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je mag hem niet missen ! 
De twintigste jaargang van ons weekblad « Wij » natuurlijk, die 

begin januari 1974 aanvangt. In de loop van die jaargang wordt, 
onder het motto « twintig jaar Volksunie », de groei van de 
partij beschreven in woord en beeld, gekruid met allerlei « ster^ 
ke verhalen » uit de pioniersperiode. Wellicht was j i j er ook al 
bij toen ? 

Dezer dagen gaat de postbode in heel het Vlaamse land op 
stap voor de hernieuwing van de abonnementen op ons blad 
voor 1974. Leg dus alvast de 350 fr. jaarlijks leesgeJd klaar, en 
verwittig zo nodig uw huisgenoten, Ondanks de galopperende 
inflatie behouden wij voor deze jubileumjaargang deze (lage) 
prijs. Wij rekenen op al onze trouwe abonnees voor een vlotte 
hernieuwing. Vergeet immers niet dat wij het, in deze tijd van 
snel stijgende kosten, uitsluitend van onze lezers moeten heb
ben. Straks krijgen de dagbladen royale staatssteun, de week
bladen niet. Wij jammeren daar niet om, maar het betekent 
meteen dat het aantal van onze abonnees het lot van ons week
blad — enige spreekbuis van de partij — zal bepalen. Een vlotte 
hernieuwing is de beste zalf op de wonden van onze penning
meester. 

vernieuwing op til 
Leven is bewegen en voortdurend veranderen. Dat geldt ook 

voor ons blad. Vanaf het eerste nummer van 1974 (20e jaargang] 
zal « Wij » in off-set worden gedrukt wat o.m. een betere foto-
weergave waarborgt. Terzelfdertijd zal heel het rubriekenschema 
op een nieuwe leest worden geschoeid én uitgebreid worden. 
(A propos, lezers-met-journalistieke-neigingen of teken-genieën, 
het ogenblik is gunstig om de redaktie eventueel suggesties te 
doen). Deze vernieuwing heeft echter tijdelijk als konsekwentïe 
dat ons blad vanaf de 2e week van oktober op een groter for
maat za! verschijnen (formaat « Laatste Nieuws »), daar het ti j
dens de installatie van de nieuwe offset-rotatiepers op een ande
re pers moet worden gedrukt. Maar per 1 januari 1974 keren wij 
naar het oude vertrouwde formaat terug en zoveel beter ! Mo
gen wij van onze trouwe lezers en lieve lezeressen enig begrip 
verwachten voor deze tijdelijke formaatwijziging ? 
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Vlaming mocht niet 
lii| ziin 
stervende docliter 

Op 10 augustus j l . had een hevige ontploffing plaats in de fabriek van 
« Ca va seul » te Vilvoorde. Er waren verscheidene slachtoffers. Een van 
hen, Beatrice Daelemans uit Humbeek, werd met zware brandwonden 
naar het ziekenhuis vervoerd waar ze een week later aan de opgelopen 
verwondingen bezweek. De vader van het slachtoffer, Frans Daelemans, 
werd in het (Brussels) ziekenhuis waar zijn dochter te sterven lag op een 
schandalige vernederende wijze behandeld door het verplegend personeel. 
Bij de smart om zijn dochter kwam de pijn der vernedering... omdat hij 
Vlaming is. 

De man heeft op 4 september 
volgende brief gestuurd naar de 
voorzitter van de Brusselse kom
missie van Openbare Onderstand, 
met afschrift aan de h. De Saeger, 
minister'van Volksgezondheid : 
« Mijnheer de Voorzitter, 

Mijn dochter Beatrice werd op 10 
augustus j l . het slachtoffer van een 
arbeidsongeval. Zij werd aanvanke
lijk opgenomen in het Gasthuis te 

Vilvoorde en vandaar met talrijke 
brandwonden dezelfde dag nog 
overgebracht naar het St-Pieters-
gasthuis te Brussel. Ongelukkiglijk 
overleed zij aan haar verwondingen 
op vrijdag 17 augustus 1973. 

Het moet mij nochtans van het 
hart dat de wijze — de medische 
verzorging niet te na gesproken — 
waarop ik door het verplegend 

(lees door biz 3) 

motie 
• 
• 

Inzake de internationale toestand drukt het Partijbestuur van de Volks
unie ziin diepe bezorgdheid uit over de gebeurtenissen in Chili. 

Het diktatoriale en repressieve optreden van het militair bewind komt 
de Volksunie als volstrekt onaanvaardbaar voor en verwekt een groeiend 
onbehagen. 

Het Partijbestuur van de Volksunie vraagt dat de regering op ondubbel-
2lnnige wijze haar afkeuring zou laten blijken tegenover de afbraak van 
de demokratie in Chili. 

GLINNE STEUNT HET 
FRANSE KOLONIALISME 

VLAAMSE BEDRIJVEN 
tegemoetkoming op dit gebied ondervonden 
dan precies in Vlaanderen. Wij zijn zelf te 
lang kultureel onderdrukt geweest, om nu zelf 
onderdrukker te worden. Ook in het aange
vochten dekreet is heel speciaal aan hen ge
dacht (art. 5). Het zijn verdorie niet de hoog
hartige Franstaiigen in dit land die ons op dat 
terrein de les moeten komen lezen. 

Met zijn onzinnige maatregel sluit Glinne 
zich aan bij de sociaal meest achterlijke 
bourgeois van dit land. Hij tracht hun kolo
nialistische voorrechten te bestendigen. Het 
zal hem echter niet lukken. Heel Vlaanderen 
staat als één man achter de door en door 
sociale eis dat de taalbarrière in het Vlaam
se bedrijfsleven moet verdwijnen. Geen dui
zend Glinne's zullen ons verhinderen dit 
doel te bereiken. Van nu af aan is het de 
genadeloze strijd tegen de franskiljons fils-
a-papa en hun beschermheren, in heel Vlaan
deren ! 

Paul Martens 

VU vraagt bijeenkomst 

van het parlement 
Het Partijbestuur van de Volksunie vernam 

met uiterste verbazing de maatregel van 
minister Glinne betreffende de schorsing 
van de werkvergunningen A en B voor gast
arbeiders in Vlaamse bedrijven, en dit na
mens de regering. 

Stelt vast dat de Franstaiigen in ons land, 
gesteund door hun politici, een leugenachtige 
kampanje op touw zetten tegen het dekreet 
tot vernederlandsing van het bedrijfsleven 
in Vlaanderen, dan wanneer dit dekreet uit
sluitend de sociale promotie van de Vlaamse 
werknemers beoogt en een gastvrij regime 
voor gastarbeiders voorziet ; 

Vraagt of de Vlaamse ministers akkoord 
gaan met deze Waalse ingreep in zuiver 
Vlaamse aangelegenheden, afhangend van de 
bevoegdheid van de Nederlandse Kultuur-
raad ; 

Eist dadelijk de bijeenroeping van het par
lement en het onmiddellijk ontslag van mi
nister Glinne. 

het bewuste art. 5 
Artikel 5 van het dekreet-Vandezande 

voorziet uitdrukkelijk een billijke regeling 
voor de buitenlandse gastarbeiders in Vlaam
se bedrijven. Het luidt als volgt : « Worden 
door de werkgever in het Nederlands ge
steld : alle wettelijk voorgeschreven akten 
en bescheiden van de werkgevers, alle boek
houdkundige dokumenten, alle dokumenten 
welke bestemd zijn voor hun personeel. 

Zo de samenstelling van het personeel 
zulks rechtvaardigt en op eenparige aanvraag 
van de werknemers-leden van de onderne
mingsraad of bij onstentenis van een onder
nemingsraad op eenparige aanvraag van de 
syndikale afvaardiging of bij ontstentenis 
van beide op verzoek van een afgevaardigde 
van een representatieve vakorganisatie dient 
de werkgever evenwel bij de berichten, me
dedelingen, akten, getuigschriften en formu
lieren bestemd voor het personeel een ver
taling te voegen in één of meer talen ». 

& 

De Walen durven alles in dit land. Die be
denking zullen velen zich gemaakt hebben 
toen de Luikse arbeiders onlangs ermee 
dreigden een hele stadswijk op te blazen in
dien hun eisen niet werden ingewilligd. Gro
teske bluf, jawel, maar met het beoogde re
sultaat aangezien de eerste-minister zelf op 
hun eisen inging. 

En nu neemt me daar een Waalse minis
ter, Glinne van de BSP, eigenmachtig een 
beslissing die tot doel heeft een recent de
kreet van de Nederlandse Kultuurraad te kel
deren. Dekreet dat nota bene goedgekeurd 
werd door alle Vlaamse pariementsleden van 
alle partijen, en dat twee weken geleden 
kracht van wet kreeg door de publikatie in 
het Staatsblad. Het betreft het dekreet-
Vandezande (VU) tot vernederlandsing van 
het bedrijfsleven in Vlaanderen. Het dekreet 
is niet van toepassing op Wallonië, ook niet 
in het arr. Brussel, evenmin in de zes Brus
selse randgemeenten-met-faciliteiten, in 
Vlaanderen alleen dus en toch matigt deze 
Waal zich het recht aan er zich mee te moei
en. Als hij zijn zin krijgt (wat nog te bezien 
valt !) dan zullen de Vlaamse bedrijven van 
nu af aan geen gastarbeiders meer mogen 
aanwerven. 

De bedoelingen van Glinne zijn maar al te 
klaar. Onder druk gezet door 'n hysterische 
kampanje in de Franstalige pers, probeert hij 
door deze ongelooflijke maatregel zijn geha
vend imago van Waals voorman weer bij te 
werken. Misbruik makend van zijn funktie 
tracht hij de Vlamingen, alle Vlamingen, als 
racisten te doodverven. Hij tracht de indruk 
te wekken dat het dekreet tegen de buiten
landse gastarbeiders Is gericht, dat het soci
aal diskrlmlnerend is voor hen, en dat hij 
hen dus In bescherming dient te nemen te
gen die dwingelanden van Vlamingen. Zijn 
botte tussenkomst Is niet enkel een daad van 
Inmenging In zuiver Vlaamse aangelegenhe
den (waarmee hij geen zaken heeft), het is 
bovendien een kaakslag, een ongemeen grove 
belediging aan alle Vlaamse verkozenen, van 
het Vlaamse volk zelf. Dat alleen is al vol
doende om deze Glinne voortaan als persona 
non grata te beschouwen In Vlaanderen, en 
om hem onmiddellijk de laan uit te sturen 
ais Belgisch minister. 

Gilnne weet maar al te best waar het om 
gaat. Hij kent voldoende de taaitoestanden 
in het Vlaamse bedrijfsleven om te weten dat 
het bewuste dekreet niets, maar dan ook 
helemaal niets met racisme te maken heeft. 
Dat het enkel en alleen tot doel heeft een 
einde te stellen aan onduldbare kolonialisti
sche taaitoestanden, die reeds al te lang de 
Vlaamse werknemers in een minderwaardige 
positie hebben gedrongen in eigen streek. 
Hij weet dat het dekreet integendeel de so
ciale promotie van de Vlaamse werknemers 
op het oog heeft, waarvan hij als links socia
list toch een voorstander zou moeten zijn. 

Wij kijken benieuwd uit naar de reakties 
van zijn BSP-partIjgenoten in Vlaanderen en 
dan vooral van zijn « linkse » vrienden. Zijn 
BSP-medevoorzitter Van Eynde schreef enke
le dagen geleden nog dat het dekreet volko
men verantwoord is, en dat de échte schan
de erin bestaat dat zo'n stuk wet vandaag, in 
1973. nog broodnodig blijkt te zijn in het 
Vlaamse land. Het is gewoon onbegrijpelijk 
dat de linkse socialist Glinne zich opwerpt 
als de verdediger van de voorrechten, de to
taal onverdedigbare voorrechten, van een 
aantal Franssprekende flls-a-papa in het 
Vlaamse bedrijfsleven. Dat hij die patroons 
ter hulp snelt die de 19e eeuwse toestanden 
in Vlaanderen willen bestendigen. Al wat hij, 
voordien heeft verdedigd, heel zijn socialis
tische overtuiging verloochent hij daarbij, nu 
hij de verdedging opneemt — want dat is 
het — van een bepaalde Brusselse bourgeoi
sie die Vlaanderen nog altijd als een winge
west beschouwt, met inboorlingen die al
leen te werken hebben en die voor het ove
rige onderdanig moeten zijn aan hun Fransta
lige meesters. 

Voor wie het nog altijd niet wilde geloven 
is het nu zonneklaar dat alle Walen en Frans
taiigen eerst en vooral frankofone imprialis-
ten zijn, en pas daarna socialisten, liberalen 
of kristen-demokraten. Ook Glinne heeft nu 
zijn masker afgeworpen. 

In alle landen ter wereld, enkel misschien 
nog niet in sommige ontwikkelingslanden die 
kolonialistisch bestuurd worden, is het de 
normaalste zaak van de wereld dat de taal 
van de arbeiders de taal van de fabriekslei-
ding is. Enkel in Vlaanderen mag dit niet, 
volgens onze Franstalige nostalgiekers van 
het Belgique-de-papa (« lis nous ont volé la 
Flandre I ») in naam van hun allerheiligste 
vrijhelds-opvatting. 

Deze onverbetelijke chauvinisten vinden 
het doodnormaal dat hun gastarbeiders, vroe
ger de Vlamingen, nu ook Italianen, Marok
kanen, Argentijnen, Turken enzomeer, per-
fekt Frans moeten kennen. Zij moeten zich 
maar aanpassen aan hun Franse meesters. 

Maar ze noemen het koudweg •• racisme • 
wanneer buitenlandse gastarbeiders in Vlaan
deren eens In het Nederlands zouden aange
sproken worden I Nochtans kunnen de gast
arbeiders het getuigen dat zij nergens meer 

tot 
in straatsburg toe 

Woensdagavond deed zich te Straatsburg, 
in de parlementaire vergadering van de Raad 
van Europa, vrij onverwacht een incident 
voor in verband met het dekreet-Vandezande 
tot vernederlandsing van het bedrijfsleven in 
Vlaanderen. De hatelijke hetze die de Frans
talige pers sinds vorige week tegen dit de
kreet voert leidde tot een scherpe polemiek 
voor dit internationale parlementaire gezel
schap. Een Luxemburgse kristen-demokraat, 
de h. Georges Marque die blijkbaar opgejut 
was door zijn Waalse geestesgenoten, viel 
het dekreet scherp aan tijdens het debat 
over een verslag en aanbevelingen inzake de 
integratie van de gastarbeiders in de ont-
haallanden. Hij had echter zonder de Vlaams-
nationale waard gerekend. VU-senator Hek
tor De Bruyne had lucht gekregen van het 
frankofone aanvalsplan, en lag op vinkenslag. 
Onmiddellijk na Marque ging hij voor de mi-
kro het bewuste dekreet toelichten en legde 
meer speciaal de nadruk op het artikel 5 
waarin het taaistatuut voor de buitenlandse 
gastarbeiders billijk geregeld wordt. Vooraf 
reeds had onze senator tijdens het debat zijn 
waardering betuigd voor het verslag en de 
aanbevelingen die aan de orde stonden. Se
nator De Bruyne wees er de Raad van Europa 
op dat hij in deze zaak sprak namens alle 
Vlaamse parlementsleden die deel uitmaken 
van de Raad. Na zijn pertinente repliek op 
de aanval van zetbaas Marque werd hij trou
wens toegejuicht door de aanwezige Vlaam
se parlementsleden van alle partijen. 
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1001 Prachtige Herenoverjassen 
van Zuiver Scheerwol wachten op U. 

...als U kwaliteitskleding tegen fabrieksprijzen wenst te kopen 
betekent dit nu naar SUCCES KLEDING MEYERS rijden 

Op amper 15 km van Antwerpen vindt U de grote mode

specialist. Ruime parkeermogeli|l<heden staan er te uwer 

beschikking. En uw reis|e komt er driedubbel uit : ER 

WORDT TEGEN FABRIEKSPRIJZEN VERKOCHT U wordt er 

bediend door vakbekwame en ervaren meester-kleerma

kers-verkopers, die U graag goed gekleed zien en U een 

overgrote keuze kwaliteitskleding van zuiver scheerwol 

kunnen aanbieden En over keus gesproken, zowel over

jassen als kostuums van zuiver scheerwol worden bij ons 

per 1000 aangekocht. Wij weten wat kwali teit is en kun

nen prijzen maken ' De beste Europese fabr ikanten zi|n 

onze leveranciers en w i | hebben de vertegenwoordiging 

van bijna alle grote merken 

WOOLMARK 
CFKOVIROI EFRD ARTIKEL 

Wol, eerlijk materiaal. 

