangen 
uitvallen. De uiteindelijke ontvoogding van 
Vlaanderen via het federalisme zal men er ech
ter niet mee tegenhouden, men make zich daar 
over geen illusies I 
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Paul Martens 

J 

Wij willen het niet verhullen : 
de abonnementenslag komt dit jaar 
erg traag op gang. Slorpten de 
voorbereiding van de betoging te 
Vilvoorde, de afdelingsverkiezingen 
en de planning van winteraktivitei-
ten teveel energie op ? Of voelen 
té weinig bestuursleden zich be
irokken bij de werfkampanje, die 
ons nochtans allemaal aangaat ? 
Wij hopen oprecht dat daarin wel
dra een kentering mag komen en 
de winstbulletins steeds langer 
worden. 

De trouwe militanten die, ook dit 
jaar, wèl dadelijk op werftocht trok
ken zijn wij daarom extra dankbaar. 
Dr. Walter Jaspers (Hombeek), die 
ai 20 nieuwe abonnees wierf, Bernd 
Beke (Halle), Laurent Dolhain 
(Beerse), Jozef Claeskens (Halen), 
Roger Dierick (Vichte), Etienne Key-
molen (Asse) e.a. Het werven van 
nieuwe « Wij -abonnees is echter 
EEN TAAK VOOR IEDER VAN ONS ! 
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AVERBODE 

In het kursiefie « Averbode • 
dat in ' Wil » van 21 oktober il 
gepubliceerd werd, las ik een erg 
vertekend beeld van Averbode Wie 
deze Kempense abdii van nabii 
kent en niet oppervlakkig als een 
toevallige zondagstoerist, maar 
door werkeliik persoonlijk kontakt, 
weet dat zii steeds openstaat zo 
wel voor religieuze en kulturele 
aktiviteiten als voor enkelingen en 
groepen, die er een of meer dagen 
wensen te vertoeven Meer dan 
ooit in het verleden wenst ook 
Averbode een centrum te ziin van 

godsdienstig kuliureel en sociaal 
leven De ahdiiqebouwen staan in 
ruime mate ter beschikking van de 
moderne mens afgezien van ziin 
levensvizie Hii kan er komen ver 
pozen studeren wetenschappelijk 
onderzoek doen in archief en bi 
bliotheek muziek beluisteren en 
kunstwerken bewonderen en zich 
bezinnen Het volstaat even te te 
lefoneren of schiiftelijk af te spre
ken Boveiidien is er tijdens de zo 
merweekends steeds de mogelijk 
heid als toerist een deel van de 
abdijgebouwen te bezoeken Wie op 
die dagen belet is kan mits af 
spraak ook in de week de abdij 
bezoeken 

Dat men in de abdijen meer en 

meer bezoekers ontmoet, die tot 
in de verste hoekjes van de gebou 
wen willen doordringen is geen 
vei schijnsel van gisteren of van 
daag De doorsnee bezoeker ver 
geet maar al te dikwijls dat een 
klooster ook een woning is in de 
meeste gevallen weliswaar in een 
andere tijd gebouwd en daaiom 
wellicht aantrekkelijker 

En hier meen ik te mogen stel 
len dat ook de ruim zestig kloos 
terlingen die te Averbode wonen 
leven en werken toch ook wel 
recht hebben op een stukje pri 
vacy en familiaal leven Wie hier 
zin voor heeft is steeds van harte 
welkom in Averbode Er worden 
trouwens momenteel inspanningen 
gedaan om de gastvrijheid en de 
dienstbaarheid in de toekomst nog 
intenser te maken 

J G, Averbode 

HET iS GOED ZO ! 

Hef was al lang geleden dat ze 
samen opgestapt waren PJIaar nu 
waren ze er weer de paladijnen 

van de Vlaamse Beweging Uit alle 
Vlaamse gouwen zijn ze mei dui 
zenden naar Vilvoorde gekomen 

Zij missen geen betoging Zij 
staan altijd paraat om voor Vlaan 
deren in de bies re springen 

Het IS goed zo Laten we opnieuw 
betogen vergaderen en al die dm 
gen doen waarvan de stuuilui aan 
wal zeggen dat ze tot niets dienen 

K C Vilvoorde 

RIJSTPAP 

Dehunne de chagrijnige en 
Houthuys de gelukzalige zijn niet 
weg te slagen van het TV scherm 
Van Houthuys een en al glimlach, 
verwacht ik altijd dat hij zal aan 
kondigen makkeis de gouden Ie 
peltjes zijn er al maai de rijstpap 
nog met Die twee volksweldoe 
ners die er naar streven hun voor 
gangers Cool en Major te evenaren 
in het binnenrijven hebben nooit 
de tijd gevonden om de 200 000 
Vlamingen die naar Brussel pende 

len te beschermen, zeker als er 
hun een ongeluk overkomt en zij 
terecht komen in Brusselse zieken
huizen als honden in een kegel-
spel Hebben die vetbetaalde wau-
vjelaars ooit iets anders gedaan 
dan ons Vlamingen in de positie 
van 2de langsburgers bevestigen ? 
Zoniet vliegen ze buiten Wie 
zMaait er in dit landje de plak ? 
De nooit op de vooi grond treden
de de manipuleerders van miljar
den waarvan de trouwste en ort-
derdanigste dienaars de « Vlaanh 
se » volksvertegenwoordigers van 
de kleurpartijen zijn Vlamingen gt] 
wordt bedrogen bestolen en bij 
de altijd slechter riekende bok ge
zet en wat de deur dicht doet, de 
meesten onder u schijnen er zich 
geen rekenschap van te geven 

C M , Tervuren 

De redaktie draagt geen veranfr 
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubhceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd 

HET ZIT VERKEERD 
met Uw Kleding, zolang je 

als " Wi j "-lezer geen 

SUCCES KLEDING 
draagt... 

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

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

DELIGSTE, wan t speciaal voor « W\] LEZERS » biedt SUCCES KLE

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

en 10 % op alle k ledingsstukken beneden de 1 000 fr , en d i t op ver

toon van deze advertent ie die enkel in « W i j » verschi jnt 

Bij de aanvang van d i t winterseizoen toont SUCCES K L E D I N G 

U een keus die je nergens kun t v inden, meer dan 2 000 pracht ige 

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 win termante ls , pardes-

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

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

Me t ru im 1 000 m2 w inke l ru im te en een zeer gezellige ko f f i e /b ie r -

BAR 

W e r k e l i j k , beste WI j - Iezer , het z i t verkeerd met U w k leding 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 LANCLESTR. 4 - 10 

NIEL 

AARTSFLAAR RESTAURAMT 
AAKIbtLAAK IINDENBOS BOOM, 

BAAN 1 bis 

^^»S 
Open alle werkdagen 

van 9 to t 20 uur 
zaterdags to t 18 uur 

5cb-«n..^hof STATIESTRAAX 

S a K MWWWgPEH^ 

SUCCESKLEDIN 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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de politieke week 

de pvv in de regering? 
I/Iomenteel heerst er in de Wetstraat wind-

stSte als gevolg van het « Moskoubestand ». 

Wat het daarna wordt blijft een vraagteken, 

maar een en ander wijst op pogingen om de 

liberalen in de regering te brengen. 

Woensdag 25 oktober 

De pers maakt melding van een « nieuw 
feit » : CVP-voorzitter IVlartens zou — tijdens 
een schoolpactberaad tussen de drie traditi
onele partijen — voorgesteld hebben een 
« globaal communautair pact » te sluiten. 
De BSP-!eiders zouden « niet ongunstig heb
ben gereageerd ». 

In de Kamer houdt premier Eyskens een 
soort afscheidsrede. Hij heeft het meermaals 
over « de man die mij zal opvolgen ». 

Dinsdag 26 oktober 

Het topoverleg tussen de regering en de 
leiders van de meerderheidspartijen, waar
naar met spanning werd uitgekeken, wordt 
een maat voor niets. Na anderhalf uur was het 
al afgelopen. Men beslist op 9 en 11 novem
ber — na de Moskou-reis van de BSP-leicfing 
— opnieuw bijeen te komen'voor uitgebreid 
topoverleg over de knelpunten : Voer, ge-
westvorHiing en schoolpact. 

bi de pers wordt — in verband met de sug
gesties om de regering te verruimen met de 
liberalen — de vraag gesteld in hoever BSP-
medevoorzitter Van Eynde nog allergisch is 
voor een dergelijke regeringsformule. 

Vrijdag 2 oktober 

li jdens een toespraak te Verviers ver
klaart de voorzitter-stichter van de PVV, Omer 
Vanaudenhove, zich voorstander van een 
« commtmatrtair pact ». Hij zegt zelf reeds in 
1968 iets dergelijks te hebben voorgesteld, 
maer toen zonder sukses. Hij stelt drie voor
waarden : het moet een pact zijn van lange 
duar, de afspraken moeten zeer klaar zijn en 
nieit voor interpretatie vatbaar, en het pact 
moet de « nationale solidariteit » respecte
ren. 

Zaterdag 28 oktober 

Tijdens haar congres te Binche verklaart 
ook de PSC zie hvoorstander van een globaal 
« communautair pact », dat dan wel moet 
gelden voor een periode van 15 tot 20 jaar. 
In dit akkoord moet een verdeelsleutel wor
den opgenomen voor de verdeling van de 
rijkskredieten over de gewesten. De PSC wil 
anderzijds ook dat het gewest Brussel de 
grenzen van de huidige agglomeratie over
schrijdt ; daarmee is de afgevaardigde van 
Nijvel het echter niet eens. 

Zondag 29 oktober 

Op een PVV-banket te leper zegt voorzit
ter Willy De Clercq o.m. het volgende : «Over 
enkele weken zal voor de PVV een beslissend 
ogenblik aangebroken zijn : nieuwe verkie
zingen of eventuele regeringsdeelname. In
dien er echter geen nieuwe verkiezingen ko
men en men vraagt onze medewerking aan 
een of ander nationaal pact, dan moet men 
weten dat wij niet langer de valiezendragers 
van de CVP en BSP willen zijn. Wij willen 
niet blijven geminorizeerd worden ». Hij ver
telde er nog bij : « Indien de PVV aan een 
regering zal deelnemen, dan zal het zijn om 
een liberaal klimaat in het land ». 

Maandag 30 oktober 

« La Libre Belgique » blijkt voorstander te 
zijn van een uitbreiding van de regerings
ploeg naar de liberalen toe, vanzelfsprekend 
na « delicate besprekingen ». 

Dinsdag 31 oktober 

De « Gazet van Antwerpen » stelt vast dat 
« de suggestie van Martens om : een dia
loog aan te gaan met alle partijen over de 
gewestvorming handig misbruikt wordt door 
de unitaristische krachten. Waarbij wij ons 
de vraag stellen waarom Martens de pers
berichten over het « communautair pact » 
tussen de drie traditionele partijen, dat hij
zelf zou gesuggereerd hebben, niet tegen
spreekt.... 

moties 

Na het federatiecollege van Asse, heeft nu 
ook het schepencollege van de randfederatie 
Tervuren zich, op voorstel van onze vriend 
Marcel De Broyer, in volgende termen uitge
sproken tegen elke Brusselse expansie : 
. Het College van de randfederatie Tervuren 
is van oordeel dat deze federatie volledig 
en uitsluitend moet behoren tot het Vlaams 
ekonomisch gewest en dat het ekonomisch 
gewest Brussel moet beperkt worden tot de 
19 gemeenten van Brussel-hoofdstad . » 

In een persmededeling eist liet arr, be
stuur van VU-Oudenaarde de afschaffing van 
alle faciliteiten te Ronse en de aanhechting 
van D'Hoppe (Vloesberg) bij Vlaanderen. 

Het arr. bestuur verwijt de verschillende 
CVP-BSP en CVP-PVV-regeringen die sinds 
1962 aan het bewind waren, dat zij langs de 
taalgrens de faciliteiten ten voordele van da 
Vlamingen nooit hebben doen toepassen. 

maar dat zij integendeel beijverd hebben om 
o.m. te Ronse nauwgezet faciliteiten te ver
lenen aan Franstaligen, waardoor deze stad 
volkomen het uitzicht heeft gekregen van 
een tweetalige stad. 

De VU-Oudenaarde-Ronse, die steeds voor
gehouden heeft dat een faciliteitenstelsel 
voor Ronse uiteindelijk altijd nadelig zou uit
vallen voor de politieke als sociaal-ekono-
mische ontwikkeling van het ganse gewest, 
vraagt daarom dat de gemeenteraad van 
Ronse nu onverwijld de afschaffing van de 
taalfaciliteiten in deze stad zou eisen. 

Tot de bevolking van de Vlaamse Ardennen 
wordt tenslotte een oproep gedaan on^ sa
men met de VU druk uit t^ oefenen op do 
vertegenwoordigmg van de streek om de af
schaffing van de faciliteiten van Ronse te 
eisen, evenals om de aanhechting van d'Ho(> 
pe bij Vlaanderen. 

paul ghijsels pieit voor een vlaamse internationale stichting 
VLAANDEREN EN DE WERELD 

Paui Ghrjsels heeft vorig jaar defini
tief afscfieid genomen van de BRT als 
reporter en fweft z/c/i wet hart en 
ziet gestort op de informatie /nza/ce 
ontwUd(e{ingssamef)werking en de re
latie van de Derde Wereld met liet 
Noofdelljk halfrond. 

Een van zijn grote bekommernissen 
Is de vaststelling dat Vlaenderen in 
het internationale gebeuren feiteliik 
nog maar aan het begin staat, en dat 
het bewustzijn van de Vlamingen In
zake hun relatie tot de wereld slechts 
uiterst langzaam tot uiting begint te 
komen. 

Tijdens een gesprek met de jonge, 
entoesiaste Oostvlaming uit Haaltert, 
die enkele keren In het nieuws geko
men rs met zijn indringende reporta
ges over Latijns-Amerika, konden we 
enkele van zijn belangrijke ideeën op
vangen. 

INTERNATIONALE EVOLUTIE 

Voortdurend vestigen wereldorgani
saties en de hoogste gezagsdragers 
en prominente figuren uit onze tijd de 
aandacht op de wereldontwikkeling en 
de nood aan Internationale samenwer
king. Het wordt steeds duidelijker dat 
een verruimde samenleving de condi-
sio qua non is voor een gunstige ont
wikkeling van de internationale toe
stand. Dit proces van bewustzijn yan 

het werkelijk bestaan van andere lan
den en volken begint in Europa eigen
lijk pas op gang te komen. Er bestaat 
een opvallende afwezigheid van deze 
internationale dimensie in regerings
verklaringen, kultuurbeleid, • nationa
le » opvoeding en andere sectofen 
van het openbaar leven. De bevolking 
heeft het recht en de plicht deel te 
nemen aan het wereldgebeuren, dat 
mede haar eigen toekomst bepaalt. 
Willen wij echter ooit dynamisch be
trokken zijn bij wat in de wereld aan 
het gebeuren is, dan zullen wi j dit 
zelf moeten organiseren, aldus Ghij
sels. 

EEN KANS EN EEN OPDRACHT 

« Wij zullen er in een federaal 
Vlaanderen in slagen naar een nieuwe 
en internationale dimensie over te 
schakelen wanneer terzake de be
staande socio-kulturele, politieke en 
financieel-economische instellingen en 
organisaties hun leidende taak opne
men. Een Vlaamse internationale groe
pering of STICHTING zou deze ont
plooiing van een internationale bewust
wording in onze eigen kuituur kunnen 
bevorderen. Gedragen door de geest 
van een waarachtig wereldburgerschap 
van de Vlaming zou het een aktieve 
inspiratie en een stimulans kunnen 
betekenen voor de groei van een nieu
we generatie, gericht op een ruimere 
omwentelingsbaan In haar algemeen 
menselijke kuituur. Zulke groepering 

of zulk centrum mag echter geen zo
veelste exclusief clubje worden dat 
zich bezighoudt met « kulturele vrije
tijdsbesteding » en zeer gauw op een 
gesloten kring van gelijkgezinden te
rugvalt. Evenmin mag dit gezien wor
den als een nieuwe v.z.w. voor ontwik
kelingshulp, tenzij precies gericht op 
de ontwikkeling van ons eigen volk 
in zijn deelname aan een ruimere in-
ter-nationale verstandhouding ». 

Wij vroegen aan Ghijsels nog hoe 
hij konkreet zulke « Vlaams Interna
tionale Stichting » zag werken. Er zijn 
namelijk reeds een aantal initiatieven 
in Vlaanderen aan het werk, de VI RA, 
BIW, de Stichting L. de Raet, het 
Vlaams Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking, het Koninklijk Insti

tuut voor Internationale Betrekkingen... 
Maar ook daaraan heeft hij reeds ge
dacht. 

De nieuwe Stichting zou door haar 
aktiviteiten zelf en door haar doku-
mentatie- en dienstverlenende functie 
een speciale plaats innemen. Zij zou 
een kontaktcentrum kunnen zijn voor 
mensen en organisaties, een soort 
aardstation dat verbindingen onder
houdt met afzonderlijke mensen en 
groepen, een organisator van interna
tionale ontmoetingsdagen, gericht op 
het betrekken-van-onze-bevolking-bij, 
en een onthaalcentrum voor doorstro
ming naar Vlaanderen van buitenland
se gasten. Via deze stichting, die Paul 
ook ziet als een publicatiecentrum 
van onafhankelijke Vlaamse standpun
ten inzake buitenlandse politiek, zou 
Vlaanderen ook politiek een stem la
ten horen in het internationale aktuaü-
teitsgebeuren en het eigen buitenland-
gericht beleid. 

Tot slot van dit gesprek vraagt Paul 
Ghijsels ons dat de Volksunie, als 
volksnationafe partij, juist bij deze be
wustmaking van Vlaanderen voor zijn 
internationale zending zou voorop 
gaan. Vlaanderen moet zich opnieuw 
als natie-in-de-wereld gaan gedragen, 
Vlaanderen mag zich niet laten mee-

„«leuren in een buitenlands on-beleid 
dat herleid werd tot klein-Betgische 
maatstaven ! 

R. De Facq 

volksvertegenwoordiger 
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mens, arbeid 
en kapitaal 

In het kader van haar projekt 
«• Mens, arbeid, kapitaal > orga
niseert het Dosfelinstïtuut een 
derde colloquium i.v.m. de pro
blemen van de arbeiders en de 
bedrijven. Dit laatste colloquium 
zal handelen over de situatie, 
de taak en de plaats van de vak
bonden. Naast referaten gehou
den door specialisten terzake 
zal er ook een paneelgesprek 
zijn met vertegenwoordigers 
van de vakbonden, arbetdersko-
mitee en Amada. 

Dit slot-colloquium zal plaats
vinden te Steenokfcerzeel op 
zondag 19 november 1972 in het 
kasteel De Ham van 10 tot on
geveer 18 u. 

Belangstellenden kunnen zich 
inschri[ven door storting van de 
bijdrage van 250 fr. (syllabus en 
koffie inbegrepen) op postreke
ning nr. 224.43 van Kredietbank 
1000 Brussel voor rekening nr 
3300/13/83.555 van het Dosfel
instituut te 1000 Brussel. Een 
gratis-folder met alle inlichtin
gen kan aangevraagd worden op 
adres Dosfelinstïtuut, Tribune
straat 14, 1000 Brussel (telefoon 
02/19.12.02). 

hongeren naar 
gerechtigheid 

De Baskenverdrukking kreeg 
haar uitlopers tot in Brussel, zo 
schreven we naar aanleiding van 
de Baskenbetoging aan de Fran
se ambassade. Een nieuw be
drijf speelde zich dezer dagen 
af. Uit protest tegen de uitdrij

ving van Spaanse Basken uit 
Frans-Baskenland zijn sinds vrij-
27 oktober twaalf Baskische 
jongeren in hongerstaking op 
een vervallen zolder van een 
parochiecentrum in de Brussel
se Marollen. 

Zij zullen deze hongerstaking 
even lang volhouden als de Fran
se Basken in de katedraal van 
Bayonne. Wij bezochten deze 
mensen. 

WERF EEN 
NIEUWE ABONNEE 
VOOR « WIJ » 

SLECHTS 350 FR 
VOOR EEN GANS JAAR 

Een joernalist uit een « voor
aanstaand > Vlaams dagblad 
ook. Die had er slechts wat ba
dinerende prietpraat voor over. 
Wie oog heeft voor de achter
gronden van die tragedie, ziet 
hier levendworden wat in arti
kels heet : volksonderdrukking, 
armoede van politieke banne
lingen, trouw aan het verre va
derland. Dergelijke begrippen 
passen wellicht niet meer in 
een tijd dat Standaardpoulains 
als Vlerick, als echte Europese 
technokraten gaan pleiten voor 
opname van Baskenbeul Franco 
in een Europa dat meer demo-
kratisch zou moeten worden.... 

wat kunnen 
wij doen ? 

In een gevoel van machte
loosheid bij het beeld van zulk 
platgedrukt volk tussen de ko
lossen Frankrijk en Spanje 
vraagt men zich soms af « Wat 
kunnen wij doen ? ». In elk ge
val meehelpen aan de bewust
wording rond dit probleem. De 
Franse Basken verzamelen in 'n 
petitielijst bij de hongerstakers 
in Bayonne duizenden handteke
ningen als protest tegen de uit
drijvingen. 

De tekst van de petitie luidt : 
« Wij vragen dat het recht van 
de Basken erkend wordt om in 
Baskenland te leven en dat bij
gevolg de maatregelen over ver
plichte verblijfplaats of uitdrij
ving worden opgeschort ». 

Schrijf deze tekst over en 
stuur hem naar de Franse Am
bassade te Brussel, Regentlaan 
41. Beter nog : verzamel een 
aantal handtekeningen van uw 
vrienden of kennissen onder de
ze tekst. Stuur zo vlug mogelijk 
een afschrift naar de perskon-

taktman van de uitgeweken Bas
ken : Kerman Ugalde, De Prae-
terestraat 11 te 1050 Brussel. 

oude, wijze 
mannen 

In ons nummer van veertien 
dagen geleden deden wij onder 
bovenstaande titel wat ironisch 
over sommige o verjongings-
maatregelen » in de toporganen 
van de Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen. Namens het 
BGJG-hoofdbestuur kregen wij 
van dr. P. Rubbens onderstaan
de verduidelijking toegestuurd, 
die wij graag publiceren : 

« Wij betreuren de negatieve 
voorstelling van de beslissingen 
in de algemene vergadering van 
de Bond van Grote en van Jonge 
Gezinnen. Wijze mannen heb
ben niet beslist « dat in de top
organen van de vereniging (raad 
van beheer en hoofdbestuur) 
slechts 20% leden van min
der dan 35 jaar mogen zetelen, 
enz. ». Uw voorstelling van za
ken ! Maar wel dat in deze top
organen een weerspiegeling 
moet gevonden worden van de 
leeftijdsgroepen bij de 300.000 
aangesloten Vlaamse gezinnen 
Dit zal voor gevolg hebben dat 
de tot op heden onder-vertegen
woordigde groep van jongeren 
(8,6% van de leden en onge
veer 5% van de bestuursleden) 
een vertegenwoordiging van 1/5 
of 20% van de lechtstreeks ver-
kozenen zal tellen in een nabije 
toekomst, evenals dat de over
vertegenwoordigde groep van 
ouderen (nu 27% van 60 jaar en 
meer in de besturen) slechts 
1/5 of 20% van de mandaten 
bekomt. Deze onbetwistbare 
verbetering van de medezeg

genschap van alle gezinstypes 
in de toporganen, volgens een 
originele formule waaraan vele 
organisaties en vooral politieke 
partijen zich kunnen spiegelen, 
verdient vanwege uw blad cnge-
twijfeld méér dan deze kleine 
terechtzeting. Er werd Immers 
ook gedacht aan betere verte
genwoordiging van vrouwen en 
moeders in de bondsbesturen, 
betere aflossing, en een aantal 
andere zaken, die de dynamiek 
van de beweging bevestigen ». 

Wij zijn dadelijk op de vrien
delijke suggestie van dr, Rub
bens ingegaan en zullen over 
enkele weken met hem een 
vraaggesprek hebben over deze 
en andere problemen in de 
BGJG, de grootste gezinsvereni
ging van Europa, waarbij vele 
van onze lezers trouwens zijn 
aangesloten. 

st.-antonius 

Een nieuwsgierig kamerlid 
(Laridon) die blijkbaar van wan
ten weet stelde een aantal las
tige vragen aan minister Frans 
Van Mechelen o.m. over meube
len op het kabinet van de heer 
minister, die reeds tweemaal 
zouden vernieuwd zijn sinds hij 
dit ministerie bezette. Werd er 
eerlijk aanbesteed ? Wie lever
de uiteindelijk ? Erg, erg kort en 
omzeggens ontwijkend ant
woordt Van Mechelen daarop. 
De mensen van de streek van 
Turnhout, die ook van wanten 
weten, zullen eens glimlachen 
nu het lijkt alsof Van Mechelen 
zijn geheugen heeft verloren. En 
katoliek als ze zijn zullen ze 
hem aanraden eens naar St. 
Antonius op bedevaart te gaan, 
dat is de heilige van de verlo
ren zaken. 

wi j in nederland 

regering wil einde stellen aan gratis medische hulp 
(jeeveedee) Op de valreep — 29 november verkiezingen 1 — is de Ne

derlandse regering-Biesheuvel voor den dag gekomen met een voornemen 
dat in brede kring tot verontwaardiging heeft geleid. Konform het re
geerakkoord dat in de zomer van 1971 tussen de drie grote kristelijke par
tijen, de liberalen en de Demokratische Socialisten werd gesloten, wil 
men namelijk een einde gaan maken aan de kosteloze medische hulp voor 
allen die bij een ziekenfonds verplicht verzekerd zijn. Dat zou betekenen 
dat al deze mensen voor de hulp van een huisarts om de drie maanden 
een kaart moeten kopen voor 3,75 gulden, dat is ruim 52 fr. Ze zouden 
voor elk geneesmiddel 2 gulden (28 fr.) moeten betalen en ook een ge
deelte van de kosten voor ziekenhuisverpleging en specialistische hulp 
voor hun eigen rekening dienen te nemen. 

Dat de verontwaardiging over 
het regeringsplan werkelijk alge
meen is, valt te verklaren uit het 
feit dat niet minder dan 70 pro
cent van de Nederlandse gezin
nen verplicht bij een ziekenfonds 
verzekerd is. Iedereen immers die 
minder dan 19 duizend gulden 
bruto (266.000 fr) per jaar ver
dient, valt mét zijn gezinsleden 
onder het ziekenfondsreglement. 
Hij betaalt daarvoor een beschei
den premie (de werkgever vult 
die aan) en heeft dan recht op 
gratis medische verzorging. Wie 
meer dan 19 gulden aan loon ont
vangt, kan zich vrijwillig tegen 
ziektekosten laten verzekeren, 
wat zeer hoge kosten meebrengt. 

aanslag op sociaal recht 

Het is duidelijk dat het bij deze 
regeling om een historisch ver
worven sociaal recht gaat, en van 
alle kanten wordt de regering er 
dan ook van beschuldigd dat zij 
voornemens is a-sociale maatre
gelen te gaan invoeren. Met na
me de vakbeweging heeft daarom 
onmiddellijk na het bekend wor
den van het regeringsplan scher

pe protesten laten horen. « Wij 
zullen ons met alle middelen ver
zetten tegen deze aanslag », aldus 
een reaktie van de specialist van 
het Nederlands Katholiek Vak
verbond dat al jaren ijvert voor 
een algemene ziektekostenverze
kering voor het hele Nederlandse 
volk. 

Bovendien ziet men in deze 
kringen met lede ogen aan dat 
door doktoren en in ziekenhuizen 
nog ^ti jd verschil wordt gemaakt 
tussen verplicht en niet-verplicht 
verzekerde patiënten. Dat verschil 
komt niet alleen tot uiting in het 
feit dat bepaalde geneesmiddelen 
niet aan verplicht verzekerden 
worden verstrekt, maar ook in 
belatóhelijke dingen zbals het ver
pakken van poeders en drankjes 
voor zelf betalende patiënten in 
« luxe » doosjes en flesjes, ter
wijl ziekenfondspatiënten het met 
een simpele verpakking moeten 
stellen. 

ziekte = armoede ? 

De kritiek op de plannen om 
een zogenaamd « eigen risiko » 
in te voeren komen ook van de 
kant van de dokters. Aan de ene 

kant vrezen zij een toename van 
hun administratie, anderzijds 
noemen zij het onverantwoorde
lijk dat mensen zullen worden af
geschrikt naar een dokter te gaan 
omdat zij eigen bijdragen moeten 
gaan betalen. Inderdaad zou de 
kans bestaan dat sommige men
sen weigeren naar een dokter te 
gaan of zich in een ziekenhuis te 
laten opnemen omdat zij het niet 
kunnen betalen. Er zullen onge
twijfeld ouden-van dagen zijn die 
onmogelijk de door de regering 
voorgestelde rijksdaalder (35 fr.) 
per dag kunnen betalen wegens 
ligging in een ziekenhuis. En voor 
een gezin dat tegenslag heeft met 
de gezondheid van de kinderen, 
zou het « eigen risiko » kunnen 
betekenen dat ziekte weer, zoals 
vroeger, synoniem wordt met ar
moede. Een toestand die hevig 
vloekt met wat men zich van de 
moderne sociale welvaartsstaat 
voorstelt ! 

Wat zijn de beweegreden van 
de regering om zich — nota bene 
in het zicht van de verkiezingen 
— te wagen aan zulke ingrijpen
de voornemens omtrent de zie
kenfondswerking ? Volgens de 
katholieke minister Stuyt (Volks
gezondheid) zou het « eigen risi
ko » het ongebreidelde geloop 
naar de huisarts afremmen en 
zou medische hulp meer prijsbe
wust worden aangewend. Hij 
mikt dus op konsumptie-afrem-
ming en op daling van de kosten 
in de gezondheidszorg. Men zou 
kunnen zeggen dat in een tijd 
van geweldige financiële proble
men de voorgestelde maatregelen 
dus wel gewettigd zijn. Maar 
daar staat meteen tegenover dat 

de mensen zelf niet kunnen be
oordelen of zij al dan niet naar 
een dokter behoren te gaan. Men 
kan de mensen opwekken om hun 
konsumpties in het meer luxe 
vlak (dure huishoudelijke appa
raten, geweldige vakanties, enz) 
te minderen, maar ten aanzien 
van de gezondheid gaat die rede
nering niet op. Nog altijd zijn er 
mensen die niet of veel te laat 
naar een dokter gaan, bij voor
beeld met kwaadaardige gezwel
len. Er zijn zeker ook gevallen 
waarin voor onbenullige zaken 
bij een huisarts wordt aangebeld, 
maar die komen even goed voor 
bij de niet-verplichte verzeker
den, wellicht zelfs in ruimere ma
te. Maar ook in die gevallen geldt 
dat de « patiënt » zelf niet kan 
oordelen over de aard van wat 
hij denkt te mankeren. Het is de 
arts die uitspraak doet, en daar
om is het onjuist van de regering 
om de bewijslast inzake « me
dische over-konsuptie » bij de 
mensen zelf te leggen. 

In de verkiezingspropaganda 
van de komende weken zal het 
« eigen risiko » ongetwijfeld een 
rol spelen. Het is onbegrijpelijk 
dat de huidige regeringspartijen 
zich nog op dit moment aan dat 
hete hangijzer wagen. Tenzij ze 
door de financiële^ perikelen tot 
deze noodsprong werden gedwon
gen. Maar ook in dat geval krijgt 
de oppositie een kluif toegewor
pen, waaraan ze haar hart kan 
ophalen omdat bijna driekwart 
van de bevolking rechtstreeks 
met deze zaken te maken heeft. 
Dat is dan het « eigen risiko » 
dat de regering zelf heeft geno
men ! 
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De behoudsgezinde en unitaris-
tische koers van de twee dictato
riale BSP-voorzitters, Leburton en 
Van Eynde, wekt steeds meer wre
vel en ongenoegen in de socialis
tische rangen zelf. In de Luikse 
federatie rommelt het steeds meer 
en aan Vlaamse zijde spaart het 
weekblad • Links > al geruime tijd 
zijn kritiek op de BSP-top niet meer. 
Toch blijven die linkse jongens nog 
altijd voorzichtig genoeg : zij wit
ten geen tweede maal als stroppen-
dragers voor de heren van het al
machtige partijbureau verschijnen... 

Vorige week stak « Links », naar 
aanleiding van de recente com
munautaire verwikkelingen, een 
duidelijk waarschuwende vinger op 
naar de BSP-bonzen. In hei hoofd
artikel wordt herinnerd aan de fe-
deralististche standpunten van de 
(machteloze) socialistische linker
zijde in Vlaanderen, maar de au-
teur(s) zijn er zich van bewust dat 
de officiële BSP momenteel een 
andere koers vaart, vandaar hun 
waarschuwingen : « De noodzake
lijke socialistische eendracht ver
warren of vereenzelvigen met een 
voorbijgestreefde unitaire staats-
struktuur ware niet alleen principi
eel verkeerd, maar evenmin poli
tiek lonend : wie denkt daaruit elek-
torale of politieke munt te kunnen 
slaan, moet toch bedenken dat het 
belgicisme van de h. Vanaudenhove 
aan zijn partij een klinkende neder
laag bezorgde in 1968 en ze sedert
dien tot politieke onmacht doem
de ». En wat verder klinkt het zo : 
• De Vlaamse socialisten zijn min
stens even sterk f is hun Waalse en 
Brusselse partijgenoten bekom-

gejammer 
van 
links 

merd om de eenheid en de een
dracht van de BSP. Men mag noch
tans van hen niet verlangen dat zij 
eenzijdige offers zouden brengen 
op het altaar van die eenheid en 
daardoor aan andere partijen het 
monopolie zouden laten van de ver
dediging van gerechtvaardigde 
Vlaamse belangen. Het kan de so
cialistische zaak niet dienen ais on
ze toekomstkansen in Vlaanderen 
daardoor in het gedrang worden ge
bracht ». 

Verderop in hetzelfde blad zegt 
de « man in de Wetstraat » het nog 
duidelijker : « De unitaristische 
opvattingen van onze leiders rich
ten veel meer schade aan de partij 
aan dan zij er baat bij vindt. Dat de 
kameraden voorzitters nu nog al
ti jd niet begrepen hebben dat zij 
op het stuk van de staatshervor
ming rode lantaarsdragers zijn ge
worden, doet ons leed : het pleit 
niet voor hun politiek doorzicht. 
Het enige excuus dat ze kunnen in
roepen is dat licht in de lantaarn... 
rood is, maar dat is dan maar een 
flauw grapje ! Wij vragen ons af 
waar onze partij nu zou staan, had 
J.J. Merlot nog geleefd, stond F. 
Terwagne nog in de bres, was An
dre Cools zichzelf gebleven. Dan 
was de BSP gebleven waar ze vier 
jaar geleden nog stond : aan de 
spits van het federalisme I Nu 
hinkt ze achterna. Nu heeft het 
woord « federalisme » zowaar een 
verfoeilijke bijklank gekregen In de 
oren van onze leiders. Kameraden, 
gooit toch het roer om ! ». 

Al veertien jaar lang verdedigt 
dit groepje oprechte Vlaamse so
cialisten zijn federalistische opvat
tingen in de BSP. Zij zien vandaag 
hoever zij staan.... Meer dan wie 

ook verwensen zij de Van Eyndes, 
de Leburtons en andere Simonets, 
maar inmiddels blijven dergelijke 
heerschappen toch maar de lakens 
uitdelen in de o zo sociale demo-
kratische BSP. En ook de jongens 
van « Links « moeten met de pink 
op de naad van de broek gaan 
staan als het BSP-partijbureau zijn 
bevelen geeft. Dat is de brutale 
BSP-werkelijkheid vandaag. Wat de 
Vlaamse socialisten over die BSP 
schrijven bevestigt in feite onze 
diagnose : de BSP is een conser
vatieve partij geworden, die zich 
opwerpt ais de verdedigster van 
het meest aftandse unitarisme, en 
die als een loden gewicht op het 
landsbeleid rukt. Zij stelt zich anti-
Vlaams op, daar de Vlamingen de 
grootste slachtoffers van het con-
servatief-unitaire establishment 
zijn, en omdat zij haar « eenheid > 
tracht te behouden ten koste van 
Vlaamse belangen. En zolang de 
Vlaamse socialisten dergelijk po
litiek beleid van hun unitaire leiders 
blijven dulden, zullen wij niet aar
zelen hen « knechten » te blijven 
noemen. Want wie dingen moet 
doen die lijnrecht tegen zijn eigen 
overtuiging ingaan is een onvrij 
mens, een knecht, een slaaf. Deze 
Vlaamse socialisten, willen zij nog 
eens geloofwaardig worden, zouden 
er dus goed aan doen een poging 
te wagen om zichzelf van dit juk 
te bevrijden in plaats van steeds 
anderen de politieke les te lezen. 
Wij van onze kant zullen inmiddels 
niet stil zitten en aan alle Vlamin
gen duidelijk maken in welke mate 
de BSP een Belgische Super Pest 
voor Vlaanderen is geworden. 

P.M. 

franskiljonse 

ruiteri j te ottenburg 
op zondag 29 oktober vond te 

Ottenburg (gemeente gelegen In de 
federatie Tervuren) de jaarlijkse 
paardenwijding plaats onder ruime 
belangstelling. Toen bleek dat de 
plechtige misviering tweetalig 
werd gehouden, begonnen talrijke 
aanwezigen het Onze Vader te 
bidden. Herhaaldelijk werd de po
ging om deze viering franstalig te 
omlijsten onmiddellijk en kordaat 
afgebroken door steeds weer het 
Onze Vader luidop te bidden. Op 
te merken viel dat een groot aan
tal ruiters te paard vooraf opval
lend luidruchtig meenden te moe
ten laten blijken dat zij een andere 
taal spraken dan de gastvrije ge-
meentenaren van Ottenburg. Toen 
op het einde de franstalige toe
spraak van een vrouwelijke ruiter 
werd onverstaanbaar gemaakt, kon 

het franskiljonse paardenvolk hun 
zelfbeheersing niet meer bedwin
gen. 

Niettegenstaande de korrekte 
houding van de veldwachter meen
den enkele ruiters die de meest 
vulgaire scheldwoorden riepen zo
als imbecile enz. de Vlamingen te 
moeten bestormen. Gelukkig kon
den de mensen nog tijdig beschut
ting zoeken achter de afsluiting en 
kende deze aanslag geen bloedige 
afloop. Nadien keerden de gedisci
plineerde betogers huiswaarts, 
doch werden onderweg terug aan
gevallen door ruiters die de be
doeling hadden hen te vertrappe-
len. Tussen geparkeerde auto's 
kon nog tijdig veiligheid gezocht 
worden. Ook daarna werden Vla
mingen bedreigd door een auto die 
hen In razende snelheid wilde om

ver rijden. De leider van de rui-
tersgroep bevestigde ons dat het 
volgende ruitersfeest ook tweeta
lig zal verlopen en nodigde de Vla
mingen uit om terug aanwezig te 
zijn om ze dan allemaal te kunnen 
vertrappelen. Op te merken valt 
dat deze Waalse heerschappen 
zich zo gedragen in een Vlaamse 
gemeente. 

Wij hebben hun uitnodiging aan
vaard en zullen dan niet met en
kele tientallen, doch met honder
den aanwezig zijn op de afspraak. 
Hopelijk zien zij af van hun frans
kiljonse drijverijen en wordt het 
geen guldensporenslag. Zij dragen 
dan ook ^e volle verantwoordelijk
heid. 

De Broyer Marcel 
Schepen van de Federatie 

Tervuren 

• ^ 
Allerzielen op de grands cimetières sous la lune : geen ku-

rleuzer streek voor een novemberwandeling dan die van leper. 
De esdoorns op Maple Avenue te Zillebeke zullen straks hele
maal kaal zijn. Slijk en bletenloof maken van de straat weer de 
veldweg die zij eeuwenlang geweest Is. Verwering en vergan
kelijkheid, de geur van paddestoelen onder de struiken. En ach
ter iedere bosrand het uitzicht op de eendelijke rijen van de 
soldatenkerkhoven. 

In de zomer is het anders. Tussen de gele korenvelden gaat 
het leven verder. Oorlog en dood hebben destijds de halluci-
nante Infrastruktuur bezorgd voor het toerisme van vandaag. 
Zondagsafari en pleziertreintjes in kakelbonte kleuren. Naarmate 
de oudstrijders van de Grote Oorlog minder talrijk en de wedu
wen ouder en jichtiger werden, heeft de nijvere middenstand 
zich aangepast en nieuwe middelen gezocht om de stroom 
bezoekers te bestendigen. Handige autobusjongens zorgen voor 
massale aanvoer van dagjesmensen en schoolkinderen, die met 
gretige handen het Bezoek Aan De Slagvelden aangrijpen als 
vrolijke gelegenheid voor een kermisdag. Frietzakjes, lege coke
flesjes, friskostokjes en boterhampapier : afval op afval, stort 
op stort, het laatste puin van de Grote Oorlog. 

De bladeren van november hebben het allemaal genadiglijk 
toegedekt en de ernstige adem van de zee duwt de loodgrijze 
lucht laag over het land. Als je opstapt langs Maple Avenue 
naar HUI 62 kan je even aanvoelen hoe het destijds moet ge
weest zijn. Tragisch landschap van de herinnering. De tot puin 
geschoten stad die naam gaf aan het wapen dat hier voor 
het eerst werd gebruikt. Yperiet. Gifgas. Faze in de greep van 
homo sapiens naar de ultieme efficiëntie. Stap op de weg naar 
napalm en Hirosjima. 

liid en levens 
Tegenover de strenge toegangspoort van Sanctuary Wood 

Cemetery la een kraaknieuwe villa neergezet, het leven gaat 
verder. In gruwelijke onschuld staan, op twintig meter tegenover 
mekaar, de villanaam « la siësta • en het keltisch kruis dat 
Edward en Margret Rae opgericht hebben voor hun jongste zoon 
Keith, die hier gestorven is op de voorlaatste julidag van negen
tien-vijftien. 

Achter een bronzen deurtje-met-ahorn kan je op Hill 62 het 
visitors register vinden. Gastenboek van de levenden, op bezoek 
bij de doden. Konfrontatie van het Hierselts en het Jenseits. 
Namen en handtekeningen uit de hele wereld met daarachter, 
in een korte zin of een enkel woord, de neerslag van wat ge
dacht of niet gedacht werd tijdens het zomers bezoek. 

Een Fransman : « hommage êmouvant aux braves, tombes 
pour nos libertés », fanfare en Marseillaise. Een karige Neder
lander : ' emotie * ! Heel veel schooljongens en -meisjes : 
aansporing om de liefde te bedrijven in plaats van de oorlog, 
les grandes alcoves sous la lune In het teken van de omgekeer
de rune. Veel Duitsers ; nie wieder Krieg en opnieuw nie wieder 
Krieg. De slimste van een banale zondagstroep : « de ene zijn 
doodje is de andere zijn broodje, nietwaar tuinman ». Kana-
dezen, Amerikanen, Joegoslaven, Duitsers, Nieuw-Zeelanders, 
Japanners, Fransen, Nederlanders, Vlamingen, Walen en noem 
maar op : ogenblikken van inkeer tussen de graven. Een domme 
tussengroep : niets gezien, niets geleerd, niets te zeggen. Een 
arrogante minderheid : kermis op het kerkhof. Een één enkele 
haatzak. In het Frans. « Men moest iedere Duitser verplichten, 
op z'n knieën de trappen van HUI 62 op te kruipen ». Tussen 
haakjes en terloops : blijkens z'n naam en adres woont meneer 
te Brussel. Verbazen doet het ons niet... 

De Kanadees die twee dagen later op HUI 62 kwam verbaasde 
het blijkbaar wél. « Beautyfull memorial », schreef hij, « maar 
als je de bemerkingen van sommige bezoekers leest, zou je 
denken : wat een verspilling van tijd en mensenlevens ». 

V-

A waste of time and lives... 
dio Genes. 

dosfelactiviteifen 

19 november : STEENOKKERZEEL 
Colloquium « Mens, arbeid, kapitaal 
vakbonden ». 
Plaats : Kasteel De Ham, te 10 u. 
Bijdrage 250 fr. 

Ill Toekomst van de 

23 november : MOL 
Voorlichtings- en discussieavond 
Plaats • lokaal « De Oude Post •. 

Fusies en federaties ». 

24 november : NIJLEN 
Voorlichtings- en discussieavond : «De toestand en de toekomst
mogelijkheden van de diamantsector in de Zuiderkempen ». 
Plaats : Gemeentehuis. 
Bijdrage 50 fr. 

28 november : MECHELEN 
Voorlichtingsavond : « Problemen Driehoek ». 
Bijdrage 50 fr. 
Voor alle inhchtingen : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 
Brussel, tel. 02/19.12.02. 
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Woensdac en donderdag van vorige 
week en ook dinsdag deze week wer
den de politieke aksenten vooral i de 
Kamer geplaatst. 

Op 25 oktober moest Eyskens ant
woorden op de reeks interpellaties 
over de algemene regeringspolitiek. Op 
de indringende beschouwingen van 
Schiltz over de vastgelopen hervor
mingen en de baasspelerij van de 
BSP-unitaristen in de regering, had hij 
slechts zijn caféboutade « dat de fe
deralisten het onder elkaar regelen ». 

Voorzitter Van der Eist hekelde de 
financiële politiek van de regering, die 
onvoldoende maatregelen neemt om 
de inflatie te bestrijden. De staatsuit
gaven stijgen veel te snel in verhou
ding tot de groei van het BNP. 

Donderdag 26 oktober werd een «VU-
dag in de Kamer ». De Limburgers 
Olaerts en Raskin trokken op in een 
zuiverheidskruistocht voor het leef
milieu. Olaerts over de « groene re
gen "-fabriek van Tessenderio en Ras
kin over de nalatigheid van cyaankali-
Major. Major die maar slapjes repli
keerde trouwens. De Facq zette zich 
resoluut aan de kant van de Derde 
Wereld-mensen i.v.m. de koperschepen 
uit Chili waarop de grootkapitaallui 
van Uncle Sam beslag willen laten 
leggen. 

Dinsdag voor Allerheiligen, enige 
dag dat de Kamer vergaderde, maakte 
Van den Boeynants zich erg kwaad 
toen De Beul hem dringend vroeg of 
er « foltermetodes » als sisteem wer
den aangeleerd in bepaalde Belgische 
eenheden. Dit naar aanleiding van de 
zaak voor de krijgsraad te Luik. Kuij-
pers kwam tussen voor de redding van 
de Kessel-bergen nabij Leuven. Ze 
moeten geklasseerd en beschermd te
gen de motocrosserosje. Het zwaarte
punt die dag lag in de interpellatie-
Baert die de verfransingskredieten van 
de Waalse Kultuurraad voor de Voer
streek en de Vlaamse randgemeenten 
scherp aanpakte. Wat heibel uitlokte 
met een aantal franstalige imperialis
ten. Olaerts, die de grote nood kent 
van vele Vlaamse gemeenten kwam op 
voor nieuwe criteria bij de verdeling 
van het gemeentefonds. De huidige 
situatie benadeelt al te fel het bevol
kingsrijke Vlaanderen. 

De Senaat vergaderde woensdag en 
donderdag, 25-26 oktober. De begro
ting van Openbare Werken was daar 
de hoofdbrok. Senator Van Haegendo-
ren had het vooral over het grondbe
leid en vroeg maatregelen tegen dub
belzinnige grondspekulanten. Van de 
Zande behandelde naast een aantal 
streekproblemen (Heverlee- en Meer-
daalbos) het « trukeren » van de 
taaiverhoudingen op het ministerie 
door het sisteem van tijdelijke en 
vooral contraktuele medewerkers. Na
dat Maurits Coppieters rond de kwes
tie van de Chileense « spookschepen » 
de BRT-informatie nader had bekeken, 
plaatste Wim Jorissen nog een aantal 
zware slotakkoorden toen de regering 
(einde oktober) daar dan nog maar 
eens was me.t het eindeloos spelletje 
van voorlc / ) twaalfden van een be
groting « via twaalfden » praktisch op
gebruikt voor ze op vele punten ernstig 
besproken is. 

vervalst beeld 

In de reeks interpellaties op het 
algemeen regeringsbeleid nam mr. F. 
Van der Eist namens de VU-fraktle in 
de Kamer het financieel regeringsbe
leid stevig op de korrel, nadat mr. 
Schiltz dat voor de staatshervorming 
had gedaan. Het bewijs is thans gele
verd dat de VU gelijk had toen ze in 
het begin van het jaar betoogde dat de 
regering de ekonomische toestand te 
somber beoordeelde en anderdeels ten 
onrechte de gemeenschapsvraagstuk
ken verwaarloosde. De VU heeft steeds 
voorbehoud gemaakt tegen het kwistig 
uitstrooien van rijksvoordelen aan in
vesteerders, waarbij overigens de 
vraag rijst of de rijkshulp wel zo be
slissend is voor de trend der Investe- ' 
ringen. 

Ten tweede kan er getwijfeld wor
den aan de wil van de regering om de 
inflatie doeltreffend te bestrijden : ze 
drijft de rijksuitgaven op, geeft per dag 
meer dan één miljard uit, wat er op 
neerkomt dat de rijksuitgaven in 1972 

. 16,7% hoger zijn dan in 1971, terwijl 
het bruto nationaal produkt slechts 
met 4% steeg. 

Een tweede verwijt is dat de rege
ring haar toevlucht neemt tot allerlei 
knepen om de schijn van bezuinigingen 
te wekken. De evolutie van de rijks-
schuld wordt op een bedrieglijke ma
nier voorgesteld, uitgaven worden ge-
debudgetiseerd wat het beeld vervalst 
Men zou er nochtans goed aan doen 
de belastingsbetaler exakt in te lich
ten. 

In geen geval geeft de rijksmidde
lenbegroting een reëel beeld van de 
rijksuitgaven door o.a. het inschrijven 
ervan op de buitengewone begroting 
i.p.v. de gewone begroting. Ook de fi
nanciering van niet-produJ<tieve uitga
ven door leningen is niet gezond. 

Na er op gewezen te hebben dat 
rijksschulden uitgestelde belastingen 
zijn, die vroeg of laat toch moeten be
taald worden, stelde de interpellant 
vast dat de regering er niet in slaagde 
de begrotingsramingen voor 1792 te 
eerbiedigen, terwijl de aangroei van 
1972 t.a.v. 1971 groter was dan ver
wacht, nl. 6 miljard. Premier Eyskens 
— die herhaaldelijk onderbrak — be
twistte het cijfer doch gaf toe dat het 
stijgingsritme van de rijksuitgaven te 
hoog ligt. 

Mr. Van der Eist stelde vervolgens 
vast dat het stijgingsritme ook voor 
1973 voor de gewone begrotingsuitga
ven hoger ligt dan 1972 en onderzocht 
dan enkele bezuinigingsposten. Hij 
ging akkoord met het afschaffen van 
overbodige diensten zoals Inbel doch 
vroeg zich af wat het afschaffen van 
het Arbeidsblad betreft, of men niet 
beter sommige luxebrochures zou af
schaffen, uitgegeven door een aantal 
ministers en departementen, ter ver
spreiding van eigen lof. 

Wat het collegegeld betreft wees de 
interpellant op de relatief geringe fi
nanciële resultaten en de zware last 
voor de ouders, tegenover enorme uit
gaven voor vreemde studenten uit 
even welvarende landen als het onze. 
Mr. Van der Eist besloot zijn bondig 
maar goed snijdend betoog met af
spraak tot een nieuwe ontleding en 
kritiek wanneer de rijksmiddelenbe
groting 1973 aan de orde komt. « In-
midels kunnen we het financieel be
leid van het kabinet slechts afkeuren : 
het laat de fundamentele problemen 
onopgelost ». 

vlegel vlerick 

Verleden week brachten wij verslag 
uit over de scherpe interpellatie van 
Reimond Mattheyssens over de mid
denstandsstaking en de eisen van de 
zelfstandigen. Daags nadien zouden 
de ministers dan antwoorden. Minis
ter Tindemans deed dat in vrij posi

tieve zin, zelfs staatssecretaris Ste-
verlinck die niet vv'erd geïnterpelleerd 
kwam op de tribune om de sociale po
litiek voor de middenstand te behan
delen. Een van de belangrijkste grie
ven die tot de staking aanleiding heb
ben gegeven betrof de papierwinkel 
van de BTW en de 13de BTW-storling. 
Hierover had onze verkozene minister 
van Financiën Vlerick geïnterpelleerd. 
Op het ogenblik dat de ministers 
dienden te antwoorden kwam Vlerick 
met allerlei voorwendsels aandragen. 
Hij vertelde dat de voorzitter hem had 
gezegd dat hij niet diende te ant
woorden (bij navraag van de interpel
lant bleek dat zulks niet waar was), 
verder dat hij buitenlandse gasten 
diende te ontvangen, vervolgens dat 
er te weinig belangstelling was, en 
hij ook geen college gaf wanneer zijn 
studenten niet talrijk genoeg waren 
opgekomen. Mattheyssens zei dat hij 
op de tribune zou protesteren Wat 
ook gebeurde I Vlerick heeft niette
min de plaat gepoetst I Kon zijne 
excellentie niet antwoorden op de kri
tiek van Mattheyssens ? In elk geval 
blijkt het dat deze minister geen besef 
heeft van zijn verantwoordelijkheid. 
Hij heeft hiermee zijn geringschatting 
bewezen voor de eisen der zelfstan
digen. Vlerick heeft zich eens te meer 
als een vlegel aangesteld ! 

kleuren 

Na de interpellatie-Raskin over de 
opslagplaatsen van giftige stoffen te 
Hannèche en te Hasselt kwam ook de 
heer Poma (PVV) tussenbeide. Op ze
ker ogenblik had spreker het over vol
gend kleurrijk tafereel ; « Die rode 
minister voelde zich wel erg zwart om 
zich zo te willen witwassen ! ». Na de
ze evokatie van de kleuren van de 
Duitse vlag onderscheidde het socialis
tische kamerlid Geldolf zich ander
maal met een biezonder « intelligen
te » onderbreking. Straks slaat die 
« ijveraar onder de ijveraars » alle re-
kords. 

luchtverpesting 
tessenderio 

In verband met de luchtvervuiling te 
Tessenderio vroeg kamerlid Olaerts 
aan minister Major of de regering een 
verklaring zou afleggen waaruit kon-
kreet zou blijken op welke wijze ze In 
deze zaak haar verantwoordelijkheid 
zou nemen. 

De minister antwoordde uitvoerig en 
beloofde persoonlijk de ontwikkeling 
van deze zaak te zullen volgen. Het was 
duidelijk dat de minister, na de ont
hullingen over de zaak van Hannèche, 
thans op haar hoede is. In de operatie 
« wakker schudden van de regering » 
leverden de VU-parlementsfrakties een 
zeer soliede en doeltreffende bijrage. 

wereld-
solidariteit... 

Via een mondelinge vraag drong VU-
kamerlld Eugeen De Facq aan op het 
treffen van maatregelen tot het toe
laten van lossen van Chlleens koper
erts, waarvan een lading sinds weken 
op de dool Is als gevolg van een aktie 
van een genationaliseerde Amerikaan
se firma, die zich benadeeld acht. Hij 
vroeg ook of de minister van Buiten
landse Zaken ter zake reeds met de 
EEG-partners kontakt had genomen op-
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dat de wereldsolidariteit met Chili (ko
pererts is een der voornaamste be
standdelen van de Chileense ekono-
mie en derhalve ook een der voor
naamste middelen tot ekonomische 
zelfstandigheid) geen ijdel woord zou 
blijven. 

Minister Servais gaf namens zijn col
lega Harmei, een nietszeggend ant
woord, waaruit bleek dat België geen 
initiatief zou nemen en voor het geval 
er zich een betwisting zou voordoen in 
ons land, alleen de rechterlijke macht 
bevoegd is. 

Dat is dan de houding van een zgn. 
sociale regering, die 11.11.11-akties 
patroneert. 

brusselse 
belediging 

Tijdens de interpellatie van kamer
lid Gillet over de afbakening van het 
gewest Brussel ontspon zich volgende 
dialoog tussen de interpellant en mi
nister Simonet, in het Frans uiteraard. 

De h. Gillet — Niemand in Brussel 
zal nog voor u stemmen I 

De h. Simonet — Dat noem ik de 
eigentijdse versie van « Manneke Pis ». 

De h. Gillet — Ik begrijp het niet, 
mijnheer de minister, ik kan heel goed 
een grap verdragen, maar er zijn gren
zen. Ik vind het onduldbaar dat de mi
nister van Ekonomische Zaken een 
volksvertegenwoordiger uitmaakt voor 
«eigentijdse versie van manneken pis». 
(Gelach en uitroepingen). 

De heer Simonet — Indien u zich 
werkelijk beledigd acht, trek ik de 
woorden die ik gezegd heb terug. • 

De h. Gillet — Dank u. 

opslagplaatsen 
van de dood 

In zijn interpellatie over de opslag
plaatsen van giftige stoffen te Han
nèche en te Hasselt, gericht tot de 
heer Major, minister van Tewerkstel
ling en Arbeid, gaf kamerlid Raskin 
een uitvoerige en zakelijke uiteenzet
ting over de grond van de zaak, waar
bij hij tal van onbekende details be
lichtte, o.m. het schromelijk in gebre
ke blijven van lokale en regionale be
sturen, het delibereren door de Lim
burgse bestendige deputatie over een 
aanvraag van een firma, die op dit 
ogenblik reeds van rechtswege ont
bonden was, de geheimdoenerij rond 
deze zaken en de voorgewende onwe
tendheid van het departement. 

De h. Raskin stelde echter vooral 
preciese vragen : waarom de geheim
doenerij, waarom het verlenen van 
toelating. Hij toonde de vele leemten 
fn de wetgeving ter zake aan : geen 
verhaal tegen invoer van dergelijke 
stoffen wanneer aan de tolformalitei-
ten is voldaan, onvoldoende reglemen
tering voor het binnenlands vervoer 
(vergelijk daarmee de knellende 
rompslomp inzake vervoer voor de 
BTW ndr.), geen enkele regeling qua 
vernietiging. Na er op gewezen te 
hebben, dat er ter zake ondanks veel 
gepraat niets gebeurt, deed de inter
pellant een dringend beroep op de 
minister om een verklaring af te leg
gen, die verder gaat dan een opsom
ming van reglementen, nadat hij nog
maals had gepleit voor de oprichting 
van een ministerie van het Leefmilieu. 

Dat deze zeer degelijke en op ni
veau staande Interpellatie insloeg 
bleek uit het bewogen en lang debat 
dat er op volgde en uit de repliek van 
de minister, die het vaak heel lastig 
had doch uiteindelijk verwees naar 
een te verwachten reeks maatregelen, 
die o.a. ook op Europees vlak zullen 
besproken worden. 
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wetsvoorstellen 

Een wetsvoorstel tot verhoging der 
rechtszekerheid van militairen door 
senator Bouwens werd in overweging 
genomen. 

Senator Persyn diende een wets
voorstel in tot wijziging van art. 125 
van de gemeentewet ; senator Van-
dezande een wetsvoorstel betreffende 
de extra-wettelijke pensioenen en een 
tot wijziging van de wet van 8 april 
1965 op de jeugdbescherming ; sena
tor Vanhaegendoren een wetsvoorstel 
tot aanvulling van het boswetboek, 
een tot toekenning van een pensioen 
aan missionarissen en een derde tot 
wijziging van de wet van 3 Juli 1971 
tot indeling van de leden der wetge
vende kamers in taalgroepen en hou
dende diverse bepalingen betreffende 
de kultuurraden. 

gunstenpolitiek 

De VU-senaatsfraktie weigerde de 
overeenkomst van 9 mei 1968 met de 
Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid goed te keuren, om
dat geen waarborgen worden gegeven 
over het vermijden van al te lichtvaar
dige kredietverleningen en omdat het 
parlement ter zake niet beter en vlug
ger wordt ingelicht. Het voorstel van 
de regering, om twee jaar na de be
slissingen informatie te verstrekken 
noemde senator Claes, die als VU-
woordvoerder optrad, onaanvaardbaar, 
nadat hij nog de sinterklaaspolitiek 
o pgrond van de wet-Leburton aan de 
kaak had gesteld. 

openbare werken 
1972 

Het doet telkens weer absurd aan. 
een begroting te horen bespreken, 
waarvan de kredieten voor drie-vierde 
verbruikt zijn. Maar België is meer en 
meer het land van het absurde gewor
den. 

Derhalve bespreekt de senaat bvb. 
vlijtig de bijna opgebruikte begroting 
van Openbare Werken 1972. Voor de 
VU-fraktie waren dat ca . senator Per
syn, Vanhaegendoren en Vandezande. 

De h. Persyn Is een landbouwdes
kundige noaar tevens burgemeester 
van 'de Westvlaamse gemeente Win-
gene. In tegenstelling met vele parle
mentsleden, die van de bespreking van 
da begroting van Openbare Werken 
gebruik maken, om lokale gunsten 
van de minister af te pingelen, behan
delt de flegmatische Westvlaming 
met grote kennis van zaken algemene 
problemen, die ook van een praktische 
kijk getuigen. Hij had het aldus over 
het vraagstuk van het bosbehoud en 
diende daarbij de onderbrekende CVP-
collega A. Bogaert bondig maar af
doende van antwoord. Hij stelde een 
aantal maatregelen en gedragslijnen 
voor en schakelde dan over op het 
probleem der weekendhuisjes, het 
voorkomen van verkaveling van bos
sen in kleine percelen, verwierp de 
bouw van weekendhuisjes in open 
plekken (gevaar voor natuurschoon en 
wlldstand), pleitte voor het hoevetoe-
rlsme dat de behoefte aan de week
endhuisjes zal doen verminderen en 
had het daarna over de stadskernver
nieuwing, die immers nauw verband 
houdt met de al dan niet te remmen 
exodus naar het bedreigde platteland. 
Tot slot pleitte hij voor een soepelere 
procedure inzake onteigeningen, na 
nog gehandeld te hebben over de 
ruilverkaveling langsheen autosnelwe
gen, de verhaaibelastingen, en de 
willekeur Inzake stedebouw. Senator 
Persyn : een man die het bos ziet en 
niet verloren loopt tussen de bomen. 