ENKELE VOORBEELDEN : 

— Duffelcoats van zuiver scheerwol voor jongens en 
meisjes vindt U reeds vanaf 750 F 

— Moderne overjas van zuiver scheerwol, speciaal 
voor de jeugd 1.995 F 

— Jagersmantels \ar\ zuiver scheerwol voor heren 
2.000 F 

De grootste merken van [ogersmantels van zuiver 
scheerwol betaalt U bij ons zeker 500 F beneden 
hun vastgestelde prijs. 

— Klassieke heren pardessus van zuiver scheerwol 
vanaf 1.500 F 
En de duurste Engelse kwaliteiten zoals Teddy 
Obey, Cromby en vele andere vindt U bi | ons 
ruim 1.000 F voordeliger. 

SUCCES KLEDING MEYERS heeft als 
nergens terecht komt, vindt U nog 

grote specialiteit zijn „BUITENMATEN" als U echt 
keuze in uw maat bii SUCCES KLEDING MEYERS 

WOL KAN NIET NAGEMAAKT WORDEN 
DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER 

KIES DUS ZUIVER SCHEERWOL 

Hoé bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

HE'iTAOflANT LlNDêBOS 

BON af te qeven aan de kassa 
zeker vóór U uw aankopen doet 

Naam en voo rnaam: 

Straat : 

Gemeente: 
wens mijn kwaliteitskleding tegen fabriekpri|s te kopen. 

. . . nummer : 

postnummer : 

In een kleine gemeente zijn wij één der tien grootste kledingszaken in dit 

land geworden, daar zijn veel goede reden voor en die moet ook U leren 

kennen I Het is in uw eigen belang een SUCCES KLEDING KLANT te worden 

S U C C E S K L E D I N Q 

M E Y E R S 
h DE LANGLESTRAAT 4 6 8 NIEL 

CEMfEMTtHUlS NitL 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TÓT 20 UUR ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
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V l a m mocht niet liij zijn stervende docliter 
(vervolg van biz. 1) 
personeel werd behandeld, al de 
perken van de welvoeglijkheid te 
buiten ging. 

Ik'geef toe dat mijn kennis van 
de Franse taal maar ontoereikend 
IS, maar ik werd door het verple
gend personeel werkelijk als een 
tweede rangsburger behandeld. Zij 
konden of wilden mij niet in het 
Nedei lands te woord staan 

Toen bovendien — en U kunt zich 
mijn gemoedstoestand inbeelden 
— bijna zeker was dat mijn doch
ter ging overlijden, werd mij prak
tisch verboden er bij te komen De 
toegang werd mij de nacht van 
woensdag op donderdag totaal ver
boden, met de bemerking steeds 
in het Frans : « Dat ik met de enige 
was en er nog andere zieken te 
verzorgen waren ». 

Ik wens hier nog te vermelden 
dat wanneer een tante van mij, die 
de Franse taal goed machtig was, 
en de toestand had uiteen gezet, 
de houding enigszins werd gewij
zigd. 

De behandelende geneesheer — 
en ik zeg het er In alle objektivi-
teit bij, was tegenover mij steeds 
zeer vriendelijk en inschikkelijk en 
stond mij in het Nederlands te 
woord. 

Ik kan er aan toevoegen dat de 
vpeemdelingen, de Marokkanen e.a., 

met veel meer voorkomendheid 
werden behandeld dan wij Vlamin
gen 

Ziedaar, Mijnheer de Voorzitter, 
wat ik U in verband met deze droe
vige gebeurtenis wens mede te de
len 

Dat dit, in een hospitaal dat af
hangt van de KOO van Brussel, 
hoofdstad van ons land, mogelijk is 
en hoe het mogelijk is dat de Vla
mingen er zo worden behandeld, 
gaat werkelijk alle perken te bui
ten 

Ook zal ik niet nalaten kopij van 
dit schrijven te laten geworden 
aan de Heer De Saeger, minister 
van Volksgezondheid die er even
tueel de nodige konklusies zal uit
trekken ». 

Op 13 september antwoordde 
KOO-voorzitter Van Doorselaere 
hem dat zijn kommissie « niets on
verlet laat om te bekomen dat ie
dere patiënt in zijn eigen taal en 
zonder onderscheid zou te woord 
gestaan worden en dat zij bereid 
is, indien nodig, de maatregelen te 
treffen die zich opdringen bij niet 
naleving van deze voorschriften ». 
Hij deelde tevens mee dat hij een 
ernstig onderzoek nopens de aan
geklaagde feiten heeft laten instel
len. Kabinetschef P. De Schouwer 
antwoordde namens minister De 
Saeger eveneens dat de bevoegde 

de sewestvorming 
Het Partijbestuur van de Volksunie besprak de politieke toestand. 
Inzake de gewestvorming stelt het Partijbestuur vast dat de regerings

partijen zelf tot het besluit gekomen zijn dat het regeringsschema onuit
voerbaar is. 

De vraag moet dan ook gesteld of de basis waarop de huidige regering 
werd gevormd nog voorhanden is en bevolking en parlement tijdens de 
regeringsvorming niet bewust om de tuin werden geleid. 

De Volksunie heeft immers van meet af aan tijdens de onderhandelin
gen betoogd dat het voorgestelde schema onaanvaardbaar war. Dit was 
voor de heer De Saeger een reden om de Volksunie bij voorbaat uit te 
sluiten en dit omwille van een stelling die ook door zijn eigen partij wordt 
bijgetreden. Dit alles bewijst met welke lichtzinnighed de vorming van 
de huidige regering is doorgegaan. 

Het Partijbestuur van de Volksunie noteert anderzijds met belangstel
ling dat zowel bij de CVP als bij de PVV inzake gewestvorming een evolu
tie kan vastgesteld worden waarbij stilaan maar zeker elementen van het 
federalistische programma van de Volksunie worden overgenomen. De 
Volksunie zal deze evolutie met aandacht volgen en toetsen op haar waar
achtigheid. 

administratie onmiddellijk verzocht 
werd deze zaak te onderzoeken. 

Wij zijn benieuwd welk gevolg 
aan deze onthutsende zaak zal wor
den gegeven. Misschien komt het 
tot een of andere administratieve 
blaam of straf voor de beledigen
de personeelsleden. Maar dit is 
lang niet voldoende. De vernede
ring die Frans Daelemans moest 
ondergaan in deze biezonder dra
matische omstandigheden is teke
nend voor de hele mentaliteit in 
de ziekenhuizen van het Brusselse 
waar nochtans zovele Vlaamse 
mensen ter behandeling worden 
opgenomen. Een onderzoek van dit 
geval alleen volstaat niet. Derge
lijke feiten zijn al tot in den treure 
aangeklaagd. Het is nu aan minis
ter De Saeger om eens en voor
goed gedaan te maken met derge
lijke mensonterende toestanden 
door een grondige sanering van de 
hele ziekenhuissektor in de Brus
selse agglomeratie. En wij herha
len het : men zal slechts tot ge
zonde toestanden komen als er te 
Brussel voldoende Vlaamse zieken
huizen zijn waar onze mensen zich 
kunnen thuis voelen. Aan de men
taliteit van de Franstaligen is toch 
geen zalf te strijken ! 

anseele buiten! 
Op de tweede dinsdag van oktober hervat het parlement zijr 

werkzaamheden. De VU-senaatsfraktie heeft reeds een aantal 
interpellaties aangekondigd zoals hieronder blijkt. 

Namens de VU-kamerfraktie wil kamerlid Hugo Schiltz van 
meet af aan het RTT-schandaal opnieuw aan de orde stellen en 
daarbij de nadruk leggen op de politieke verantwoordelijkheid 
van minister Anseele. In een nota die hij voegde bij zijn inter
pellatie-verzoek schrijft kamerlid Schiltz : 

« De openbare mening is terecht verontrust over de wijze 
waarop in belangrijke overheidsadministraties met gemeen
schapsgelden word omgesprongen. Het departement dat in het 
verleden langdurig door de huidige minister van Verkeerswezen 
werd beheerd, heeft daarbij de bijzondere aandacht getrokken. 
Bij wijze van voorbeeld weze vermeld de betwistbare komputer-
bestedingen in de postchekdiensten en de politiek inzake bouw
werken in de Regie van Telegraaf en Telefoon. Afgezien van 
de vraag of er ter zake in juridische zin al dan niet onregelmati
ge of strafbare feiten werden gepleegd, stelt zich het probleem 
van de politieke verantwoordelijkheid. Het respekt voor de poli
tieke instellingen van ons land verreist dat een minister onder 
wiens politieke verantwoordelijkheid dergelijk betwistbare fei
ten voorvielen, hoe dan ook ontslag neemt ». 

11 N O V E M B E R 
V R E D E S D A G 
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D I K S M UI D E 

vu-inf-erpellat-ies in de senaat 

De senaatsfraktie van de VU besprak deze week de politieke toestand. 
He stelde vooreerst vast dat de rapporteur van de gemengde parlemen
taire kommissie over de gewestvorming in een krantenartikel doorgeeft 
dat de grondwetsherziening een mislukking werd en dat de regeringsvoor
stellen inzake gewestvorming onuitvoerbaar zijn. 

De Volksunie stelt vast dat haar visie inzake grondwetsherziening en 
inzake de gemengde parlementaire kommissie aldus bevestigd wordt. 

Anderzijds besprak de fraktie de komende parlementaire werkzaam-
heden. Ze nam akte van de ingediende interpellatie van fraktievoorzitter 
senator W. Jorissen over de toepassing van de taalwet in de gemeente
lijke diensten van Brussel Hoofdstad en besliste dat o.m. volgende inter» 
pellatieverzoeken zullen worden ingediend : 
door senator Elaut tot minister De Saeger over de toepassing van de 
taalwet in de Brusselse KOO's ; 
door senator Vandezande tot de eerste-minister over de voorschrijdende 
politisering van de benoemingen in overheidsdiensten ; 
door senator Van Haegendoren over het in gebreke blijven door de rege
ring van de uitvoering van de grondwet inzake kulturele autonomie ; 
door senator Van In tot de eerste-minister over de geografische spreiding 
van de staats- en parastatale diensten ; 
door senator Coppieters tot de minister van Nationale Opvoeding over de 
zogeheten besparingen in de sektor onderwijs en het uitblijven van elke 
rationalisering. 

w. jorissen, 
voorzitter vu-senaatsfraktie. 

algemeen - nederlandse samenhorigheid 
blijft vooralsnog een mooie droom 

Staan onze Franstalige « partners » 
verder met de integratie en samenho
righeid van allen die zich tot de « fran-
cité » de « ethnie franpaise » beken
nen dan wij, Nederlandstaligen ? 

Alle lofwaardige officiële, officieuze 
en partikuliere initiatieven van alge
meen-Nederlandse integratie ten spijt 
blijkt dit wel het geval te zijn. De 
Franstaligen weten hun initiatieven 
beter te koördineren en gedragen zich 
ongegeneerder en officiëler. 

Van 15 september tot 13 oktober 
wordt te Luik « Ie mois de la francité » 
gehouden. 

De « Cité ardente » biedt daartoe 
het nodige klankbord en waarborgt de 
vereiste « ambiance ». Ziehier de lijst 
van de ontmoetingen : 
— Les Ministres francophones de 
l'Education Physique et des Sports ; 
— Les Jeunes Chambres Economi-
ques ; 
— L'Association des Universités de 
langue frangaise ; 
— L'Union internationale des journa
listes et de la presse de langue ifran-
ppise ; 
— L'Association internationale de so-
lidarité francophone ; 
— Le Comité international des histo-
riens et géographes de langue fran-
gaise ; 
— L'Association des Jeunesses ilitté-
raires Internationales ; 
— L'Association des anestfiésistes-

réanimateurs d'expression frangaise ; 
— La Conférence des minorités ethni-
ques de langue frangaise. 

In hetzelfde kader organiseert de 
Belgisch-Franse sektie van de Inter
parlementaire Unie haar ontmoetings
dagen. 

De Franstaligen hebben natuurlijk 
het voordeel dat bij dit alles van 
Frankrijk een sterke impuls uitgaat ; 
Nederland behartigt de samenhorig
heid niet en Vlaanderen beschikt niet 
over de nodige autonomie en wellicht 
niet over de nodige politieke wil om 
het te kunnen. 

wat hebben wij 
nederlandstaligen ? 

De Benelux heeft lood in de vlerken. 
De Walen aanvaarden Benelux uitslui
tend op ekonomisch gebied. Met dit 
feit houdt iedere Belgische regering 
rekening. Wij hebben een Algemeen 
Nederlands "Verbond, een Stichting tot 
Kulturele Integratie, een Kultureel ak
koord, een aantal partikuliere genoot
schappen, waardevolle tijdschriften en 
uitwisselingen. 

Op het eerste gezicht is een lijst 
van dit alles indrukwekkend maar in 
feite blijft alles beperkt tot de samen
werking van top-figuren waaruit geen 
algemeen-Nederlands bewustzijn resul

teert noch bij de gewone man in 
Vlaanderen noch bij de doorsnee Ne
derlander. 

De Belgische regeringen geven geen 
impuls aan de samenwerking ; bij
voorbeeld de problematiek van het 
Benelux-Middengebied wordt niet ter 
hand genomen en zowel Den Haag als 
Brussel lieten de heel-Limburgse Uni
versiteit los. 

wat willen wij vlamingen ? 

Wij zijn desaangaande eigenlijk diep 
verdeeld. 

Sommigen dromen nog van het Diet
se grootnederlandse huwelijk, anderen 
laboreren met meer doorzettingsver
mogen dan resultaten aan de kulture
le integratie, in sommige kringen van 
het Vlaamse zakenleven wil men aan 
de ekonomische en ruimtelijk-orde
lijke samenwerking wat doen. Vele 
Vlamingen dragen nog « een Hollan
der op de neus » en menen steevast 
dat wij van elkaar niets te leren heb
ben. Er zijn kringen in Vlaanderen 
waar men nog in 1973 de « onzedelij
ke » noorderduivel schuwt, zoals men 
onze voorouders in 1873 de protestant
se noorderduivel deed vrezen. 

Op een samenkomst van politiek 
weldenkende en denkende Vlamingen, 
eensgezind in hun Vlaams radikalis-

me, moest ik het meemaken dat som
mige aanwezigen de algemeen-Neder
lands eenmaking als supreem doel van 
de Vlaamse Beweging stelden en an
deren totaal afwijzend stonden tegen
over het Noorden. 

Welke ook deze meningsverschillen 
mogen zijn, is het overduidelijk dat 
Vlaanderen slechts een optie kan doen 
nadat wij onze autonomie verworven 
hebben. 

eerst federalisme 

Op dit moment is het wèl realistisch 
ons in te spannen voor een verstrek
kende kulturele integratie maar dient 
iedere verdeeldheid omtrent verdere 
idealen vermeden. Nogmaals : federa
lisme eerst I Eerst een Vlaamse Staat 
onder Vlaams gezag. 

Pas nadat Vlaanderen een eigen 
doelmatige struktuur bezit zullen wij 
voldoende zelfzeker en zelfbewust zijn 
om zonder vaar noch vrees de volle 
hand toe te steken aan het Noorden 
en pas dan zal het « staatse » Neder
land bereid zijn tot een gesprek met 
de Vlamingen als volwaardige part
ners. 

m. van haegendoren, 
senator. 

J 
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dosfelakf-iviteiten 

POLITIEKE 
SLAGVAARDIGHEID = 
POLITIEKE VORMING 
Een politieke vorming bereik je o m door te lezn < Daarom : abon
neer u op de Dosfeldokumenten en -nota's of koop een los nummer. 

nog te verkrijgbare publikaties 
dosfeldokumenten 

4-5. Informatie en demokratie : 
De problematiek van de individuele vrijheid en het informatierecht 
ten overstaan van de massamedia en de vraagstukken rond de 
machtsvorming en de staatskontrole. Uitgebreid en relevant feiten
materiaal en een waaier van diverse standpunten betreffende de 
kernvraagstukken, 100 fr. 
7. Mens, arbeid, kapitaal : 
Het ondernemingsrecht en de arbeidsverhoudingen worden in het 
kader van een geëvolueerd begrip over eigendomsrecht bekeken 
m.b.t. de akute vragen dië daaromtrent worden gesteld Een inlei
ding tot een boeiende maar tevens ingewikkelde materie. 50 fr. 
8. Dossier Brussel : cijfers en prognose 
Aan de hand van betrouwbaar statistisch materiaal wordt een model 
opgesteld dat moet toelaten de demografische evolutie van Brussel 
en de positie der Nederlandstaligen nu en tot 1980 te voorspellen 
Een belangrijk element in het dossier. 50 fr. 
9. Belgisch en Europees federalisme : 
Een studie van de regio's m.b.t. de ekonomische indeling m makro-
regionen en dit gesitueerd in het kader van de Europese indeling 
van de ekonomische gewesten. 50 fr. 
10. Bibliografie van de Vlaamse Beweging na 1945 : 
Een bijgewerkte bibliografie van boeken en tijdschriftenartikels i.v m. 
de Vlaamse Beweging. 150 fr. 
Nr 1,2, 3, en 6 zijn volledig uitverkocht. 
In voorbereiding : 
12. De « Belgische ontwikkelingshulp ». 

dosfelnota's 
3. Overheidshulp aan het bedrijfsleven : 
Wat met de steun aan bedrijven in moeilijkheden ' Een cijferdossier 
over deze technische kwestie. 
4. Symmetrische wapenreduktie en kollektieve veiligheid : 
Een ontwerp voor een gesprek over Europese veiligheid. 
5. Schending van de mensen-rechten in Noord-lerland : 
Achtergronden en cijfers i v.m de Ulster-kwestie 
6. Reklame in de TV : 
Achtergronden van een aktueel probleem met gegevens over de 
evolutie in West-Europese buurlanden 20 fr. per nummer 
In voorbereiding : 
7. Verkeersbeleid : chaos of rationele planning. 

HOE BESTELLEN ? 

Door storting van het verschuldigde bedrag op 224 43 van Krediet
bank, 1000 Brussel, voor rek. nr 430-0835551-71 van het Dostelinsti-
tuut te 1000 Brussel. 
Neem een abonnement : 

,— ,posfeldokymenten : 12 nummers voor 500 fr. 
— Dosfelnota's : 6 nummers voor 100 fr. 

een moderne partij 
in een demokratiscii 
Vlaanderen 

V.u.kongres 
23 24 
november 73 
Oostende 

Enkele leden van de VVB en het Vlaamse Kruis hielden zaterdag een betoging in het centrum van Brus
sel voor de oprichting van Vlaamse ziekenhuizen te Brussel. Zij genoten een simpatiek onthaal bij het 
winkelend publiek. 

snuffelpalen 

VU-sen. Maurits Coppieters 
richtte volgende parlementaire 
vraag tot de h. De Saeger, mi
nister van Volksgezondheid : 

« Het zal u wellicht niet on
bekend zijn dat door het Ko
ninklijk Metereologrsch Insti
tuut te Ukkel, via een experi
menteel waarschuwingsnet, op 
verschillende plaatsen de lucht
verontreiniging wordt gemeten 
in verband met rook en S02. 

Uit de geciteerde metingen 
(in december 1970) blijkt dat 
Gent, Brussel en Antwerpen als 
de «vuilste» steden beschouwd 
worden. 

Men noteert er zeer hoge dag
waarden van 1400 tot 1600 mi-
krogram zwaveldioxyde per m3 
lucht. De wetenschappelijk vast
gestelde gevarengrens van 500 
m3 wordt hier kennelijk over
schreden. Ook wat betreft de 
verontreiniging door rook haalt 
Gent de hoogste cijfers. 

Uw departement zou het in
zicht hebben 3 netten van snuf
felpalen op te richten, met name 
te Antwerpen, Brussel en Luik, 
telkens verbonden met kompu-
ters, teneinde vlug te kunnen 
ingrijpen. 

Gezien uit de onderzoeken is 
gebleken dat Gent in de hoog
ste mate vervuild is, vragen we 
u : 
1. of het bericht — door een 
ambtenaar van uw departement 
in een perskonferentie meege
deeld — dat Gent geen snuffel-
palennet zou krijgen, juist is ? 
2. en of de minister het niet 
raadzaam acht in ieder geval 
vooral te Gent zo spoedig moge
tijk een snuffelpalennet op te 
richten ? 

hef duwyaart-
kanaal 

In verband met het geplande 
duwvaartkanaul Oelegem-Zand-
vliet betreurt de VU-arr. raad 
van Antwerpen dat destijds het 
meest gunstige tracé — zowel 
nautisch als «konomisch — door 
de CVP en de BSP werd opge
offerd aan louter plaatselijke 
elektorale belangen. 

De arr. raad verwerpt het ge
plande lange tracé Oeiegem-
Zandvliet omwille van de te gro

te milieuschade die eruit zou 
voortspruiten. 

Gelet op het ekonomisch be
lang van de duwvaart als dusda
nig eist de arr. raad dat de re
gering alles in het werk zou 
stellen om het kortst mogelijke 
en voor het milieu minst schade
lijke tracé te verwezenlijken, 
zelfs indien dit financiële offers 
voor de schatkist tot gevolg zou 
hebben. 

De VU-arr. raad Antwerpen 
verklaart zich bereid op grond 
van de hierboven geformuleerde 
beginselen besprekingen aan te 
knopen met de andere partijen 
in het arr. teneinde tot een ge
meenschappelijk standpunt te
genover de plannen van de re
gering te komen. 

het fdf 

Senator Van Haegendoren 
heeft in de jongste aflevering 
van «Ons Erfdeel» 'n artikel ge
publiceerd, bedoeld als sociale 
ontleding van het « FDF-ver-
schijnsel » te Brussel. 

Kaderleden die een fotokopie 
ervan wensen te ontvangen kun
nen zich rechtstreeks tot Van 
Haegendoren richten (G. Gezel-
telaan 63, 3030 Heverlee). 

iotenfrekkers 

PVV-vorzitter Groo'jans heeft 
nog maar eens een daverende 
verklaring afgelegd. Ditmaal 
voor de zelfstandigen, in een 
slottoespraak op een tweedaag
se voor de middenstand. Groot-
jans eist een sociale program
mawet voor 1976-80 waarin het 
pensioen zou worden opgetrok
ken tot 90.000 fr. op indeks 126,8 
(naar waarschijnlijkheidsbereke
ning ca. 120.000 fr.). 

Toen VU-volksvert. Mattheys-
sens verleden jaar een pensioen 
voorstelde van 90.000 fr., stem
de de PW voor (Grootjans in-
kluis) : toen zat de PVV in de 
oppositie. Toen Reimond Mat-
theyssen dit jaar opnieuw voor
stelde, het pensioen voor de 
zelfstandigen tot 90.000 fr. op te 
trelcken, stemde de PW tegen 

(Grootjans inkluis) : toen zat 
de PVV in de regering. Niet op 
tweedaagsen moeten eisen in 
de lucht worden geslingerd, 
maar op de onderhandelingsta
fel bij de regeringsvorming. Daar 
heef*̂  de PVV braafjes gezwegen 
over de 90.000 fr. pensioen. En 
Grootjans had dan nog het lef 
de PVV de «natuurlijke verdedi
ger » van de middenstand te 
noemen. Van totentrekkerij ge
sproken. 

/# halt tt 

De drukkingsgroep voor han
del, ambachten, lant̂ - en tuin
bouw (Carette, Roeselare) heeft 
aan alle gemeentemandatarissen 
van het Vlaamse land een brief 
gestuurd met een motie. Daarin 
wordt de diskriminatie aange
klaagd waarvan de middenstan
ders nog steeds het slachtoffer 
zijn inzake elektriciteitstarieven. 
Zelfs na toepassing van de ver
mindering die onlangs werd in
gevoerd, betalen middenstan
ders in het gunstigste geval nog 
steeds 40% méér dan de gewo
ne verbruiker. « HALT » vraagt 
de gemeentemandatarissen nu 
dat zij in hun gemeenteraad een 
motie zouden doen goedkeuren 
waarin de onmiddellijke gelijk
schakeling van de elektricitelts-
tarïeven voor middenstanders en 
gewone verbruikers wordt ge-
eist. 

onwefrfig 
Een lezer uit Tienen deelt ons 

mede dat in het Kon. Atheneum 
aldaar de onwettige Franse fes 
vanaf het derde leerjaar «gedu
rende de normale lesuren » 
wordt gegeven. 

Wij zijn benieuwd hoe minis
ter Calewaert deze wetsovertre-
dingf zal ter hand nemen I 

In Tienen leeft blijkbaar de 
verouderde geest nog na dat het 
Frans « de noodzakelijkste le
ring > is (cfr. Oude Mechelse 
Catechismus). 
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een legerdienst 
per gezin 

Het Partijbestuur van de Volks
unie besprak het legerplan van 
de regering. Het Partijbestuur 
stelt vast dat dit plan het re
sultaat is van lukrake politieke 
touwtrekkerij. 

Het Partijbestuur meent dat 
twee hoofdbekommernissen bij 
het uitwerken van een legerplan 
moeten aangehouden worden ; 
1) Eén legerdienst per gezin ; 
2) Géén beroepsleger dat zowel 
in demokratisch als in Vlaams 
opzicht te verwerpen is. 

Het Partijbestuur merkt te
vens op dat wat betreft de Ge
westelijke Ontwikkelingsmaat
schappijen zowel de CVP als de 
BSP zich totaal ondemokratisch 
aanstellen. 

De Volksunie die in Vlaande
ren heel wat sterker is dan de 
PVV heeft geen zeggenschap in 
provinciale GOM's in Vlaande-. 
ren. 

Dit bewijst dat de kritiek van 
de Volksunie op de struktuur 
/an de Gewestelijke Ontwikke
lingsmaatschappijen gegrond 
was en dat de CVP en de BSP 
samen voortgaan met hun onde
mokratisch machtsmisbruik. 

uitdagende nols 

Wij zijn inderdaad erg be
nieuwd wat de regering zal doen 
met die gemeentebesturen te 
Brussel die ostentatief wet en 
redelijkheid aan hun laarzen 
blijven lappen. Een daarvan is 
Schaarbeek met zijn FDF-burge-
meester Nols aan het hoofd. Die 
heeft reeds publiek verklaard 
dat hij de wet van 2 augustus 
1963 niet zal toepassen. Tegen 
de wet in nam hij al verschil
lende maatregelen die stuk voor 
stuk neerkomen op een verdere 
diskriminatie van de Vlamingen 
in zijn gemeente. Zopas ging hij 
nog een stapje verder en ver
klaarde publiek, in het bijzijn 
van minister Cudell, dat het po-
litip' orps van Schaarbeek voor
taan niet langer tweetalig zal 
moeten zijn. Frans kennen zal 

voor de Schaarbeekse agenten 
volstaan. Aan de houding van 
de regering t.o.v. deze uitdager 
zullen wij kunnen nagaan in wel
ke mate het haar menens is 
met de gezondmaking van de 
wantoestanden in de Brusselse 
agglomeratie. 

vormingswerk 
moet 
kommercieel 
ook leefbaar 

zijn 
Vele Davidsfondsfamilies wa

ren blij verrast : gratis «Knack» 
in de bus met op de schutblad-
zijde, de peinzend-kritische kop 
van ex-sekretaris-generaal Clem 
de Ridder, nu voorzitter van het 
Kontakt en Kultuurcentrum te 
Brussel. 

Naar men ons vertelde zouden 
de ongeveer 70.000 leden-adres-
sen uit het Nationaal Sekretari-
aat « even » de weg gevonden 
hebben naar de promotie-afde
ling van de uitgeversgroep die 
« Knack » en de E3-reklamebIa-
den op de markt brengt. 

Voorwaar een interessant pro-
motiekliënteel ! Eén goede 
raad : een volgende keer liefst 
de adresstrookjes wat « minder 
herkenbaar » maken ! 

En aan alle uitgevers van tijd
schriften : wend je in volle ver
trouwen tot het Davidsfonds, na
tionaal sekretariaat, voor je 
abonnementenpromotie... 

konsekwent 

Er gingen ook in België heel 
wat kreten van verontwaardiging 
op toen een paar maanden gele
den bekend raakte hoe de Por
tugezen in Mozambique tewerk 
gaan bij het bestrijden van de 
onafhankelijkheidsbeweging. 

Daarbij lieten de socialisten 
zich vanzelfsprekend niet onbe
tuigd. Steeds meer getuigenis
sen stapelden zich dan op over 
het gebruik van Belgische wa
pens door het Portugese leger 

in Mozambique. Die wapens ko
men van de FN-fabriek te Luik, 
en dat verklaart wellicht waar
om onze socialisten al heel wat 
minder werk van maken om de 
Belgische wapenhandel doelma
tig onder kontrole te krijgen... 
En om de Portugezen duidelijk 
te maken dat aan al die Bel
gische protesten toch niet te 
zwaar moeten tillen, ging Ka
mervoorzitter Van Acker (BSP) 
deze zomer een deel van zijn 
vakantie doorbrengen in Portu
gal. 

unitaire omer 

Ons aller matante «La Libre 
Belgique » heeft een intervieuw 
afgenomen van de heer Van 
Audenhoven over de «regionali
sering » (107 quater). De big-
boss van Shoe-Post en van de 
PVV Iaat blijken dat hij de re
gionalisering wil ontmannen zo
als hij de kulturele autonomie 
ontmand heeft. Er is volgens 
hem alleen sprake van een « de
centralisering » en van een stel
sel dat van de gewesten wat 
minder maakt dan provincies ! 

En dan pleit deze PVV voor 
een « vereenvoudiging » van 
de instellingen daar het anders 
te duur zou kosten ! Politiek 
eerlijk ? Het mag duur kosten 
als het unitarisme maar stand 
houdt ! 

waarom f 
Dokter Primo die voor een 

paar weken een harttransplanta
tie voor mekaar bracht in een 
Brussel ziekenhuis was na deze 
geslaagde operatie een druk ge-
interviawd man. Door de BRT 
radio-nieuwdienst werd de dok
ter (telefonisch) ondervraagd in 
het Nederlands. Hij antwoordde 
dan ook in het Nederlands, dat 
overigens zeer perfekt was. De
zelfde avond werd dr Primo door 
joernalist Kris Borms van de TV-
nieuwsdienst geïnterviewd in 
het Frans. Dr. Primo antwoordde 
(beleefdheidshalve ?) in het 
Frans. 

huichelaars 
Reeds in ons vorig nummer hebben we gewezen op het gehuichel 

van de BSP, die de drijverijen van het Amerikaans kapitalistisch im
perialisme in Chili aanklaagt In Chili is echter overwegend de ITT 
betrokken Amerikaanse partij. De Belgische filiale van de ITT heet 
Bell Telephone En Bell Telephone te Antwerpen is een socialisti
sche burcht 

• 't Pallieterke » van vorige week (nr 38 van 20 september) noemt 
man en paard. De grote man van Bell Telephone te Antwerpen Is 
de heer Pepermans. de schoonbroer van de bestendige BSP-kabinet-
chef van Nationale Opvoeding, de heer Colenbunders. Oud BSP-
provlnclegoeverneur Richard De clercq zetelt in Bell zoals Paul-Henrl 
Spaak er in zetelde. 

De band met de bank ligt langs de heer Naessens, oud-medewer-
ker van de vroegere socialistische partijvoorzitter Hendrik de Man. 

Wij laten hierbij even « 't Pallieterke » aan het woord : 
o In de RTT-affaire stoten we vanzelfsprekend op hofleverancier 

Bell, waarvan de leiding in socialistische handen berust. Bell, die 
haar apparaten in België duurder verkoopt dan elders via aan de 
RTT gerichte « gepeperde » fakturen. In de Ibramco-zaak treedt 
Bell op via haar Brusselse vennootschap Ivac internationaal, die in 
het raam van ruilakkoorden voor 1,6 miljard didaktisch materiaal 
aan Iran mag leveren. De vennootschap lil die met bescheiden ka
pitaal maar met grote ambitie zonder aanbesteding de miljarden-
opdrachten van de RTT lospeuterde, wordt financieel geschraagd 
door de Bank van Parijs en van de Nederlanden waar toevallig een 
overigens voortreffelijk humanist en socialist de lakens maar ook 
de centen uitdeelt. Dezelfde bank financeert ook het Ibramco-pro-
jekt en haar hoger vermelde grote manitoe, Maurits Naessens, is 
opgetreden als bemiddelaar tussen Iran en België, of liever tussen 
Iran en de BSP. 

Zelfs in lagere platvloerse regionen stoot men op dezelfde na
men. Jean Delogne, de luxe-archltekt van de RTT, die treurceders 
(Cedrus Pendula] van 375 fr. voor 5.500 fr. in rekening bracht, is 
dezelfde die de tuinen van de sjah van Persepolis aanlegde ! 