Senator Vanhaegendoren vroeg van 
zijn kant uitleg over het krantenbe
richten, als zou men te Ottignies voor 
Louvain-ia-Neuve niet alleen een cam
pus maar ook een open stad wensen. 
De minister verschafte hem trouwens 
dadelijk een bevestigend antwoord. 
Onze kwieke interpellant had het 
voorts over de — diskrete — bestrij
ding der korruptie, de misbruiken. i.z. 
aanbestedingen, de mogelijke bevoor-
deliging van monopoliehoudende leve
ranciers, omschakeling naar indus
triële bouwaktiviteiten wat de prijzen 
zou drukken, de middelgrote gespe
cialiseerde bedrijven zou begunstigen 
en de streekekonomie ten goede zou 
komen. Ook is grondiger toezicht op 
de grondenaanwending nodig. Na her
innerd te hebben aan zijn wetsvoor
stellen iz onroerende goederen, vrij
waring groene ruimten, verhoging ka
dastraal inkomen van onsociale grond
eigendom sprak de senator over de 
gewestplannen, de te aarzelende hou
ding van het ministerie tegenover de 
grondspekulatie : de minister zal de 
dank van de bevolking oogsten indien 
hij de echte grondspekulanten treft 
en de kleine eigenaars spaart. 

Senator Vandezande handelde voor
eerst over de bedreiging van het na
tuurgebied in het Leuvense en had 
het daarna over de taaiverhoudingen 
in het departement, waar de 50/50-
verhouding op papier bestaat in som
mige diensten, in werkelijkheid niet. 
Het kwam hierbij tot een vinnig woor
denduel tussen de senator, die zich 
nooit uit het veld laat slaan en een 
bitsige minister, wat de senator niet 
belette de minister te feliciteren, voor 
zijn politiek inzake signalisatie. 

zij susidiëren 
voort 

Het ging er soms fel aan toe ais 
deze week kamerlid Baert interpel-
leerde over het verschaffen door de 
franstalige cultuurraad van subsidies 
aan franstalige organisaties in Vlaan
deren (Voerstreek en Vlaamse rand
gemeenten rond Brussel). 

Het gaat hier wel degelijk over ge
bieden die grondwettelijk tot de 
Vlaamse landstreek behoren. Met het 
lef dat de franstal igen kenmerkt als 
het er om gaat de taalwetten, nu de 
grondwet te saboteren, zegde de 
Waalse PVV-er Defraigne dat geen en
kele Waalse gemeente zal rekening 
houden met het verbod van Van Els-
lande en dat zij verder subsidies voor 
de Voerstreekverfransing zullen blij
ven stemmen. Men weet dat om dit 
Franstalig Imperialisme tegen te gaan 
Van Elsiande ook verbood dat voor
taan nog Vlaamse gemeenten subsi-
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dies zouden stemmen voor de bevor
dering van het Vlaams onderwijs te 
Brussel. Hoewel dit een heel andere 
situatie is. Brussel is als hoofdstede
lijk gebied het enige gewest dat grond
wettelijk als Vlaams en Waals moet 
beschouwd op kultureel vlak. Wij ho
pen dat aangevuurd door die Vlaamse 
laksheid van Van Elsiande en door de 
arrogantie van de Walen, ook geen 
enkele Vlaamse gemeente zal aarze
len om haar subsidiëringspolitiek voor 
Brussel voort te zetten. 

Hij verdoezelt dat alles hier af
hangt van gebrek aan konsekwentie 
bij de Vlaamse CVP. Worden zij fede
ralist, dan vormen zij met de Volks
unie in Vlaanderen, samen met de 
R.W., de Waalse liberalen en een ruim 
deel Waalse Socialisten een voldoen
de doelbewust blok om de achterhoe
degevechten van Vlaamse BSP en 
Waalse CVP en de twijfel van de 
Vlaamse liberalen uit te schakelen. 
Welke hoge krachten beletten Eys-
kens van mee op te marsjeren naar 
dit federale land. 

hij ook 
federalist 

In zijn antwoord op de interpellatie 
Schiltz maakte Eyskens er zich vanaf 
met te zeggen s « De Heer Schiltz 
heeft nog maar eens de deugden be
schreven van de Ideale federalistische 
staat waarin wij allemaal zo graag 
zouden leven ». Dus de oude cinische 
heer Eyskens hunkert soms nog naar 
dat federalisme dat hij voor 1940 met 
zoveel aankomende ambitie verdedig
de. Maar zijn clnisme was wat kort
zichtig toen hij die gezamenlijke 
« Vlaamse concentratie «-wensdroom 
wegwimpelde met de formulering 
. Regel het met de Rass. Wallon ». 
Van cinisme gesproken. 

laattijdige 
begrotingen 

Het wordt bijna een gewoonte dat 
senator Jorissen namens zijn fraktie 
moet protesteren tegen het veel te 
laattijdig bespreken van de begrotin
gen. Hij deed het dus maar nog eens 
met o.a. de sarkastische vraag, of een 
schandaal, dat zich voortdurend her
haalt, misschien geen schandaal meer 
is. Onze fraktieleider wees tot slot 
staatssekretaris Frank Van Acker te
recht, die de geringe versnelling van 
het ritme van het indienen der begro
tingen dit jaar, vergeleken bij vorige 
jaren « een feit zonder voorgaande 
meende te moeten noemen... 

op kamertemperatuur 
De grote manitoes van de regering — zij zitten merkwaardig genoeg niet in de 

regering, maar houden er toch de touwtjes van vast — /)/. ofe heren Leburton en 
adjunct-voorzitter Van Eynde zijn naar Mosl(ou. Daarmee zijn ool< de problemen 
voor de regering een tijdje naar Mosl<ou. En dat voel je in de Kamer. 

De sfeer is er nog meer ontspannen dan ooit. Op de agenda interpellaties over 
een lijstje fait-divers. De heer Claeys van de CVP spreekt nu al over 3 partijen. 
Rarara. Hetzelfde kamerlid heeft ook een stijlbloempje op zijn aktief : hij is voor 
de langst-durigste politiek. De Volksunie deed het deze week biezonder goed. De 
heer De Beul volgt minister De Saeger op de voet. Hij beeft hem deze week gehol
pen om zijn administratie op punt te stellen. Met felicitaties van de minister. Kamer
lid Baert deed het al even goed toen hij enkele ministers ter verantwoording riep 
voor hun verklaringen in verband met de dotaties van de Franse Cultuurraad aan 
de Brusselse randgemeenten en de Voer. 

Met heftige reakties van de PLP en het FDF die er blijkbaar niets van begrepen 
hadden. En minister Van Mechelen die nog voor enkele weken deze dotaties als 
• schandalig » geschandvlekt had, kwam nu met een onschuldig gezicht beweren 
dat alles dik In orde was. Wie we weer moeten vermelden is de hysterische * mar
telaar » van de Brusselse randgemeenten, de heer Clerfayt. Deze mijnheer vindt — 
en met hem zijn fans uit het FDF — dat het schandalig is en ondenkbaar dat de 
frankofone Inwijkelingen zich In de Vlaamse randgemeenten aan het Vlaamse milieu 
zouden aanpassen en erin Integreren. Dat het Rassemblement Wallon zo'n stel-
llgname onderschrijft Is niet erg fair als }e denkt dat in sommige Henegouwse 
landbouwgemeenten meer dan 80 % van de inwoners Ingeweken Vlamingen zijn, 
die de 20 % overige dorpsgenoten nooit een stro In de weg hebben gelegd, maar 
er zich Integendeel volledig mee hebben geïntegreerd. 

Voor het overige genoten de meeste Kamerleden reeds van het verlengd week
end. Terecht overigens. Want weliswaar valt morgen misschien de regering, maar 
de belangrijke problemen worden toch niet meer in het parlement besproken. 
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manifest van een groep Vlaamse officieren 
De pariteit bi j de generaals wo rd t de V lamingen sinds jaren 
voorgespiegeld . Segers heeft ze be loofd en niet bereikt . Vanden 
Boeynants heeft ze be loofd en niet bereikt . Vo lksver tegenwoord i 
ger Mattheyssens stelde hierover, een spitse, mondel inge v raag, 
aan Vanden Boeynants. Hij wees er vooraf op dat de of f ic ieren 
van het Franse taaistelsel, al dan niet met grond ige kennis van 
het Nederlands, onmogel i jk als ver tegenwoord igers van de 
Vlaamse gemeenschap kunnen ge lden, omdat zij bui ten deze 
gemeenschap staan en het bewust wensten. 

Vanden Boeynants, met de grove onbeschaamdheid die hem ken
merkt , deed net of dat niet gezegd w e r d , en w i l deze Franstalige 
of f ic ieren toch voor V lamingen doen doorgaan. Hij w i l de Vlaam
se gemeenschap een rad voor de ogen draaien en het voorstel len 
alsof de ge l i jkhe id tussen Franstalige en Neder landstal ige gene
raals is bereikt . Een doorzicht ig staaltje van boerenbedrog I 
Hieronder publ iceren w i j een manifest van de Vlaamse off ic ie-
rengroep « Zannekin », die vo l led ig de zienswijze van onze ver-
kozene bi j t reedt en scherp afrekent met de knoeier i jen van Van
den Boeynants. 

«De verklaring van minister 
Van den Boeynants in de Ka
mer dat de pariteit bij de gene
raals zou bereidt zijn heeft bij 
vele Vlaamse militairen de maat 
doen overlopen. Zij zien m de
ze leugenachtige bewering het 
betvijs dat de huidige minister 
wel bereid is en\ele tactische 
toegevingen te doen in de lage
re graden waar het met anders 
\an zoaU bv de luitenant-l^olo-
nelshevordmgen m september II. 
maar dat hij aan de wer/(elii/(e 
top, nainelijl{ deze van de ko
lonels en generaals, de Vlamin
gen diezelfde pariteit geenszins 
gunt. Door zijn daden, de laat
ste trimes triële bevorderingen, 
heeft hij het bewezen; door 
zijn woorden m de Kamer heeft 
hij het bevestigd. Wij achten 
het dan oo\ onze plicht de 
Vlaamse voll{sgemeenschap te 
waarschuwen opdat ze de ver
klaringen van de mini(ter niet 
aU hjmhende munt zou aan
vaarden, maar opdat ze zich 
zou re\enschap geven dat ze he
iogen en bedrogen werd. 

Zoals in de ganse ftaat<ad-
ministratie wordt oo\ in het le
ger het taairegime van de offi
cier bepaald door de taal der 
studie<. Op de grond hiervan 
vindt men dan ool^ tn het 
jaarboe\ der officieren achter el
ke naam de aanduiding N of F 
wat toelaat zich gema\kelijl^ 
rekenschap te geven van het 
klein aantal Vlamingen bi] de 
hogere officieren en het over
grote aantal Walen m deze gra
den. Ondervraagd door een ka
merlid over de jongste gene
raalsbenoemingen welke de 
wanverhouding nog verhoogd 
hebben, heeft de minster ge
meend een vrije-mterpretatie te 
mogen geven over deze wette
lijke indeling. Onafgezien van 
het ontvetteliik ^^pekt ervan 
zijn de door de minister ge
bruikte argumenten heel een
voudig belachelijk- Zo tovert 
hij een Waal om tot Vlaming 
onder voorwendsel dat hij toe
vallig in Vlaanderen geboren 
is. Hoe durft een ernstig mens 

dergelijke dwaasheden uitkra
men 1 Waar rangschikt de mi
nister dan de in het buitenland 
geboien officieren ? Het tweede 
door de minister aangehaalde ar
gument is al even belachelijk, 
namelijk ^'^^ ^'' onder de Waalse 
generaals verscheidene zijn die 
goed Nederlands spreken. Elke 
rechtgeaarde Belg, bezorgd om 
het welzijn van het leger zou 
denken dat dit toch maar nor
maal is, maar ziet hierin geens
zins een reden om van een Waal 

ke F generaals in feite Vlamin
gen zijn ! 

In werkelijkheid is er maar 
één echt /̂"//ifr/M/w dat, mits 
goed keurig door het parlement, 
zou toelaten het jaarboek te wij
zigen, en te bepalen wie echt 
Vlaams en wie echt Waals offi
cier IS. Het Is, door als kj'iterium 
te nemen, de taal tvaarin het fa
milieleven verloopt, waarin de 
kinderen opgevoed worden en 
waarin ze school lopen. Zonder 
ons in het private leven te wil
len mengen van onze hogere of
ficieren, maar aangespoord door 
de ministeriele verklaringen, 
hebben wi-j het aangewezen ge
acht te onderzoeken hoe Vlaams 
onze Vlaamse generaals wel zijn. 
Het resultaat is dat, in plaats van 
hun aantal dat nog geen derde 
van het totaal bedraagt, op ar
bitraire en bedrieglijke wijze te 
vermeerderen, een eerlijke inter
pretatie der realiteit onze minis
ter er toe zou aanzetten hun aan
tal nog lager te ramen dan het 
jaarboek (K^ngeeft. De enige N 
kolonel bv. die in september tot 
generaal bevorderd werd tegen
over drie F collega's heeft het 
billijk geoordeeld zijn enige 
dochter in het Frans op te voe
den, zoals ons bevestigd werd 

De Brusselse geldhaai Vanden Boeynants 
mische jongen uit Maar recht verschaffen 
is wat anders ! 

een Vlaming te maken. En als 
het volgens de minister toch zo 
zou moeten zijn, waarom rang
schikt hl] dan de Vlaamse gene
raals niet allemaal als Walen, 
want ZIJ spreken allemaal vloei 
end Fians l Men voelt het zeer 
duidelijk aan dat gans de zeer 
sterk bij de haren getrokken ar
gumentatie van minister VDB 
er alleen op gericht is een reëele 
wantoestand goed te praten met 
het doel hem te kannen besten
digen. Wij dagen de minister uit 
klaar en duidelijk ^e zeggen wel-

hangt graag de sympathieke en dyna-
aan het voll< waaruit hij geboien is, dat 

door diegenen die de familie 
voor enkele jaren te Spich ge
kend hebben. Het is weliswaar 
het volste recht van deze officier 
te opteren voor een franstalig 
familiaal leven, maar gezien de 
minister toch overhevelingen 
van de ene naar de andere taal
groep wil doorvoeren vragen wij 
hem : is dit soms niet een meer 
ernstig argument dan toevallige 
geboorteplaats of kennis der 
tweede taal ? 

Gezien de minister bewezen 
heeft toch overhevelingen te wil

len doen, willen wij er hem 
graag op wijzen dat ook ^^ 5 
N luitenant-generaals die staan 
tegenover 6 F collega's, hem de 
gelegenheid bieden in alle eer
lijkheid en gesteund op een wer
kelijke toestand, overhevelingen 
te doen van het N naar het F 
taalstelsel. Een zeer ernstig en 
betrouwbaar onderzoek, iets 
waartoe de minister ons feitelijk 
gedwongen heeft door de toeho-
righeid van de generaals tot het 
N of F taalstelsel in vraag te 
stellen, heeft uitgewezen dat er 
van de 5 Vlaamse luitenant-ge
neraals er juist geteld één is die 
zijn k'nderen in het Nederlands 
opvoedt, namelijk de huidige 
opperbevelhebber der Belgische 
strijdkrachten in Duitsland. Alle 
andere sturen hun k'nderen naar 
franstalige scholen, ja, hebben 
zelfs zonen welke in het jaar
boek ^^^ officieren als F gerang
schikt staan, en voeren een gro
tendeels franstalig familiaal le
ven. U ziet mijnheer de minister 
dat U er best aan doet dit potje 
van mogelijke overheveling van 
het ene taalstelsel naar het an
dere, gedekt te laten want in 
plaats van pariteit zoudt U als 
resultaat \unnen bekomen dat 
de Vlamingen nog geen 10 % 
generaals hebben. 

Wanneer verbolgen collega's 
uit de bannelinge noorden van 
het Oosten de BSD, verbitterde 
ouders van Vlaamse gehandil^ap-
te k'nderen of bedrogen k'^ndi-
daat-majoors in de ^ra«/^« 
schrijven dat de oorzaak ^'^^ '^^^^ 
kwaad en achter uitstelling het 
ontbreken is van Vlaamse offi
cieren aan de legertop, dan be
wijst alles wat we hierover schre
ven wel k^aar en duidelijk dat 
zij het bij het rechte eind heb
ben. Wij voegen er dan nog aan 
toe : vooral wanneer de weini
ge Vlamingen die er zijn zich 
dan nog niet als echte Vlamin
gen gedragen. 

Wat ons betreft, een groep 
jonge Vlaamse militairen uit het 
aktief, aanvullend en reserveka
der, samengebracht door de be
drieglijke verklaring van de mi
nister over de zogezegde pari
teit der generaals, wij hebben 
besloten samen te strijden met 
alle beschikbare middelen en ons 
in te zetten tot het uiterste, ook 
al k'^ste het onze loopbaan die 
in de huidige ko'^^tellatie van 
verdrukk"^g der Vlamingen toch 
geen zin meer heeft, tot gelijk
berechtiging werkelijkheid ge
worden is. Aan alle volksvreem-
de militaire leiders die ons hier
bij willen dwarsbomen zeggen 
wij enkel '• « vergeet niet dat de 
macht der machtelozen schuilt 
in hun machteloosheid » 

vlaamse officrerengroep 

f< zennekin ». 
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hEEMT HET OP UW1 
DE BRUSSELSE SLOKOP 
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De kwestie van de geplande Industrievesti
ging in de Kanaalzone Brussel-Wiilebroek 
heeft naast de ekonomische, duidelijke poli
tieke, sociale en ook kulturele aspekten en 
iaat de verbondenheid van al deze aspekten 
blijken. 

Deze kwestie gaat de Vlaamse gemeen
schap aan, en gezien haar principiële beteke
nis, niet enkel In het betrokken gebied. 

De Vlaamse Volksbeweging was dan ook 
de mening toegedaan, dat naar aanleiding 
van de betoging te Vilvoorde ook op deze 
problematiek de aandacht van de Vlaamse 
openbare mening moest worden gevestigd. 

serveren of het bestemmen van deze 1500 
ha voor industrievestiging. 

de nv zeekanaal en 
haveninrichtingen van brussel 

Het plan zoals het nu bestaat en met de 
huidige strukturen gaat uit van een typisch 
centralistisch franstalige visie : hieraan doen 
de goede bedoelingen van sommige zijden 
niets af. 

geen brusselse koloniz 

van noordelijk vlaams 
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openbare mening moest worden gevestigd. 

serveren of het bestemmen van deze 1500 
ha voor industrievestiging. 

de nv zeekanaal en 
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Het plan zoals het nu bestaat en met de 
huidige strukturen gaat uit van een typisch 
centralistisch franstalige visie : hieraan doen 
de goede bedoelingen van sommige zijden 
niets af. 

een onloochenbaar politiek 
aspekt 

Het is overduidelijk dat het huidige plan 
waarbij er 1500 ha voor industrievestiging 
zouden bestemd worden en daarenboven de
ze 1500 ha in het bezit, althans het beheer 
zouden komen van de NV Zeekanaal, wonder
wel passen in de plannen van diegenen die 
en de uitbreiding van Brussel wensen en de 
verfransing van Vlaams Brabant. 

Men zou dan komen tot een industrie-keten 
door geheel Brabant, vanaf de grens aan de 
provincie Antwerpen over Vilvoorde, Brussel, 
Halle, Clabecq, Tubize, Feluy, een onderdeel 
van een as Antwerpen-Brussel-Charleroi. 

Het is het ideaal argument voor de uit-
breidmg van het gewest Brussel. Er zal gre
tig gebruik van gemaakt worden om de zgn. 
onverbreekbaarheid van aile industrie rond 
deze as politiek zwaar te laten doorwegen. 

Het volstaat niet te zeggen dat de begin
nende Vlaamse federaties ook hun woord zul
len mede te spreken hebben. 

Alle industrie die zich wil vestigen zal 
zich natuurlijk richten tot de NV Zeekanaal 
die de onderhandelingen zal voeren, die al
les zal voorbereiden, die gronden zal ter 
beschikking stellen, verkopen, prijzen bepa
len, enz. 

Die dus ook de ene kan aanmoedigen en 
de andere kan stokken in het wiel steken. 

Zij zal praktisch alle andere instanties voor 
voldongen feiten kunnen stellen. 

geen brusselse kolonizatie 

van noordelijk vlaams brabant ! 
de bestaande toestand 

Er is sedert enkele jaren beslist geworden 
het kanaal Brussel-Rupel te verdiepen en te 
verbreden, sluizen en bruggen worden her
bouwd. De noodzakelijkheid van deze werken 
wordt niet betwist. 

Anderzijds zijn in het gewestplan voor 
Halle-Vilvoorde-Asse 175 ha voorzien als in
dustrieterrein aan de Verbrande brug. 

Zeer onlangs heeft het ministerieel comité 
voor economische en sociale coördinatie 250 
ha te Zemst aangeduid als Industriegrond. 

Het zijn de twee enige gebieder waarvoor 
er beslissingen zijn, de ene van bindende, 
de andere van principiële aard. Maar onder 
het impuls van de NV van het Zeekanaal en 
do Haveninrichtingen van Brussel wil men nu 
een plan doorduwen waarbij deze nijverheids-
zone zou uitgebreid worden tot 1500 ha prak
tisch ean Industrieiint tussen Vilvoorde en 
Willebroek. 

Het gaat nu over de beslissing op dit 
punt. 

Deze plannen zijn hoofdzakelijk het werk 
van de NV Zeekanaal en Haveninrichtingen 
van Brussel. 

Het Is ook juist dat de economische raad 
voor Antwerpen en de economische raad 
voor Vlaams Brabant gunstig stonden tegen
over deze plannen. 

Zij bieden op het eerste gezicht voordelen 
inzake de industrieontwikkeling en werkge
legenheid. 

beoordeling > standpunten 

Als men evenwel rekening houdt met alle 
aspekten van de zaak en o.a. deze welke de 
laatste jaren meer in de aandacht zijn geko
men en ook de recente ontwikkeling op veler
lei gebied dan moet men zeggen dat deze 
plannen, hoe goed bedoeld wellicht van som
mige zijden, voorbijgestreefd zijn en dat In 
geen geval op dit ogenblik een beslissing 
mag getroffen worden in de zin van het re-

Niet alleen gaat het uit van de NV Zeeka
naal en Haveninrichting van Brussel, maar 
het zou in feite heel het gebied praktisch on
der het gezag brengen van deze NV. 

Hetzij dat deze NV de gronden die eerst 
onteigend worden zou verwerven hetzij dat 
zij op een of andere wijze er de beschikking 
zou over krijgen en een beslissende rol 
spelen bij het vestigen van industrie. 

Dat deze vennootschap de zaken in een 
typische franstalige Brusselse visie ziet is 
niet verwonderlijk als men haar samenstelling 
en haar traditie nagaat ; zij was trouwens 
lange jaren enkel Franstalig zelfs in de titel 
« Canal et Installations maritimes de Bru-
xelles ». Zo ziet men bv. dat wanneer in 1906 
beslist werd de monding van het kanaal te 
verleggen naar Wintam, bulten de Staat en 
de Provincie Brabant, enkel gemeenten die 
thans deel uitmaken van de Brusselse agglo-
deratie vertegenwoordigd waren en geen en
kele van de tientallen Vlaamse betrokken 
gemeenten. 

In 1934 is er één Vlaamse gemeente in de 
algemene vergadering : Vilvoorde met twee 
aandelen op een totaal van een paar duizend. 
Wel te verstaan was elke publicatie hierover 
uitsluitend in het Frans. 

Op dit ogenblik zetelt geen enkel verte
genwoordiger van een van de betrokken 
Vlaams-Brabantse gemeenten in de Raad van 
Beheer ! 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat alles 
gewoon in funktie van Brussel werd gezien 
en nog wordt gezien ! 

Met dergelijke struktuur zijn vervorming en 
verfansing onvermijdelijk. 

Het zou dan ook niet opgaan deze struk
tuur nog meer macht over een nog groter 
gebied te geven. Integendeel. 

Een eerste noodzakelijke eis Is dat in het 
kader van de huidige en toekomstige regio
nale strukturen, de splitsing van de NV van 
het Zeekanaal met overdracht van haar be
zittingen aan twee vennootschappen, door
gevoerd wordt : 

a) een voor Brussel agglomeratie { 
b) een voor de rest van het kanaal in Vlaams 
Brabant en Antwerpen. 

Deze beide NV's zullen natuurlijk voor een 
aantal zaken moeten samenwerken. Dit wordt 
daarom helemaal niet artificieel : er moet 
ook samenwerking zijn met de haven van 
Antwerpen en niemand ziet er bezwaar in dat 
het over afzonderlijke gezagsinstanties gaat. 

ekonomische groei in funktie 
van welzijn 

Men moet zich ontdoen van een al te een
zijdige « zuiver economische » aanpak van de 
problemen. 

Dit komt neer op een negeren van alle as
pekten en problemen die niet zouden stroken 
met pseudi-eenvoudige ekonomische oplos
singen. 

Het is hoogtijd dat men zich ontdoet van 
twee gevaarlijke dwanggedachten die te dik
wijls doorslaggevend zijn : 

a) de ekonomische groei voor alles zou moe
ten gaan ten koste van wat ook, milieu, leef
baarheid, woongebieden, enz. ; 

b) dat alles in de ekonomie baadt in de on
aantastbaarheid van de « wetten van de 
ekonomie ». 

De ekonomie, hoe belangrijk ook, moet on
dergeschikt gemaakt worden aan het hele 
welzijnsbeleid. 

industrievestiging in de kanaalzone 
niet meer verantwoord 

1 Er is geen enkele industrie waarvan men 
kan zeggen dat zij om dwingende ekonomi
sche reden zich noodzakelijk in de Kanaal
zone zou moeten vestigen. 

Ook de promotors van het plan halen geen 
voorbeelden in die zin aan. 

Watergebonden industrie vindt nog genoeg 
vestigingsplaats aan het Albertkanaal 

De industrie is trouwens veel soepeler 
dan men dikwijls voorstelt. 

2. Het sociaal argument werkgelegenheid 
en arbeidsplaatsen is ook niet ernstig vol te 
houden 

In dat gebied tussen Brussel, Vilvoorde, 
Mechelen, Willebroek, Boom Is er geen werk
loosheid. Er doet zich integendeel een al re 
grote pendel voor naar de industrie die reeds 
gevestigd is tussen Vilvoorde en Willebroek. 

Vreemde gastarbeiders moet men Importe
ren voor een aantal fabrieken, ook te Meche
len. 

Het moet niet onderstreept worden wat een 
menselijke en andere problemen dit stelt. 
Men moet deze problemen niet verscherpen. 

Aanhalen dat er op 40 a 50 km van da 
kanaalzone werkloosheid bestaat, is geen re
den om nieuwe industrie te vestigen precies 
aan het kanaal. Werkloosheid moet zoveel 
mogelijk opgevangen worden, daar waar zij 
zich voordoet, zoals in de Zuiderkempen, het 
Dendermondse, Limburg, Zuid-Oostvlaande-
ren, de Westhoek. 

3. Met de twee gebieden (Verbrande brug 
en Zemst) die reeds bestemd zijn voor in
dustrie, is in lengte van jaren voorzien voor 
mogelijke problemen van vermindering van 
werkgelegenheid welke zich in het gebied zelf 
zouden stellen. 

4. Ekologisch heeft het geen zin, wel inte
gendeel, nog meer industrie te vestigen in 
de streek die aansluit bij Vilvoorde, waar da 
pollutie reeds zo angstwekkend is 1 

De dominerende wind is ZW-wind. Een heel 
gebied, daarin begrepen het belangrijke 
stads- en wooncentrum Mechelen, zou in da 
rook van de nieuwe industrie komen te lig
gen. 

Daarenboven vernietigt men op korte of 
lange termijn nog van de weinige bosgebie-
den die in de streek zijn. 

5. De kosten gedaan voor de verbetering 
van het kanaal is op zichzelf geen argument 
om de industrievestiging te verantwoorden. 
Deze kosten waren voor 'n gedeelte noodza
kelijk voor de bestaande rol van het kanaal 
(aan- en afvoer voor Brussel en verder, be
hoeften van de bestaande industrie). 

6. Het agrarisch argument weerstaat niet 
aan een ernstig onderzoek. Zeggen dat dia 
gronden toch niet meer voor landbouw in 
aanmerking komen door de daling van het 
grondwater is voorbarig. Men stelt vast dat 
na enkele jaren het grondwater dikwijls zijn 
vroeger peil opnieuw bereikt. 

Wat anderzijds de opgespoten gronden be
treft, kan men buiten het industrieel doel, ar»-
dere doelstellingen die even belangrijk zijn 
in het gebied, zoals bv. rekreatie. bebossing, 
enz. voorzien. 

7. Er is reeds voldoende op het politieke 
argument gewezen ; het zal maar nieuwe 
moeilijkheden en spanningen medebrengen 
indien men op enige wijze Brussel toelaat 
zich in feite uit te breiden langsheen het ka
naal. Met vanzelfsprekend alle aanspraken 
die, het daarop dan weer zal willen bevesti
gen. 

9 De NV Zeekanaal en Haveninrichtingen dient gesplitst te worden in twee ven
nootschappen, één voor Brussel-agglomeratie en één voor Vlaams Brabant en Klem 
Brabant (Antwerpen) ; met overdracht aan deze laatste vennootschap van alle 
eigendommen, belangen, rechten met betrekking op het gebied gelegen ten noorden 
van de 19 gemeenten. De aandelen worden toegekend aan de Staat, de provincie 
Antwerpen, de betrokken federaties en gemeenten. 

0 Industrievestiging moet zeker tot de huidige erkende industriezone beperkt wor
den ; deze zone mag dus in elk geval niet uitgebreid worden. 

• In de erkende industriezone moet de vestiging beperkt worden tot nijverheden 
die aan belangrijke binnenwaters gebonden zijn of eventueel tot zuivere nijverheden. 

# Een zeer strenge ekologische reglementering moet aan de nieuwe bedrijven 
opgelegd worden 

9 In afwachting van een strengere wetgeving en eigen Vlaams politiek aktievermo-
gen terzake, moet aan de bevoegde departementen de verplichting opgelegd worden 
de door de betrokken federatie gestelde eisen inzake leefmilieu op te nemen in de 
vestigingsvoorwaarden voor nieuwe nijverheden 
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de wereld 

(Argos) Peace is at hand ' Het einde van Vietnamene oorlog is grijp
baar nabi]. Maar hij sterft een trage dood. De ruïnes die hij in steden 
en dorpen van Vietnam achter laat (en in het bewustzijn van de twin
tigste eeuw !) kunnen niet in een handomdraai geborgen worden, ook 
al werd de vrede al op hoog niveau geparafeerd. Die oorlog eiste een tol 
van ca 50.000 Amerikaanse « boys » en kostte meer dan 140 miljard dollar. 
Hl] tastte de grootste demokratie ter wereld aan in haar morele inte
griteit. Door zijn schuld moest een Amerikaans president zijn mandaat 
m de steek laten. Een aantal Amerikaanse officieren promoveerden pu
bliekelijk tot oorlogsmisdadigers. Die oorlog toonde aan hoe het sterkste 
land ter loereld gefaald heeft m zijn opzet : een bondgenoot voor het 
kommunisme te behoeden (officiële versie). Voor de jeugd van de hele 
wereld loas die oorlog aanleiding tot bewogen manifesteren van mense
lijke solidariteit maar ook die pacifistische bewogenheid heeft ternauioer-
nood bijgedragen tot het beëindigen van een historische tragedie. Ergens 
duurt die tragedie nog voort. Amerika moest naar Hanoi om met zijn 
vijanden te onderhandelen en een vrede te bedingen tegen zijn vrienden 
uit Saigon. De vietnamisering — Amerika's streefdoel nr. één — komt 
er, maar het zou wel eens de vietnamisering kunnen zijn van een on
deelbaar en kommiinistisch Vietnam. Daarvoor heeft Washington 6,2 mil
joen ton bommen over Vietnam uitgestort (tegen 2 miljoen m WO II !). 
Om dit te bereiken werden ik-weet-niet-hoeveel Vietnamese vrouwen en 
kinderen geslachtofferd (aan beide zijden van de demarkatielinie !). Wij 
waren bijna vertrouwd geraakt met hun angstige spleetoogjes en reppende 
beentjes. Voor de vrede zal Amerika met dollars betalen. Een oeroude 
wet : wat afgebroken werd moet weer overeind (punt 5 van het ak
koord). Op de achtergrond ontvangt G.H.'Kissinger de dank van heel 
Amerika. In 't biezonder van de Amerikaanse moeders (bella matribus 
detestata) maar ook van het Witte Huis omdat hij Nixon van de Viet
namese nachtmerie heeft verlost. Nixon gaat nu recht op een weergaloze 
verkiezing.-iovertüinning af (7 yiovember ek.). 

Vietnam: 
is het einde nabij ? 

• ~ - " 't. 

.JsiM^t^ ^ièiK>:^:4Ê,t^ ̂  

A 

Men zal niet kunnen zeggen dat 
de Noordvietnamezen in hun on
derhandelingen met Kissinger 
geen toegevingen hebben gedaan. 
Zij zijn afgestapt van hun eis : 
eerst onderhandelen en dan een 
wapenbestand. Vandaag vi^illen ze 
een eind maken aan de open oor
log ook al moet de strijd « onder 
de deken » verder gaan. Vandaag 
aanvaarden ze een vrede waarbij 
de overwinning weliswaar niet 
wordt aangeboden. . maar toch 
zeer waarschijnlijk is. In wezen 
eindigt de oorlog op het punt 
waarom het allemaal begonnen is. 
Hanoi stemt toe in een Ameri
kaans « disengagement ». Amen-
ka mag gerust zijn gezicht red
den, maar na het « disengage
ment » kan Hanoi nog altijd zijn 
harde eisen doordrukken. Die 
Noordvietnamezen hebben tijd 
zat. Na 27 jaar oorlog nemen ze 
ook nog wel de tijd voor de so-
liede uitbouw van hun plannen. 

Mag schuilend Vietna mnu definitief 
boven de grond komen of waren de 
drul<l<e onderhandelingen slechts ge
praat in de ruimte ? Hopelijk kriigt ie
dereen de vrede waar hij recht op 
heeft ! 

Het akkoord heeft eigenlijk 
twee beslissende karaktertrekken. 
Vooreerst erkennen de onderte
kenaars de eenheid en soevereini
teit van een heel-vietnamese staat 
en ze gaan de verbintenis aan 
•de hereniging via wegen van ge
leidelijkheid te stimuleren. Ge
zien de superioriteit van het noor
den (op elk niveau) blijft alleen 
het perspektief over op een kom-
munistisch Vietnam. Een tweede 
zwaartepunt ligt in paragraaf vier 
waar uitdrukkelijk gesteld wordt 
dat het probleem « van de Viet
namese strijdkrachten » in Zuid-
Vietnam moet opgelost worden 
« overeenkomstig de indikaties 
van de na-oorlog ». Zo gezien mo

gen de Noordvietnamese troepen 
(die toch ook in Zuidvietnam ver
blijven) wel op beide oren slapen. 
Hun opdracht werd met succes 
bekroond. In de onmiddellijke 
toekomst kunnen ze immers fun
geren als een bezittingsleger. 
M.a.w. de pogingen om water en 
vuur te verzoenen, om kommu-
nisten en anti-kommunisten tot 
schouderklopjes te bewegen, het 
kompromisserig gedoe dat aan al
le vredesverdragen ten grondslag 
ligt heeft weer eens veel verwach
tingen losgewoeld. Als de vrede 
daarmee gered is kunnen we het 
akkoord alleen maar toejuichen. 
Toch ziet het er naar uit dat er 
niet eens sprake zal zijn van een 
gemeenschappelijke regering van 
kommunisten, neutralen en gema
tigde anti-kommunisten (zonder 
Thieu !) zoals aanvankelijk aan 
Amerikaanse zijde was bedongen. 
Veeleer zal nu, gewerkt worden 
(door de beide bestaande « rege
ringen », de ene in Saigon en een 
revolutionaire ergens in Zuid-
Vietnam, aan het administratief 
s t ruktureren van drie politieke 
partijen met zeer onduidelijke 
volmachten. Dit alles onder het 
waakzaam oog van Noordvietna
mese divizies en Vietkongs. Dit 
betekent dat Hanoi nog niet zo 
biecht uit het akkoord is geko
men. Het zijn immers partijorga
nen die alle belangrijke proble
men moeten regelen. Hierbij 
staan twee knelproblemen voor
aan : de demobilizering en die 
nieuwe demokratische verkiezin
gen... 

Het is opzichzelf al geen sme-
kuurtje in Zuidvietnam te willen 
gaan demobilizeren. Na dertig 
jaar is de oorlog een bijna ver
trouwde aanwezigheid. Maar er
ger is dat de tegenstanders zeer 
ongelijk zijn Zowel in getal als in 
uiterlijke waarneembaarheid. Ge
talsmatig is het officiële Zuid-
vientaraese leger kompleet in de 
meerderheid. Maar het is een «na
deel» dat ze zo in de kijker lopen. 
Ze dragen geweren en uniformen, 
sleuren aan bazoeka's, zwaaien 
met Zuidvietnamese vlaggen en 
ere-metalen. Van de Vietkong kan 
men hetzelfde niet zeggen : die 
hebben altijd in het donker ge
werkt , zijn afkerig van unifor
men en (waarneembare schiettui
gen. Met revolvers en dolken kun
nen ze hun taak wel aan. M.a.w. 
terwijl de demobilizering kontro-
leerbaar is voor de reguliere troe
pen lijkt het een haast sadistische 
kwelling ook de Vietkong te wil
len kontroleren. Reken hierboven-
op het beperkte gezichtsvermogen 
van de internationale kontroleurs. 
En in die sfeer moeten ook nog 
demokratische verkiezingen door
gang vinden ! In zijn reportages 
over Vietnam schreef de la Cou
ture dat Zuidvietnamese verkie
zingen altijd neerkomen op de 
vraag : Wie kontroleert het dorp ? 
Wie deelt met de lakens.. . ook de 
wapens uit ? Voor de steden is 
kontrole nog haalbaar maar voor 
de dorpen van te lande (waar 
volgens William Burchitt overal 
sterke Vietkong-kernen werken) 
is toezicht van te voren uit te 
sluiten. De boeren zullen klapper
tanden in hun stemhokje. Er kan 
nl. altijd nog een Vietkong opda
gen die zijn revolver niet inge
leverd heeft ! Hiermee wil niet 
gezegd zijn dat de kommunisten 
(of nationalisten. Amerikanen 
maken hier geen onderscheid) al 
bij voorbaat de demokratische 
verkiezingen hebben gewonnen. 
Ofschoon ze in het parlement toch 
sterke pozities zullen innemen. 
Van hieruit kunnen ze dan nog 
altijd de macht lïaar zich toeha-
len. En dat zal ook Nixon niet 
kunnen verhinderen. Alvast niet 
als het historisch akkoord werke
lijk ondertekend wordt. Het is 
toch duidelijk dat Hanoi zo tege
moetkomend is geworden omdat 
een herkozen Nixon wel eens veel 
gevaarhjker zou kunnen zijn... 

# De eerste-ministers van Noord- en Zuid-
Jemen ondertekenen te KaTro een akkoord 
waarbij beide landen één staat worden, met 
één grondwet, één president, één leger, één 
munt. Deze overeenkomst is een verrassing 
na de recente grensincidenten en het feit dat 
Noord-Jemen westers gezind is en Zuid-Je> 
men een socialistische republiek is. 

# Te Dublin vergaderen 800 afgevaardigden 
van de Sinn Fein, de politieke beweging 
waarvan de IRA de militaire vleugel is. De 
vergadering beraadt zich over de te volgen 
strategie voor een hereniging van Noord- en 
Zuid-lerland. Een staflid van de IRA krijgt er 
na zijn toespraak 'n staande ovatie. Inmiddels 
duren terreur en contra-terreur in Ulster 
voort. Ook bomaanslagen te Dublin, blijkbaar 
protestants protest tegen de Sinn Fein-bijeen-
komst. 

# Moord-Vietnam dringt bij Amerika aan op 
een spoedige ondertekening van het tussen 
beide landen bereikte akkoord na de onder» 
handelingen tussen Kissinger en de Noord' 
Vietnamese delegatie. President Van ThIeu 
weigert dit verdrag te erkennen. 

# Israel verontwaardigd over de vrijlating 
door Bonn van de drie fedayin. Bonn verant» 
woordt deze vrijlating op humanistische gron
den : het leven van tientallen onschuldige 
passagiers is belangrijker dan de gevangen
houding van drie Palestijnse verzetsstrijders. 

# Het ontslag van minister Sadek (Landsver» 
dediging Egypte) wordt gevolgd door de veî -
vroegde pensionering van een honderdtal 
officieren. Sadek was een tegenstander van 
te nauwe samenwerking met de SU. Nu er 
weer een Egyptische-SU-toenader!ng Is wor
den de tegenstanders daarvan aan de dijk ge
zet. Sadek heeft huisarrest. 

# Heftige gevechten in Vietnam : in het 
vooruitzicht van het bestand trachten de te
genstanders elk voor zich zoveel mogelijk 
gebieden te bezetten. 

# Kaping van Amerikaans binnenlands Itjn-
toestel kost verscheidene mensenlevens. De 
kapers verplichten het toestel, koers naar 
Kuba te zetten. 

deze week 
in de wereld 

• De Westduitse overheid laat drie leden 
van « zwarte september », betrokken in het 
bloedbad op de olimpische spelen, vrij op eis 
van de kapers van een Lufthansa-passagiers-
vliegtuig tussen Frankfurt en Beiroet. Kapers 
en feddayin moesten vrijgelaten worden in 
ruil voor het leven van de passagiers. Het 
vliegtuig moest eerst te Munchen landen, 
doch gezien de getroffen veiligheidsmaatrege
len leidden de kapers het naar Zagreb aif, 
waar het werd vervoegd door een klein vlieg
tuig met de 3 vrijgelaten feddayin. Ten slot
te is het hele gezelschap (kapers, fedayin 
en passagiers) aan boord van het Lufthansa-
vliegtuig vertrokken naar een Arabisch land 
(Libië) waar de passagiers en bemanning wer
den vrijgelaten en met het zelfde toestel naar 
West-Duitsland teruggevlogen. Tijdens de 
vlucht naar Tripoli werd het toestel door een 
Israëlisch militair toestel overvlogen, doch 
het verdween toen de piloot werd gewaar
schuwd dat de kapers het passagiersvlieg
tuig zouden opblazen. 

# Te Bayonne, Frans-Baskenland, zijn 47 Bas-
kische nationalisten, gevlucht uit Spanje, in 
hongerstaking uit protest tegen de Franse 
maatregelen tegen Baskische vluchtelingen 
en het uitdrijven van 46 andere Baskische 
hongerstakers in de katedraal van Bayonne, 
door de Franse politie. Ook in andere kerken 
van de stad gaan Basken in hongerstaking 
terwijl een gevangen gehouden Baskische 
nationalist van Chileense nationaliteit in de 
gevangenis van Bayonne alle voedsel weigert. 
De aktie richt zich ook tegen de uitwijzing 
naar Spanje van zeven gevangen Baskische 
nationalisten. Frankrijk treedt op verzoek 
van Madrid steeds strenger op tegen Spaans-
Baskische vluchtelingen, vooral sinds de 
Baskische nationalisten in Spaans Basken
land weer aktief worden na een periode van 
betrekkelijke rust. 

• Hevige gevechten rond Saigon om het be
zit van zoveel mogelijk gebied voor het In
gaan van het door Hanoi geëiste bestand, eis 
gesteund door Peking. 

# Israëlische luchtbombardementen op Sy-
risch grondgebied, enkele uren na de kaping 
van het Lufthansatoestel. 

• Tijdens het Sinn Fein-kongres te Dublin 
ontsnappen 7 in de gevangenis van Dublin 
opgesloten IRA-leiders. Het Sinn Fein-kongres 
eist voor gans Ierland zelfbeschikking op. 
Een IRA-leider onthult dat sinds een jaar ge
regeld kontakt bestaat tussen de IRA en de 
protestantse leiders van Ulster, tot nog toe 
zonder enig resultaat. 

# Ultiem sociaal-ekonomisch overleg tussen 
regering, vakbonden en nijverheid te Londen 
tot voorkoming van een verdere aftakeling 
van het pond. 
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liif- de vierde wereld 

volkeren die « ze » liefst 
doodzwijgen 

Zo pas eindigde de Franse veertiendaagse te Antwerpen. Grootscheeps 
Bangepal<t, met veel luister, heel v/at goede beoelingen, maar ook wel met 
een boel Franse complimenten en bijbedoelingen, dit vooral dan vanwege 
de Antwerpse franskiljons. Met een dosis achterdocht ook van vele Ant-

I werpse Vlaamsgezinden. De openlijke of gekamoufleerde kultuurimperia-
< listische bedoelingen van de Franse staat zijn Inderdaad al te talrijk in 
het verleden en heden. Uit dit kwalijk verleden zijn nog een aantal uitingen 
overgebleven, mede door de al te grote slaafsheid van een aantal officiële 
Vlamingen. Er waren dan ook enkele protocolaire incidenten met VU-ver-
kozenen die hiertegen protesteerden. De « Pourqout Pas ? » heeft er 
enkele bladzijden vlammen over gespuwd. Maar ook official Craeybeckx 
heeft gemeend onze mensen te moeten afkeuren. Zijn er misschien nog 
een aantal « Legion d'Honneur » beloofd ? 

Wij willen deze VU-achterdocht tegen het glimlachende officiële Frank
rijk daarom fundamenteler stellen. Al schrijft L. Meerts in « Gazet van 
Antwerpen » dan zeer welwillend dat Frankrijk i.v.m. de Europese politiek 
« sterk de nadruk legt op het behoud van het eigen volkskarakter » dan 
weten wij ondertussen toch dat dit moet vertaald als « Frans souvereini-
teitsbehoud ». Want buiten Spanje is er in West-Europa wel geen staal die 
zo blijvend het volkskarakter schendt van de volksminderheden binnen 
cijn staatsgrenzen. 

Onderstaande verzameling van recente stellingnamen over de minder
heden in Frankrijk is een indrukwekkend « J'Accuse » geworden tegen de 
blijvende Jacobijnse « Gleichschaltungs «politiek die de volksgroepen tot 
binnenlands gekoloniseerden maakt. 

hel andere fionkrljk 
ef 
f> lil klagen aan » 

jean-paul sartre 

naar een volksnationaal 
socialisme 

In een voorwoord bij een boek van G. Halimi over het proces 
van de Basken in Burgos, schreef Jean-Paui S^RTRE heel wat 
pertinente dingen over de Franse linksen (voeg er de Belgische 
maar bij) die al te weinig oog hebben voor de strijd van de vol
keren voor hun eigenheid. Misschien wel het sterkste getuige
nis in deze reeks aanklachten tegen het Franse Jacobmisme. 

<• Zo ver is het dan. Aan 
ons Fransen, die nog altijd 
gewild of ongewild de erfge
namen zijn van de Jacobij-
nen tieeft het heroïsche 
Baskische volk een voor
beeld gesteld van een AN
DER socialisme. Een decen
traliserend en op de mensen 
gericht : zo is het universa
lisme met eigen kenmerken 
van de Basken dat de ETA 
terecht stelt tegen een ab-
strakt centralisme van de 
verdrukkers. Dit is wel ze

ker, in de ogen van de Baskische militanten : het recht van de 
volkeren op zelfbeschikking, bevestigd in zijn konsekwenties, 
veronderstelt op heel wat plaatsen een herzien van de huidige 
grenzen, neerslag van de bourgeoisieexpansie, en die in het 
geheel niet overeenkomen met de volkse noodwendigheden. 
Dat kan slechts gebeuren door een kulturele revolutie die de 
socialistische mens schept op basis van zi/n gewest, zijn taal 
en zelfs zijn hernieuwde aard en zeden. Dat wat de ETA ons 
leert is dat ALLE mensen, zelfs de centralisators, hun eigen 
kenmerken moeten bevestigen tegen de abstrakte universali
teit. Die stem van Basken, Bretoenen en Occitanen beluisteren 
en strijden aan hun zijde opdat zij hun concrete eigenheid kun
nen bevestigen, dat brengt als direkte konsekwentie mee, dat 
ook wij Fransen strijden voor de ware zelfstandigheid van 
Frankrijk, dat hef hoofdslachtoffer is van zijn centralisme. Want 
er is een Baskisch en een Bretoens volk ; maar het jacobinisme 
en de industrialisatie hebben ons volk ontkleurd : er is de dag 
van vandaag nog slechts een Franse massa ». 

(Jean-Paul SARTRE) 

cc gij maakt van bretagne 
een tweede Ierland 

Zwakjes klonken in onze kranten 
de echos door van het proces dat 
gedurende de maand oktober heel 
Bretagne en ruime kringen in 
Frankrijk in spanning heeft gehou
den. Elf Bretoenen stonden te Pa
rijs voor het Hof voor de veiligheid 
van de staat. Onder hen ; boeren, 
arbeiders, professoren, studenten. 
Beschuldigd van plastiekbomaansla
gen op officiële gebouwen, leger
voertuigen, enz. 

Wat de Franse pers en de openba
re aanklager wilden herleiden tot 
losgeslagen gewelddaden van een 
wereldvreemd kliekje is geworden 
tot heel wat anders Het gezagheb
bende weekblad « l'Express » 
schreef het zo : « Het is duidelijk 
dat wat ook de excessen van de 
beschuldigden zijn geweest, men 
het ware proces niet heeft kunnen 
vermijden. Het is inderdaad het 
proces geworden van een streek 
van Frankrijk tegen Parijs » 

Dit vooral door een indrukvi/ek-
kende reeks getuigenissen van 
vooraanstaande Bretoenen en ook 
Fransen. Felst weerklank vond wel 
de verklaring van een oud-militair, 
oud-Weerstander tegen de nazis, 
generaal de Bollardière Een man 
met een hoog moreel aanzien. Hij 
nam ontslag uit het Franse leger in 
de tijd van het Algerijns konflikt als 
protest tegen de folteringen en om
dat hij het Algerijnse volk het recht 
niet wilde onthouden, dat hij voor 
Frankrijk tegen de nazis had be
vochten. 

Wij laten hemzelf aan het woord. 

« Toen ik terugkeerde uit Algerië 
in het Bretanje waar ik geboren 
was, ben ik me met een schok be
wust geworden van de toestand 
daar. Ik stelde vast dat ik zelfs 
de taal niet begreep van mijn ge
boortestreek en dat ik totaal onwe
tend was van zijn ware geschiede
nis ». 

— Over de ekonomische verwaar
lozing van Bretanje : « De mensen 
die ik leerde kennen voelden pijn
lijk aan dat zij geen ware invloed 
konden hebben als zij zich wilden 
inzetten voor hun streek, voor de 
toekomst die bedreigd is. Moet men 
dan verbaasd zijn dat er een loden 
mantel weegt op dit volk, dat de 
levenskracht en geleidelijk aan alle 
creativiteit er verdwijnt ». 

— « Deze aanslagen zijn dan ook 
het dramatisch teken van de angst 
van een volk, meer dan ooit ge
hecht aan het aanvoelen en herden
ken op zijn manier van de moderne 
wereld, gehecht aan zijn taal en 
kuituur en die diep ongerust over 
de toekomst waarvan de verant
woordelijkheid het meer en meer 
ontsnapt ». 

— « I k heb teveel geweld gezien 
in mijn leven om er nog te kunnen 
in geloven, de keuze van de men
sen van het Bretoense Bevrijdings
leger kan dus de mijne niet meer 
zijn, maar ik deel hun weigering 
een Bretagne te laten sterven waar
aan men geen gerechtigheid wil la
ten geschieden ». 

Dit getuigenis, samen met die 
van vele burgemeesters, priesters, 
professoren was wellicht van door-

Zolang Basken, Bretoenen, Elzassers en noem maar op het bij folklora 
wilden houden, mocht het nog een beetje.. 

slaggevende aard om het vonnis 
uiteindelijk heel wat lichter te zien 
uitvallen dan verwacht. Parijs be
gint het te weten « La Bretagne 
grogne ». 

« niet langer 
folklore-basken » 

In een recent artikel schreven 
we hoe in Frans-Baskenland een 
grootste aktie begonnen was van 
protest tegen de uitdrijving van 
Spaanse Basken De ontknoping 
kent men reeds uit de dagbladpers 
In grootse klassieke liturgie van 
het Jacobinisme hebben de Franse 
« ordestrijdkrachten » met traan
gas de katedraal van Bayonne be-
stor.Tid en gekuist van 46 Basken 
die er een hongerstaking hielden. 
De spanning zal er zeker niet door 
luwen De beroering is begonnen 
in april toen de Franse autoriteiten 
het Baskische nationale feest Aber-
ri Eguna hadden verboden. Omdat 
volgens die Franse bezetters « het 
traditioneel en folkloristische karak
ter van feesten dreigde te ontaar
den » De nationalistische Enbata-
beweging heeft dan een manifest 
verspieid dat vroeg « zijn de publie
ke vrijheden van de Basken mis
schien beperkt tot zingen, balpelot 
spelen, volksdansen en het spreken 
onder elkaar van een eigenaardig 
taaltje ? » Uit protest tegen het 
verbod werd aan al de Baskische 

kultuurgroepen gevraagd : • opdat 
het Baskisch protest plechtig en 
eensgezind weze, vragen wij aan 
alle sportgroepen, dans- en zangve
renigingen alle manifestaties ta 
boycotten op Paaszondag en aan 
het publiek dit ook te doen, overal 
waar men het woord Bask in dia 
beperkende zin misbruikt de dag dat 
ons nationaal feest wordt veibo
den ». Het ordewoord is met groot 
sukses opgevolgd 

Het steeds openhartige weekblad 
« Canard Enchamé » heeft wat ach
tergronden blootgelegd van dia 
Franse verstrakking tegen de Bas
ken De broei derlijke samenwer
king van de Franse justitieminister 
Marcellin met Eduardo Blanco, 
hoofd van Francos staatsveiligheid 
heeft volgende business-achter-
grond Frankrijk wil met Spanje gro
te hydro-elektrische werken in de 
Pyreneeën beginnen Interessante 
vooruitzichten voor de Franse auto
industrie in Spanje werden voorge
spiegeld En in een eerste akkoord 
bestelde Spanje reeds dertig "ran
se Mirages « Dertig moderne zil-
verlingen » noemde het Frans spot-
blad deze aankoop, « om de uitdrij
ving en beteugeling van de Baski
sche nationalisten af te kopen ». 

Judas verkoopt nu ganse volke-
len in plaats van Kristus alleen 
konden de Basken zeggen op dia 
Paasdag van hun verboden nationaal 

WALTER LUYTEN 

... Maar eisen zij politieke vrijheid of zelfbeschikkingsrecht, dan komen van uit de zonnetempels van Louis XIV, 
de Jacobijnse wachten aangerukt om de volksminderheden centralistische mores te leren. "' 
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Het land van Hessen dat door de Duitsers 
liet c< land van het midden » genoemd wordt 
keeft Wiesbaden als hoofdstad. Met meer 
dan een half dozijn autosnelwegen, interna
tionale spoorlijnen en de wereldluchthaven 
Khein-Main is Hessen van overal snel te be
reiken. In de Bondsrepubliek is geen streek 
Ko bosrijk als deze. Ongeveer 40 procent 
van de oppervlakte is door wouden bedekt. 
Dit betekent zuivere lucht voor alle stad- en 
fndustriemensen, wat in deze verontreinig
de wereld reeds een sterke aantrekkingsfac-
lor op zichzelf uitmaakt. Meer en meer 
wordt de mens zich bewust beweging no
dig te hebben om zijn door de welvaart ver
stijfde spieren terug soepelder te maken. 
Wat nu heeft Hessen allemaal te bieden ? 

duitsland 
vindt 
nieuwe reisformule 

Hoe lang nog zal de toerist kunnen braden 
op stranden tussen de afval en vuiligheid? 
Hoe lang nog zal hij kunnen zwemmen tus
sen petroleum en mazout? Dit bedreigde 
toerisme is intussen uitgegroeid tot een in
dustrie en dus nauw verbonden met de eco
nomie. De Duitse dienst voor toerisme wenst 
de bedreiging niet verder af te wachten en 
lanceert een nieuwe reisformule. Deze for
mule wordt op een drievoudige noemer ge
plaatst: nl. geest, lichaam en gezondheid. 
Als proefterrein werd het land van Hessen 
uitgekozen, waar een afvaardiging journa
listen uit België en Luxemburg uitgenodigd 
werd voor een studiereis. 

GEESTELIJKE ONTSPANNING 
Voor degenen die meer verlangen dan brood en wijn 

biedt Hessen ruime mogelijkheden. Het • land van het 
midden • heeft een oude kultuurbodem. Romeinen en Ka-
rolingers hebben er heel wat sporen nagelaten. De streek 
Is bezaaid met oude kastelen, trotse burchten, prachtige 
kerken en kloosters Elk een geschiedenis op zichzelf. Een 
groot gedeelte van die geschiedenis vindt men terug In 
rijkgevulde musea, kunstgalerijen en tentoonstellingen. 
Degenen die — zoals wij — hun reis beginnen te Frank
fort, mogen nooit vergeten het natuurhistorisch museum 
Senckenberg te bezichtigen. Het gaat niet alleen om de 
rijke verzameling voorhistorische fossielen en ook mum
mies, maar ook over de aantrekkelijke wijze van voorstel
len. Evenmin mag de bezoeker het Goethe-Haus vergeten 
dat jaarlijks ongeveer 130 000 bezoekers uit de hele we
reld over de drempel krijgt. Het hele huis weerspiegelt 
het beeld van een rijke burgerfamilie uit de 18e eeuw. 
De biblioteek alleen bezit 100 000 kostbare boeken. Samen 
met 400 schilderijen en beeldhouwwerken geeft het een 
levendig idee over de kunst ten tijde van Goethe. 

Alhoewel Frankfort een stad is waar veel te bezichtigen 
valt, raden wij de toerist niet aan er lang te blijven. Het 
Is een internationale stad zonder aangezicht en zonder 
ziel. Een stad die zich overal elders ter wereld zou kun
nen bevinden, daarenboven ontzettend duur. Verkeers
opstoppingen, luchtbevuiling en parkeerproblemen zijn 
aan de orde van de dag, zoals In elke grootstad. Het 
luxueuse hotel, waar onze afvaardiging verbleef, was zo 
reuzegroot en zo perfect georganiseerd dat wij met heim
wee dachten aan gemoedelijke gezellige « gasthofen » 
ergens in verloren dorpjes of in de wijde natuur. Wat 
zin heeft perfectie en efficiency als de menselijke warmte 
er door teloorgaat ? 

Frankfort is de moeite waard als doorgangstad, maar 
meer ook niet. 

ELK SCHOENTJE PAST IN OFFENBACH 
Van Frankfort ging de reis naar Offenbach, stad van de 

ledernijverheid en wieg van het nieuwe Duitse drukschrift. 
Offenbach bezit een leder- en schoenmuseum dat enig is 
ter wereld. Het is gewoon onmogelijk de lof an dit uni
cum te bezingen Wij overdrijven niet dat dit alleen reeds 
de verplaatsing waard is naar Offenbach am Main. Men 
kan er uren in rondlopen zonder het minste besef van de 
tijd. De verzameling schoenen en sandalen, door alle 
eeuwen heen en van alle volkeren en kuituren, is gewoon 
verbluffend. Met afschuw hebben wij gekeken naar de 
onooglijke kleine geborduurde schoentjes van de Chinese 
vrouw met de verminkte voetjes. Een radiografie en een 
wassen afgietsel gaven een klaar beeld van een onmen
selijke verminking, geëist door een meedogenloze man
nenmaatschappij. Zeggen dat de laatste generatie vrouwen 
met de gefolterde voetjes nu eerst aan het uitsterven Is. 
Wij schrijven 20ste eeuw. Zo kon men van het ene schoei-

Zweefvllegen op de « Wasser-
kuppe », 925 m hoog en baker-
mat van deze sport. 

sel naar het andere gaan en mijmeren, genieten en denken. 
Van Offenbach kan men gemakkelijk de Barbarossastad 

Gelnhausen bereiken met zijn Kaiserpfalz, zijn oud ge
meentehuis en Mariakerk en natuurlijk de burcht van de 
beroemde keizer Frederik I, genaamd Barbarossa. Van 
Gelnhausen naar het middeleeuwse Büdingen is niet zo 
een grote sprong. Dit bijzonder schilderachtige stadje 
ademt rust en kalmte, vooral dan voor de wandelaar langs 
de oude slotwallen. Moesten er plots ridders te paard 
opdagen zou niemand verwonderd zijn. De twintigeeuwse 
mens hoort er niet thuis. Of misschien toch ? 

DE SPROOKJES VAN GRIMM 
Weinigen weten dat de wereldberoemde sprookjes van 

de gebroeders Grimm ontstaan zijn te Steinau in het land 
van Hessen. Wanneer men in Steinau ronddwaalt is men 
daar helemaal niet verwondert over. Het gemoedelijke 
stadje vertoont sprookjesachtige hoekjes en kantjes : 
vnl. aan het oude sfeervolle kasteel. Het kost niet de 
minste moeite zich kind te wanen en de sprookjes te 
herleven. Trouwens die sprookjes kan men inderdaad her
leven in het marionettentheater • Die Holzköppe ». Dit 
kleine theater is natuurlijk bedoeld voor kinderen, maar 
de volwassene kan er zich evengoed ontspannen Wat dit 

marionettentheater te bieden heeft is van een zeer hoog 
artistiek gehalte. 

Wie van de barokstijl houdt mag zeker Fulda niet voor
bij met zijn weelderige kathedraal — waarin de begraaf
plaats van de H. Bonifacius — en het even weelderig pa» 
leis van de vroegere prinsbisschoppen. In dit paleis met 
zijn vele kunstschatten bevindt zich o.a. een spiegelzaal. 
De spiegels zijn zo geschikt dat men zich tot in het onein
dige spiegelen kan. Het was dan ook de bedoeling het on
eindige trachten weer te geven. Wij hebben anderzijds 
de erg aangename Indruk dat die prinsbisschoppen wel 
een zeer luxueus loopje met de oneindigheid genomen 
hebben. Maar dat is dan weer een andere zaak I 

Kunstliefhebbers zullen zeker de . Gemaldegalerie • In 
Kassei niet willen missen. Rubens, Van Dijck, Jordaens, 
Bruegel en zovele anderen van onze Vlaamse groten zijn 
er glansrijk vertegenwoordigd. Een van onze Waalse 
collega's was zodanig onder de indruk dat hij er spontaan 
uitflapte « Je commence a comprendre Ie nationalisme 
flamand », wat ons natuurlijk veel genoegen deed. Deze 
« Gemaldegalerie • zal kortelings overgebracht worden 
naar een heel wat beter oord in Kassei : nl. het slot 
• Willemshöhe ». Dit slot is omgeven door een prachtig 
park waarin zich exemplaren bevinden van alle denkbare 
bomen. Boven dit park troont een 5 m hoge Herkules uit 
de baroktijd. 