Bell, Bank van Parijs en de Nederlanden, Naessens, Pepermans : 
men vindt ze allen in de rolverdeling van Ibramco en van de RTT. 
In beide gevallen zijn het ook rode topambtenaars, de nu zeer laag 
gevallen Baudrin en de nog altijd op hoog niveau akterende super-
kumulard Baeyens die als charmante verbindingslieden optreden 
tussen de rode politieke macht en dë rode financiële en industriële 
macht !... ». 

De gegevens van • 't Pallieterke • maken ons duidelijk wat we 
moeten denken over de verontwaardigde persmededelingen van de 
BSP-leiding over het imperalistisch spel van de ITT in Chili, daar 
waar de BSP volledig vernesteld zit in de Belgische ITT of Bell 
Telephone. 

Het is een schandalig stuk BSP-huichelarij. 
De BSP hangt de sociale idealist uit en is een vetgemest kapita

listisch troepje. 
Collard predikte de progressieve eenheid tegen het kapitaal, ter

wijl zijn echtgenote met ex-staatssekretaris Dubois in de beheer-
raad zat van een groot ruitenwasserijbedrijf dat gemakkelijke en 
goed betaalde opdrachten 'kreeg van der-frflnlstertes d ^ r de E(SP 
beheerd. ' ' 

Volgens « Knack » liet oud-vice-eerste-minister Spinoy een erfe
nis na van bij de 90 miljoen Naar verluidt zat hij o.a. mee in een 
petroleumbedrijf. 

Olie blijkt een van de lievelingsbedrijven van de BSP te zijn. 
En dan die Brusselse BSP-mandatarissen. Die steken de PLP en 

PSC de loef af inzake dik betaalde beheerposten. 
En dan maar schelden op het kapitaal... 

nieuwe vlaamse scene in het brusselse 
Ze waren met tienduizenden : 

de feestneuzen op de Anderïechtse 
jaarmarkt. Op het podium, vóór het 
mooiste gebouw van de Simonet-
gemeente aan het Dapperheids-
plein, werd de tweede uitgave van 
het spetterend volksfestival beslo
ten met een twaalf-urenmaraton. 

Walter De Buck, Wannes Va*- de 
Velde, 't Kliekske, John Lundström, 
Alfred den Ouden en Kristien, De 
Snaar en De Kadullen flaneerden 
tussen de foorkramerj en de kunst
ambachten en trokken de grote mas
sa. 

Wat verder lagen moderne kunst
werken te zonnen in de Erasmus-
tuin. 

De Anderïechtse kulturele raad 
heeft eens te meer aangetoond dat 
er In het Brusselse heel wat Vla
mingen totnogtoe te weinig kansen 
kregen om hun volkseigenheid uit 
te leven. 

Vijf dagen lang werd er gefeest 
en gefuifd. 

De feestroes rolde door de stra
ten en ontlokte aan geïnteresseer
de Franstaligen zelfs de opmer
king • « Het is verdorie toch for
midabel » 

Terwijl de Brusselse politici de 
Vlaamse aanwezigheid minimalise
ren voltrekt zich inderdaad een be
langrijke kulturele mmi-revolutie 
in en rond de hoofdstad. 

De augustuszon van het Munt-
plein werd reeds voldoende in de 
kijker genomen. 

Maar het Vlaams festijn wordt 
elk weekend verdergezet. De ope
ning van het ontmoetingscentrum 
In de Vlaamse randgemeente Dil-
beek bijvoorbeeld, zal volgend 

week-end niet onopgemerkt voorbij
gaan. 

Een boogscheut verder, in Groot-
Bijgaarden, startte het Vlaams-na
tionaal jongerencentrum « Eigen
tijdse Jeugd » zijn zoveelste jaar
werking met suksesvolle introduk-
tiedagen. In Wezembeek-Oppem 
gaat intussen de tiende kulturele 
veertiendaagse van start. 

Eén van de kroontjes op het 
Vlaams-kultureel werk te Brussel 
is vast en zeker de vertoning van 
•• Mistere Buffo » door de « nieu
we scene », waar onder meer Wan
nes Van de Velde, Jan De Cleir en 
Hilde Uytterlinde hun sociaal en
gagement uitleven. 

Er roert entwat. 
Als Vlaamse akteurs tot zelfs in 

het Franse Avignon bloemetjes toe
geworpen krijgen, zouden de Vlaam 
se sociaal-kulturele werkers te 
Brussel ten onrechte het hoofd on 
der water steken. Dat doen ze trou
wens niet ; integendeel. 

De programmatie van de Beurs
schouwburg bijvoorbeeld stemt bui
tengewoon hoopvol, en is een spie
gel voor de nieuwe Vlaamse scene 
die in het Brusselse wordt opge-
timmerd. 

In officiële mededelingen heet 
het dat de Beursschouwburg een 
polyvalent teater wordt. Mooie 
woorden. 

Maar, gelukkig, blijft het daar 
niet bij. Positief is vooral dat de 
Vlaamse jongeren er terechtkunnen 
en dat artistieke scheuten er een 
ruime kans krijgen. 

Als Herman Van Veen, die on
miskenbaar een grootmeester is 

RlJKSMUZlEKAfADE 
,u^Dili!J'Ji.i,il»i**' 

van de Nederlandse kleinkunst, zijn 
muzikaal sprookje « De Spinse » 
juist in de Brusselse schouwburg 
voor Vlaanderen in première laat 
gaan, kan dat moeilijk als wéinig-
beduidend van de hand worden ge
wezen. 

De kulturele animatoren, die Ie 
ven van ministeiiele subsidies, blij
ven niet bij de pakken zitten en 
bewijzen hun goede diensten. 

Een en ander geeft gunstige re
sultaten. 

In de komende weken zullen blh 

voorbeeld volgende artiesten te 
gast zijn op Vlaamse aktiviteiten 
te Brussel : Ralph Mac Teil, Der-
roll Adams, Neerlands Hoop, Zjef 
Van Uytsel (met première-program, 
ma), het kabaret Ivo De Wijs, Jo-
han Verminnen (in première), de 
Englisch Comedy Club, het Mechels 
Miniatuurteater (Jan de Lichte), 
e.a 

Onmiskenbaar speelt de oprich
ting van de « Kommissie voor de 
Nederlandse Kuituur te Brussel » 
hierbij een belangrijke rol. 

Maar, zonder vooringenomenheid 
of voorbarige veroordeling, dient 
toch opgemerkt te worden dat die 
veelbelovende en ambitieuze kom
missie nog haar eerste konkrete 
werkresultaten dient voor te leg
gen Daarop wordt met spanning 
gewacht. 

De moeilijkheden die de Neder
landse kultuurkommissie voor Brus
sel kende bij het van start gaan 
zijn stilaaYi overbrugd. 

Vandaag ligt het werkterein open 
om een demokratisering van de kui
tuur optimaal te bereiken. 

Dat is alvast een domein dat de 
« Verenigde Kommissies voor de 
Kuituur van de Brusselse agglome
ratie », angstvallig vermijden, Zo
pas werd immers de oprichting aan
gekondigd van een prestigieus cen
trum van de Brusselse tapijtkunst. 

Wellicht houdt dit verband met 
« een bepaalde konceptie van de 
kuituur » zoals de verenige kommis
sies zichzelf voorhouden. Nu de 
voorz. van de Nederlandse Brussel
se Kultuurkommissie, mr. Hugo 
Weckx, zopas de leiding verwierf 
van de omstreden « Verenigde Kom. 
missies •. wordt ongeduldig ge
wacht op een doorgedreven demo
kratisering van de (Nederlandse) 
kuituur te Brussel. 

bart. 
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grasduinend in 

parlementaire vragen 
royaal met onze centen 

Aan de NV IM, die als promotor optrad bij het oprichten van een aantal 
RTT-gebouwen in de periode tussen 28 oktober 1971 en 22 januari 1973, 
werden reeds 1 miljoen 12.993 fr. als fees uitbetaald en is er nog een 
bedrag van 8 miljoen 819.740 fr verschuldigd. Dit antwoordde de PTT-
staatssekretaris op een vraag van VU-kamerlid Luk Vansteenkisfe. 

Het ligt voor de hand, dat nader moet onderzocht worden op wat die 
10 miljoen kommissie juist steunen en verwijzend naar de vorige vraag 
van het zelfde kamerlid, of er geen betalingsembargo moet opgelegd wor
den op dit bedrag gezien de lil in het RTT-schandaaf in opspraak werd 
gebracht. Men kan zich immers afvragen of het hier niet om « dubieuse 
vorderingen » gaat... (nr. 40) 

ontwijkend antvt^oord 

Er is ook een Brugs schuifje in de RTT-affaire, te oordelen naar de vraag 
van VU-senator Guide Van in aan staatssekretarls Daems van PTT over 
de aankoop van do Regie voor Telegrafie en Telefonie van een stuk grond 
uit het domein « Swaenkeicke •> te Brugge-St. Michiels. Een aanvankelijke 
optie ten behoeve van de regie der gebouwen wou aanvankelijk 5 ha 17 a 
39 ca aankopen tegen 1550 fr per m2 of in totaal 79 miljoen 575.450 fr. 
Volgens het voorontwerp van gewestplan waren deze gronden reeds als 
zone van openbaar nut weerhouden en werden initiatieven om ze een 
andere bestemming te geven nooit bekrachtigd. Verder heette het dat 
het aankoopkomitee uiteindelijk 5 ha 17 a aan de RTT toewees terwijl os 
rest aan andere instellingen vvierd toegevi^ezen, in totaal 8 ha 47 a 87 ca. 
De senator wou nu weten hoe de vork in de steel zat, op basis van welke 
elementen het aankoopkomitee tot de verkopende vennootschap was uitbe
taald ; of er rekening werd gehouden met het feit, dat de gronden steeds 
een bestemming van openbaar nut hebben behouden ; wat de optie van 
de regie der gebouwen precies inhield ; of er door bepaalde instanties 
druk werd uitgeoefend of bemiddeld werd om de uiteindelijke prijsbepaling 
uit te lokken, en ten slotte of het waar was dat er onder de leden van 
de verkopende vennootschap zich personen met een openbaar of ambtelijk 
mandaat bevonden. 

De staatssekretaris bleek kennelijk met deze vraag verveeld te zijn, 
want dat blijkt uit zijn antwoord waarin hij alleen mededeelt dat de grond 
in kwestie bij authentieke akte, verleden voor het Komitee van Aankoop 
te Brugge op 19 januari j l . werd aangekocht door de RTT voor de som van 
1600 fr per m2 of in totaal 82 miljoen 720.000 fr voor een oppervlakte van 
51.700 m2. De onderhandelingen werden door voornoemd komitee ge
voerd. En dan komt het : « De antwoorden op de ancere vragen behoren 
niet tot mijn bevoegdheid ». 

Het is gebruikelijk dat ministers, die zich niet bevoegd achten op parle
mentaire vragen of gedeelten van vragen de vragensteller verwijzen naar 
de kollega die wel bevoegd is. Dat deed de staatssekretaris niet. Waar
om ? Wat is er ter zake ter verzwijgen ? Moet er dan aan iedere RTT-
handeling van kommerciële aard een reukje zijn ? 

keuze-kontinuiteit tv\^eede taal 

VU-kamerlid Frans Baert vestigde de aandacht van de minister van Na
tionale Opvoeding op volgend probleem : de keuze tweede taal in de 
scholen splitst zich geleidelijk in een keuze voor het Frans en een voor 
het Engels. Daar echter nog lang niet in alle scholen een kursus Engels 
bestaat, komt de leerling die door omstandigheden van school moet ver
anderen en Engels tweede taal koos vaak voor de onmogelijkheid te staan, 

; deze kursus verder te volgen. Noodgedwongen moet de leerling dan over
schakelen op Frans (tot dan toe derde taal) of oplossingen zoeken, die 
heel wat last veroorzaken. Daarom vroeg de h. Baert of het niet aange
wezen is, de kontinuïteit van de tweede taalkeuze in het sekundair on
derwijs te handhaven en welke maatregelen de minister daarvoor denkt 

' te nemen._ 
Uit het korte antwoord van minister Calewaert blijkt dat de ministei-

de kontinuïteit van de tweede taalkeuze eveneens wenselijk acht doch 
hij merkt op dat het inrichten van kursussen gebonden is aan schoolbe
volkingsnormen en dat deze normen in het kader van de rationalisering 
en van de programmatie moeten gerespekteerd worden. Overigens meent 
de minister dat het opgeworpen vraagstuk grotendeels zou opgelost zijn 
daar in de meeste agglomeraties zowel het Frans als het Engels als 
tweede taal gekozen werd. 

Erg konkreet klinkt dit antwoord niet en de werkelijkheid zal wel niet 
20 rooskleurig zijn als de voorstelling van zaken door de minister, (nr. 37) 

overheidsparticipaties 

Vorig jaar ontving de Belgische regering een brief van de Europese 
Kommissie waarin uitleg werd gevraagd over de aktiviteiten van de NliVI 
(Nationale Investeringsmaatschappij). De Kommissie stelde, geen bezwaar 
tegen overheidsparticipaties te hebben doch stipte aan, dat deze participa
ties in verscheidene gevallen werden misbruikt om de toelageregelingen 
van de Europese Gemeenschap te omzeilen. De Kommissie stond o.a. 
argwanend tegenover de overname van de Kristalfabrieken te Val Saint 
Lambert, een der paradepaarden van de BSP-bussinessmen. 

Op vraag van VU-kamerlid Kuijpers wat de regering op deze EK-brief had 
geantwoord, deelt de minister van Buitenlandse Zaken mede dat de kom
missie slechts inlichtingen had gevraagd over tijdelijke participaties door 
de staat. Onderstreept werd dat de NIM einde 1962 werd opgericht niet 
om sektoriële of regionale steunmaatregelen van overheidswege aan te 
vullen doch om in een leemte van het Belgisch financieel apparaat te 
voorzien. De NIM streeft ook niet naar het verkrijgen van niet-terugvorder-
bare participaties, die als steun zouden kunnen beschouwd worden. Het 
juridisch statuut van NIM evenals de samenstelling van de organen en 
van het kapitaal sluiten de vereenzelviging van NIM met de staat uit. Ze 
kan ook niet ais tussenpersoon beschouwd worden. In deze voorwaarden 
meent de regering dat NIM niet onverenigbaar is met bepaalde artikels 
van het Verdrag van Rome. Bovendien licht ze in jaarlijkse verslagen en 
andere publikaties haar aktiviteit regelmatig toe. (nr. 37) 

kweekreaktor in west-duitsland 

VU-kamerlid Vic Anciaux vroeg de minister van Buitenlandse Zaken wat 
er waar is van het bericht, verschenen in een Nederlands weekblad, over 
de bouw van een snelle kweekreaktor te Kallar in West-Duitsland, op 
pl/m 15 km van Nijmegem. Bij dit projekt zou België betrokken zijn. Het 
kamerlid wou weten of de potentiële gevaren van een dergelijke reaktor 
voldoende werden onderzocht, vooraleer ons land meewerkt, zo ja door 
wie, wanneer en met welke besluiten. Een gelijkaardig Amerikaans-Rus-
sisch projekt zou bij gerechtelijk besluit in de USA voor onbepaalde tijd 
zijn verdaagd wegens « de ongekende gevaren voor het leefmilieu •>. 
Verdere vragen hadden betrekking op het eventueel resp. aandeel van de 
Beneluxlanden en de BR, de financiering en de veiligheidsmaatregelen. 

aanhouding van hutu-student 

VU-kamerlid De Facq stelde de minister van Buitenlandse Zaken volgen
de vraag : « Uit de pers verneem ik dat een Hutu-student die in Duitsland 
studeert, uit een Sabena-vliegtuig gehaald werd te Bujumbura en door de 
Burundese autoriteiten werd gevangen gezet. Kan de heer minister mij 
mededelen of zijn diensten de nodige stappen hebben gedaan opdat de 
bedoelde student zo spoedig mogelijk ongedeerd zou vrijgelaten worden ? 

Tevens wil ik vragen of nog steeds door zijn diensten toestemming ge
geven wordt voor de verzending van wapens via Meisbroek naar Bujum
bura en of de heer minister van mening is dat dit strookt met de politiek 
van pacifikatie die België in dat lartd beweert te voeren 7 •. 
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Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van Mechelen en de verzustering met Dijon had zaterdagnamiddag 
te Mechelen een wederopvoering plaats van een middeleeuws ridderspel. 

op 6 oktober: 

volksunie-kapellen 

10 jaar jong 

Kapellen is een gemeente gelegen aan de Nederlandse grens tussen de 

Antwerpse polders en de Noorderkempen op 12 km van Antwerpen. In 

oktober bestaat de afdeling 10 jaar. Tijdens die voorbije jaren hebben de 

opeenvolgende besturen onder voorzitterschap van « meester » Viktor 

Lenaert in een moeilijke gemeente, zoals Kapellen er een is, goed werk 

geleverd voor de Volksunie in het algemeen en voor het arrondissement 

in het bijzonder. 

een schuchter begin 

Onder de invloed van de marsen 
op Brussel en het vernederende 
taalkompromis van Hertoginnedal 
werd in 1963 van wal gestoken met 
een afdeling van + 25 leden en 
een zestal abonnementen. De man
nen van het eerste uur te Kapellen 
waren Maurits De Jonghe en zijn 
vrouw Lea, Viktor Lenaert, Gerard 
Schonkeren, Guide Van Geenhoven, 
Luc Willem en Achiel Van Haeze-
broek. De meest Kapellenaars slo
ten zich toen nog op in hun ivoren 
toren. De rekrutering van leden en 
abonnementen kende meest sukses 
onder de inwijkelingen. Trouwens 
gans het eerste bestuur van de VU-
Kapellen bestond uit personen die 
hier vreemd waren. Men kan zich 
indenken in welke moeilijke om
standigheden er gestart werd. Toch 
werd koppig doorgezet. De eerste 
jaren werden huisbezoeken afge
legd, er werd geplakt en op iedere 
betoging was Kapellen aanwezig. Bij 
iedere nationale verkiezing werd 
geld rondgehaald om onze bijdrage 
te storten in de arrondissementele 
kas. We mogen zeker de bijna we
kelijkse kolportages niet vergeten 
uit de beginjaren. Onder leiding van 
Miei Drumond uit Schoten en enke 
Ie vrienden uit Ekeren, Merksem 
en Kalmthout, werd zondag na zon
dag een Kempische gemeente be
zocht. Talrijke Kempenaars maak
ten zo voor de eerste maal kennis 
met de partij. Einde 1965 werd een 
nieuw initiatief genomen. De afde
ling begon met het uitgeven van 
een tweemaandelijks informatieblad 
voor alle inwoners van de gemeen
te. 

In samenwerikng met afdeling 
Kalmthout — om de kosten te ver

minderen — verscheen ons blad 
vier tot vijf maal per jaar in alle 
bussen van Kapellen. De bestuurs
leden en andere bereidwillige leden 
busten winter en zomer zelf onze 
uitgave die wij met de passende 
naam « Roskam » gedoopt hadden. 
Zo werden in de voorbije jaren dui
zenden franken aan postzegels uit
gespaard. Spoedig was « Roskam •• 
een vertrouwde verschijning te Ka

pellen, zowel bij voor- als mede
stander. Een paar jaar later werd 
een nieuwe stap gezet. De buurge
meenten Hoevenen en Stabroek 
krijgen nu ook telkens « Roskam » 
gratis in alle bussen. Het bestuur 
van Kapellen is van mening dat er 
moet geholpen worden daar waar 
het meest nodig is. Dat deze ver
wezenlijking veel geld kost zal ze
ker geen geheim zijn. 

de volksunie 
in de 
kapelse gemeenteraad 

Pas gesticht namen wij in 1964-
overmoedig deel aan de gemeente
raadsverkiezingen met een onvolle
dige lijst en als kopman Gerard 
Schonkeren. Eerlijk gezegd, het 
werd een flop. Wij hebben geleerd 
dat idealisme en werklust van de 
medewerkers niet genoeg zijn :n 
de gemeentepolitiek. Maar in 1970 
waren wij beter voorbereid : Ge
rard Schonkeren deed als eerste 
naoorlogse Vlaams-nationalist zijn 
intrede in de Kapelse gemeente
raad. De eerste stap was gezet. 
Met de steun van het afdelingsbe
stuur voert Gerard een verstandige 
oppositie tegen een homogeen 
rood schepenkollege. Verschillende 
goede voorstellen werden reeds 

ingediend. Onlangs nog hield hij 
een druk besproken Interpellatie 
over het duwvaartkanaal Oelegem-
Zandvliet. De socialisten wilden de 
motie tegen het gepland tracé ech
ter niet goedkeuren. Zij zijn echter 
erg verveeld met deze zaak. 

toekomstplannen 

Volksunie-Kapellen zal gemeen
telijk blijven werken. Onze voor
keur gaat zeker ook naar de natio
nale politiek. Wij zullen helpen in 
de mate van het mogelijke, overal 
waar wij kunnen. De twee buurge
meenten Hoevenen en Stabroek 
zullen wij blijven steunen. De op
drachten van het arrondissement 
moeten zo stipt mogelijk nageleefd 
worden. Wij zien ons als een kleine 
schakel in de grote Vlaams-nationa-
Ie partij die de Volksunie aan het 
worden is, in dienst van het Vlaam
se volk. Verder is het verheugencl 
vast te stellen dat bij de bestuurs-
verkiezingen voor 1973-74 een vier
tal nieuwe bestuursleden gekozen 
werden. Deze vier nieuwelingen 
werken in de beste verstandhouding 
samen met de mannen van het 
eerste uur. 

Tot slot rest ons alleen nog dank 
te zeggen aan alle medewerkers 
tijdens de 10 voorbije jaren, de 
bussers, de plakkers en de financi-
le steuners. 

ons jubelbal op 6 oktober 

Wij hopen al onze vrienden te 
kunnen begroeten op onze feeste
lijke dansavond op 6 oktober te 
20 u. 30 in de gemeentelijke feest
zaal « Concordia » in de Dorpstraat. 
Wij doen ook een beroep op alle 
leden en simpatisanten van onze 
buurgemeenten en zelfs van gans 
het arrondissement. Er is plaats ge
noeg. Uw wagen kunt u parkeren 
op het kerkplein van Kapellen op 
200 meter van de zaal. Hartelijk 
welkom ! 

nazaire cornelis. 



regering voert een belabberde politiek van woningbouw 

nieuwe woningen werden 20 tot 25 % 
duurder in een ioor hid! 

Men zal zich herinneren dat de ren
tevoeten in augustus 1970 een voor 
ons land ongewoon hoog peil bereik
ten. 

Hierdoor werd voor de bouwers het 
hypotecair krediet uitzonderlijk duur. 

Tegelijk ageerden de anti-overver-
hittingsmaatregelen van de regering 
in het vooruitzicht van de BTW-invoe-
ring door middel van kredietbeperkin
gen allerhande uiterst remmend op de 
woningmarkt. 

Zeer weinig gezinnen namen in die 
periode de beslissing te bouwen wat 
zich in 1971 uitte in een flagrante kri-
sis in de woningbouwsektor. 

In april 1972 riep minister De Saeger 
de tijdelijke konjuni<ture!e bouwpremie-
toeslag als remedie in het leven. Hij 
had moeilijker een slechter instrument 
kunnen bedenken om de woningbouw 
terug op gang te brengen. Immers, om 
verschillende redenen drong men vóór 
tijdens en na de beperkingen langs 
verschillende kanalen bij de regering 
aan om de bouwsektor niet meer ie 
gebruiken als katalisator van onze 
nationale ekonomie : 

• huisvesting, goede huisvesting, 
Is een eerste recht van de bevolking 
(want één van haar eerste behoeften); 

• de bouwsektor leent zich slechts 
tot de funktie van katalisator omdat 
tussen het bevorderen of remmen van 
de bouwbeslissingen en de uitvoering 
op de werf minstens 6 maanden, een 
jaar of meer verstrijken ; de gevolgen 
van de gevoerde politiek doen zich 
dus met grote vertraging gelden en 
de resultaten komen op een ogenblik 
dat de ekonomische tendens reeds 
veranderde ; zo ook doen de gevolgen 
van de konjunkturele premieverhoging 
zich pas nu grondig voelen op een 
ogenblik dat de regering reeds ver
plicht is anti-inflatoire maatregelen uit 
te vaardigen ; niettegenstaande zulks 
tot vervelens toe werd bewezen aan 
de bevoegde (sic) overheden gaat men 
onversaagd verder in de slechte rich
ting ; 

• door het artificieel oppeppen en 
afremmen wordt de bouwsektor (op 
zichzelf reeds een log gevaarte) uit 
zijn evenwicht gewrongen : een plotse 
opleving van de vraag verplicht de in 
mensen en materialen verarmde bouw
bedrijven terug zwaar te investeren ; 
de opflakkering is echter slechts van 
korte duur en de recent gedane in
vesteringen kunnen onvoldoende af
geschreven worden of moeten op een 
te korte periode worden afgeschreven; 
vandaar ergerlijke prijsstijgingen en 
dramatische falingen ; de statistieken 
wijzen uit dat zowel in aantal als in 
belangrijkheid de bouwsektor hoog 
boven de andere bedrijfstakken uit
steekt wat . falingen betreft : is dat 
verwonderlijk ? 

• te veel mensen zijn bij het Dou
wen betrokken om onze overheden toe 
te laten deze sektor lichtzinnig te 
manipuleren. 

Om de hiervoor aangehaalde rede
nen dient een vyoningbouwpolitiek 
vastgelegd op lange termijn en los 
van de ekonomische ups en downs. 

De tijdelijke konjunkturele premie-
iroesiag draagt de naam van haar fout. 
Na alle -jdviezen die hierover aan de 
regering door alle betrokken bedrijfs
takken worden gri icht is dit haast on
gelooflijk. Eén ding is zeker : de tijde
lijke konjunkturele bouwpremievorho-
ging simbolistert perfekt de totaal 
nefaste woningboiiwpolitiek in ons 
land. 

Een blaam treft zeker de bouwsektor 
zelf : bij het uitvaardigen van de tij
delijke premieverhoging (op een ogen
blik t.a. dat dank zij de versoepeling 
der kredieten en zakken der rentevoe
ten de bestellingen terug begonnen 
los te komen) heeft de bouwsektor 
niet geprotesteerd tegen het nefast 
en tijdelijk karakter van de maatregel, 
waarschijnlijk te blij dat dit zou toela

ten het slechte 1971 goed te maken. 
Verkeerd want .., nooit waren reali
teit en perspektieven zo ongunstig ! 

wat vandaag ? 

Door het feit dat de premieverho
ging van 40.000 fr. slechts gold tot 
31-12-1972 nam al wie kon zijn oouw-
beslissing tussen mei en december 
1972 (41.000 aanvragen tegenover 14 
duizend in een normaal jaar II!) om 
dit « geschenk » niet te missen. 

Deze vloed van bouwlustigen ontre
gelde dermate het produktieapparaat 
dat een Koninklijk Besluit moest uit
gevaardigd worden. Dit KB stipt aan 
dat de bouwsektor, wegens de Toege
nomen opdrachten waaraan hij het 
hoofd moet bieden ingevolge de laat-
regelen genomen in april 1972 ter 
aanwakkering van de ekonomie, in de 
onmogelijkheid verkeert te voldoen 
aan de gestelde termijnen betreffende 
het aanvatten en voltooien der werken 
welke in aanmerking dienen genomen 
te worden voor het bekomen van de 
konjunkturele bouwpremietoeslag. De 
termijn binnen dewelke de ruwbouw 
van een woning dient te worden aan
gevat werd aldus van 6 op 12 maan
den gebracht na de toekenningsdatum 

wat hem tot 5.900 fr. per maand 
brengt. Deze man heeft zijn geschenk 
van + 50.000 fr. wel zeer duur be
taald. Dat hij ten onrechte aannemers 
en bouwpromotors voor zijn moeilijk
heden aanvalt is bijna begrijpelijk. Zij 
immers steken in zijn ogen de stijging 
der bouwkosten op zak. Dat de fout 
bij het fantaisistisch woningbeleid 
ligt kan hij niet weten. Niemand zegt 
het hem. 

wat voor morgen ? 

Intussen traden anti-inflatiemaatre-
gelen, intreststijgingen, kredietbeper
kingen en dies meer in werking 

Woningen werden 20 a 25 % duur
der t.o.v. vorig jaar. De index der klein
handelsprijzen waaraan de lonen der 
bouwlustigen gekoppeld zijn steeg 
slechts met + 7 %. 

Wie nu een woonst wenst te bou
wen van 1.100.000 fr. (deze prijs stemt 
overeen met 850 000 fr. van voor één 
jaar) en 100.000 fr. gespaard heefl 
ontvangt, met 2 kinderen, een bouw-
premie van nog slechts 84.000 fr. (de 
toeslag was immers maar tijdelijk) 
zodat hij + 910.000 fr. zal moeten le
nen. Tenzij hij trouwe spaarder is bij 
BAC of ASLK zal hij minstens 8 % 
intrest moeten betalen wat zijn maan-

Wanneer, uiteindelijk, zal ons land 
over regeerders beschikken die de 
bouwkaart eerlijk en verstandig willen 
spelen door een continu, realistisch, 
sociaal gericht en vooruitziend wo
ningbouwbeleid ? 

Een eerste maatregel die absoluut 
noodzakelijk is, is het onmiddellijk 
aanpassen van de bouwpremie aan de 
ongewoon gestegen bouwprijzen. 

De bouwpremie zou terug tot haar 
oor.'ïpronkelijke waarde moeten ge
bracht worden die zij bij het uitvaar
digen van de basiswet De Taye in 
1948 kreeg, nl. ongeveer de tegenwaar
de van de bouwgrond ; dit zou het 
bedrag van de bouwpremie in 1973 
minstens op 150.000 frank moeten 
brengen. 

In Nederland bv. waar een heel an
dere en zeker niet konjunktureel ge
richte bouwpolitiek gevolgd wordt ligt 
het bedrag van de aanmoediging min
stens op dat peil. 

Woningbouw vergt geen tijdelijke 
aanmoediging (zeker géén tijdelijke 
en beter géén, dan een tijdelijke) 
doch een beredeneerde en volgehou
den woningpolitiek die de bouwpre
mie in harmonie houdt tot de stijgen
de bouwkosten, die voldoende goed
kope kredieten reserveert voor wo
ningbouw (ook voor mensen die van 
privé-bouw houden en niet willen of 

van de premie, deze om de ruwbouv,/ 
te beëindigen van 18 op 24 maanden 

Mede door deze kunstmatig ver
wekte bouwkooits (die op 1-1-1973 
natuurlijk plots stopte) werd een enor
me stijging van lonen en materialen 
veroorzaakt die de bouwprijzen onge
bruikelijk snel omhoog joegen 

Daar waar b v. van juni 1971 tot juni 
1972 de bouwkosten naargelang de 
zone van 3,5 tot 6 % stegen, jtelde 
men van december 1972 reeds 3 tot 
10 % vast en, van juni 1972 tot juni 
1973, 20 tot 25 % ! 

Als eerste gevolg hiervan werd de 
konjunkturele bijslag van 40.000 fr 
meer dan opgevreten door de prijs
stijgingen Inderdaad, een familieva
der die in juni 1972 besliste een wo
ning van 840.000 fr. te bouwen zal die, 
op het ogenblik dat ze gebouwd wordt 
+ 1.050.000 fr. dienen te betalen • 
210.000 fr. duurder. De man met 2 kin
deren die 100.000 fr. gespaard had, 
140.000 fr. bouwpremie (toeslag inbe
grepen) ontving en 600.000 fr. kon 
lenen a 6 % over 20 jaar, verwacht 
4.360 fr. per maand af te betalen , in 
werkelijkheid zal hij 210 000 fr. méér 
moeten lenen (als hij ze kan krijgen] 

delijkse afbetalingen op + 7.700 fr. 
brengt (bedienden vinden tijdelijk nog 
een voordelige lening bij de nationale 
Kas voor Bediendenpensioenen a 6 "/o). 

Dat in deze financieel moeilijke 
marktsituatie de bouwbeslissi.igen uit
blijven zal zeker niemand verwonde
ren. 

Wanneer, uiteindelijk de bouwsektor 
de stroom bestellingen van de tweeüe 
helft van 1972 zal hebben doorwor
steld (met tandengeknars, ontevreden
heid en kleerscheuren van zowel aan
nemers, promotors als bouwers) zal hij 
plots voor'een ledige markt <omen te 
staan 

Buiten tiet feit dat de werkende 
klasse het zeer moeilijk krijgt om nog 
eigen woonbezit te verwerven zullen 
we voor de gekende toestand in het 
bouwbedrijf staan die we in het be^iin 
van de tekst reeds beschreven. 