Kassei is een stad die door de oorlog zeer veel geleden 
Mef t . Zij werd voor 80% vernietigd en heeft op dit ogen
blik nog altijd niet het vroegere aantal van 250.000 inwo
ners bereikt. De nabijheid van de oostzone speelt natuur
lijk ook een nefaste rol. De stad is zeer ruim en luchtig 
weer opgebouwd en aangenaam om wandelen. Kassei is 
een stad waar men kan ademen. 

Wat wij echt niet kunnen waarderen is het « Tapete-
Museum » waar allerlei behangpapier te bezichtigen valt. 
Het was fout van de Duitse organisatie onze afvaardiging 
— die reeds zeer vermoeid was wegens <• des guten zu 
vlei » — naar dit behangpapier te jagen vlak na de « Ge-
maldegalerie ». De anti-climax was te groot. 

LiCHAMELIJKi OISiTSPANNING 
« Trimm-dich » verlof noemen de Duitsers de vakanties 

die vooral gericht zijn op lichamelijke ontspanning. Ook 
op dit vlak heeft het land van Hessen een meer dan lo
venswaardige krachtinspanning geleverd. Heel wat hotels 
bezitten overdekt zwembad en bowling, zodat het slechte 
weer kan opgevangen worden. De prachtige wouden of 
de bergen zetten aan tot lange gezonde wandelingen in 
een heerlijke omgeving, want het « land van het midden » 
vertoont verrassend veel verscheidenheid in het natuur
schoon. Alle mogelijke sporten kunnen er beoefend wor
den. Zo kunnen liefhebbers van de zweefsport hun gading 
vinden op de « Wasserkuppe », 925 m hoog en bakermat 
van het zweefvliegen. Trouwens een klein museum ter 
plaatse geeft hiervan een klaar overzicht. 

Een bijzondere aantrekkingskracht oefenen de natuur
reservaten uit waar talrijke dierenfamilies uit de handen 
van de bezoeker eten komen, vanzelfsprekend tot groot 
jol i j t van de kinderen. 

Ook In de winter met zijn skigelegenheden kan het 
land van Hessen een ideaal ontspanningsoord zijn. Wij 
vermelden o.a. Willingen dat een grote sprong voorwaarts 
heeft gemaakt. Van een eenvoudig boerendorpje is het op 
korte tijd uitgegroeid tot een gegeerd toeristisch oord. 

GRAZENDE TOERISTEN 
De burgemeester van Willingen zei in een welkomst

woord, dat de boeren van Willingen tot de ontdekking 
gekomen zijn dat een toerist meer opbrengt dan een koe. 
De brave man meende het zeker heel goed, maar was toch 
even verwonderd toen er algemeen gegrinnikt werd. Ten 
slotte kunnen zowel de toerist als de koe gemolken wor
den. Het lag voor de hand dat wij vanaf dat ogenblik over
al grazende toeristen in de weiden zagen staan. Ondanks 
de melkgeschiedenis kunnen wij Willingen met zijn gloed
nieuwe springschans en zetellift volmondig aanraden, 
even als het simpathieke Gersfald. Wie nog nooit een 
« Waldhüttenabend ».heeft meegemaakt, doet er goed aan 
dit verzuim in te halen. Een knappend vuur, een reuzegroot 
woud, een gezellige boswachtershut, een gitaar of een 
harmonika, een windstille avond en op een rooster gebra
den vlees al dan niet overgoten met schnaps. ziedaar de 
Ingrediënten van een sfeervolle • Waldhüttenabend ». 

Hessen is een gastvrij land. Hotels van internationaal 
niveau, stedelijke en landelijke restaurants voor fijnproe
vers, gezellige hotelletjes en moderne pensions dragen 
hun steentje bij voor een heerlijke vakantie. Voor gezin
nen staan er speciale vakantiehuizen en boerderijen — 
tegen redelijke prijzen — tot hun beschikking. Voor kam-
peerliefhebbers goed uitgeruste kampeerterreinen aan 
meren, rivieren en bossen. 

GEZONDHEID VOOR IEDEREEN 
Heel wat kuuroorden in Hessen hebben een internatio

nale faam verworven. Zo is de hoofdstad Wiesbaden we
reldbekend voor de behandeling van rheuma. Niet minder 
dan 26 bronnen van natriumchloride (keukenzout) borrelen 
aan 67°C uit de grond op. Bevoegd personeel en gespecia
liseerde doktres staan dag en nacht ter beschikking voor 
het toepassen van thermale baden, onderwatergymnastiek, 
massages allerhande, drinkkuren, enz. Wij twijfelen geen 
ogenlik aan de verzorging in Wiesbaden, maar hebben 
toch de indruk dat die verzorging gepaard gaat met een 
welgevulde geldbeugel. 

Benevens het weelderige Wiesbaden met zijn casino en 
andere talrijke ontspanningsmogelijkheden vermelden wij 
flraag de grote krachtinspanning van Bad Orb. Dit gezelli
ge stadje dankt zijn bekendheid aan de behandeling van 
hart- en bloedsomloopstoornissen door het gebruik van 
natuurlijke zoutbronnen met een hoog koolzuurgehalte. 
Dit wordt individueel gedoseerd door dokters die grondig 
met de werking vertrouwd zijn. Ook slijk of modderbaden 
zijn aan de orde van de ag. Bad Orb volgt de vorderingen 
van de moderne geneeskunde op de voet. Op dit vlak is 
er heel wat veranderd. Centraal staat niet meer de be
jaarde mens, maar ook de jonge mensen die bedreigd zijn 
door de ziekte van de beschaving. Daarom is de bewe
gingstherapie een zeer voorname behandeling geworden, 
om de gezondheid te behouden, zoniet te herstellen. 
Daarenboven is Bad Orb zeer gunstig gelegen en doet de 
overheid al het mogelijke om met concerten en voorstel
lingen allerhande het geestelijk peil hoog te houden. 

In Hessen verveelt men zich geen ogenblik, aan te be
velen voor jong en oud I 

hilde uytterhoeven 

Een van de honderdtallen figu
ren uit het Steinauer Marionet
tentheater a Die Hoizköppe ». 

(Onder) 
Zeilen op de « Edersee » is voor 
velen een geliefkoosde sport. 

MARGINAALTJES 

• Onze Waalse collega's hadden voortdurend taalmoei-
lijkheden. In Kassei voor het « Tapete-Museum » stonden 
zij het opschrift te spellen. Verbaasd vroegen zij zich af 
wat een « homofielen-wuseum » wel kou te bieden heb
ben I. 

• Wat de kunst van het organiseren betreft staan Neder
land en Duitsland alleszins aan de spits. Het gevecht met 
papier is dan ook reuzegroot. Overal waar ons gezelschap 
opgewacht werd, stond er een afvaardiging klaar met 
een uitgebreide dokumentatiemap. Wij hebben ten einde 
raad een apart valleste gekocht om de + 10 kg papier 
in op te bergen. 

• Aangezien de <• Waldhüttenabend » nogal riikeliik over
goten werd met schnaps. vonden de beide dames uit het 
gezelschap — die bet drinken niet gewoon waren — het 

geraadzaam de hun aangeboden glaasjes stiekem te 
doen verdwijnen. Hèt gezelschap dat hiervan niets 
bemerkt had, stond verbluft over hun drinkvermogen ! 
• Degenen die willen kennis maken met het poëtische 
wijniargon, doen er goed aan een « Weinprobe » mee te 
maken, zoals bv in het Klooster Eberbach Zelfs iemand 
die niet van wijn houdt, kan er een fijne avond doorbren
gen met te luisteren naar een geestdriftige poëtische 
lofzang op de wijn, meestal uitgebracht door een doctor 
in de vinologie. Een titel die bij ons (nog) niet bestaat. 
• Een avondje uit in de « Drosselgasse » van Rudesheim 
raden wij alleen doorgewinterde drinkebroers aan. De 
faam van de « Drosselgasse » is o.i. zeer overdreven. Van 
het typische lokale karakter blijft er weinig of niets over. 
Je hoort er meer Amerikaanse en Franse dan Duitse 
zang Een « Weinstube •> kan bijzonder gezellig en gemoe
delijk zijn en ie kan er veel pret beleven maar dan niet 
in oorden waar er het meest propaganda voor gemaakt 
wordt. 
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AANBEVOLEN 
H U I Z E N 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmiae muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrl jksestraat 3 - MENEN 

K w e k e r i j e n - T u i n a a n l e g 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop 

— OPEN s ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21 66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop bi i ons in ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 - An twerpen 
b i j Carnofstraaf en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredev/eg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

BEZOEK 

CASTHOF LINDENHOVE 
LAUWEREYS • DE BRUYN 

Koud en warm buf fet 
Gezell ige vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 . HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 

Voorbeeld : kostuum kopen, 
EEN GRATIS 

Dendermondse steenweg 276 
AAIST 

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

AL AL KEUKENS GLASAL 
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 
lakbors le i 139 - 2100 Deurne 

TEL 24.23.72 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. i.p.v. 18.950 f r . 

Andere merken grootste kort ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

HUIS MEYNTjENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg. 32, TEL. 52.74.72 
Vioerbekiedingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-leden en « Wi j »-lezers 10 % 
verminder ing 

C O R T H A L S 
« U W K O F F I E H U I S » 

K a H e s t r a a t 2 0 - 9 3 0 0 A A L S T 
Tel. 053/244.80 

P e l s e n « DE Z I L V E R V O S » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gediplomeerd Bontwerker 
Grote voorraad in Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren 
— PRIVAAT PARKING — 

Bovenri j 51-49 . 2410 Herentals 
Tel. (014)217.10 

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

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

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

H o t e l - P e n s i o n B R E U G H E L 
Smet de Nayerlaan 141, 

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

v o l . p e n s 3 0 0 f r a l l e s i n b e g r . 

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

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

Natuursteenbedri j f - Kunstdekor 
Abonnees • WIJ » 8 % kort ing 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truidan 

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 " -b lok f lu i ten - Orf f -

instrumenten. 

STUDIO - WORKSHOP 
biedt part- t ime en 

fu l l - t ima werkzaamheden, 
welke THUIS zi jn te verr ichten, 
om Uw vri je t i j d produkt ie f te 

maken 
Inl ichtingen (postzegel inslui ten) : 

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

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

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

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

VOOR HET BETERE WERK 
H o u t w e r k e n | . V E R H U L S T 

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

M I L A D Y C o u t u r e 
l ippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

K a s t e r l e e 

(i BREUGHELHOF » 
VLAAMSE CEZELLICHEIO 

BROODJES 
CAFE - PANNEKOEKEN 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfor t 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buf fe t - 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, Antv/erpen 

Tel. (03)33.92.90 
Koffers en reistassen, school, en 
boekentassen, geldbeugels, br ief-
tassen, dameshandtassen, al lerlei 
geschenken, enz. 

Met Volkswagen geen problemen 

G a r a g e S T - | O Z E F 

Assesteenweg 117 - TERNAT 
Tel. (02)52.13.12 

P A P Y R U S 

B o e k - , P a p i e r - e n 

F o n o p l a t e n h a n d e l 
Zaakvoerder : Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabi j hef Sint-Jansplein) 

Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon : (02)28.87.09 

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

2de of 3de rang, wendt U tot 

Frans V a n M o o r t e r 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

Tel. (053)22911 

B o u w b e d r i j f N O R D E X 

nodigt U uit tot een bezoek aan hun 
model-v i l la , gelegen 

Autostrade - Aalter 
Afspraak (09)74.15.45 

dinsdag 7 november 
^:^:::^ 
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O 14U.00 : 
O 18U.0O : 
O 18U.05 : 
O 18U.30 : 
O 19U.05 : 
O 19U.35 : 
O 19U.45 : 
• 20U.10 : 
ta i re . 
• 20U.35 : 
Speel f i lm. 
O 22U.10 : 
• 22U.15 : 
(Ui ts lagen). 

School te lev is i» . 
Fabelt jeskrant. 
Skippy. 
Tienerklanken. 
Het Humanist isch VerboniJ. 
Hier spreelct men Neder lands. 
TV-nieuws, 
New England Saga. Dokumeiv 

De kinderen van Valparaiso^ 

TV-nieuws. 
De Amer ikaanse verk iez ingen. 

zaterdag 4 november 

• 13U.30 : De zeven heuvels van Romi 
Speel f i lm. 
• 15u 10 : Trefpunt. 
O 16U.00 : Volksunivers i te i t . 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Bjurra. Jeugdf i lm. 
O 19U.25 ; De tekenf i lmt re in . 
O 19U.35 : Hier spreekt men Neder lands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Hier is Lucy. 
O 20U.35 : Hangmat. 
• 21U.25 : Echo, 
O 21U.55 : Mannix. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

woensdag 8 nov. 

0 7u.30 : De Amer ikaanse verk iez ingen, 
(Extra-nièuwsuitzending). 
O 17U.30 
O 18U.30 
jongens. 
O 19U.14 

19U.19 
19U.25 
19U.45 
20U.10 
20U.35 

Jevajong. 
Wie weet , w in t . Kwart f ina les voor 

Fabelt jeskrant. 
Keurig Frans. 
Pol i t ieke t r ibune (PVV). 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Troubadoursavond (Rients Grata-

ma en Mady Misse t ) . 
# 21u 15 : Ten huize van Paul De Vree. 
O 22U.05 : Horen en zien. 
O 22u 25 : TV-nieuws. 

O 
O 
O 
O 
• 

zondag 5 november donderdag 9 nov. 
o 10U.30 : 
O 15U.00 : 
O 15U.15 : 
• 17U.15 : 
O 17U.45 : 
O 18U.25 : 
O 18U.30 : 
O 18U.56 • 
programma 
• 19U.26 : 
mentai re. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezi t . « Draaiend 
op een raster » van Julio Leparc. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Spor tweekend. 
O 20U.25 : De vorst innen van Brugge. 
O 21U.20 : Hi ldegarde Knef. 
O 22U.20 : TV-nieuws. 

Protestantse kerkdienst . 
Project-Z. Jeugdf i lm. 
Binnen en bui ten. 
Survival . Dokunientai re. 
Rond de kiosk. 
Fabelt jeskrant. 
Sport reportage. 
Een muzikale reis. Amusements-

De verschroeide aarde. Doku-

O 14U.00 
O 18U.00 

18U.05 
18U.30 
19U.10 
19U.40 
19U.45 

deel . 
O 20U.10 
deel . 
• 21U.10 

O 
O 
O 
O 
O 

Schooltelevisie. 
Fabelt jeskrant. 
Calvin en de kolonel . Tekenf i lm. 
Tienerklanken, Jazz. 
De katholieke gedachte. 
Hier spreekt men Neder lands. 
TV-nieuws. 

De brave soldaat Sjweik. Laatste 

Terreur u i t de k leuterk las. Pro
gramma over de ant i-autor i taire opvoeding. 
O 22U.00 : Première. 
# 22U.40 : Terreur u i t de k leuterk las. Be
spreking van de dokumenta i re . 
O 23U.20 : TV-nieuws. 

maandag 6 november vrijdag 10 november 

o 14U.00 ; School te lev is ie. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : De woudlopers. 
O 18U.30 : Volksunivers i te i t . 
O 19U.00 : Tsjin-Tsjin. 
O 19U.10 : Sport t r ibune. 
O 19U.33 : Keurig Frans. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Theesalon Mi r iam. Eenakter van 
de Tsjech Ivan Kl ima. 
O 21u,10 : Delen, durven inzien. Programma 
over de ontwikkel ings landen. 
O 21U.50 : Festival van Vlaanderen. Schütz 
in the Round. 
O 22u,40 : TV-nieuws. 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

14u,00 
18u,00 
18U.05 
18U.35 
18U.50 
19U.03 
19U.09 

d ing. 
O 19U.45 
• 20U.10 
• 20U.55 
thriller. 
• 21U.45 
(over de 
O 22U.55 

Schooltelevisie. 
Fabelt jeskrant. 
Volksunivers i te i t . 
F i lmmuseum van de schater lach. 
Z iet u er wa t in ? 
Keurig Frans. 
Protestants-godsdienst ige uitzen-

TV-nieuws. 
Panorama. 
Bezoek van een vreemde. TV-

: Inspraak 72. 
gehandikapten). 
: TV-nieuws. 

« 10 toestanden 

Aanbouwkeukens HELEIvlAAL naar 
maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabrikat ie, en 

zelfs beter ! 
Prijsbestek en studie z i jn gratis. 

K e u k e n b e d r i j f R . R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 

Tel. (058)23581 

R e s t a u r a n t 

KASTEEL WAALBORRE 
de zaak voor banketten en zaken-

diners van 15 tot 220 personen. 
Specialiteit vis en schaaldieren 

Tel. (02)52.84.16 Maandag gesloten 

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

Gratis aan huis besteld. 
RIMBO-koffies 

Heikant, 5 1 , 9140 ZELE 
Tel. (052)44503 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

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

RESTAURANT 
. HET PALINGHUIS » a / d Schelde 

Het huis met fami l iet radi t ie 
|an PAUWELS-DEBRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag: v r i j d , 14u tot zat. 16u 

VERLICHTINGSGROOTHANDEl 
MARC DE VRIESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

Baan naar Kortr i jk 
60 m. toonvensters - 1.000 ver l i ch

t ingselementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

BECO 6EC0 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze benzinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIjNDRECHT 

Tel. :(03) 52.81.73 
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maatschappij 
Het centrum voor maatschappelijk werk heeft tijdens een informatie-

week zijn Jaarverslag bekend gemaakt. Dit Jaarverslag wenst tevens een 
klaarder beeld te geven van de doelstellingen en de werking van dit cen
trum. Het wil in deze tijd een open huis zijn voor ieder mens-in-de-knel, 
voor mensen die zich « geschaad voelen In hun waarden-beleving of In het 
vervullen van bepaalde rollen die zijn minder gemakkelijk aankunnen ». 

Onder het motto « Wij zijn onmisbaar voor elkaar I », meent het cen
trum dat de totale hulpverlening vooral een proces is dat verloopt langs 
gesprek en relatie tussen de hulpvrager en de hulpverlener. De ervaring 
tussen belden maakt de weg vrij voor kommunikatie tussen de hulpvragen
de en zijn omgeving. Zij moet groelbevorderend zijn en de energie ontslui
ten waardoor mensen met moeilijkheden « opnieuw vrij worden en zichzelf 
kunnen zijn ». 

Wie meer inlichtingen wenst over dit centrum en wil weten of in zijn 
omgeving een dergelijk centrum bestaat vraagt best inlichtingen bij Cen
trum voor Maatschappelijk werk-teledlenst, Consciencestr. 31, Kortrijk. 

centra voor 
mensen-in-de-knel 

• " • • • • » * * • 

*•• • • # 

welvaartstaat creëert 
nieuwe noden 

Het zijn niet meer louter finan
ciële noden waarmee mensen van 
vandaag in de knel geraken. Het 
gaat steeds vaker cm een niet 
meer wegwijs geraken In een laby
rinth van voorzieningen waarin 
mensen gevangen zitten. Het gaat 
om toenemende relatiestoornissen 
en aanpassingsmoeilijkhieden, om 
problemen veroorzaakt door ziekte, 
door het overlijden van een fami
lielid, door plotse verandering van 
leefmilieu, door echte of vermeen
de miskenning van wat men is of 
doet in gezin of werk. Moeilijkhe
den waarmee men zelf geen weg 
weet en die dagelijks blijven druk
ken. 

Het steeds versnellend ritme van 

de moderne samenleving dringt 
vele mensen in de hoek. Zij verlie
zen houvast op alle gebied. Zij ra
ken geïsoleerd en hebben geen uit
zicht meer. Het wordt een kring
loop die dringend moet doorbro
ken worden, doch waarvoor de 
persoon in kwestie vaak de moed 
niet meer kan opbrengen. 

centrum voor 
maatschappelijk werk 

Aan deze typisch menselijke pro
blemen tracht het centrum voor 
IVIaatschappelijk Werk tegemoet te 
komen. Allereerst door het aanbie
den van een gesprek. Door luiste
ren en vragen tracht de maatschap
pelijke werker van het centrum de 
gevoelsbeleving van de kliënt te 
vatten en mét hem de • knoop > te 

verdriet- en medelijden... 
... zo klinkt, vertaald, de titel van Max Ophuls' ophefmakende 

film. 

De vaderlandslievende, keurige Fransen zien zichzelf In hun 
oorlogsjaren : de handelaar Klein die in een advertentie ontkent 
Jood te zijn, de Parljzenaars die vrolijk naar de paardenrennen 
of naar de Folies trekken en daar gezapig met Herr Grappen-
führer praten, de vele Fransen die geïnteresseerd naar « Jud 
Süss ' kijken, de Franse arbeiders die naar Duitsland trekken... 
vrijwiillg... 

• Le Chagrin et la Pitié » is nog altijd taboe voor de ORTF, 
maar duizenden zuiderburen ondergingen in de bioskoopzalen de 
konfronfatie met zichzelf. Het hoera-patriottisme, het lintjes-
verzamelen en het medaljegerinkel vervaagt, verbleekt, verstilt 
voor de realiteit van de menselijke gedragingen. Tenslotte blijft 
alleen de eerlijke inzet, de hipokresie daaraan gemeten. 

Was niet iedereen — en niet alleen In Frankrijk — op een 
bepaald vergeten ogenblik « collaborateur » ? Wee/( de politiek-
ongeinteresseerde, de politiek-verfoeiende, de politiek-bedrij-
vende zelfs niet één ogenblik met de nazistische Ideologie 
geflirt ? Misschien was daarom de repressie in Europa na de 
feiten zo genadeloos : omdat elkeen een eigen schuldgevoel 
kwijtwilde en opgelucht zijn frustraties op de zondebokken kon 
botvieren, zijn eigen niet te bewijzen ' zonden der gedachten » 
kon mééladen op de schouders van wie konsekwenter en naiever 
v/aren geweest. Wie verklaart het vreemde haat-mechanisme 
dat ongeroest in sommigen voorttikt, als een tijdbom, als een 
tijdeloze, dode klok ? 

De levende tegenstanders stierven weg, de boze bonzen zijn 
dood of verdwenen, de gewone man of vrouw zonder geluk in 
de mallemolen van de wraak gewrongen, kreeg een plaats in de 
maatschappij terug. Dertig jaar geleden is zo lang geleden... 

En toch... voor wie met de haatkrop in de keel, zo tegen de 
onverbiddelijke tirannie streed, al was het soms op het laatste 
ogenblik en ook dikwijls met alle onverbiddelijke middelen, voor 
hem gingen de dertig jaren onmerkbaar voorbij... Korea en Viet
nam, de Kennedy's en Al Fathan, Bogside en Bangla-Desj, de 
waarden die aan waarde verloren, de ideologieën die er geen 
meer werden, de vertwijfeling van de jongeren en de ondergang 
van de levende omgeving : die werkelijkheden bleven slechts 
de schaduw van toen. 

Zelf dood van binnen, gestorven aan zichzelf, gaat hij de dode 
ideeën tenslotte In de begraafplaatsen bestrijden. 

Hij Is de tijdeloze man die Arteveldes lijk door de Gentse 
stegen trekt, de gewurgde geus op de brandstapel brengt, de 
kruisjes aan de IJzer verbrijzelt, daar de eerste toren dinami-
teert. Staf De Clercqs tombe openbreekt en niet zo lang gele
den in een Oostvlaamse gemeente een gedenksteen vernielt. 

Een gedenksteen... voor wie dertig jaar geleden geen graf 
vonden... en wat is er absurder dan ook de naamloze doden 
geen rust te gunnen ? 

Wat te voelen voor een maatschappij die angstig zichzelf 
verzwijgt in onzinnige daden, wat anders dan verdriet en mede
lijden ? 

huguette d.b. 

ontdekken, om die samen te gaan 
ontrafelen. Daarnaast tracht de 
maatschappelijk werker ook in te 
werken op het milieu van de kliënt, 
opdat ook dit milieu hem nieuwe 
perspektieven en levenskansen zou 
openen. 

Bovendien is aan elk centrum 
een team verbonden, waarin o.m. 
een jurist, een psycholoog, een ge
neesheer, een gaenicoloog, een 
ethicus, een huwelijksconsulent, 
een psychiater kunnen funktione-
ren. 

Nooit echter wordt de kliënt ge
forceerd tot een of andere « op
lossing ». Belangrijk is evenwel 
dat de vraag van de kliënt begrepen 
wordt, dat de moeilijkheid in haar 
juiste verhouding wordt gevat 
t.av. de mens zelf en de anderen 
en met begrip voor de gevoelsbe
leving die daarmee gepaard gaat. 
Vandaar dat begeleiding veel ge-
dult vergt van de maatschappelijk 
werker omdat de oplossing in sa
menwerking met de kliënt wordt 
gerealiseerd. 

Uit respekt voor de zelfbeslis-
sing van de kliënt zijn de centra 
dan ook pluralistisch opgevat. 

typische werkwijze 
Waar de Commissies van Open

bare Onderstand (COO) zich hoofd
zakelijk bezighouden met mate
riële en financiële hulpverlening, of 
waar sociale diensten van jeugdbe
scherming zich vaak noodgedwon
gen beperken tot een loutere 
« diagnose •>, typeert een centrum 
voor maatschappelijk werk zich 
vooral door kortere en langduriger 
" begeleiding » van de kliënt. Op
merkelijk in dit verband is dat ge
durende één of twee jaar veertien
daagse gesprekken kunnen ge
voerd worden om personen meer 
zichzelf te laten worden. 

Grosso modo kan men het hulp
verlenend optreden van de centra 
voor maatschappelijk werk samen
vatten in drie taken : 

0 De meeste kliénten zijn te wei
nig geïnformeerd over de sociale 
wetgeving en het vaak toch on
overzichtelijk net van voorzienin
gen In ons land. Het Is een be
langrijke taak van het centrum 
juiste infoimatie te kunnen door
geven over de reële mogelijkheden 
die rechts en links bestaan en be
middelend op te treden bij het ver
wijzen naar die gespecialiseerde 
diensten. 

# Een tweede taak bestaat uit be
geleidende gesprekken, geduldig 
en respektvol. 

# Een derde taak is het signaleren 
aan de overheid welke noden al
leen via een globale aanpak kunnen 
bewerkt worden Het Is de taak 

van een centrum de overheid voor 
te lichten over verborgen sociale 
behoeften en zo te stimuleren tot 
een meer reële sociale politiek, 
gemeentelijk, regionaal en natio
naal. 

Een eerste stap naar een begin
nende coördinatie van de centra 
was de stichting van het « Natio
naal Verbond van Diensten voor 
Maatschappelijk Werk » in mei 
1970. Dit verbond tracht enerzijds 
de werkwijze verder uit te diepen 
en anderzijds een schakel te vor
men van de basis naar de beleids
organen toe. 

groeiend aantal 
kliënten 

Momenteel telt men in het 
Vlaamse land 14 centra voor maat
schappelijk werk, waarvan sommi
ge reeds meer dan 12 jaar bestaan 
en andere nog in oprichting zijn. 
Van jaar tot jaar stijgt het aantal 
bezoekers. 

Het totaal aantal bezoekers van 
de centra bedroeg In 1971 : 4.317 
personen. 

Een groot aantal van deze men
sen (1.744) komt op eigen initiatief 
aanbellen. Anderen werden naar 
het centrum verwezen door instel
lingen of diensten (1.129) of door 
privé-personen (1.435). Opmerke
lijk Is nog het feit dat 53 % van 
het kliënteel behoort tot ó^ zwak-
sociaal-ekonomische groepen zoals 
ongeschoolde en geoefende arbei
ders en dat 22 % gehandicapten, 
alleenstaande vrouwen en bejaar
den betreft. Dus 75 % van het 
kliënteel behoort momenteel tot de 
meest kwetsbare sociale groep. 

Mensen die het kunnen weten, 
menen zelfs dat die behoefte *og 
zal toenemen, naarmate een steeds 
sneller evoluerende maatschappij 
steeds meer mensen op een zij
spoor dreigt te duwen. 

leefbaarheid in gevaar 
Hoewel deze centra voor maat

schappelijk werk duidelijk tegemoet 
treden aan een sociale nood, wor
den zij tot hiertoe van overheids
wege nog niet gesteund. Alle cen
tra worden opgericht door (plura
listisch) privé-lnitiatief en moeten 
het in hoofdzaak ook met privé-
gelden stellen om In leven te blij
ven. De plechtige regeringsverkla
ring ten spijt, bestaan er momen
teel vanwege het ministerie noch 
erkennings- noch subsidinormen, 
behalve voor de sektle « Consul
tatiebureau ». 

Hoewei de meeste centra kun
nen rekenen op een zekere (varia
bele) bijdrage van gemeentelijke 
en provinciale overheid, van de 
kerkelijke adventsaktie « Welzijns
zorg », van bepaalde instellingen 
en bedrijven alsook van een ge
deeltelijke kostendekking vanwege 
sommige kliënten, moeten zij toch 
nog ruim 55 % van hun begroting 
(bijna 7 mi+joen in 1971) bij me
kaar bedelen. 

Evident dat zulke bedel-inspan-
ningen op de lange duur niet vol te 
houden zijn en dat de leefbaarheid 
van de centra ernstig in gevaar 
komt. 

herfst 

November grijzegrauwt over de daken 
en vloekt en snauwt de bange bomen af. 
Hij komt met bruut geweld de naakte 
takken kraken 
en de dode blaren jaagt hij voort in 't open graf. 

In donkere huizen zie ik stille vrouwen breien 
aan trieste truien, winterwanten voor papa. 
Geef mij mijn feestpak en hoogste hoge zijje 
voordat ik in mijn eentje zachtjes huilen ga. 

(Toon Hermans, Toonboek) 
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Vijftig jaar geleden overleed op 
21 okt. te Ingooigem de rustende 
pastoor Verriest. Hij werd prin
selijk begraven in de aanwezig
heid van het keur van Noord- en 
Zuid-Nederlandse intellektuelen. 
Er waren weinig of geen politie-
kers. Veriest had zich nooit met 
politiek bezig gehouden, hij werd 
zelfs door het bisdom van Wak
ken verplaatst naar Ingooigem 
dat hij als pastoor geen kiesdra-
ver wilde zijn van de baron, die 
geen weten en geen benul had 
van Rerum Novarum. 

was hugo verriest 
flktivist ? 

Toen dr. jur. L. Dosfel, rechts
kundig raadsheer bij het ministe
rie van Spoorwegen, juridisch en 
in geweten voor zich zelf de 
rechtsgeldigheid van de verneder
landsing van de Gentse Universi
teit onder de Duitse bezetting had 
uitgemaakt, zocht hij in oktober 
1916 Hugo Verriest op te Ingooi
gem. Verriest deelde niet de visie 
en het oordeel van Dosfel. In zijn 
boek « Hugo Verriest » (blz. 164-
165) noteert Filip De Pillecijn en
kele bedenkingen van Verriest te
gen deze Hogeschool. 

Dosfel ging bij Verriest als bij 
een raadsman, niet om zijn nood 
te klagen zoals Rodenbach ; (On
ze Jeugd, 1924, blz 281). Bij de 
dood van Verriest schreef Dosfel 
een In Memoriam in « De Tijd » 
(Amsterdam 31 okt. 1922). Hier 
looft hij de onschatbare diensten 
van Verriest bewezen aan de 
Vlaamse Beweging. « Iedereen 
werd vriendelijk ontvangen en in 
de schatkamer binnengeleid, waar 
zeldzame brieven en handschrif
ten als relikwieën van onze 
Vlaamse groten bewaard wer
den ». « Pesssimisme achtte Ver
riest uit den boze ; optimist te 
zijn was voor hem een gebod ». 