De bouwsektor gebruiken om tijde
lijk konjunktureel in te grijper, s niet 
alleen sociaal onrechtvaardig en eko-
nomisch fout, maar bovendien uiterst 
gevaarlijk voor wat betreft de stabi
liteit en solvabiliteit (eerste waarborg 
van de kleine bouwers) der bouwbe
drijven. 

kunnen een beroep doen op onze na
tionale bouwmaatschappij), die een 
haalbare kans verzekert tot het ver
werven van eigen woonbezit en de 
bouwsektor niet tot een speelbal van 
onbevoegde of slecht geadvizeerde 
ekonomisten maakt. 

Daarom zou de regering bij het vast
stellen van haar woningbouwpolitiek 
vooraf de rechtstreeks betrokken be-
roepssektor moeten konsulteren, in 
dit geval de aannemers - promotors 
en de bouwpromotors en niet uitslui
tend — zoals dit te dikwijls gebeurt 
— enkel de aannemers-uitvoerders 
die hoe beroepsbekwaam ook, in 
hoofdzaak de technische uitvoerders 
zijn doch niet van nabij de marktten-
densen, mogelijkheden en noden van 
het klienteel evenals de nefaste ge
volgen van een inkoherente bouwpo
litiek kunnen voorzien. 

Bijgaand artikel, gescinreven door J. 
Ploegaerts, algemeen handelsdirel<-
teur van een bouw- en immobilién-
onderneming. namen wij met toestem
ming over uit de weekend-editie van 
' Gazet van Antwerpen ». 
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grasduinend in 

parlementaire vragen 

bescherming van het landschap 

In het Bulletin van Vragen en Antwoorden van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse Kultuurgemeenschap van 1 augustus j l . verschenen verschei
dene vragen van VU parlementsleden met betrekking tot de bescherming 
van het landschap en de monumentenzorg, nl. van senator W. Jorissen en 
kamerleden W. Kuijpers en V. Anciaux. De vragen betroffen met alleen 
het principe doch ook konkrete gevallen (Nr. 5). 

signalement voor opsporingen 

vu-senator Van In stelde vast — in een vraag aan de minister van Justi
tie - dat landgenoten, die als verdachte opgespoord worden en wier 
naam en persoonsbeschrijving in het zgn. signalementsblad verschi)nt 
nfet automatisch ontseind worden, indien het signalement zonder nut of 
het aangewreven misdrijf als verjaard moet beschouwd worden. Ander-
ziids blijkt dat bij het opsporen van vreemdelingen het land van her
komst in het signalementsblad in het Frans opgegeven wordt, wat onge
twijfeld lastig is voor Nederlandstalige politiediensten. 

Wat de eerste vraag betreft kon de minister niet antwoorden, daar hij 
eerst inlichtingen moest inwinnen bij de gerechtelijke diensten, voor de 
tweede vraag verwijst hij naar een vroeger antwoord en waarbij vermoe
delijk . beterschap » werd beloofd, belofte die in augustus van vong jaar 
zou nagekomen zijn. (Nr 45). 

diskriminatie vtaamse (andbouwers ? 

Uit een vroegere vraag van VU-senator Persyn bleek dat er inzake genot 
van Interestafslag voor landbouwers een rijkstussenkomst is tot een be
drag van 225.000 fr./ha. Nu wou senator Persyn via een nieuwe vraag we
ten of men van deze afslag kon genieten bij een aankoop voor het gedeel
te van de verschuldigde registratierechten tot aan het bedrag van 225.000 
fr Het was de senator opgevallen dat de landbouwgronden in Wallonië 
beterkoop zijn dan In Vlaanderen, waaruit volgens hem o.a. te besluiten 
viel dat de toepassing van de maximumtussenkomst niet rechtvaardig 
is zodat in de meeste aankopen In Vlaanderen, de volle interest op een 
merkelijk hoger gedeelte moet betaald worden wat over het algenieen 
in Wallonië minder het geval is. Daarom zijn vraag of er geen andere 
normen konden vastgesteld worden die rechtvaardiger zijn en zoniet, 
waarom het huidige sisteem niet kan gewijzigd worden. 

In zijn antwoord wijst de minister van Landbouw er op dat het sinds de 
oprichting van het landbouwinvesteringsfonds steeds regel is geweest 
slechts een tussenkomst te verlenen op de nettoprijs van de investerin
gen en dus niet op de kosten en de erbij horende belastingen, zoals regis
tratierechten. Op de tweede vraag antwoordt de minister ontkennend 
a daar het in de praktijk moeilijk is maxima te voorzien, die aangepast 
zijn aan lokale of gewestelijke voorwaarden, die onderling aanzienlijk kun
nen verschillen ». De minister meent handig te zijn door van lokale of 
gewesteijke verschillen te spreken waar toch de vragensteller duidelijk 
slechts twee « gewesten » bedoeld heeft, nl. Vlaanderen en Wallonië. 
Maar deze - aanduidingen » zijn blijkbaar op het Belgisch ministerie van 
Landbouw nog steeds taboe. Met het gevolg o.a. dat de Vlaamse landbou
wer financieel wordt ge-"skrimineerd. (Nr 45). 

tijdelijke ambtenaren 

Zijn onderzoek voortzettend naar het benoemen van « tijdelijke ambte
naren buiten het Vast Wervingssekretariaat om » vernam VU-senator Van-
dezande van de minister van Middenstand dat het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen momenteel 43 tijdelijke perso
neelsleden telt, benoemd zonder tussenkomst van het VWS, 20 Neder
landstalige en 11 Franstalige vóór 30 januari 1973 en 7 Nederlandstalige 
en 5 Franstalige na deze datum. Als reden daarvan geeft de minister op : 
de sociale programmatie ten behoeve van de zelfstandigen, die zonder 
vlugge benoemingen in het gedrang zou komen en ten tweede het feit, dat 
er talrijke ambtenaren gedetacheerd zijn in de ministeriële kabinetten 
(momenteel 29) waardoor deze funkties onbezet zijn. Wij hopen maar dat 
de gedetacheerden niet verder uitbetaald worden zoals onlangs bleek in 
een andere dienst, waar een kaderlid een wedde ontving gedurende negen 
jaar voor een funktie die hij al die tijd eveneens wegens detachering niet 
had uitgeoefend. Intussen blijkt de aanwerving buiten het VWS toch voort 
te duren met alle partijpolitieke beïnvloeding vandien en ongeacht de 
« verontschuldigingen » die men ervoor inroept. (Nr45). 

uitbreiding van luchthaven deurne 

Om aan het toenemend verkeer het hoofd te kunnen bieden worden 
utbreidingswerken te Deurne voorzien, nl. het vergroten met 20.000 m2 
van de inschepingsvloer en de uitbreiding van de inschepingszaal. De ope
ning der inschrijvingen had plaats op 13 september jl., de werken moeten 
in 80 werkdagen voltooid zijn en zullen vermoedelijk einde oktober starten. 

Aldus de minister van Verkeerswezen in antwoord op vraag van VU-ka-
merlid Mattheyssens. (Bulletin Nr 41). 

regeringsmededeling 

VU-kamerlid W. Kuijpers hoorde op moederdag een zgn. mededeling van 
de regering op de BRT : mevr. Veriackt, staatssekretaris, hield een toe
spraak over moederdag. Achteraf bleek die een vrij persoonlijke, emotio
nele benadering van het feest te zijn. Ons kamerlid vroeg aan de eerste-
minister welke regels voor een regeringsmededeling via een openbaar 
medium gelden, welk karakter dergelijke mededelingen moeten hebben 
en of de regering ook overwoog n.a.v. vaderdag de minister van Arbeid 
de vaders te laten toespreken, op 11 juli minister Chabert te laten spre-
l<en, op 21 juli de eerste-minister zelf, op 11 november de minister van 
Landsverdediging, enz, enz. 

Premier Leburton antwoordde doodernstig op deze langs-de-neus-weg-
vraag, dat de BRT-RTB 10 uur per maand kosteloos mededelingen moet 
uitzenden die de voogdijminister doorgeeft en dat vóór en na de medede
ling moet gezegd worden dat ze van de regering uitgaan. Dit zijn de enig 
wettelijke spelregels ter zake. Verder vernemen we dat geen enkele rege
ring tot nog toe de haar toegekende zendtijd volledig verbruikt. Over 
vorm en inhoud bestaan diverse opvattingea, doch meestal wordt het 
persoonlijk inzicht van de betrokken minister gerespekteerd mits akkoord 
van de eerste-minister. In de loop der jaren hebben sommige gebruiken 
zich ontwikkeld in verband met bepaalde gebeurtenissen zonder dat noch
tans van vaste traditie of een opzettelijke kalenderplanning voor regerings
uitzendingen kan gesproken worden. 

En dat weten we nu alweer, al is het zo dat sommige ministers om de 
haverklap voor de mikro of op de beeldbuis verschijnen. (Nr 41). 
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overwegingen 
van 
een lezer 

Hoe kunnen we beter een bepa
ling geven van jeugd, vernieuwing, 
kontestatie dan met deze 3 woor
den : « het anders doen ». 

Wij zijn van mentaliteit geen re
volutiemakers, geen hardroepers, 
wij Vlamingen. Maar toch zouden 
wij zoveel dingen anders willen. 

Dogmas, slogans, barnum, slag
zinnen doen het niet meer zo best, 
toch hebben we er enkele nodig. 
Wij zijn verbittert omdat grote 
machten er zo stiekem in slagen 
samen de lakens te blijven uitde
len. 

Toch zijn wij overtuigd dat wij 
langzaam maar zeker er sociaal, 
ekonomisch, kultureel en politiek 
op vooruitgaan. Wat ons ideaal be
treft, zijn wij Vlamingen het nogal 
eens, en betreuren wij slechts dat 
wij het nogal oneens zijn over onze 
taktiek. 

De Vlaamse opinie wakker schud
den, bewust maken van « Alles-
waarover-onze-strijd-gaat », daar 
zijn onze voormannen in geslaagd. 
Maar de machtsuitoefening aan de 
top aan het wankelen brengen, 
daar moeten wij nog in slagen. 

Daartoe moeten wij aan de basis 
van de piramide knutselen. Inder
daad. 

De groei naar machtsuitoefening 
door Vlaanderen als natie wordt 
geremd door « het pakt tussen 
rood en geel ». 

Men klaagt over de onverschil 
ligheid van de meeste mensen te
genover politiek : de machtsstruk-
turen werken die in de hand. De 
onbeperkte herverkiesbaarheld jan 
topmandatarissen, doet twijfelen 
aan het nut van verkiezingen. 

Het indrukwekkend aantal kumuls 
van private en openbare funkties 
bij mandatarissen wekt wrevel en 
wantrouwen. 

Men klaagt het absenteïsme in 
parlementaire zittingen aan. 

Die klagers aan de klaagmuur 
vergeten dat mandatarissen ook 
maar mensen zijn, en ook tijd moe
ten hebben voor studie, vergade
ringen, konsultatie, kontakt met liet 
volk en... voor hun kumuls zolang 
zij noodzakelijk zijn of geduld wor
den. 

Men spreekt soms smalend over 
militanten. In feite zijn zij het die 
beweging op gang moeten brengen. 

Sommigen zien heil in de infil
tratie van overtuigde Vlamingen, in 
andere partijen, teneinde bij de 
poll, zoveel mogelijk politiek woord
vaardige en simpatieke Vlamingen 
te steunen. 

Wij moeten in ieder geval door
gaan, hoofdzakelijk onverschilligen 
belangstellend te maken voor de 
openbare zaak, door zeer konkrete 
problemen aan de orde van de dag 
te brengen, en oplossingen te sug 
gereren. 

Een herziening van het gehele 
kiesstelsel moet een der objekten 
zijn. 

De traditionele demokratie d.w.z. 
de wet van de meerderheid blijkt 
in de geest van de tijd plaats ge
maakt te hebben voor meer pari
taire machtsuitoefening in verschil
lende geledingen van nationaal en 
internationaal leven en bescher
ming van minderheden. 

Er moeten meer individuen aar 
bod komen die iets te zeggen heb
ben, iets kunnen, iets kunnen doen. 

De vulgarisatie, d.w.z., het ver
trouwd maken met dingen die het 
openbaar leven bepalen, moet met 
ijver beoefend worden : wat heb
ben we op dat stuk nog een achter
stand in te halen. 

Op het vlak van de herziening 
van het kiesstelsel, moeten wij van 
deze beschouwingen vertrekken. 

Wij moeten komen tot hetgeen 
wij zouden kunnen noemen : scha

duw gemeenteraden, Kolleges, sa» 
mengesteld uit mensen die door 
hun aktiviteit rijp gemaakt wor» 
den voor politieke kandidatuurstel
ling, en publiek bekend geraken, 
ongeacht hun traditionele gezind
heid. 

Wij moeten deze experimenteel 
in bepaalde steden en grote ge
meenten laten tot stand komen op 
een soort pluralistische wijze, d*» 
het proefsisteem zal zijn voor pro
paganda tot herziening van het 
kiesstelsel. 

Principes : In een gemeenteraad 
zou een lid moeten zetelen voor 
iedere wijk. De notie « wijk = zou 
aan zekere normen moeten gebon
den. 

In een Kollege zouden specialis
ten moeten zetelen van iedere 
funktie uit het openbaar leven, ge
kozen door de gemeenteraad. 

Gemeenten zouden een woord
voeder moeten hebben in wettelijk 
voorziene arrondissementele raden 
samengesteld uit woordvoerders 
der gemeenten. 

Een arrondissementskommissa-
ris zou een andere wettelijke taak 
moeten krijgen, en gekozen wor
den door de gouverneur, of uit een 
lijst voorgedragen door de arron-
dissementsraad. 

Een arrondissementsraad zou een 
woordvoerder hebben in de be
stendige deputatie en In de pro
vincieraad. 

Beide zouden samengesteld die
nen te worden voor de helft uit 
leden gekozen door de arrondisse
mentsraden, en voor de helft aan
gewezen door kamer en senaat, of 
rechtstreeks gekozen worden. 

Naar de kamer van volksverte
genwoordigers zouden afgevaardig
den van het volk, dienen gezonden 
naar de senaat, mensen die door 
hun specialisatie in hun vorming, 
beroep, of sociale funkties blijken 
van bekwaamheid hebben afgelegd. 

Aan ieder mandataris op ieder 
niveau zou een plaatsvervanger of 
adjunkt dienen toegevoegd, die ef-
fektief bij belet dezelfde prerog* 
tieven kan uitoefenen. 

In principe zou door dergelij'ke 
herstrukturering meer belangstel
ling '*)or het openbaar leven ont
staan, en het bestuur van het land 
er geheel anders uitzien : we zou
den « het anders doen ». 

Op deze wijze kunnen wij de ele
menten uit drukkingsgroepen die 
soms de indruk geven van rugge-
graatloosheid of te strakke stand
punten — de 2 extremen — op
vangen in daadwerkelijke bewe-
gingsfaktoren, en anderzijds, nieu
we wettelijke verkiezingsstelsels 
rijp maken. 

De schaduwgemeenteraden en 
kolleges, enzovoort zouden naar 
vermelde principes worden samen
gesteld. 

De geest waarin deze moet be
raadslagen moet deze zijn van kom-
promissen tussen denkrichtingen, 
uitgaand van bekommernis voor het 
algemeen welzijn, betere doorstro
ming van individuele bekommernis
sen en suggesties naar de topor
ganen ; een stelselmatige publikatie 
op gemeentelijk, arrondissemen
teel, provinciaal, nationaal en 
staatsniveau, voor wat de scha-
duwmachten als hoger beschreven 
zouden beslissen, indien aldus ge
kozen, en aldus aan de macht. 

De volgende fase zal dan een 
volledig goed voorbereide, voor de 
basis van de piramide uitgevoerde 
strategie zijn, waarvan wij de ini
tiatiefnemers zijn, naar een niet te 
stuiten meerderheidsvernieuwing. 
Ten bate van gemeenschap. 

W.lj 
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niet wachten 

Reeds bij het begin van het 
nieuwe politieke werl<iaar heeft 
het ernstig gestoven tussen de 
regeringspartijen onderling. 

Bepaalde Ministers deinzen er 
niet voor terug in het publiel< uit
spraken te doen, welke regelrecht 
indruisen tegen de afspraken, ge
maakt tijdens de regeringsonder-
handelingen. 

Intussen, waakte Leburton een 
"privéreisje" naar Zaire, waar hij 
in ruil voor het erelidmaatschap 
van de Moboetoepartij, verklaring
en aflegde, die aan het land (lees : 
belastingsbetaler) wel eens heel 
veel centen zouden kunnen kosten. 
Ook Iran komt nu aan de beurt, 
waar wellicht verder zal gedokterd 
worden aan de "ibramcofantasie-
tjes" van de BSP. 

Terwijl het RTT-schandaal nog 
naar zijn hoogtepunt moet gaan en 
andere verdachte zaakjes het on
derling wantrouwen nog- aanwak 
keren, kregen we nu nog de ruzie 
om de Waalse GOM. 

Inmiddels zijn er nog enkele 
zware problemen op komst, waar
van vooral abortus en de gewest
vorming wellicht de belangrijkste 
zijn. 

Wanneer we daarbij dan nog "de 
niet tot stand gekomen pariteit in 
Brussel" voegen, waarbij deze re
gering een onaanvaardbare laks
heid aan de dag legt, dan is het 
edit onmogelijk om deze 36-kop-
pige bemanning van het schip Le
burton nog ernstig te nemen, en 
zijn wij er meer en meer van 
overtuigd, dat deze regering nog 
een poosje zal aanblijven, alleen 
omwille van de macht en de liev^ 
centen. 

Intussen beginnen CVP en PVV 
druk te doen over de kapriolen van 
hun rode partner. Beginnen zij 
schrik te krijgen van deze onna-
t u u r I i i k e driehoeksverhouding, 
welke op elektoraal vlak wel eens 
ernstige gevolqen zou kunnen heb
ben ? 

Reeds herhaaldelijk werd ge
schreven over de BSP-fantasietjes, 
maar veel te weinig wordt gespro
ken over de medeverantwoorde
lijkheid van CVP en PVV. Dank zij 
deze laatsten, kreeg de BSP de 
kans dit alles te doen. 

Nu zijn zij terecht gekomen in 
een milieu, waarin een politiek van 
korruptie schering en inslag is. Zij 
hadden het op voorhand moeten 
weten, daarom hebben we nu geen 
medelijden met hen. 

Thans is het in Vlaanderen aan 
de VU om de publieke opinie in te 
lichten omtrent die schandalige 
politiek. Daarbij moet onze partij 
met alle middelen haar alternatief, 
dat zij inderdaad heeft, aan de man 
brengen. Het hele kader moet zich 
hiervoor inzetten. Zij, die dat niet 
doen blijven in gebreke en kunnen 
daarvoor geen enkel geldig argu
ment vinden. Voor de VU is het 
vijf voor twaalf I Daarom niet 
wachten, nu doen ! 

W. S. 
Molenstede 

open brief 

De Vriendenkring van het Ko-
mense zond volgend schrijven aan 
de eerste minister, een reeks be
trokken ministers, de direkteur-ge-
neraal van de RTT en aan de partij
voorzitters. Een treffende illustra'-
tie van de knoeiboel die de "her
vormers" van 1963 en later van 
sommige taalgrensgewesten ge
maakt hebben. 

" Tot 1972 stonden de telefoon
abonnees van het kanton Komen, 
deel uitmakend van zone 056 in 
boekdeel 2 van West-Vlaanderen. 
Sinds 1973 echter in boekdeel 8 
van Henegouwen. 

Daar Komen voor vrijwel alle 
ekonomische betrekkingen aange
wezen is op West-Vlaanderen, stel
len wij U voor er te helpen voor 
zorgen dat de luttele pagina's met 
abonnees uit Komen vanaf 1974 
ook zouden ingelast worden In 
boekdeel 2. Vooral opdat de West-
vlaamse abonnees de Komenaars 
zouden terugvinden in hun boek
deel. Terzelfdertijd zouden de Ko-
mense abonnees de kans moeten 

krijgen' eens en voor altijd te kie
zen : ofwel gratis ontvangst van 
deel 2 of van deel 8. 

Welke spijtige gevolgen vastzit
ten aan het verdwijnen van de 
Komense abonnees uit boekdeel 2 
moge blijken uit volgend desas
treus feit, een van de vele. Het 
telefoonnummer van een nood-
slachter uit het kanton Komen 
komt sinds 1973 niet meer voor in 
deel 2. Zijn hele kliëntele veeboe
ren woont in West-Vlaanderen 
(leperse-Veurnse). Hebben die 
boeren een geval voor noodslach-
ting, dan zochten ze haastig zijn 
naam in hun gids 2. Nu hij er niet 
meer in voorkomt, belt vrijwel 
geen enkele Westvlaamse boer 
hem nog op. Gevolg: de man is 
't faillissement nabij. 

Hieruit blijkt hoe noodzakelijk 
het is dat West-Vlaanderen de 
abonnees van Komen zou vinden, 
ten bate van de Komenaars. 

Gelet op de kleine kost die het 
zou meebrengen de abonneelijst 
van Komen ook af te drukken in 
deel 2 moet het mogelijk zijn op 
ons voorstel in te gaan en daaraan 
te koppelen de mogelijkheid voor 
de Komenaars zelve deel 2 of deel 
8 gratis te krijgen. -

Vriendenkring van het Komense. 

steun 

Jongeren uit "repressiegezin
nen" die omwille van daaruitvooit-
spruitende geldelijke moeilijkhe
den geen hogere studiën kunnen 
aanvatten, mogen beroep doen op 
privé-steun onder de vorm van: 
betaling van inschrijvingsgeld, ka
merhuur, boekenaankoop enz. 

Hiervoor kontakt opnemen met 
Kamerlid Willy Kuijpers, Swertmo-
lenstraat 23 te 3020 Herent, tel. 
016Ó296.42. 

brussel 

Onze capitale is voor vele Vla
mingen een dagelijkse bron van er
gernis of van geamuseerde verba
zing. Een der bolwerken van de 
Brusselse verfransing is de Ave
nue Louise, waar men u in de vele 
chique winkels in het Frans te 
woord staat en uiitdagend weigert 
op Nederlands gesproken vragen 
te antwoorden. Dat belet niet dat 
er aan de ingang van deze avenue 
een Oosterse tapijtenzaak is, met 
keurig tweetalige opschriften, en 
dat er nog een paar tweetalige za
ken zijn, wat waarschijnlijk de 
fransdolle Avenu'ers groen van 
nijd doet uitslaan. Daarentegen 
verkneukelen deze pietluttige 
would-be-francité-ers zich zeker in 
het feit dat de ' caissières » en 
" ouvreuses » van de aldaar geves
tigde bioskopen hooghartig elke 
Vlaming, die het waagt in het Ne
derlands toegangskaartjes te be
stellen, afsnauwen en naar de 
straat verwijzen. Tenzij ze af en 
toe eens In het Nederlands of het 
Frans door een verbolgen bios-
koopganger terdege de mantel uit
geveegd worden. 

Bruxelles zal vroeg of laat deze 
laatdunkende of uitdagende anti-
Vlaamse houding diep betreuren. 
Want hoe verduldig de doorsnee-
Vlaming ook is, aan alles, ook aan 
de makste houding, zijn er gren
zen. 

D.M.G., Gent 

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

^ik^illlli'ilïïüüii'ifiTiïi 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING l̂ ter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huis da maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de mnste verplichting 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
t̂Mnhouvrarsvail, 52 Antwsrpan T«l. 03.3135.83̂  

Hierbij dan het programma van het aan
staande Vujo-weekend dat gehouden wordt 
op 19-20-21 oktober in het vormingscentrum 
« Hedenesse » te Cadzand. Dit weekend is 
de direkte voorbereiding op het e.k. VU-kon-
gres met als tema •• demokratie op alle vlak
ken ». 

Het is erg belangrijk dat daar ook de me
ning van de Vujo voldoende aan bod komt. 
Wij willen tijdens dit weekend de hele kon-
gresmaterie onderzoeken en bespreken. Wat 
betekent die voor ons en hoe willen wij als 
jongeren de demokratie vorm geven. Tevens 
is het ook een bezinning over de eigen rol 
van Vujo als politieke jongerenbeweging. 

Velen herinneren zich nog « Hedenesse » 
van een vorige gelegenheid (aanzet tot Vujo-
kongres). Het biedt een rustige omgeving net 
over de grens, vlakbij de zee. 

Gezien het belang van dit weekend ver
wachten wij je zeker. Wacht niet en schrijf 
onmiddellijk in. 

Inschrijving gebeurt definitief door storting 
vóór 13 oktober van het verschuldigde kur-
susgeld 200 fr. op bankrekening nummer 
061-7607090-39 (Gemeentekrediet) t.n.v. J. 
Beke, Wondelgem. 

En verder door het opsturen van bijgaande 
inschrijvingsstrook naar : J. Beke, dr. W. 
Maststraat 46, 9030 Wondelgem (Gent). 

Om praktische redenen kan men enkel 
deelnemen als men zich tijdig vooraf heeft 
ingeschreven. 

Na inschrijving ontvangt u dan de kongres-
teksten, het uitvoerige programma, praktische 
informatie, een reisbeschrijving en eventu
eel een deelnemerslijst. 

Programma-overzicht voor het Volksuniejon
gerenweekend van 19-21 oktober 1973 

« Demokratie op alle vlakken » 

Vrijdag 10 oktober : 

19 u. : Aankomst, allerlei regelingen en af
spraken. 

20 u. : Vujo, politieke jongerenbeweging 
(wat verwachten wij van Vujo en meer be
paald van Vujo-nationaal), daarna gezellig
heid. 

Zaterdag 20 oktober : 

8 u. 30 : Ontbijt. 

9 u. 30 : « Demokratie op alle vlakken ». 
Toelichting op dit VU-kongrestema en op de 
ontwerpteksten door A. De Beul, waarna 
nadere informatie en vragen stellen. 

12 u. 30 : Warme maaltijd, sport en wande
len (strand). 

14 u. 30 : In groepen en per hoofdstuk ver
dere diskussie en uitdiepen. 

18 u. : Broodmaaltijd. 
19 u 30 : Formuleren van onze opmerkin

gen en amendementen. Daarna gezelligheid. 

Zondag 21 oktober : 

8 u. 30 : Ontbijt. 
9 u. 30 : Verslag en algemene samenvat

ting. 
12 u. 30 : Warme maaltijd. 
14 u. : Besluiten en evaluatie. Einde uiter

lijk om 15 u. 30. 
Het weekend is één geheel : we komen 

op tijd en blijven allen van begin tot einde. 

NAAM 

ADRES 

VOORNAAM : 

WOONPLAATS TEL. 

schrijft in voor het weekeinde op « Hedenesse • van 19-20-21 oktober a.s. en stort onmiddellijk 

het vereiste bedrag. 
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de wereld gelifk spel in zweden 

Eens was de Eifeltoren het richtpunt voor iedere bezoeker aan Parijs. Dat 
is verleden tijd want torengebouwen allerhande hebben de ijzeren kon-
etruktie naar achter verdrongen. Sic transit... 

perons revanche 
Verkozen met 60% van de stem

men — 90% der kiesgerechtigden 
ging ter stembus — mag de her
verkiezing van Juan Peron zijn re
vanche genoemd worden, revanche 
op de generaals die hem achttien 
Jaar geleden verjoegen en dan, zo
als de wolven, mekaar verscheur
den. 

Hoe Is deze overwinning te ver
klaren ? Voor ons Europeanen, is 
ze haast onbegrijpelijk. Hoe is het 
mogelijk dat de « frente justicialis-
ta » er in slaagt voort te bestaan, 
fleslingerd als het wordt van uiterst 
rechts naar links, om niet te zeg
gen uiterst links ? Blijkbaar is al
leen het nationalisme van dit 
• front » de verklaring voor dit 
quasi-uniek verschijnsel in Latijns 
Amerika. Het peronistisch nationa
lisme moge dan uitwassen en mis-
groeiïngen vertonen, die men met 
Europese maatstaven niet kan ver
klaren, het blijkt toch samen met 
het sociale programma het ferment 
te zijn van het sukses van « el li-
der » (wat we niet hoeven te ver
talen). 

De Evita Peron-legende is een 
tweede verklaring ; nog steeds 
wordt de — overleden — tweede 
vrouw van Peron als een heilige 
vereerd, wat meteen o.a. verklaart 
waarom zijn derde vrouw (niette
min thans vice-president van Argen
tinië) het bij de massa niet doet, 
voorlopig toch nog niet. Evita Peron luidde echter een sociale revolutie in, 
zij was de heldin van de nu legendarische « descaminados », de « hemd-
lozen », de bezitslozen. In haar korte leven stampte ze een sociaal instru
ment uit de grond, dat toen in Latijns Amerika eenmalig was. Meteen 
werd bewezen dat ook rechts een sociaal programma kan hebben. Nu zijn 
rechts en links relatiever begrippen geworden, maar in veertiger en vijfti
ger jaren was dit niet het geval. 

Het peronisme — jarenlang van het politiek toneel verwijderd gehouden 
mei al de gevolgen vandien — moet wel diep geworteld zijn in de Argen
tijnse massa, dat ze een 78-jarige hartlijder tot staatshoofd kiest, en 
een minder tot de verbeelding sprekende echtgenote tot vice-presidente. 
Op deze elektorale zege ligt dus een fisiologische hipoteek, die de toe
komst van Argentinië — omringd door staten met een militaire diktatuur 
— onzeker maakt : een zieke president, een gezagsloze plaatsvervanger en 
een weinig koherente aanhang met als tegenhanger een verdeeld en poli
tiek « vermoeid » leger. Na het Chileense drama — dat thans in summiere 
exekuties en foltering van gevangenen blijkt te ontaarden —- kijkt de 
wereld gespannen toe op het neo-peronistisch experiment. 

(Argos) De opiniepeilingen 
vóór de Zweedse verkiezingen 
zijn betrouwbaar gebleken : 48% 
voor links en evenveel voor de 
burgerlijke oppositie. En zo is 
het ook uitgevallen, ofschoon 
het er na de eerste telling naar 
uitzag dat de sociaal-demokraten 
onder premier Olof Palme een 
lichte voorsprong zouden beha
len. 

Palme liet al weten dat hij zijn 
minderheidsregering zal voort
zetten. Nieuwe verkiezingen 
wijst hij af — zover ze niet door 
een parlementaire nederlaag 
worden afgedwongen. Verder 
vi/erden de Zweedse verkiezin
gen overschaduwd door het af
sterven van Gustaaf VI Adolf. 
Het uitbundig jubelen voor de 
27-jarige opvolger Karel Gustaaf 
kon niet verhinderen dat de 
nieuwe koninc, (met zijn mao
ïstische simpatieën) voortaan al
leen nog een simbolisch mo
narch zal zijn. Al bij al was het 
overlijden van de bejaarde vorst 
koren op de molen van Olof 
Palme. Op het hoogtepunt van 
ïijn kampanje mocht de premier 
nog eens extra op het tv-scherm 
verschijnen om de lof te zingen 
van de grote overledene. Palme 
maakte hierbij gewag van de 
« populaire vorst die hand in 
hand met de sociaal-demokrati-
sche regering het Zweedse volk 
in het beloofde land van de wel
vaartstaat had binnengeleid ». 

Holle demagogische woorden-
kramerij, maar ergens had ze 
wel haar uitwerking. 

Het « gelijk spel » dat uit de 
stembus kwam is uiteraard niet 
bevorderlijk voor een vlot poli
tiek verloop. Vandaag hangen al 
spekulaties in de lucht : zullen 
de grootste verliezers van de 
konfrontatie, de liberalen, zich 
niet willen losmaken uit hun al
liantie met de centrum partij ? 
Dergelijke koerswijziging zou de 
liberalen niet eens zo zwaar val
len als men weet dat de Zweed
se partijprogramma's niet bijster 
veel tegenstellingen vertonen. 
De « industriële demokratie » 
zowat het stokpaard van de so
ciaal-demokraten is een streef
doel dat ook door de liberalen 
gekoesterd wordt. Die « industri
ële demokratie» staat voor meer 
inspraak van de de vakbonden 
in het bedrijfsleven en waar is 
de politieke partij die zich straf
feloos tegen de vakbonden kan 
opstellen ? Bovendien zijn socia
le problemen in Zweden nooit 
echt dramatisch geladen, omdat 
ze met de dag meer aan de be
voegdheid van het parlement 
worden onttrokken ! Volgens de 
Britse joernalist Roland Hunt-
ford in zijn « Diktatuur van de 
Welvaartstaat » is in Zweden 
een technokratischa en burokra-
tische oligarchie aangetreden 
die zich gereed maakt om poli
tici en parlement te vervangen. 