Ik herinner me zeer duidelijk 
in het groot-Nederlands weekblad 
« De Toorts » (1) een tekening 
waarop de monkellachende pas
toor Verriest tegen een executie
muur is geplaatst terwijl de ge
weren op hem zijn gericht. De 
tekst bij de plaat luidde : « als 
't kogels regent wil ik er bij zijn» 
(een versregel van R. de Clercq, 
evenals Verriest geboren te Deer
lijk). Ik meen dat de tekening 
was van de hand van G. Raem-
donck, die gedurende de oorlog 
in Nederland verbleef en veel po
litieke prenten tekende. « De 
Toorts » verscheen onder de lei
ding van de Utrechtse studenten-
afdeling van het ANV en bood 
gastvrijheid aan de uitgeweken 
Vlamingen, ook na de oorlog. Be
gin 1922 hield « De Toorts » op 
te verschijnen. 

De tekening was voorzeker ge
ïnspireerd door het feit dat Ver
riest op zekere dag een brief ont
ving, « waarin een heethoofd dat 
naar Nederland uitgeweken was, 
hem met de kogels van een exe-
cutiepeleton bedreigde » (2). 

Hieraan herinnert L. Dosfel in 
« Zijn katholiek aktivistisch ver
weerschrift » (gedateerd : Gent, 
14 nov. 1917) : « Werden aan Ver
riest, de zachte, de goedertierende 
geen twaalf kogels gegund ? » 
Ook Wies Moens « De fransgezin-
de penneknechten (vooral bedoeld 
zijn « L'Echo Beige » en « Le 
XXième Siècle ») schenen een 
duivels genoegen er in te vinden. 
Een van hen had de goede « pas
ter van te lande, Hugo Verriest, 
de leerling van Gezelle en later 
Rodenbach's leermeester, die nu 
zwijgend in zijn woning te Ingooi
gem de oorlog volgde, twaalf ko
gels beloofd» (3). 

Hoe waren de franskiljons tot 
die publieke hetze tegen Verriest 
gekomen ? Bestaat er een moge
lijk verband tussen deze hetze en 
de verschijning in 1915 van « In 
Oorlogstijd. Uit het dagboek van 
Stijn Streuvels, Aug. sept. okt. 
nov. 1914 » vertelt hij op datum 
van 22-8-1914 dat twaalf Ulanen 
zich bevinden bij 't huis van pas
toor Verriest en dat deze in 
't zicht van een groep nieuwsgie
rigen en met een kastje sigaren 
onder de arm en de meid met nog 
andere meisjes, die uit het huis 
van de pastoor komen, elk met 
twee flessen wijn, dat allemaal 

Deze dagboekaantekening is een 
andere illustratie van wat Tom 
Brouns in « De Meester van In
gooigem » uit « En dat alles in 
één jaar ! » fijnzinnig vertelt over 
de « dolle ruzies ») van Streuvels 
en Verriest, waarbij « d'n Pastor » 
het « Lij ster nest » verliet en 
Streuvels zei : « Dienen man komt 
de drempel niet meer over » ; 
maar dezelfde namiddag stuurde 
mevrouw Streuvels heimelijk 
haar dochtertjes naar de pastorie 
omdat Stijn zo onrustig werd en 
de Weg naar het dorp maar zat af 
te turen... en Verriest kwam te
rug, en kon alles weer opnieuw 

aan de soldaten overreiken. De 
pastoor spreekt de soldaten in het 
Duits aan en doet hen de aanbe
veling : onze gemeente te sparen. 
Hij wil door zijn vriendelijkheid 
het hele leger bewilligen om hem 
zelf en het dorp indachtig te zijn. 
De « geste » van Verriest wordt 
door de omstaanders niet in de 
goede zin opgenomen » (Volledige 
Werken, II, blz. 1182). 

In datum van 13 sept. vertelt 
Streuvels van de welgezinde Hu
go Verriest en hij vraagt hem of 
« hij altijd zo sceptisch gestemd 
is aangaande de gruwelen door de 
Duitsers gepleegd en beweert hij 
te volharden in zijn mening: dat 
alles is gelogen of overdreven ». 
Schrijver wijdt hierover even uit 
en eindigt met de bedenking : 
« Op die manier wordt het lastig 
praten over een zaak, met iemand 
die men niet kwetsen wil. Dat 
komt later wel vanzelfs te recht». 

beginnen (hier ging het over het 
meningsverschil over Gezelle, 
maar het tekent de karakters. 
«Deze twee grote Vlamingen wa
ren in hun diepste wezen verbon
den door dezelfde liefde voor hun 
land en hun volk» 

In 1916 publiceerde Streuvels 
het vervolg van «In Oorlogstijd, 
dec 1914. Een paar malen komt er 
de naam van Verriest in voor. Op 
1 dec. «De overheden (de officie
ren) zijn bij pastoor Verriest en 
als ik ga zien in 't dorp, is alles 
gedrild (geregeld) en afgelopen» 
en de volgende dag tekent Streu
vels dit op: «Mijn vriend A. ziet 
in elke Duitser de vijand. Mr. en 
Mevr. X zien in de vijand tel
kens de mens». Misschien helpen 
dergelijke aantekingen de visie 
over de gebeurtenis serener te 
bekijken en te beoordelen. 

Over die kwestie van dit kast
je sigaren en de flessen wijn vin
den we een verklaring bij A. De-

medts in zijn «Hugo Verriest, de 
Levenswekker». We doen eerst 
opmerken dat Streuvels de in
tocht van de Ulanen in Ingooi
gem en het gesprek met Verriest 
bespreekt op 22 aug., terwijl De-
medts dit aangeeft op datum van 
24 aug. 

A.Demedts vertelt dat de Ula
nen aan een herbergje dicht bij 
de pastorie bier en eieren be
stelden een hamer en een vijl 
vroegen. Het niet- verstaan door 
de bewoners werd door de Duit
se soldaten als kwaadwilligheid 
aanzien en zij maakten aanstal-
te om met geweld op te treden. 
De dorpelingen waarschuwden 
pastoor Verriest; die kwam met 
sigaren om de Ulanen te sussen 
en zei «Die mensen hier hebben 
geen bier. Ik zal u een glas wijn 
geven, maar gij moet dan voort-
strijden zonder iemand kwaad te 
doen. Er zijn hier geen vrijschut-
ters.» 

Verriest was niet Duitsgezind; 
al hadden sommigen van zijn 
vrienden een leraarsstoel aan de 
vernederlandste Hogeschool van 
Gent aanvaard, hij was tegen de
ze vernederlandste hogeschool, 
hoewel hij het manifest van de 
«Stoofhaken» (77 zogezegd voor
aanstaanden) "tegen de vervlaam-
sing niet ondertekende. Hij kon 
zijn naam niet plaatsen nevens 
deze van mensen, zoals de frans
kiljonse Versteylen, volksverte
genwoordiger van het arrondis
sement Turnhout, van wie foto
grafische kiekjes gekend waren, 
waarop deze volksvertegenwoor
diger met zijn dochters stond tus
sen een groep Duitse officieren. 

Zijn «In memoriam Hugo Ver
riest» drukt dat zo uit« Verriest 
stond bloot aan laster en bedrei
gingen, omdat hij niet genoeg 
haatte noch verwenste en Kristen 
en mens bleef in die tijden, toen 
alle Kristelijkheid en menselijk
heid in de zielen der meesten ten 
onderging». 

Bij de bevrijding in november 
1918 werd Verriest zo ziek dat 
het nieuws van zijn overlijden 
werd verspreid. Dat de verdacht
makingen van H.Verriest als anti
patriot niet ernstig werden ge
nomen taleek o.m. uit het feit 
dat door zijn pleidooi tengun-
ste van zijn oude kollegemak
ker dr. Eug. Van Oye in 1919 
te Brugge deze deed vrijspreken, 
hoewel de 1° uitgave van lectuur-
repertorium noteert «Van Oye 
werd na de oorlog door het mili
tair bewind om politieke redenen 
ver-oordeeld». In de heruitgave 
wordt van deze veroordeling of 
dit proces niet meer gerept. H. 
Verriest getuigde ook ten gun-
te op het proces L.Dosfel, juli 
1920; hij sprak hier over de 
zuivere inzichten van Dosfel. 

Hugo Verriest zetelde ook in 
het «Komitee voor Amnestie». 

p.j.a.n. 

(1) Waarvan het eerste nr. ver
schenen was op 10 juni 1916 

(2) A.Demedts: «Hugo Verriest, 
de levenswekker, Roeselare z.j. 

blz. 125 

(3) Het activistisch avontuur en 
wat er op volgde (Proza 11, blz. 
50). Hierbij willen we noteren 
dat A. Boon in een voetnoot van 
«In Memoriam H. Verriest» (D.W. 
& Belfort, 1924. blz. 344) schreef 
dat W. Moens in een artikel in 
«De Stemy>, jan. 1923, Verriest 
looft als mens, maar dat de paster 
het als Vlaming moet bezuren. 
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fronse uitgaven 

De Franse uitgeverij Is tot voor de tweede wereldoorlog, vaak nogal 
Meer voorzichtig geweest — om geen ander woord te gebruiken — bij het 
vertalen van werk uit andere literaturen, vooral dan uit de « kleinere '. 
Èen lofwaardige uitzondering hierop vormde de reeks « Du Monde En-
tier » van NRF-Gallimard. Deze uitgeverij zet de vooroorlogse traditie der 
vertalingen voort : in de reeks is er ook vertaling van Vlaamse auteurs, 
o.m. van Claus verschenen. 

mohammed mrabet 

De roman « L'amour pour quel-
€|ues cheveux » van de Marokkaan 
Mohammed Mrabet is in feite een 
tweede vertaling : de Amerikaan 
Paul Bowles, die geruime tijd in 
Noord-Afrika verbleef, zelf een 
viertal romans, talrijke novellen en 
reisverhalen schreef en ook de mu-
Jtiek der Berbers bestudeerde, zet
te de tekst van Mohammed Mrabet, 
opgenomen in het Arabisch dia-
lekt, over in het Engels. Yves Ma-
lartic zorgde voor de Franse verta
ling. Mrabet werd geboren in 1940 
In het Rif-gebergte : zijn ouders 
waren van de stam van de Temsa-
mani der Rif-kabylen. Hij woonde 
een hele tijd in Tanger, werkte als 
visser op Majorca en ging twee 
maal naar de Verepigde Staten. 
Zijn enige opleiding was de klas
sieke Arabische : die van de Ko
ran. Hij leerde echter Spaans en 
een beetje Engels. In zijn roman 
verhaalt hij de geschiedenis van 
Mohammed Ouriagill, barman in 
een Europees hotel in Tanger. Hij 
wordt verliefd op een jeugdvrien
dinnetje, dat onverschillig blijft. 
Hij overhaalt een tovenares om 

galerijen 
• In het Dio-center, Bijstands-
Btraat 5 te Brussel stelt de 
kunstschilder Yung-Chih Lu 
haar werken tentoon. De zaak 
ging gisteren van start en loopt 
tot 3 december. 

^ 
• Het Kultureel centrum van 
de abdij Affligem (Hekelgem) 
stelde sinds gisteren de poor
ten open voor een groepsten
toonstelling. Fr. De Koninck, 
mevr. Heuninckx-Meskens. A. 
Triest en R. Vinck. Deze vier 
kunstenaars zijn allen uit de 
streek rond de abdij afkomstig. 
Op vrijdag 24 november start 
daar eveneens de tentoonstel
ling Jeannine Bosschaert, Jac
queline Uyttersprot en Jozef 
van den Steen (Verdere inlich
tingen bij G. Verkest Tel. 053/ 
670.25). 

^ 
• De in Venetië geboren Al
berto Zamara stelt zijn figura
tieve schilderijen tentoon in de 
gemeentelijke feestzaal Turn-
houtsebaan 92 te Borgerhout. 
Zamara woont sinds 1928 te 
Brussel en veroverde reeds en
kele belangrijke onderscheidin
gen. Zijn warme zuiderse kleu
ren zullen in deze voor-winter 
ongetwijfeld op prijs worden 
gesteld. De tentoonstelling 
loopt van 18 november tot en 
met 4 december. ' 

* 
• Onder de misterieuze naam 
Kartika loopt sinds gisteren 
een Indonesië-tentoonstelling 
in het Brusselse paleis voor 
schone kunsten. De tentoon-
Btelling wordt ingericht n.a.v. 
het bezoek van president Soe-
harto van Indonesië aan Bel
gië. De inhoud van deze ten
toonstelling lijkt al even mis-
terieus als de titel want ner-
genss werd de inhoud aange
kondigd. 

haar « kracht » te proberen : haar 
tovenarij heeft gevolgen en Mina 
wordt eveneens verliefd. Zij hu
wen, nadat Mohammed wat moei
lijkheden gehad heeft met de wet. 
Een korte tijd zijn ze gelukkig, 
maar dan beginnen de belagers 
van hun geluk de vroegere baas 
van Mohammed, de Engelsman Da
vid en de moeder van Mina, roet 
in het eten te gooien : de liefde 
eindigt plots zoals ze gekomen was 
en Mohammed herneemt zijn vroe
ger leven .. 

Behalve een liefdesverhaal zon
der happy end, is dit boek tevens 
een schildering van de invloed die 
Westerse beschavingsvormen. Wes
terse ideeën en Westerse ontspo
ringen hebben op de Arabische be
volking in de grote Marokkaanse 
steden, met hun tradities en hun 
bijgeloof, hun na'iviteit vaak en hun 
achterdocht, hun achterbaksheid en 
gebrek aan trouw soms .. 

Meer dan uiting van een eigen 
Marokkaanse literatuur, is dit boek 
een — zij het een door Bowles vak
kundig aangepast — getuigenis 
voor en schildering van de wereld 
van de jonge Arabier in deze tijd, 
waarin ook de Westerse bescha
ving met al haar voor- en nadelen 
aan hem niet ongemerkt voorbij 
gaat. 

huguette maure 

Huguette Maure schreef een 
boek over de man-vrouw-verhou-
ding. Een der vele ? Jawel — maar 
toch met een zeer eigen aksent, 
een zeer eigen stijl en gezichts
hoek. « L'Aventure au masculin » 
— zo heet het — is wat het genre 
betreft zeer moeilijk definieerbaar 
Men zou het een essay over de 
erotiek kunnen noemen, een gids 
ten gerieve van het mannelijk ge
slacht op de vaak kronkelachtige 
paden der liefde, een satire op de 
mannelijke opsnijderij, een morali
serende beschouwing op de gees
telijke lichamelijke en andere be
trekkingen tussen de geslachten... 
Er is van alles wat in dit ca. 270 
blz. tellend boek dat geschreven is 
in een snelle, meeslepende stij l, 
met ter illustratie levensechte, pit
tige dialogen. Het zou onbegonnen 
werk zijn, te trachten in enkele 
regels een samenvatting te geven 
van dit boek dat voor mannen be
stemd en geschreven door een 
vrouw, zeker de vrouwen en de 
echtparen zal interesseren. Glim
lachend worden hier ernstige din
gen gezegd, zonder doekjes erom, 
soms onbarmhartig in hun open
heid. 

Men zal zich soms wel eens ge
shockeerd voelen, aangetast in 
mannelijke of vrouwelijke ijdelheid, 
of ziqh mikpunt voelen van schrijf
sters, waarheidszoekende satire en 
soms wrede, soms tedere humor. 
Maar men neme er dit alles op de 
koop toe bij, want « L'Aventure au 
masculin • is vooral een oprecht 
boek dat men « typisch Frans » 
zou kunnen noemen, indien het niet 
zo algemeen-menselijk was. « L'A
venture au masculin » verscheen 
bij Calmann-Lévy, Parijs. 

raymond abelio 

Met « Ma dernière mémoire », 
uitgegeven bij Gallimard, verscheen 
het eerste deel van een autobio
grafie van de Franse auteur Ray
mond Abelio, schrijver van wijsge
rige en politieke essays en roman
cier, met als ondertitel « Un fau
bourg de Toulouse • 1907-1927 •. 

Abelio, die burgerlijk ingenieur 
was en die naast zijn literaire en 
wijsgerig werk ook op politiek vlak 
aktief was, publiceerde o.m. de ro
mans « Les yeux d'Ezéchiel sont 
ouverts » en « La Fosse de Babel ». 
In 1950 verschenen de essais 
« Vers un nouveau prophétisme » 
en « La Bible, document chiffré », 
en In 1965 « La Structure abso-
lue ». Gedeelten van zijn later ver
schenen filosofisch essai « As-
somption de I'Europe » werden ge
publiceerd In het tijdschrift « L» 

Parisienne » van Jacques Laurent. 
Daarin trekt hij de lijn Eckhart. 
Spinoza, Nietzsche paralleel met 
St. Thomas, Descartes en Husserl. 

In dit eerste deel van zijn auto
biografie, dat over de twintig eer
ste levensjaren gaat, schrijft hij 
niet zozeer een minitieus relaas 
van de autentieke feiten, maar hij 
tracht er de betekenis van vast te 
leggen door zijn herinneringen te 
ordenen in het licht van buiten-per-
soonlijke waarden. Hij heeft re-
trospektief de verschillende etap
pen van zijn intellektuele en gees
telijke opgang willen belichten, een 
evolutie die hem ertoe in staat 
gesteld heeft later te komen tot 
toestand van begrijpen en kennen, 
die voor hem een tweede — échte 
— geboorte betekende. 

« Mijn leven is pas begonnen de 
dag dat ik, zonder op te houden 
mij de vraag te stellen naar de zin 
van het woord leven, mij ook on
dervraagd heb over dit bezittelijk 
voornaamwoord, dat voorwendt van 
« mijn » leven een apart domein te 
maken in het geheel van alle le
vens ., » zegt hij. 

Abelio, die geboren werd in 1907 
in een voorstad van Toulouse, in 
dit Franse Zuiden dat nog steeds 
getekend blijft door de invloed der 
Catharen, stamt uit een familie van 

montagnards, afkomstig van de 
Ariège De verteller, nauw verbon
den met dit familiale milieu, leeft 
tussen dit vierkant van huis, school, 
kerk en sportplein zijn nogal een
zame en streng-behoede jeugd zon
der grote schokken, zonder opstan
digheid. Met het opgroeien echter 
opent zich ook een wereld van de 
geest. 

Abelios boek boeit niet door de 
spanning, die het gebeuren zou 
kunnen oproepen en er zijn geen 
heftige botsingen of konflikten. Het 
is echter de langzaam-rijpende, zich 
voor de wereld ontsluitende en de 
wereld in zich opnemende geest 
van de jonge mens, die hier op 
zeer penetrante wijze wordt weer
gegeven, met een onverbiddelijk-
nuchtere registratie. 

Abelio is de vertegenwoordiger 
van een Frankrijk dat zich van het 
oude zowel als van het nieuwe ra
tionalisme heeft afgewend zonder 
aan de nuchterheid van de ratio te 
verzaken, maar dat in de geest 
meer ziet dan het menselijk denk
vermogen met zijn beperkingen en 
dat het levensgeheim nog met een 
religieuze eerbied tegemoet treedt. 

Het tweede deel van deze auto
biografie, gaat van 1927 en 1944, 
is in voorbereiding en zal verschijn-
nen onder de titel « Les Militants ». 

relaxen.. . 
Een boek om te relaxen? Neen: deze keer eerder een boek 

óver het relaxen: hoe men zich op een doelmatige, wetenschap-
pelijkbestudeerde en toch eenvoudige wijze ontspannen kan, fy
sisch en ook psychisch. 

«Relaxen: de kunst en de wetenschap van het rusten» is 
een zeer overzichtelijk, bevattelijk en met de nodige illustratie 
voorziene handleiding voor hen die behoefte hebben aan ontspan
ning die een werkelijk ont-spannen is van de gespannen geest en 
de zich inspannende spieren. Want al te vaak is zogezegde ont
spanning immers een andere vorm van inspanning. 

Deze behoefte heeft momenteel wel iedereen: kind en volwas
sene, handarbeider en intellektuel, leraar en joernalist, verkoop
ster en huisvrouw. Marianne Kohlers boek «La Relaxation», waar
van de Nederlandse vertaling bij Orion, Brugge, verscheen, heeft 
een enorm sukses gekend, juist om de hogervermellde overzich
telijkheid, bevattelijkheid en eenvoud: drie miljoen mensen volg
den jarenlang haar raadge^• ^gen. 

In de twaalf hoofdstukken van dit boek wordt achtereenvol
gens gehandeld over de vraag of U moet relaxen, over een remedie 
tegen lichamelijke en nerveuze spanningen, over het relaxen zelf 
(in een drietal lessen ), over het leren zich uitstrekken, het leren 
uitrusten, de ademhaling als sleutel van de zelfbeheersing, het in 
ontspannenheid leven. In het tweede deel, vanaf hoofdstuk VIII, 
wordt gehandeld over Yoga, dat in een drietal lessen voorgesteld 
wordt, over het voorkomen van vermoeidheid, over avondyoga 
en yoga zonder houdingen. 

Over dit boek kunnen wij herhalen wat op het einde gezegd 
wordt: 
«Boeken zijn altijd slechts merkstenen, gidsen. Ze dienen om de 
route af te bakenen en de weg te wijzen die moet gevolgd worden. 
U hebt er niets aan als U niet probeert ernaar te leven. 
Een voorbeeld daarvan hebt U met dit boek : het is nutteloos voor 
U als U het bij lezen laat. U kunt er veel aan hebben... als U er 
zich op toelegt, het te " doen " ». 

«Relaxen» verscheen bij de uitgeverij Orion DDB, te Brugge. 

WÉnhter Prins 

Encyclopedie 
Yan Vlaanderen 

5 grote delen, samen 2 700 blz • zeer 
tijK met kaarten, foto's en kleurplaten 
geïllustreerd. 
De enige volledige encyclopedie van 
en voor Vlaanderen gemaakt door 120 
bekende Vlaamse deskundigen. 
Uitvoenge compendia en ca 6 000 
trefwoorden befiandelen - alle ga
meenten - bekende Vlamingen van 
vroeger en nu - de grootste bedrijven • 
alle belangrijke feiten en gebeurtenis
sen, systematisch en alfabetisch TO-
dat U alles snel kunt terugvinden. 

Deel 1 IS verschenen ! 
Nu Intekenen betekent ean voordeel 
van 500 F 
Vraag gratis uitvoerig prospectus. 
EEN ELSEVIER • UITGAVE. 

B ^ | U | voor gratis en vrij- . | 
• * w l ^ blijvend inlichtingen 
- onder open omslag - ongelran-
keerd - zenden aan uvir 
boekhandel of aan NV Elsevier 
Sequoia, Mercehsstraat 74, 
1050/2 Brussel. 

Naam • 

S t r aa t : . 

Woonplaats: 

De doden kregen weer hun 
bloemen, van plastiek, zelfs 
tegenover hen spelen wij 
niet meer echt. Hun stille 
vrede die zij zo geruisloos 
delen hebben wi j weer met 
de voeten getreden. 
En we hebben weer eens 
vastgesteld dat die en die 
er nog lagen en hebben 
ons toestanden en verhalen 
voor de ogen gebracht om 
te weten hoe zij spraken. 
Daarna hebben we de poort 
gesloten en herinneringen 
als porcelein opgeborgen. 
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weg 

met- de 

wegwerpverpakking 

Jonge mensen organiseerden vorige zaterdag 
te Antwerpen een aktie tegen de plastieken 
wegwerpverpakkingen die de verbruikers in 
toenennende mate worden opgedrongen. 
Dergelijke akties werden ook reeds in onze 
buurlanden gevoerd en in sommige Skandi-
navische landen zijn dergelijke verpakkingen 
verboden. Men weet namelijk geen blijf met 
de plastiek-afval, de gemeenschap bli jft er
mee zitten en het hele milieu wordt erdoor 
bevuild 

Momenteel drijven bijvoorbeeld reeds mas
sa's plastiekzakken, -flessen e.d. rond in de 
zee. Producenten die ermee voor de dag ko
men zouden ook moeten instaan voor de ver
nietiging ervan. 

Een probleem waarvoor onze regering nau
welijks aandacht heeft, zoals voor zoveel 
milieuproblemen. 

weekblad « De Nieuwe » 

9f er moet om de voer worden gevochten, 
grond om grond " 

«El moet om de Voer worden 
gevochten, grond om grond» 

In het piogressieve weekblad 
«De Nieuwe» verscheen vori
ge week een indringend artikel 
dat doorboort naar de funda^.j 
menteel verkeerde aanpak vai5P"* 
het Voerprobleem door de over
grote meerdei held van de 
Vlaamse politiekers Om niet 
te moeten vechten, wordt elk 
Vlaams probleem al op voor
hand gerelativeerd door dat 
soort Vlamingen De Voer 
wordt dan «een belachelijke 
ruzie», «een stekelvarkentje» 
«een onzuiver dispuut» Onder
tussen maken de Franstaligen 
er een staatszaak van, en halen 
immei hun slag thuis Als de 
Vlamingen steeds op een lager 
niveau blijven «strijden», zul
len ze er hoogstens m lukken 
de voetzolen te kittelen van de 
Walen, die het allemaal op 
«hoog niveau», op Waals-natio
naal niveau stellen «De Nieu
we» schrijft o m het volgen
de 

«Zie als de Vlaamse politici 
de gemeevschap dte zi] heten 
te vertegenwoordic/en, nog 
langer nederlagen teensetn te 
besparen, dan kannen zij wel
licht beginnen ajvragen of het 
niet de hoogste tijd wordt om 
het- kommunautaire C07itenti 
eux in te kaderen m het raam 
gekozen door de tegenpartij 
Men vecht tegen windmolens 
zolang geweigerd wordt om de 
gestelde vraagstukken ter zake 
regionalizatie te zien ah symp
tomen van een konfhkt tussen 
taalgemeenschappen Een ander 
woord voor taalgemeenschap ts 
etme Het dispuut rondom de 
Voer en de afbakening van het 
Brusselse gewest zal pas zui
ver worden van zodra men ook 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout 
Inaekten TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans tiet 
land PVBA INDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12, Wemmei (BL) - Tel 02/79 20 00 

aan Vlaamse zijde bèreïd is tot 
het aangaan van een etnische 
strijd De strijdmiddelen en de 
hanteerbare argumenten ver
ruimen hierdooi aanzi&nhjk. 

J/lejik -8iet Wtat aan frankofon» 
' ' % < ï e ' ^ i f WK'-beschieden» 

» De Vlaamse strijd gaat im
mers heden ten dage over de 
beveiligign van het leefmi
lieu Wil eisen nu meer groen, 
en stopzetting van de grond-
spekulatie Intussen halen de 
Walhnqanten pariteiten, gren
delwetten, raffinaderijen ex
pansiekredieten binnen Dit 
zijn « rechtmatige verzuchtin
gen » gesteund op etnische kn-
tena zoals « kulturele gaaf
heid », homogeniteit en inte
griteit van de taalgebieden » 
Nu blijkt dat zelfs de meest 
progressieve Walen (de groep 
Bastin - Yerna) de gemeen
schapsverhoudingen als een et
nische stnjd blijven aanzien, 
zou het vanwege de Vlaamse 
beweging een grove misstap 
betekenen als zij bovenge
noemde kriteria als mytologi-
sche wapens zou imn de hand 
doen 

» Laat ons dus de Cyclopen 
ter hulp roepen, en met blik
sems gooien Een etnische kon-
frontatie wordt op praetoriaan-
se wijze beslecht Rechtmatige 
verzuchting staat tegenover 
rechtmatige verzuchting giond 
voor grond, geld voor geld, fa
ciliteiten voor faciliteiten No
dig IS dat de gehele Vlaamse 
gemeenschap zich door de par
tijen heen beraadt over het on
derhandelingspakket Hiei bij 
moet vóór alles belet worden 
dat de Vlaamse onderhande
laars defensieve eisen op tafel 
gooien » 

Laat men het nu « etnisch » 
noemen naar de formuleringen 
van Europese federalisten als 
een prof Héraud, of « volks-
nationaal », zoals wij naar de 
tradities van de radikalere 
Vlaamse beweging. Zelden 
hebben we de jongste tijd in
dringender zien samenvatten 
dat de Vlaamse strijd blijft 
de verdediging van een volk 
dat zich moet weren tegen een 
slokkerige, imperialistische 

buur 

w I 

YU-arr. kortrijk 

en de yrijwaring van het leefmilieu 

Nadat de arr. raad op 7 oktober een motie goedgekeurd 
had betreffende de milieubescherming, werd op 21 okto
ber een aktie gevoerd betreffende de Gavermeersvijver, 
die eens bestemd werd om als recreatievijver voor het 
Kortrijkse te fungeren, maar thans reeds hopeloos veront
reinigd werd. De li jkwagen, met de symbolische vis die 
niet meer in het water van de Gavermeersvijver kan leven 
en de uitgedeelde doodsbrieven oogstten veel sukses t« 
Kortrijk, Harelbeke en Deerlijk. 

WINTERVAKANTIE IN SEDRUN 
In het Zwitserse kanton Graubunden, met k l inkende namen 
als St-Mauntz Davos Arosa l igt ook Sedrun, op 11 km van 
Dissentis 

Heerl i jke wandel ingen over meer dan 100 km aangelegde 
en bewegwi jzerde wegen, waarvan in de win ter nog 
20 km sneeuwvr i j gehouden worden Overdekt zwembad; 
goede restaurants 5 ski l i f ten m Sedrun en nog 6 andere 
in de omgeving 

Het gebouw Strem l igt op 2 min van het station, onmid
del l i jk ibj 2 ski l i f ten en op 5 mm van het zwembad. 

Elke won ing is voort ref fe l i jk en zeer gezel l ig ingericht en 
beschikt over een vol ledig ingerichte keuken en badkamer 

STUDIO 4 slaapgelegenheden in de woonkamer. 

APPARTEMENT 4 / 6 p : 2 slaapgelegenheden in de w o o n 
kamer, 1 slaapkamer met 4 eenpersoonsbedden (ka
mer kan door gord i jn in 2 gedeeld wo rdan ] 

APPARTEMENT 6 / 8 p. : 3 slaapkamers elk voor 2 perso
nen, slaapgelegenheid voor 2 personen in de w o o n 
kamer. 

NIETS MEDE TE BRENGEN 

TER PLAATSE TE BETALEN 

HUURPRIJZEN PER WEEK 

Kerst- en Paasvakantie 
Januari 
Februari-maart 

verbl i j f taks en re in ig ing 

Studio 4 / 6 p. 6 /8 p 

3.480 4.895 6.625 
2.140 3.265 4.180 
2.645 3.640 5.290 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL (03)31.76 80 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 Ie l (053)717 27 — 8000 Brugge, Wol lesfraal 28 - Tel (050)364 43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmalnlaan 126 
Tel (02)18 55 55 17 83 61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 • Tel (011 )563 10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel (09 )23 60.21 — 
3500 Hasselt Demerstraat 60 62 Tel (011)235 70 — 8500 Korir i jk Sl-Jorisstraat 33 Tel. (056)235 15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel (016)267 20 — 2800 Mechclen, O L Vrouwstraat 34 - Tel (015)420 09 — 8400 Oostende Kerkstraat 14 - Tel (059)783.61 — 8800 Roo-
selare St-Michielsstraat 7 Tel (051)223 63 - - 2700 St-Niklaa$ Stationsstraat 18 Tel (03)76 38 95 — 2300 Turnhout, Herenfa l tet t raal 3 -
Tel (014)428 40 — 1800 Vi lvoorde Heldenplein 22 Tel (02)51 17 15 

Ook alle in l icht ingen b i | de plaatsel i |ke vertegenwoordigers 
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SALUUT 

Men herinnert zich nog wel 
de historie van de zwarte Ame
rikaanse atleten, die tijdens de 
olimpische spelen te München 
te laat aan de start versche-
'|ien van de halve finales 100 
taieter vlak. Zij verspeelden op 
die manier een paar zekere me
dailles. Het bleek dat de Ame
rikaanse «delegees» - blijkbaar 
van dezelfde kwaliteit als de 
meeste andere- daarvan, door 
nalatigheid de schuld droegen. 
In verband daarmee heeft de 
NCAA (nationaal collegial ath
letic association) besloten niet 
langer samen te werken met 
het Amerikaans olimpisch ko-
mitee. Als men nu weet dat 
deze NCAA zowat alle atleten 
levert die voor de States «ma-
dolles» en gloriol moeten ver
zamelen, begrijpt men allicht 
dat deze beslissing voor de 
«offisjellen» van het Ameri
kaanse O.K. een zeer verve
lende kwestie is. Als de uni
versitaire sport voor geen bor
denspoelende «studenten» meer 
zorgt, waar gaan de héren dan 
hun paradepaardjes halen? 

SENIORES 

Het schijnt in de bedoeling 
te liggen een nieuw soort koe-
reurs in leven te roepen. Men 
zou ze de «seniores» noemen, 
en het zouden renners zijn 
die zowel bij de liefhebbers 
als bij de beroepsrenners mo
gen uitkomen. Men verwacht 
dat dit een goede oplossing zou 
zijn voor de beroepsrenners 
die voor geen extra-sportieve 
firma werken. Voor ons niet ge
laten. Misschien is het inder
daad een oplossing voor die 
mensen. Wij vragen ons echter 
af waarom men er dan niet in
eens liefhebbers van maakt. 
Wij vrezen namelijk dat de 
«beroepsrenners» onder die 
«seniores» uiteindelijk, wat de 
sociale voorzieningen betreft, 

in de kou zullen komen te 
staan. Met onze simplistische 
geest zijn wij voorstander voor 
simpele dingen. Beroepsrenner 
zouden voor ons zijn de leden 
van het kliekje dat betaald 
wordt om met publiciteitsbor-
den rond te zeulen. Wie dus 
een werkgever, pree, RMZ-re-
geling, kindergeld en een pen
sioenkas heeft. En van al de 
rest zouden wij liefhebbers ma
ke. Natuurlijk zullen er dui
zend argumenten te vinden 
zijn waarom dit niet zou gaan. 
O.m. omdat de wervingsre-
zerven aan knechten die mogen 
kapot gereden worden te klein 
zou worden. 

PROPAGANDA 

Zondagavond, moe van al het 
dwaas geraas over sjotters en 
koereurs, hebben wij zitten 
luisteren naar iemand die óók 
iets te vertellen had. Prof. de 
Visscher namelijk, een geleer
de die werkzaam is op het ter
rein van de eksperimentele ge
neeskunde. Tijdens de uitzen
ding zagen wij hem ook even 
in korte broek. Hij doet name
lijk iedere dag een kwartier
tje aan sport. Hij maakte van 
de gelegenheid gebruik om een 
pleidooi te houden voor aktie-
ve sportbeoefening en lichame
lijke inspanning, erbij vermel
den dat het natuurlijk niet om 
kompetitiesport ging. Wij ge
loven niet dat iemand zo wijs
neuzig zal zijn de mening van 
de professor te betwisten. Maar 
zou het niet goed zijn als wij 
regelmatig, dagelijks zélfs, via 
radio én televizie, bevoegde 
mensen als prof. de Visscher 
gedurende enkele sekonden een 
oproep hoorden doen voor ak-
tieve sportbeoefening, en hoor
den verklaren waarom? Met 
het aanbidden van idooltjes-
die trouwens met sport niets te 
maken hebben- komen wij ner
gens. Waarom het dan niet pro
beren met mensen die weten 
hoe en waarom? 

GEEN GELD (MEER) 

De nationale zwemfederatie 
heeft beslist geen ploeg zwem
mers af te vaardigen naar het 
internationaal jeugdtornooi te 
Stockholm en naar de Europese 
bekerkompetitie te Athene. Mo
tief: er is geen geld om de ver
plaatsingen te betalen. Vooral 
het afzien van deelneming aan 
dat jeugdtornooi vinden wij 
spijtig. Vooral omdat het geld
gebrek de oorzaak zou zij.n Wij 
vinden het belabberd dat men 
zopas vele miljoenen heeeft be
steed aan de deelneming aan 
de olimpische spelen, en dat 
daar zoveel geld bij was voor 
dwaze dingen als bijvoorbeeld 
het verblijf en het over en weer 
gevlieg van een hoop nutteloze 
«offisjelen» en «semi -offisje» 
len», en dat men nu niet het 
toch betrekkelijk bescheiden 
bedrag kan vinden om enkele 
jongeren naar Stockholm te 
sturen. Wat betere regeling in 
de verschillende federaties had 
gemakkelijk het geld kunnen 

vrijmaken voor onze Jonge 
zwemmers. Ten tweede komt 
het ons onbegrijpelijk voor dat 
in ons land zo enorm veel geld 
« verprutst » wordt aan (spor
tief) waardeloze spektakeltjes, 
en dat geen geld kan gevonden 
worden voor iets dat wèl waar
de kan hebben. Het is tenslot
te een kwestie van sportopvat-
ting en -beleid. Twee zaken 
waarin wij nog alles te leren 
hebben. 

GOEDE ARBITER 

Verleden week zagen wij An-
derlecht aan het werk tegen de 
Tsjechoslovaakse klub Trnava. 
Waar «Les Sports» het in zijn 
kop haalde om deze match «de 
mooiste match van Anderlecht» 
te noemen, begrijpen wij niet. 
Wij vonden de Brusselaars op 

ieder gebied de mindere, en al« 
het slechts I - O werd -voor An
derlecht inderdaaad een goede 
uitslag- dan leek ons dat enkel 
te wijten aan het feit dat Trna
va zowaar voetbal wilde spelen 
en door gebrek aan taktische 
snufjes een niet zo moeilijke 
prooi werd voor de Brusselse 
sloperij. Wat wij echter voor
al wilden loven is de beslis
sing van de Hollandse scheids
rechter die nu eens deed wat 
wij in het verleden al dikwijls 
vroegen. Toen een verdediger 
naar de noodrem greep net 
buiten de strafschopzone - aar
zelde de arbiter niet een straf
schop toe te kennen. Dat lijkt 
ons volkomen in overeenstem
ming met de geest van het 
voetbalspel. Het pleit ook voor 
de Trnava-spelers dat zij niet 
eens protesteerden. Dat zou bij 
ons eens moeten gebeuren. En 
zij konden tenslotte ook niet 
voorzien dat idool Pol de straf
schop jammerlijk naast zou 
trappen. Het schijnt nu dat Pol-
le te grote voeten zou hebben 
voor dat soort werk. 

In dit land van brood-en-spelen heeft Eddy Merckx het zowat tot de status van halfgod gebracht. 

RIK 

Dit stukje wilden wij beginnen met een woordje van lof. Voor 
Rik de Saedeleer, omdat hij zondagavond sportweékend inleidde 
op een wijze die aan échte joernalistiek deed denken. Vanuit 
een kritische instelling namelijk. Met de drie zinnetjes van Rik 
hadden wij zowaar al de indruk in een nieuw soort uitzending 
te zitten. Zijn kollega's hehhen daarna wel hun hest gedaan om 
met hun gegil en plezierige gewichtigheid terug op de begane 
weg te komen, maar het deed ons toch plezier vast te stellen dat 
er ook in onze Vlaamse TV mensen zijn die beter kunnen en 
willen. Hoewel wij ook wel weten dat statuut zus en hiërarchie 
zo dat niet toelaten, vragen wij ons af of het niet mogelijk zou 
zijn dat met Rik, en een paar van zijn betere kollega's, zoals Ro
ger Moens bij voorbeeld, de nodige armslag zou geven om van 
het zielige troepje dat men de sportselektie van de TV noemt, 
'iets te maken dat lijkt op een team dat op beschaafde, moderne, 
kritische, objektieve en serene wijze sportinformatie kan ver
strekken, zonder direkt een of andere kultus te gaan prediken. 
Waar drinken wij die pint. Rik ? 

STOMPZINNIG 

Onze onvolprezen Vlaamse kolder-TV heeft gemeend er goed 
aan te doen in een programma als Panorama aandacht te be
steden aan het misselijke gedoe van Eddy-bon-Belge en zijn we-
relduurrekord. Nu zou daar inderdaad iets van te maken zijn, 
en Luc Boussé gaf zowaar de indruk even die richting uit te wil
len, als men heel die boel eens kritisch zou benaderen. Maar 
neen hoor Het woord te voeren paste Fred Debruyne, een van 
de grote voorgangers in de kultus van velo en idooltjes. Op de 
hem eigen, totaal onkritische manier heeft hij al de lof gezongen 
over zijn aanbedene en dat meesterwerk van westers vernuft, dat 
een v^lo is, met gaten doorboord. « Keuninck » Pol en zijn huis
houden moesten nog maar eens aantonen dat het allemaal serieus 
was. En voor de rest had de op hol geslagen Fred niet eens de 
tijd om de zin van de vragen te snappen die hem gesteld wer
den. Op de vraag of de belangstelling voor die velo niet groter 
was dan die voor de mens, meende de jongen waarempel dat 
met die mens Merckx bedoeld werd. En als klap op de vuurpijl 
meende hij dan nog dat het zo was. Jammerlijk, erbarmelijk, 
knotsgek, beschamend stuk informatie. 

Voila, wij hadden nor maar 
pas geschreven dat Sporta de 
meest kompetente sportinstan-
tie is in dit land, of Sporta qaf 
er een zoveelste bewijs van. 

Met een harde klap werd het 
probleem op tafel gelegd dat al 
lang een oplossing had moeten 
krijgen, en dat, sociaal gezien, 
een echte schande is. Sporta 
wees er namelijk op dat het tijd 
wordt dat de beroepsrenners 
ook recht gaan hebbfin op ge-
boortepremies en kindergeld. 

Het klinkt bijna ongelooflijk 
dat in 1972 nog altijd een groep 
mensen verstoken blijft van dit 
elementaire (nu toch) recht. 

Niet zolang geleden weid de
finitief uitgemaakt dat de ren
ners werknemers zijn. Van dat 
ogenblik af waren de bepalin
gen van de sociale zekerheid op 
hen toepasselijk. Van dat ogen
blik af moesten er ook bijdra
gen betaald worden, zowel door 
de werknemers als door de 
werkgevers. 

Wie was echter de werkgever 
van de renners ? 

De Bond krijste natuurlijk di
rekt : de extra-sportieve firma's, 
die ook de wedden betalen. 

Er zijn echter ook beroepsren
ners die niet voor een extra-
sportieve firma werken, en de 
extra-sportieve firma's moeten 
aan de Bond ook een bedrag be
talen voor iedere renner die zij 
in dienst nemen. In feite « le
nen » zij enkel werkvolk. De 
wetqever hakte kort en goed 
de knoop door, en zei : werk
gever is de wielerbond. 

Men herinnert zich hoe de 
Bond dan is beginnen te sparte
len om op al'erlei manieren het 
bedrag terug te krijgen dat hij 
moest betalen als bijdrage in 
de sociale zekerheid van zijn 

renners-werknemers. De vergun
ningen werden duurder, de start-
gelden in de koersen werden 
duurder, de firma's moesten 
meer betalen voor de renners 
die zij van de Bond « leenden » 
enz. De renners kregen echter 
slechts een gedeeltelijke socia
le zekerheid. Kindergeld werd 
niet voorzien. Evenmin als va
kantiegeld. 

kinderen 

en 

koereurs 
Voor de Bond was dat een 

goede zaak natuurlijk. Hij be
taalde wel het minieme percent
je voor werkloosheid en zieken
geld, en het iets grotere voor 
pensioen maar de zwaarste pa-
tronale bijdragen, kindergeld 10 
th. en vakantiegeld 12 th. die 
schudde hij van zijn ruq. De ren
ners anderzijds « profiteerden » 
pi'pen van de büdragen die ze 
toch niet moeten betalen. Kort-
0-" het is een ''waas geval. 

Nu zou men er natuurlijk kun
nen om lachen, als het net was 
dat de grote meerderheid van 
de renners die kinderbijslag en 
geboortepremies héél hard kun

nen gebruiken. Op enkele ve
detten na komen de beroeps
renners slechts heel moeilijk 
aan de kost. 

Sporta — dat nooit half werk 
doet — heeft trouwens navraag 
gedaan bij de renners, en heeft 
vastgesteld dat de renners er 
erg op uit zijn ook van dit al
gemeen sociaal voorrecht te ge
nieten. En of ze gelijk hebben. 

Het is alleen kurieus dat ze 
via hun fameus sindikaat, met 
Merckx als cher président, daar 
niet hebben op aangedrongen. 
Waren zij slecht ingelicht ? 
Trekken de vedetten aan de 
top er zich niks van aan ? In
teresseren de rechten van de 
gewonen koereurs de heren van 
de Bond niet ? 

Het is verder kurieus dat de 
Bond het gedaan heeft gekre
gen Jat hij, als werkgever, niet 
moet betalen voor kindergeld en 
vakantiegeld. Voor de 200 koe
reurs, met hun — meestal — 
zeer lage wedden, kan de bij
drage voor kindergeld toch niet 
zo'n groot bedrag zijn ? Onze 
zegsman schatte het op een 
400.000 fr. Wat is dat voor de 
wielerbond ? Een vieringske van 
Merckx minder, of een uitstapje 
van de « heren » minder, en het 
is betaald. 

Het is nog niet gebeurd, en 
het is een schande. Hopelijk 
komt er binnenkort een einde 
aan. Maar ondertussen zit men, 
hoe dan ook, met dit tragi-ko-
misch geval dat de « rijke » 
Merckx voor zijn dochtertje wel 
een geboortepremie trok (als 
zelfstandige), en dat een koe-
reur die het zout op zijn patat
ten niet verdient, en trotse va
der wordt niet. Als dit niet juist 
is, moet men het ons maar la
ten weten. 
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antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
MARSEPEIN-AKTIE 

Afdelingen die wensen hun afde-
lingskas te spijzigen door een mar-
sepein-ai<tie te voeren (komende 
feestdagen) stellen zich vóór 10 no-
vemer' e.k. In verbinding met dhr. 
Emiel Pierie, Campinaweg 4 te St.-
Job-ln-'t Goor (Telefoon 63.14.94). 
TER ATTENTIE 

Voor » Dienstbetoon », gelieve 
de speciale rubriek hieromtrent, in 
dit blad, te willen raadplegen. 
INTERPROVINCIAAL KONGRES 

Heden zaterdag 4 november om 
14 u. verwachten wij een sterke 
afvaardiging van onze kaderleden 
en mandatarissen op het Interpro-
vinciaal-Kongres te Hasselt, zaal 
Lorka, Genkerstwg 284. 

ANTWERPEN (Stad) 
GALABAL 

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

Koopt u wekelijks het blad «Wij» 
goed, dan verdient die man er wat 
bij de dagbladhandelaar ? Zeer 
aan. Mocht u soms moeilijkheden 
ondervinden, uitverkocht en zo 
meer, neem dan liever een abonne
ment. Telefoneer ons sekretarlaat. 
Mogelijk bellen onze bestuursleden 
u wel zelf op, want we zijn volop 
In de abonnementensiag. En in ons 
bestuur willen we elkaar de loef 
afsteken om ter meeste abonne
menten. Help ons ! 
KVO 

Dinsdag 28 november. Het zijn 
weer dezelfde initiatiefnemers, VI. 
Aktie- en Kuituurgemeenschap. 
Kaarten reeds te verkrijgen op ons 
sekretarlaat Een enige belcanto
avond. Uitnodigingen zijn reeds ver
stuurd. Wie nog geen gehad heeft 
wacht niet langer. Tel. 36.84.65 voor 
uw plaatsen. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretarlaat 
van 9 tot 16 u. 30. 's Maandags tot 
19 u. Voor speciale gevallen liefst 
op maandag van 16 tot 20 u., dan is 
er steeds een volksvert. ter plaatse. 

COO-gevallen voor Antw. Stad : 
afspraak maken met d. De Boei, tel. 
33.97.90 of Frans De Laet, tel. 
38.97.90 na kantooruren. 

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. 

BOECHOUTVREMDE 
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. 
GELUKWENSEN 

Zaterdag 14 oktober werden de h. 
en mevr. A. Moens-Van Gompel in 
de bloemen gezet ter gelegenheid 
van hun gouden huwelijksjubileum. 
Nogmaals van harte geluk en 
voorspoed. 

BOOM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Op zaterdag 11 novembei- e.k. 
houden wij ons « gezellig samen
zijn » in restaurant « Wiphuis », 
Persoonlijke uitnodiging volgt. Al
vast kunt u inschrijven bij de be
stuursleden Ernest Spillemaeckers 
en Renaat Boeymans. 

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 lan-
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. 
Reusenslei 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, .. 
Reusenslei 17 (Centrum). 

BURCHT 
SOC. DIENSTBETOON 

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

DUFFEL 
FEEST 

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. 

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. 

HOBOKEN 
NIEUW BESTUUR 

Daar het aantal kandidaten juist 
het gevragde aantal bereikte wer
den geen bestuursverkiezingen ge
houden. Het nieuwe bestuur werd 
als volgt samengesteld : ere-voorz 
en penningm. : Jan Peeters ; voorz.; 
Clem de Ranter (prov. raadslid) ; 
ondervoorz. : Alfons Bracke ; sekr.: 
Lode Van Camp ; prop. : Raymond 
Bisschop ; org. : Jos Van den Nieu
wenhof ; jeugdwerking : Frans Dal
ving ; feestleiding : Chétien Pichal 
(gemeenteraadslid) ; raadsleden : 
Fonne Crick (gemeenteraadslid) ; 
Pol Vandermeirch en Werner Van 
Reusel. Wij houden er aan Alfons 
De Keersmaecker, Reimond Van 
Havere en Frank De Wachter die 
zich geen kandiaat meer stelden te 
bedanken voor de medewerking die 
zij ons de twee voorbije jaren ver
leend hebben. 

GEMEENTERAAD 
Regelmatig worden in de ge

meenteraad door onze fraktie de 
zware kanonnen bovengehaald om 
de BSP-stellingen te beschieten 
(zie de persverslagen). Uw aanwe 
zigheid betekent een grote steun 
voor onze raadsleden. Bel naar Fon 
ne Crick, tel. 27.82.11, die zal u de 
atum van de eerstvolgende raads
zitting mededelen. Tot zolang. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Onze voorz. Clem de Ranter, 
Steynstr. 106, tel. 27.72.78. schrijft 
u in bij de Vlaamse Ziekenkas, iede
re werkdag van 19 tot 20 u. Gedaan 
met het steunen van nevenorganen 
van CVP, BSP en PVV. leder van 
ons zijn plaats is in de Vlaamse 
Ziekenkas. 
BAL 

Ons bal gaat door in de zaal 
«Oude Spiegel» op 9 december. De 
bestuursleden komen bij u thuis 
voor de kaartenverkoop. 

KONTICH 
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 
LEDENVERGADERING 

Op woensdag 22 november in ons 
lokaal Alcazar. Dagordepunten : 

voorstelling bestuursmemorandum 
Volksunie-Volksbelangen, afdelings
werking. Voor deze avond werd te
vens Walter Luyten uitgenodigd. Hij 
is één van de eerste steunpilaren 
van onze partij en nooit deed men 
tevergeefs beroep op hem. Zijn ge
spreksonderwerp : •• Toekomstper-
spektieen van de Volksunie •. 

MECHELEN 
BESTUURSVERKIEZING 

Mechelen : 9 november, in de 
Dageraad ; St. Katelijne-Waver : 
7 novemb., Pasbrug, Centrum, El-
zestr. ; Bornem, 6 novemb., zaal 
Luna ; Mariekerke : 27 okt., lokaal 
De Hert. 

MOL 
BESTUURSVERKIEZING 

Een groot aantal leden hebben 
deelgenomen aan de bestuursver-
kiezing (25''o). Het bestuur ziet er 
uit als volgt : voorz. : Jan Bollen ; 
ondervoorz. : sen Carlo Van Eisen ; 
sekr. : Suzanne Geyzen-Meynen , 
penningm. : Hugo Van de Putte , 
afgev. muziekkorps Kempenland : 
Louis Luyckx ; org. : Herman Schoe-
ters ; prop. : René Van Hoof, Léon 
Stevens. Als toegevoegde leen aan 
het bestuur werden verkozen : Go
delieve Kovacs-Reygaerts-Vander-
meeren, Fernanda Sannen-Philipsen 
en Georges Ruymaekers. Een goede 
keuze is een beloftvolle start. 
AFDELINGSBAL 

Een stemmige DJ — Waiter en 
Winnie —, een gezellige feestzaal, 
massas leeuwkens en leeuwinne-
kens, een vlot lopende tapkraan. 
Dat alles op vrijdag 10 november, 
vanaf 20 u. 30, in lokaal « De Goud-
bloem», bij Stan Laenen, Voogdijstr. 
10. Hartelijk welkom aan wie met 
ons wil feestneuzen. 

MORTSEL 
LIDKAARTEN 1973 

Eerstdaags gaat het afdelings
bestuur over tot de c'istributle 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»-Werfaktie. 
WENSEN 

Afdeling en bestuur VU-Mortsel 
en VU-gemeenteraadsfraktie, wen
sen hun collega Jos Debackere, een 
spoedig en algeheel herstel, bij zijn 
opname in de kliniek. 
GEMEENTERAAD 

Op maandag 13 november te 20 
u., ten gemeentehuize. 

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
kretarlaat, Antwerpsestr. 186. 

NIJLEN 
VU-BAL 

Gans Nijlen en omgeving worden 
uitgenodigd op het VU-bal op 11 
november in de turnzaal. 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 17 november in lokaal 
« Bonte Os », tussen 20 en 22 u. 
Kandidaturen moeten binnen zijn bij 
Herman Cools, J. Claeslaan 45, 
vóór 12 november. 

DIAMANT IN DE KEMPEN 
Op een studieavond van het Dos

felinstituut worden de toestanden 
en de toekomstmogelijkheden van 
de diamantsektor in de Kempen on
derzocht. Dit op 24 november te 
20 u. in het gemeentehuis te Nijlen. 

ST. KATELIJNE-WAVER 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op dinsdag 7 no
vember. De leden kunnen stemmen 
naar goedunken op één van de vol-
lidkaart '72 meebrengen). Café Bris-
gende plaatsen (identiteitskaart en 
tol, Clemenceaustr. 2 (van 19 tot 
19 u. 30) ; café Tolhuis, IJzerenveld 
(van 20 tot 20 u. 30) ; lokaal « In 
de Wereld », Markt (van 21 tot 21 
u. 30). 

' OFFSET-8TENCILWEFUC-FOTOKOPIJ 
I N K A 

Tumhoutsebaan 405 - Borgerhout 
TEL. 03.38.70.00 , 

WIJNEGEM 
PENSENAVOND 

Op vrijdagavond 10 november e.k. 
vieren de Vlaamse Vrienden feest 
in het Vleminckhof. Wie vorig jaar 
op onze pensenavond was zal dat 
zeker dit jaar niet willen missen, 
wie er niet was heeft vorig jaar de 
gunstige kritieken gehoord. Pensen 
met rijstpap of ham met boeren-
brood, dat alles voor 60 fr., c'ienst 
inbegrepen. De organisatie gaat 
uit van de Vlaamse Vriendenkring, 
VOS en IJzerbedevaatkomitee. In
schrijvingen kunnen gebeuren in 
het Vleminckhof of bij A. De Cleen. 
Zandstr. 37. Na de maaltijd speelt 
Jef Derwey op zijn hammond-orgel 
ten dans. 

WILRIJK 
VUJO-KONGRES 

Tijdens een extra-vergadering 
werden de ontwerp-resoiuties duch
tig besproken en geanimeerd. Dit 
eerste Vujo-kongres belooft een 
groot sukses te worden. Wij hopen 
dat heel wat Wilrijkse Vujo's met 
ons zullen aanwezi-g zijn in het 
Bouwcentrum. 

TERUG THUIS 
Suske Pelgrims is terug thuis 

Hij mag nog wel geen bezoek ont
vangen, maar het feit alleen stemt 
reeds hoopvol. Sus, wij hopen van 
harte dat je gauw weer helemaal 
in orde bent, zodat wij je te^-ug in 
ons midden kunnen begroeten. 
ZETDUIVELTJE 

Vorige week speelde het zetdui-
veltje ons parten. Het telefoonnum
mer waarop onze « jubileumbrochu
re » kan aangevraagd worden, bleef 
in de machine zitten. Wie van « 10 
jaar Volksunie te Wilrijk » nog geen 
eksemplaar heeft ontvangen, kan er 
nog altijd een aanvragen op het 
nummer 28.09.25. 

WOMMELGEM 
VLAAIENSLAG 

Zondag 19 november 1972 worden 
door onze kaderleden de bestelde 
vlaaien aan huis afgeleverd. Vooraf 
mag u onze kaderleden verwachten, 
om uw bestelling te noteren. Vorig 
jaar een sukses, dit jaar zo moge
lijk nog beter. Smakelijk ! 

brabant 

ALSEMBERG-ST. GENESIUS-RODE 

VOLKSVERGADERING 
Op dinsdag 7 november om 20 u. 

in de zaal « In de Kroon », Steen
weg naar Halle 131 te St. Genesius-
Rode. Met parlementslid Vic An-
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 Dewit 
over ' De Volksunie in de federatie 
Halle ». 

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

maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. .lom De 
Craen of de adm. sekr. slaat ter 
uwer beschikking. 
ARR. BAL 

Gelieve nu reeds te noteren dat 
het arr. bal zal doorgaan op 24 
april 1973 in de zaal Meli op de 
Heyzel. 
MOTIE 

De raad van het arr. Brussel-Hal-
le-Vilvoorde verneemt met ontstel
tenis dat pogingen worden ©nder-
nomen om het ekonomische gewest 
Brussel uit te breiden tot de vijf 
randfederaties. De raad wijst er de 
regering op dat elke uitbreiding 
van de Brusselse olievlek ekono-
misch, kultureel en sociaal onver
antwoord is. 

Daarom eist de raad de beperking 
van het ekonomisch gewest Brussel 
tot de 19 gemeenten van Brussel-
hoofdstad. 

De raad is van oordeel dat door 
de oprichting van een afzonderlijk 
kiesarrondisement Halle-Vilvoorde 
zoals voorzien in het regeerakkoord 
elke poging tot verfransing van 
Vlaams-Brabant definitief onmoge
lijk gemaakt moet worden. 

De raad wijst op de zware ver
antwoordelijkheid die in deze aan
gelegenheid rust op de Vlaamse 
ministers en parlementsleden. 

BRUSSEL (Aggl.) 
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 
reden geen lid kunnen worden of 
te bezoeken adres (B) betreft. Vep« 
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 franstaliga 
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 ? Kor»-
takt opnemen met het sekr., Kon
gresstr. 53, 1000 Brussel (telefoon 
17 92.18). 

BRUSSEL (Stad) 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Door senator Bob Maes (met MA. 
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. 

DILBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutaire bestuursverkiezing 
heeft plaats op dinsdag 14 noven»-
ber in café « Het wit Paard », Span-
jebergstr. 2, van 18 tot 21 u. All» 
leden en bijleden worden ge
vraagd mee te werken aan deze 
verkiezingen. Kandiaturen indienen 
tot donderdag 9 novermber op het 
afdelingssekretariaat. 

EVERE 
PENSENKERMIS 

Deze heeft plaats op zaterdag 
18 november vanaf 19 u. 30 in de 
zaal Everest, Dekosterstr. 38 (blJ 
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 da 
Parcohiezaal van St. Rochus te Hal
le. Traditiegetrouw mag mer, reke
nen op fijne spijzen en dranken, 
's Zaterdags wordt er opgediand 
vanaf 18 u., 's zondags vanaf 12 u. 
Geen reservatie. 

ITTERBEEK 
NIEUWE AFDELING 

Op vrijdag 20 oktober j l . werd 
de nieuwe afdeling gesticht. Vooraf 
werd een voorlichtingsvergadering 
over kabeltelevisie belegd, welke 
werd geleid door volksvert. Kuijh 
pers, bijgestaan door 2 technici. 
Méér dan 150 inwoners woonden 
deze vergadering bij, en onder da 
personaliteiten merkte men o.m. 
sen. Bob Maes, dr. Valckeniers. 
burgemeester van Schepdaal en fe
deratie-schepene van Asse en Ar
thur De Schrijver, federatieraadslid. 
In de zaal waren ook afgevaardig
den aanwezig van de twee maat
schappijen, welke in de streek, een 
teledistributie-net wensen aan te 
leggen. Blijkbaar hebben deze goed 
verslag uitgebracht over de stenr»-
ming in de zaal, en de eisen v elke 
bij de bevolking naar voren kwa
men. Het ziet er inderdaad naar 
uit dat met vele eisen zal worden 
rekening gehouden. 

Nadien had de bestuursverkiezing 
plaats, welke het volgend resultaat 
gaf : voorz. : Albrecht De Schrijver, 
Ninoofsestwg 515 ; sekr. : Lutgart 
Thiebaut, Lenniksebaan 192 ; pen
ningm. : André Dupont, Nieuwl. 36 { 
org. : Albert Van Beneden, Betten-
drieslaan 21 ; prop. : Leonard Tie-
lemans, Roomstr. 197. 

MERCHTEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Zal plaats hebben op vrijdag 17 
november tussen 19 en 21 u. in café 
Relais, Krekelendries. Kandidaturen 
voor het nieuwe bestuur moeten 
schriftelijk toekomen op het hoger 
vermelde adres en dit uiterlijk op 
maandag 13 november a.s. 
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opgave nr 37 
HORIZONTAAL 

1) Windmeter 

2) Gemeente in 
Kempen 

de Antwerpse 

IVIast 

3) Europees land 

4) Nieuw huis 
Ligplaats voor niet in dienst-
zijnde schepen 

5) Etentje na een vergadering 

6) Tijdperk 
Vul in FE 
Soort ivoor 

7) Voorhistorische grafzuil 
Frans zout 

8) Eminentie 
Franse radio en televisie 
Achter 

9) Tweeklank 
Boom 

10) Zaag met verzwaarde rug. 

VERTIKAAL 

1) Werf j i j er ook eens één 
2) Achter 

Speeltuin van Oosterse edellie
den 

3) leder 
Uitsluiting 
Voegwoord 

4} Persoonlijk voornaamwoord 
Daar 
Hard gedeelte van de poot van 
sommige dieren 

5) Hectogram 
Naam uit de oudheid 

6) Vlegel 
7) Tijdperk 

Hoofddeksel 
8) Oorzaak van veel geween bij 

zuigelingen 
Welaan 

9) Jouwen 
10) Landbouwwerktulg 

Sar. 

APPARTEMENTEN EN STUDIOS 

AAN BELGISCHE KUST 

DICHT BIJ OOSTENDE 
Zeer goede ligigng - tweede verblijf . goede kapitaalbelegging -
luxe afwerking - me» eigen keus - Verhuring volgens uw wensen. 

VOOR AFSPRAAK : Telefonisch 

— met Antwerpen : na 19 u. Tel. (03)89.03.95 

— met Middelkerke : tussen 9 en 12 u. en tussen 13u30 en 
17u39 : Tel. (059)309.99 

FREETIME FLAT P.V.B.A. 

F.F. INTERNATIONAL 
KOKSIJDE - ROUSSEAULAAN IB — TEL. (058)544.96 

zoekertjes 
l\/1eisje, 18 j . , volledige Ekonomische 
Humaniora, zoekt werk 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 betrekking 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 Oots-
ghem. Rode 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, Swertmolènstr. 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 

40-jarige handelsreiziger zoekt pas
sende betrekking. Schrijv. of tel. 
naar sen. Jorissen, Loulsastr. 31, 
2800 Mechelen, tel. 015/43596. 

— R. 175 

Jonge heer uit de omgeving van 
Gent zoekt passende betrekking. 
Licentiaat in de Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen. Spe
cialisatie : Bedrijfspsychologie. Z.w. 
F. Van der Burght, Geraardsbergse 
steenweg 20, 9440 Erembodegem. 
Tel. 053/28173. — R 174 

Zoekt aangepast werk : jon
ge man, 19 jaar, middelb. on
derwijs, twee jaar sec. assis
tent in Limburg, eventueel ook 
in Brussel of in het Antwerpse. 
Zich wenden : volksv. E. Ras
kin, Ursulastraat 1, Eigenbil
zen, Tel. 011/19454. — R 176 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red.)> P- Martens (hoofdred.), 
R. Corty (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 f r. 
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 

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 

KALENDER DIENSTBETOON 
ANTWERPEN : 
Maandag 6 november 
Maandag 13 november 

NOVEMBER 1972 

volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 

Maandag 20 november : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
IWaandag 27 november : san. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Lokaal ; VU-sekretariaat, Wetstraat 12 (tel. 36.84.65) van 16 tot 20 o. 
WIJNEGEIM : 
Maandag 6 november : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 20 november : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.36) van 19 to l 20 o 
KONTICH : i w ». 
Woensdag 8 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 22 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechetsesteenweg 22 (tel. 37.13.32) van 19 tot 20 u 
MERKSEM: 
Donderdag 16 november : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tij! •, Bredabaan 298 (tel. 45.89.76) van 20 u. 30 tot 21 u. 30, 

arr. brussei 

VIK ANCIAUX : 
ALSEMBERG : dinsdag 7 november van 20 u. 30 tot 21 u. 30, in café « De 

Zwfaan », met Frans Adang. 
ST. GENEStUS-RODE : dinsdag 7 november van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café 

« De Dragonder », met Lieve Dewit. 
STROMBEEK-BEVER : maandag 6 november van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten 

huize van apoteker Jannes, met Pol De Neve. 
WEMMEL : maandag 6 november van 21 tot 22 u., in café « Taveerne >, 

Kaasmarkt, met Walter Van Mieghem. 
Doorlopend op afsprak te Brussegem, Kleine Klepperbaan 5, tel. 59.54.55. 
FRANS ADANG : 
Elke zaterdag bij hem thuis van 11 tot 12 u., Ruisbroekse steenweg 109, 

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 Bogaard, 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 Sogers, Bakkerstraat 67, Grambergen, tel. 052/23889. 

arr. brugge - torhout 
NOVEMBER 

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

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, bi| V. 
Vlerstraete, 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, Nreuwstraat 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. Frijn'?, in 
café « Gemeentehuis ». 

DUDZELE : woensdag 15 november van 20 tot 21 u., door G. Van H, in 
café « De 3 Zwaenen ». 

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

NOTA : Senator Van In is voorlopig verhinderd wegens ziekte. 
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OPWIJK 
BAL 

Op zaterdag 4 november om 21 
u., lustrumdansfeest in de St. Pau
luszaal, Processiestr., onder het 
motto «VU-Opwijk groeit en danst». 
Orkest : The Sundreams. 

OVERUSE (Maleizen) 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De plaatselijke afgevaardigde 
houdt een maandelijkse zitdag '-e 
Overijse-Centrum (2de dinsdag in 
café van het Gemeentehuis var 19 
u. 30 tot 20 u. 30), te Jezus-Eik 
(1ste donderdag in café Luxemburg 
van 19 u. 30 tot 20 u. 30). Op maan
dag 30 oktober komt Maleizen aan 
de beurt in café « 4 Armen » (bij 
Piessens) vanaf 20 u. Op maandag 
27 november krijgen de Hoeilanders 
de kans met dit Vlaams sociaal or
ganisme kennis te maken. 

PEPINGEN 
HAANTJESKERMIS 

In zaal Pierreux. Op zaterdag 13 
november vanaf 18 u. en zondag 19 
november vanaf 12 u. 

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. 

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

ZELLIK 
BESTUURSVERKIEZING 

Maandag 23 oktober j l . heeft de 
bestuursverkiezing plaats gevonden. 
Het bestuur ziet er uit als volgt : 
voorz. : Hugo Rmgoir ; sekr. : Ka 
rel Beeckjjian ; penningm. : Willem 
Bogaerts ; prop. : Roger Van Rans-
beeck org. : Piet Verdoodt. Als bij
leden met welbepaalde taak : Jef 
Vanden Plas, Willem Vanden Nest 
en Jan Van Nieuwenhoven. Onze 
gemeentemandataris, schepen Fr. 
Schoonjans, die ambtshalve van het 
bestuur deel uitmaakt, gelast zich 
inzonderheid met het soc. dienst
betoon en is daarvoor elke dinsdag 
van 19 tot 21 u. in het gemeentehuis 
ter beschikking van iedereen voor 
eender welke kwestie op sociaal, 
administratief of militair gebied. 

Eerstvolgende aktiviteiten van 't 
bestuur : abonnementenslag, leden
hernieuwing en werving. 
GOUDEN BRUILOFT 

Onze hartelijkste gelukwensen 
gaan naar onze leden-jubilarissen 
Crabbé Frans-Dekens Eugenia uit 
het Breughelpark, die op 28 oktober 
j l . vijftig jaar lief en leed hebben 
gedeeld. Nog vele jaren ! 

oosf--vlaanderen 

AALTER-LOTENHULLE 
NIEUW BESTUUR 

Op onze maandelijkse vergade
ring van 20 oktober kwam volgend 
nieuw bestuur uit de bus : voorz. ; 
D'Hoore willem ; sekr. : Vanderbe-
ken Walter ; penningm. : Braeck-
velt Julien ; prop. : Vervalle Wal
ter ; org : Alyn Dries ; Vujo : 
Vande Walle Mare ; leden : De 
Sutter Gilbert en Degroote Patrick ; 
mandatarissen : Vande Kerckhove 
Omer en Guida en Sturtewagen Jo
zef : arr. afgev. : D'Hoore Willem 
en Vervalle Walter. 
ABONNEMENTENSLAC 

Zoals verleden jaar zullen alle 
bestuursleden en leden zich op
nieuw inspannen om zoveel moge
lijk nieuwe « Wij -abonnenten aan 
te werven. 
DEBATAVOND « SCHOOLPAKT » 

Iedereen wordt verwacht op 10 
november voor deze aktuele ru
briek. 

AALST (Arr.) 
STUDIE-NAMIDDAG 
GEMEENTEMANDATARISSEN 

Op zaterdag 4 november van 14 
o 30 tot 17 u. richt het Oost-

Vlaams Centrum voor Dienstbetoon 
en Naschoolse vorrhing, 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 ; 
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 I 

BURST-BAIVISRUGGE 
VOLKSUNIE-BAL 

Ons jaarlijks bal heeft plaats op 
zaterdag 25 november in de zaal 
" Perfa ». Orkest : Waltra. Kaarten 
aan 60 Fr bij de bestuursleden. 

DENDERLEEUW 
NIEUW BESTUUR 

In aanwezigheid van de arr. be
stuursleden Bert De Cremer, Ri
chard De Grom en Willy Cobbaut 
had op zaterdag 21 oktober j l . de 
bestuursverkiezing plaats. Dank zij 
een talrijke opkomst en een geuri
ge tas koffie werd het een geslaag
de avond. Er werden trouwens 
reeds heel wat lidkaarten her
nieuwd. Het nieuwe bestuur ziet er 
uit als volgt : ere-voorz. : Robert 
Van der Weeën ; voorz. : Frits Van 
Damme ; ondervoorz. : Herman De 
Kegel ; sekr. : Herman Van de Vel-
e ; penningm. : Henri Pots ; prop. : 
Hugo Blom ; org. : Herwin Vermei
re ; dienstbetoon : Wilfried De Met-
senaere ; studie en dokumentatie : 
Rik Coppens ; Gh. Van Vaerenberg, 
Johan Van Damme en Mark Muy-
laert werden gekoöpteerd ; afgev. 
arr. raad : Frits Van Damme en 
Wilfried De Metsenaere. 

EREMBODEGEMTERJODEN 
DANSFEEST 

Op vrijdag 10 november om 21 
u. 30 geeft de Vlaamse Kring Ter-
joden haar 13e St. Maartens-dans-
feest in de zaal « De Klaroen » te 
Aalst. Orkest Stan Philips. Zang 
Lily Castel Het bal van de streek 
van Aalst. Kaarten te bekomen bij 
de Ifeden van VU-Terjoden en 
Vlaamse Kring en in lokaal Elcker-
lyc. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
« WIJ «-VROUWEN 

Op zaterdagnamiddag, 18 noveni 
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 Augua 
tijnen, direkteur van het Dosfelin
stituut, meer vertellen. 

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. 

11 NOVEMBER-HERDENKING 
Om 10 u., h. mis ter nagedachte

nis der Vlaamse gesneuvelden in 
de kerk der paters Dominikanen, 
Holstr., Gent. Sermoen door e.p. 
De Brabandere, zang door het fa
miliekoor De Troyer. 

Na de mis, VOS-optocht. Met de 
« Jagerskapel » en onze VOS-vaan-
dels stappen wij op naar de KNS, 
waar een korte hulde gebracht 
wordt door Jan D'Haese aan de lei
dende figuren van het Vlaamse 
Fronttoneel, wijlen Oscar De Gruy-
ter en Staf Bruggen. 

Daarna in de « Roeland », ver-
broederingsmaal met onze vrienden 
van « Sneyssens » en « Broeder
band ». Tafelrede door Marcel 
Brauns. (Deelname door voorafgaan-
delijke storting van 50 fr. op prk 
49 48 90 van A. De Mulder, sekr. 
VOS-Gent). 

Alle VOS-simpatisanten zijn har
telijk welkom. 
VUJO 

Nu zaterdag namidag houden wij 
een eerste informatievergadering 
over het eerste Vujo-kongres, dat 
einde november te Antwerpen door
gaat. Graag hadden wij zoveel mo
gelijk jongeren op deze vergadering 
die op 4 november in het Vlaams 
Huis Roeland om 15 u. doorgaat. 
Ook kunnen wij jullie meedelen 
dat wij per bus naar het kongres 
zullen rijden, dat de rit kwasi koste
loos is (dank zij groep St.-Amands-
berg), dat een inschrijvingslijst in 
het Vlaams Huis Roeland zal uit
hangen en de witte kernledenkaar-
ten zijn ook bij ons te bekomen. 

HEUSDEN 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Koen Van Meenen, Ne-
derbroekstr. 1, tel. 52.73.88 ; onder-
voorz. : Henry De Rocker, Brugwe-
gel 14 ; sekr. : Roger Van Brussel, 
Zondernaamstr. 16 ; penningm. : 
Marie-José Lataer-Delnoy, Hooistr. 
1 ; prop. : Mare Meirschaert, Tram-
str. 43B ; org. : Werner Hoogewijs, 
Laarnebaan 44 en Joris Delporht, 
Blauwe Steenstr. 69 ; Vujo : Dirk 
Van Damme, Steenvoordestr. 16 ; 
Studiedienst : Hilda Janssens, Ne-
derbroekstr. 1 ; leefmilieu : Piet 
Uilenspiegel (zonder adres). 

KRUIBEKE 
DANSFEEST 

Het gekende orkest « The Star-
figthers » speelt voor ons ten dans 
op zaterdag 11 november in de 
zaal Rubens, Broekdam-Zuid. Gun u 
en uw familie een avond uitbundige 
leute in de gekende atmosfeer vfn 
onze dansfeesten. 

LANDEGEM 
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 13 u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize. Park 63, na schrifteiii-
ke of telefonische afspraak (tel. 
52.99.89). 
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
vember. De verkiezing gaat door in 
café Brouwershuis, Kerkplein 7 +6 
Ledeberg van 19 tot 22 u. 

LEDE-WANZELE 
NIEUW BESTUUR 

In aanwezigheid van arr. voorz. 
Bert De Cremer werd overgegaan 
tot de vorming van een nieuw be
stuur : voorz. : Herman Maes ; 
ondervoorz.: Frans Koppens ; sekr . 
Marcel Grysouille ; penningm. : 
Remi Leys ; org. en prop. : Paul 
Raman ; dienstbetoon : Rik Galle ; 
arr. afgev. : Herman Maes (plaats
vervanger Marcel Grysuille). We 
Wensen de nieuwe ploeg een flin
ke werking. 

MEETJESLAND 
KOLPORTAGE 

Op zaterdag 11 november trekken 
de Meetjeslandse bestuursleden 
naar het lieflijke Adegem, om er 
te kolporteren. Aktieve leden, ga 
je mee ? 

MERELBEKE 
BAL 

Ons VU-bai met Truus, dat door
gaat op 25 november om 20 30 
in zaal Regi, Molenhoek, wordt een 
sukses. 
DE GRIFFOEN 

Op zondag 5 november gaan we 
genieten van de schoonheid, die 
de late herfst ons biedt, tijdens 
een wandeltocht door de Leie-
streek, om en rond Ooidonk. Wij 
vertrekken om 13 u. CO aan de kerk 
van Merelbeke-Center. 

NEDERHASSELT 
NIEUW BESTUUR 

Op 20 oktober j l . werd volgend 
nieuw bestuur samengesteld : 
voorz. : Staf Scheerlinck ; onder
voorz. : Brigitte De Neve ; sekr. : 
Jos De Wit ; org. : Lea De Neve-
Van der Eecken en Wilfried Van 
der Haegen ; prop. : Willem De 
Blok ; penningm. : Herman De Ne
ve ; Vujo : Huber Simons. Mevr. 
Frieda Scheerlinck-Kiekens en 
Omer Jacobs werden gekoöpteerd. 

OOSTAKKER 
FEEST 

De Volksunie-afdeling Oostakker 
nodigt u uit op haar tweede feest
avond vrijdag 17 november om 20 
uur, in hotel Lourdes. 

Spreker : algemeen voorzitter : 
F. Van der Eist. 

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

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

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

OUDENAARDE-RONSE 
ZIEKENFONDS 

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

WAARSCHOOT 
WILLY KUIJPERS KOMT ! 

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-vlaanderen 

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. 

SOC. DIENSTBETOON 
Brugge : iedere zaterdag van 11 

tot 12 u. in Breydelhof met alle 
mandatarissen (i.p.v. 10 tot 11 u.). 
BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
INTERPROVINCIALE KADERDAG 

Hiermee herinneren wij eraan 
dat alle kaderleden, plaatselijke 
mandatarissen en belangstellenden, 
morgen zondag 5 november om 14 
u. verwacht worden in het Kuituur-
centrum « De Schakel », Zuiderlaan 
39 te Waregem. 

Gelet op de huidige politieke kon-
stellatie mag geen enkel kaderlid 
noch mandataris op dit interprovin
ciaal kongres afwezig blijven. Wij 
rekenen stellig op uwe aanwezig
heid. 

BRUGGE (Vujo) 
GESPREKSAVOND 

Morgen 5 november te 20 u. in 
de konferentiezaal van het Breydel
hof, tweede gespreksavond in de 
reeks moderne sociale problemen 
die de jongeren beroeren. Thans 
wordt het fenomeen homofilie be
licht, met de medewerking van het 
pastoraal centrum homofilie uit 
Antwerpen. 

BRUGGE 
VLAAMSE KLUB 

Kleinkunstavond in 't Breydelhof, 
J Suvéestr. 2. Op zaterdag 1G no-
vemer om 20 u. 30 met de Vlaamse 
topzangeres van Nekka 72, Lea Cou
sin. Toegangskaarten 50 fr. bij de 
waard van 't Breydelhof en bij de 
leden van de raad van beheer. 
DIENSTBETOON 
SENATOR VAN IN 

Wegens ziekte kan sen. Van In 
zijn soc. dienstbetoon momenteel 
niet nakomen. We wensen hem een 
spoedig en grondig herstel. 
EXPLORATION DU MONDE 

Ook in de Brugse stadsschouw
burg werd geprotesteerd tegen de 
franstalige opvoeringen van Exploi-
ration du Monde. Als gevolg van 
dit protest werd de jongste verto
ning afgelast en ontvingen de — 
luttel opgekomen — kijkers hun 
entreegeld terug. Zeer waarschijn
lijk heeft ook te Brugge dit restant 
van Frans taalimpertalisme zijn 
langste tijd gehad. 

BISSEGEM 
NIEUW BESTUUR 

Vrijdag 27 oktober werd volgend 
bestuur aangesteld : voorz. : Rogc 
Trjtgat ; sekr. : Crombez Emiel ; 
penningm. : Vandoorrte Florent ; 
prop. en dienstbetoon : Demuynck 
Dirk ; org. : Vandenbroucke Arthur; 
vrouwenafd. : mevr. Messely-Van-
doorne Maria, afgev. arr. raad : 
Vandenbroucke Arthur. 

Lokaal ; café Leopold, Stations
straat 23. 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke Ie vrijdag van de maand fn 
het lokaal, door volksvert. L. Van-
steenkiste en bestuurslid Dirk De
muynck. 

DIKSMUIDE 
SEN. COPPIETERS KOMT 

Op zaterdag 11 november houdt 
onze afdeling haar jaarlijkse volks
vergadering. Deze gaat zoals steeds 
door in het Vlaams Huis om 15 u. 
Als gastspreker hebben wij sen. 
Maurits Coppieters over « Nationa
listen, Federalisten, Waarheen ? ». 

GISTEL-SNAASKERKE 
DANSFEEST 

Op zaterdag 11 november in de 
zaal Ter Putte met het orkest « De 
Zeekanters ». Zoals elk jaar ver
wachten wij natuurlijk dat onze 
leden en met hen de vele leden van 
de omliggende afdelingen zullen 
aanwezig zijn. 
GEBOORTE 

Op 14 oktober kwam er bij Her

man Cooleman en Denise Maeckel-
berghe een dochtertje Heidi. Onze 
hartelijkste gelukwensen. 

GULLEGEM 
NIEUW BESTUUR 

Op 21 oktober kwam volgend be
stuur uit de bus : voorz. : Tony Van 
Doorne ; ondervoorz. : Dirk Geld
hof sekr. : Anne-Mie Holvoet ; 
penningm. ; Mare PareWyck ; prop.. 
Lionel Neyrinck ; org. : Marc Van-
steenkiste ; dienstbetoon : Michiel 
Vanhoverbeke ; lid : Dirk Steen-
houdt. 

lEPER (Arr.) 
ARR. BAL 

Op zaterdag 18 november gaat 
ons 2e arr. bal door in zaal « 't 
Westland », St. Juliaan-Langemark. 
Dit jaar m.m.v. DJ « The Cat en 
tombola ten voordele van « Wij in 
de Westhoek ». 

IZEGEM 
BESTUURSVERKIEZIN. 

Morgen 5 november van 10 tot 
12 u. in de bovenzaal van 't Vlaams 
Huis. 
KOEKEBROODKAARTING 

Onze 2e jaarlijkse driedaagse van 
het koekebrood gaat door op 10, t l 
en 12 november in de bovenzaal 
van 't Vlaams Huis. Inschrijvingen 
aan 15 fr. Wie tweemaal aanblijft 
wint een koekebrood van 1 kgr. 
HOOGLEDE 
STICHTINGSVERGADERING 

Op woensdag 11 oktober werd er 
overgegaan tot het oprichten van 
een VU-afdeling ter vervanging van 
de reeds bestaande kern. De verga
dering werd ingeleid door Mik Ba
bylon. Jef Devisschere werd ver
kozen tot voorzitter en verder zal 
J.P. Pillaert vertegenwoordiger zijn 
in de raad. Waren nog in de verga
dering aanwezig : sen. W. Persijn 
en arr. sekr. J. Pelgrims alsook ver
schillende leden. 

KOEKELARE 
SINT-MAARTEN 

Op 9 en 10 november komt Sint-
Maarten op bezoek bij de kinderen 
van onze leden. Ouders die dit be
zoek wensen kunnen zich nog tot 
maandag melden bij René Heme-
ryck, Jef Hendryckx, Jef Vandeson-
neville of Filip Lootens. 

KORTRIJK 
NIEUW BESTUUR 

Onder zeer grote belangstelling 
werden op 21 oktober de nieuwe 
bestuursleden gekozen. Op 27 ok
tober werden de verantwoordelijk
heden als volgt verdeeld : voorz. : 
J. De Schaepmeester ; ondervoorz.; 
mevr. Haeck en W. Vandevyvere ; 
sekr. : W. Maes ; penningm. : J. 
Labaere ; prop. : R. Algoed en W. 
Bogaerts ; ledenadm. : W. Deco-
ninck ; org. : mevr. Haeck ; vrou
wenafd. : mevr. Deblaere ; dienst
betoon : W. Vandevyvere ; Vujo : 
R. Man. 

LEDEGEM-DADIZELE 
ABONNEMENTENSLAG 

leder nieuw abonnement op ons 
weekblad « Wij » verstevigt de uit
bouw van de Volksunie, helpt mede 
met het maken van nieuwe abonne
menten, of geef ons de adressen 
door van u bekende simpatlsanten, 
wij verzorgen de rest. Een abonne
ment voor een gans jaar k)st 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 an 
Dejonghe Gilbert, gemeenteraacte-
lid, Papestr. 61 en Vandenbergha 
Hendrik, lid KOO, Fabrlekslaan 20, 
allen te Ledegem. 

LEFFINGE 
WESTGALMBAL 

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

VELDEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Zaterdag 4 november, van 9 tot 
10 u., door prov. raadslid V. Verbe-
ke-Fonteyne, ten huize van apote-
ker Maenhout Will, Kon. Albertstr. 
59 te Veldegem. 

VEURNE 
ONS BESTUUR 

Op 27 oktober ging de samenstel
ling — zonder verkiezing — door 
van ons bestuur. Voorz. : Carol 
Vandoorne ; sekr. : Claude Debeu-
ckelaere ; penningm. : Albert Huy-
ghe ; prop. : Juul Haezebaert ; org.: 
Raf Lintermans ; soc. dienstbetoon: 
Walter Platevoet ; raadslid : U. De-
Winne. In de arr. raad : C. Van-
dooren en U. Dewinne. 

ZEDELGEIVI 
VU-BAL 

Heeft plaats op zaterdag 11 no
vember in de feestzaal Astrid, Kon. 
Astridlaan te Veldegem. Aanvanq 
20 u. Orkest : The Van Steelant 
Band. 
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DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

KlNDERARTtKELEN : plooi- #n wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

• n waskussens • kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiferultrustingen . plng-
aong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartlkelen - turngerel. 

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

sen . borden - tuinmeubelen - tutnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep ; gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn i Ochsenschwanzsuppe . Hongaarse goe-
lasj - Fisbein mit Sauerkraut - Kip aan het 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 Mark! 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. Astr!dlaan 87 . Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT ; Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 • 1. - Tel. 051 /72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09'26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat i 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 
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden. — Vast loon . Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet. - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij .• ABTS : Tiensesfeenweg 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 

§^IC§a^iC^gC§3^feg3§gOlgCiSCI3^§eêlC§S^88gC^g^gC^3^gCi?^^: oxi>cr«»^(r'«p^(r«»T)(r*»^<r^rBcN^rB(j 
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Vanaf 28 oktober : 

VLAAMSE BOEKENWEEK 
Gratis Boekenweekprijskamp — Prijs van de Vlaamse ÖÖ 
Lezer — 41e uitgave van « Het Boek in Vlaanderen.» —• ?f 
De volledige nieuwe najaarsproduktie, enz, I l 
De goede (erkende) boekhandel weet er alles van I " 
Bezoek hem (vaker!) 2| 

36e BOEKENBEURS Ü 
VOOR VLAANDEREN 
OpgeJet! 
Opnieuw In BOUWCENTRUM, Jan Van Rijswijcklaan 191 
Antwerpen 
van ZATERDAG 28 OKT. t o t / m e t ZONDAG 12 NOV. 
Alle dagen van 10 tot 19 uur. 

88icggegiOiicg^ac§scê88gcis îCi§ îo§acia^88acfacig^a^§^gcigc§P 

tnternstionasl 
Jaar 'van het Boek 

wij-lezers hebben een boon voor 

wij-adverteerders ! 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

.c>" ̂  

Kjt „^TN- * ANANASSAP 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK \ 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEVO p.v.b.o. 

Churehillloan 1(^ 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
»el. (03) 86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bijhulzen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03) 36.10.11 
Gent 

tel. (09) 22.45.62 
Oeheegher Jan 

LedegancUstraat 19 

OFFStT - 8TÏNCILWEHK - FOTOKOPM 
I N K A 

Tumhoutsebaan 400 - Boraerhoul 
TEL. 03.35.70.00 

KOPMI 

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

CANTECLEERRESIDENTIE 

MEÏSE 
in een prachtige groenzone en op slechts 9 km 

van het centrum \jar\ Brussel 
RealisaHe van de 

N.V. IMMOPLANNINC 
(]. en H Vervaecke) 

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

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

PELSEN 

CUYLITS 

FruifrhofPaan 102-103 

Berchem 

Wij moderniseren uw 
overjaarse bontjas naar 
de nieuwste modelijn. 
Maken in eigen atelier 
alle modellen naar Uw 
keuze en in de pelssoort 
die U zelf uitkiest. 

LIEFST AFSPRAAK MAKEN 
TEL. 49.21.96 

N A A M : 

ADRES : ' . ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ " ' ^ ' " " " " " ü ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " 
TEL. : privé : kantoor : 
D hypotheekleningen 90 % 
D verlangt inlichtingen over Cantecleerresidentie - Meise 

• • Vlamingen, 

1*7*1 "'̂ ^^ GRATIS ADVIES 
%. « . ^ voor uw hypotheek-
^"^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

GENT 

Onderbergen, 43 
•el. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsesfraat, 33 

tel. 016/337.35 
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brasser ziet het regeringsgeklungel 

liefde in de middeleeuwen 
De literatuurhistorici laten ons aannemen dat 

het oudst gekende stukje literatuur in de Nederlan
den ruim acht eeuwen oud is: Hebban olla uogala 
nestas higunnan, hinase hic enda thu —• Alle vo
gels zijn reeds hun nestjes aan het bouwen, be
halve ik en jij? 

Niemand heeft on^ ooit hoeven te bewijzen 
dat wij hier te maken hebben met een stuk onver
valste liefdespoëzie. Je kan er zo de diepe ver
zuchting in voelen van het meisje dat tot haar min
naar zegt: wij kunnen het toch niet eeuwig in de 
hooischuur of in de dichte bosjes blijven doen, wij 
moeten eindelijk eens gaan trouwen, net als ieder
een. 

Over de liefde in de middeleeuwen gaan ei
genlijk niet zoveel mooie en serene verhaaltjes. 
Want, ofwel was het water tussen de verliefden 
veel te diep zodat zij niet bij elkander konden 
komen, ofwel was daar bijvoorbeeld een strenge 
vader die de vrijage radicaal verbood, wat dan 
lelijke verwensingen bij de geliefden uitlokte: ach 
was vader maar al dood, of was het maar al renais
sance! Ook het her-trouwen was toen niet zo een
voudig; net als Beatrijs, Marieken van Nieme-
ghen en anderen, gingen ontgoochelde of bedro
gen vrouwen zich verschansen achter de tralies 
van een klooster. 

Ook naar aanleiding van huwelijksaanzoeken 
werd niet steeds in poëtische en zoete toonaarden 

gesproken. Willem de Veroveraar bijvoorbeeld 
greep Mathilde, de dochter van Boudewijn, bij 
Jmar lange haarvlechten en sleurde haar over de 
vloer omdat zij zijn huwelijksaanzoek had afge
wezen. 

Sommige mannen toonden ook al in de middel
eeuwen hun zonderlinge opvattingen over de lief
debeleving, men hoefde daarom de eeuw van Jef 
Geeraerts echt niet af te wachten. Bisschop Jan 
Van Luik zal wel de meest beruchte uit onze var 
derlandse geschiedenis zijn: hij hield de abdis van 
een benedictijnerabdij openlijk tot bijzit, liet 65 
bastaarden na en beroemde er zich op binnen de 
twintig dagen veertien zonen te hebben verwekt. 

We kunnen ons er mee troosten dat wij voor de 
uitspattingen van die uit Luik niet aansprakelijk 
kunnen zijn. Maar daarnaast hebben onze Vlaamse 
kruisvaarders ook niet altijd fraaie geschiedeis ge
schreven. Toen zij naar het Heilig Land optrok
ken, lieten zij hun vrouwen achter, na hen eerst 
tot het aanschaffen van een kuisheidsgordel ver
plicht te hebben. Velen onder die dappere legv-
oensoldaten keerden nooit meer naar Vlaanderen 
terug. Lang niet alleen de gesneuvelden bleven 
achter. Volgens Gaston Durnez hebben de achter
geblevenen ergens ter velde een nieuw land ge
sticht en bevolkt. Mannen ondereen kunnen zoiets 
toch niet, dacht ik. En de vrome vrouwkens hier 
in Vlaanderen, maakten van de nood een deugd en 

gingen als begijntjes samenwonen. Die begijnen 
hadden het hart vol van hun onmogelijkgemaak' 
te liefde en konden er dus niet meer over zwijger*. 
Zo is de beroemdste begijn die de wereld ooit go-
kend heeft, ook de grootste dichter van liefdes
poëzie geworden. Hadewych was de naam van die 
vrouw. Zoals zij in haar visioenen en haar brie
ven tot God, haar Lief, heeft gesproken over haar 
begeerte, haar conflict tussen hart en hoofd, zo ver' 
mocht nog nooit iemand het te doen. 

De beroemde Hadewych heeft alleszins het voor 
recht gekend, dat haar Lief is ingegaan op haar 
grote begeerte, dat hij zich tijdig om haar heeft be
kommerd. Zoiets gebeurde uiterst zelden. Die vast
stelling maakt het lezen van eeuwen liefdespoëzie 
zo bitter: in zaken van liefde blijft de mens nogal 
eens achter in verscheurende onzekerheid, in een 
uitzichtloos wachten op een antwoord op zijn harts
tochtelijke vragen. De onmogelijke liefde moet in 
de middeleeuwen alvast een soort sociale ziekte 
geweest zijn die men niet mocht genezen om God 
niet te veel te mishagen. Een waanvoorstelling 
waarvan zelfs de moderne dichters zich nog niet 
helemaal bevrijd hebben: «Als ik het zeggen mag. 
Waarde Heer, en m'er geen scha hiernamaals mee 
berokken, waarom hebt Gij V niet meer van het 
liefdesverdriet der wereld aangetrokken?» 

frans-jos verdoodt. 