Zo'n vaart zal de ontwikkeling 
vandaag nog wel niet nemen 
maar het technokratisch gevaar 
is in Zweden niet denkbeeldig. 
Zoals overal leidt « technokra-
tisme » naar politieke passiviteit 
van de massa, naar een ietwat 
troosteloze stabiliteit. Voor Pal-
me zit hier een voordeel in : in 
landen met meer individualisti
sche traditie zou een politieke 
evenwichtstoestand algauw op 
de zenuwen werken. Maar de 
Zweed blijft onberoerd toekij
ken : naar zijn gevoel zullen 
vakbonden en andere ekonomi-
sche drukkingsgroepen de knoop 
wei doorhakken. 

de Zweedse verkiezingen 

in cijfers 

De officiële einduitslag van 
de Zweedse parlementsverkie
zingen luidt als volgt. De socia
listen en kommunisten behaal
den slechts 3.789 stemmen 
mer dan de oppositiepartijen. 
Partijen 
Sociaal, 
demokraten 
Comm. 
Samen 
Centrumpartij 
Conservatieven 
Liberalen 
Samen 

t.h. Zet. W.-V. 

43,55 156 — 7 
5,32 19 -f- 2 

48,87 175 — 5 
25,10 90 -M9 
14,29 51 -f lO 
9,41 34 —24 

48,80 175 -f 5 

de (ont)spannlng russen oost en west 
(Argos) De tweede faze van de 

KEVS (Konferentie over Ekonomi-
sche en Europese samenwerking) 
is dinsdag vorige week te Geneva 
van start gegaan. Vijfendertig lan
den uit Europa en de VSA zullen 
proberen eenheid van inzicht te be
reiken omtrent termen als veilig
heid, afzien van geweld, ekonomi-
sche samenwerking, bescherming 
van het leefmilieu, kuituur en uit
wisseling van mensen en ideeën. 
Verwacht wordt dat een akkoord 
over die zeer brede waaier van 
items noj niet voor morgen is 
vooral sinds de ideologische ver
strakking binnen de Sovjetunie (Sa-
charov e.a.) internationaal rucht
baar is geworden. Overhand wordt 
duidelijk dat de internationale ont
spanning die de Russen heten na 
te streven ietwat ongelukkig sa
menvalt met politieke verstrakking 
en repressie binnen de eigen gren
zen. Zodat men zich in het Westen 
gaat afvragen of het niet aangewe
zen is die door de Russen blijk
baar heftig geambieerde internatio
nale ontspanning afhankelijk te ma
ken van liberalizering binnen de 
Sovjet-Unie. Zo zouden de Wester-
sen hun ekonomische samenw/erking 
(« korf •> drie van de Geneefse kon
ferentie) kunnen uitspelen tegen 
« korf » twee waarin uitwisseling 
van mensen en ideeën is onderge
bracht, een beetje naar het Romein
se patroon van « do ut des ». 
Hoe dan ook op de duur is het 
slagen van de beoogde ontspanning 
voor allen de beste oplossing., ook 
voor de Russische dissidenten : 
zij zouden beslist niet geholpen zijn 
door een terugkeer naar de koude 
oorlog. 

Inmiddels blijft het een open 
vraag of de Russen bereid zijn het 
ekonomisch « chantage «-spelletje 
dat men de Westerse onderhande-
mee te spelen. Die 
handelaars in de schoenen schuift 
mee te spelen. Die Sovjets zijn erg 
pragmatisch. Ze weten best dat de 
ekonomische aroumenten waarmee 

het Westen te Geneve kan uitpak
ken niet opwegen tegen de ver
wachtingen die de Sovjet-Unie via 
bilaterale betrekkingen met de 
VSA en Japan hoopt te verwezen
lijken. De Amerikanen zullen zeker 
niet bereid zijn hun ekonomische 
kontakten met Moskou op te ge
ven voor iets zo abstrakt als het 
vrije verkeer van mensen en ideeën. 
Daarom mag men nu al een dom
per zetten op de geestdriftige ver
wachtingen die te Helsinki (eerste 
ontmoeting) werden losgeweekt. 

Het blijft lofwaardig dat 35 landen 
bereid zijn iets te doen voor wed» 
en veiligheid, voor ekonomische sa
menwerking, voor kuituur en weten, 
schap, voor doorgedreven iiberail-
sering terzake van informatie, ena. 
maar men kan aan dergelijke po
gingen niet te zwaar tillen als men 
weet dat de twee belangrijkste 
partners (Moskou en Washington) 
over eigen en meer probate midde
len beschikken om hun vooral eko
nomische aamenwerking op te drij
ven. 

De nood in de Sahel duurt onverminderd. Midden september was reeds 
40 ton hulpmiddelen aangevoerd, maar de nood blijft. Kunnen (of willen) 
wij dan echt geen oplossing brengen voor dit probleem ? 
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portret 

antonio barrera 

de irimo 

(Argos) « Para algunos el hombre de futuro-a medio plazo » wat zoveel 

f/il zeggen als ; men is van mening dat Antonio Barrera de Irimo een man 
an de toekomst is. Antonio smeedt inderdaad het ijzer terwijl het heet 

bij de jongste kabinetswijziging in Franco Spanje wipte hij resoluut in 
ie zetel van financiën. Tot zover was hij voorzitter geweest van de « Te-
Bfonico Nacional de Espana », de parastatale telefoonmaatschappij die 
9nd 40.000 bedienden en technici tewerkstelt. Antonio heeft ai vanouds 

^ n uitgesproken voorkeur voor topfunkties want ook in die Telefonico 
had hij zes jaren geleden de leiding overgenomen zonder dat hij bepaalde 
bindingen met de telefoon kon aangeven. Hij slaagde er zelfs in de Spaan
se RTT die voor zijn ambtsaanvaarding diep in de rats zat verrassend snel 
te moderniseren. Vandaag staat Spanje wat die tak betreft hoog naast de 
best uitgeruste moderne industriestaten. 

kruising 

Barrera de Irimo is een kruising van manager en technokraat. In de 
politieke opstelling van het Franco regiem kan men hem nergens onder
brengen. Hij behoort tot die generatie die gelooft in aktie en produktie. 
De vorige generatie (dit geldt beslist voor haar elite) had weinig waarop 
ze terecht kon bogen. Haar Spaanse trots had eigenlijk geen konkrete in
houd. Tipisch voor Barrera is een zin, die hij zich tijdens een recent in
terview liet ontvallen : « Convertirse en un pais rico puede ser barato » : 
een tot dusver weinig begunstigd iand tot een rijk land om te toveren 
ligt vandaag in grijpbaar bereik. Barrera gaat er immers vanuit dat intel
ligentie, verbeelding, organisatietalent en initiatief onmisbaar zijn om 
Spanje tot welvaartstaat te promoveren. De nieuwe minister gelooft vast 
dat Spanje kan zorgen voor de inbreng van die intellektuele en karakterië-
le vereisten, vooropgezet dat de moderne technologie in het algemeen 
ontwikkelingsproces ingeschakeld wordt. 

vlugge carrière 

Barrera de Irimo is vandaag 44. Hij startte zijn politieke loopbaan in 
het ministerie van Financiën en bracht het op amper 33 jaar oud tot sekre-
tario-general technico wat vergelijkbaar is met een staatssekretaris bij 

ons. Schraal Aleitje schafte toen de pot in het Spaanse huishouden en 
de staatssekretaris was dan ook centraal betrokken bij alle hervormingen 
die later ten grondslag lagen aan de ekonomische wederopbouw van 
Spanje : de grote belastingshervorming, de herstrukturering van de ban
ken en andere innovaties die in konservatief Franco Spanje slechts met 
inzet van durf en technische bekwaamheid konden verworven worden. 
Toen op zekere dag het ambt van voorzitter van de « Telefonico Nacional • 
vakant werd waagde Barrera zijn kans. Wat hij mmiddels verwezenlijkte 
verdient een plaatsje in de annalen van het internationale management. 

Barrera bracht het voor mekaar het Spaanse publiek dat technisch nog 
in de jaren vóór de industriële revolutie leefde zijn Telefonica te verkopen. 
Om te beseffen hoeveel overtuigingskracht hierbij te pas kwam moet men 
weten dat de gemiddelde Spanjaard van een decennium geleden aan de 
telefoon magische krachten toeschreef, een soort numineuze kapaciteit 
zoals onze plattelandsbevolking vandaag nog onbehaaglijk beroerd wordt 
bij het zien van een computer. Gesteund door efficiënte propagandamid
delen die hijzelf had bedacht strooide hij algauw tienduizenden aandelen 
over het volk uit. Vandaag telt de « Telefonica Nacional » 450 000 aan
deelhouders .. 

show en stakhanov 

De jaarlijkse vergadering van de maatschappij lijkt wel een massale 
volksvergadering. Met duizenden komen de kleine aandeelhouders opdagen 
om luidruchtig van hun medebeheer en inspraak te genieten. « Don An
tonio », zo liet Barrera zich ter gelegenheid van de « grote landdag » be
titelen, zat dan majesteitelijk achter een groene tafel, greep een wille
keurig toestel in zijn onmiddellijke nabijheid en voerde een geanimeerd 
gesprek met een of andere Latijnsamerikaanse koliega. Na het interkonti-
nentaal gesprek steeg de geestdrift van de aandeelhouders ten top. Uit 
de zaal werd geroepen : Antonio, je bent een magiër ! Leve de Spaanse 
telefoon ! Toen de geestdrift was weggeëbt weidde Don Antonio uit over 
de meer praktische aspekten van het telefoonbeheer. Minzaam en voor
komend antwoordde hij op vragen van de kleine aandeelhouders. 

Het populariseren van de telefoon ging aanvankelijk gepaard met een 
enorme schuldenlast voor de Telefonico. Hetgeen meteen inhoudt dat 
Barrera, toen hij met de modernizering en expansie van het Spaanse tele
foonnet begon, a.h.w. een regeringswissel op de toekomst heeft getrokken. 
Zijn grondidee was treffend en ietwat bevreemdend tegelijk. De Telefonica 
moest nl. buitengewoon hoge investeringen doen die dan resulteerden 
in een revolutionaire verhoging van het aantal installaties. Daar die in
stallaties maar langzaam verslijten kon men de binnengekomen kapitaal-
beleggingen voorlopig samendrukken en er hoge winsten uit distilleren. 
Het abonnementenbestand zal nog ettelijke jaren stijgen en met de ont
vangsten kan men later de dividenden uitkeren terwijl de kapitaalbeleg
gingen met het dalen van de behoefte aan aandelen vanzelf zullen ver
schrompelen. Op die strategische grondhouding bouwde Barrera zijn poli
tiek van hogere winstaandelen en duurzame kapitaalverhogingen ., tegen 
de goedkoopste prijs. Op ieder ogenblik kunnen de aandeelhouders hun 
spaarcenten laten verzieveren, zelfs tijdens een periode van baisse, want 
dan koopt de Banco de Espana, de Spaanse cirkulatiebank, de aandelen 
van Telefonica op en geeft ze bij een volgende hausse weer vrij. Het sis-
teem van Barrera heeft schitterend gewerkt Op Financiën zal hij weliswaar 
nog voor heter vuren staan maar ook hier waar hij vroeger al zoveel erva
ring heeft opgedaan zal Barrera niet onder de verwachtingen blijven. Hij 
is een soort stakhanovist die altijd meer presteert dan redelijkerwijze mag 
worden verwacht. 

wi j in nederland 

ergerlijke 
onderbetaling 
van 
de vrouw 

Cjeeveedee) In een land waar met veel luister het vijf-en-twintig-
jarig regeringsjubileum van de koningin — een vrouw dus — wordt 
gevierd, zou je mogen veronderstellen dat het met de positie van 
de vrouw wel dik in orde is, Aan de eeuwenoude diskriminatie zal 
daar wel een eind gemaakt zijn, zou men denken, en de emanci
patie zal in Nederland wel voltooid zijn. Vergeet het maar 1 De 
Dolle-Mina-beweging is hier niet voor niets enkele jaren geleden 
begonnen, en juist in de dagen dat de rood-wit-blauwe vlaggen met 
oranje wimpel werden uitgehangen en vorstin Juliana werd gehul
digd, raakte bekend dat Nederland wellicht voor het Europese hof 
van justitie gedaagd zal worden omdat de vrouw er nog steeds 
achtergesteld wordt bij de man. Het gaat in dit geval om de nog 
altijd voortdurende onderbetaling van vrouwelijke werknemers in 
tal van industriële ondernemingen, een onderbetaling die in Neder
land het meest schrijnend is van alle landen uit de Europese 
Gemeenschap. 

Het is meer dan twee jaar geleden dat de Nederlandse regering 
het EEG-verdrag ondertekende waarin geëist werd dat binnen een 
jaar een afdoende regeling tot stand zou komen voor gelijke beta
ling van man en vrouw. Sinds die ondertekening is er hier en daar 
in dit opzicht wel iets verbeterd, maar In het algemeen zijn er nog 
grote verschillen. Een recent rapport van de EEG toont bij voor
beeld aan dat in de tekstiel-, voedingsmiddelen en kledingindustrie 
de Nederlandse vrouwen en meisjes bijna dertig procent minder 
loon krijgen dan de mannen, en dat voor gelijkwaardig werk. In de 
konfektie-industrie die het vanouds van veel vrouwelijk personeel 
moet hebben, is dat verschil niet zo groot, maar het bedraagt toch 
altijd nog tegen de tien procent. 

het c< kwaad » van de vrouwenarbeid 

De duidelijke achterstand die Nederland in dit opzicht heeft op 
andere Westeuropese landen, hangt samen met de historie. Vrou
wenarbeid was hier tot voor enkele tientallen jaren een « kwaad • 
waartegen in eerste instantie de dominees en pastoors, de kerken 
dus, zich heftig verzetten. In hun spoor verwierpen ook de politici 

het werken door de vrouw, en de vakbewegingen hadden er even
eens weinig goede woorden voor over. Eerst na d$ tweede werejdi 
oorlog had er een « doorbraak » plaats en gingen de vrouwen ook 
meer aan het arbeidsproces deelnemen, maar het werd (en wordt !) 
door veel mannen maar matig gewaardeerd. Velen zijn nog altijd 
gebleven, een valse bewering, want de statistieken laten overtui
gend zien dat de na-oorlogse opbloei van het land mede te danken 
is aan het feit dat de werkende vrouwen een flinke steen tot die 
bloei bijdroegen. Het feit dat er veel meer dan een miljoen Neder
landse vrouwen en meisjes op fabrieken, in ateliers, op kantoren, 
enz. werkzaam zijn, zegt voldoende. 
van mening dat de bereikte welvaart van het land ook wel tot stand 
zou zijn gekomen als de vrouwen braaf •• bij de haard » waren 

Het is duidelijk dat de vrouwen zelf, maar ook de vakbeweging 
veel meer zouden moeten opkomen om te pogen een eind te ma
ken aan de lonen-diskriminatie. Wat dat betreft laten de vrouwen 
echter nog te gemakkelijk verstek gaan. Vooral de jongeren onder 
hen — en dat zijn er meer dan een half miljoen — vatten hun baan 
op als een overbrugging naar het huwelijk. Ze stellen weinig eisen 
aan de werkgevers en zijn al gauw kontent met wat ze in het 
loonzakje vinden. Enige strijdbaarheid ten aanzien van haar achter
stelling is dan ook niet te bespeuren. Een vrouwelijke vakbonds-
funktionaris zei onlangs over deze jonge arbeiders : « Als ze ge
trouwd zijn, krijgen ze kinderen, stappen uit het vak en komen dan 
later als part-timers terug. Vooral het terugverlangen naar sociale 
kontakten is voor hen de drijfveer. Een paar gulden meer of minder 
is niet zo belangrijk, wel of het werk in de buurt van hun huis is 
en of de werkuren een beetje makkelijk te regelen zijn in verband 
met de opvang van kinderen. Ook bij deze vrouwen kunnen we dus 
geen pressiegroep verwachten die sterk gaat strijden voor de 
gelijke beloning van man en vrouw ». 

vakbond blijft voorzichtig 

Dat ook de vakbeweging niet bereid is tot het uiterste te gaan 
als het om de gelijke geldelijke waardering voor vrouw en man 
gaat, is onlangs nog gebleken tijdens een konflikt op een konfek-
tiefabriek in Winschoten (provincie Groningen). Daar gingen de 
vijftig vrouwelijke werknemers in staking omdat ze niet langer 
genoegen wensten te nemen met een loon dat lager was dan dat 
van haar mannelijke kollega's die precies hetzelfde werk deden. 
Tevoren had de vakbond de vrouwen gewezen op hun rechten, 
maar toen het op onderhandelen aankwam tussen diezelfde vak
bond en de leiding van het bedrijf, liet men de arbeidsters gewoon
weg vallen. De bond speelde de onderhandelingen alleen maar op 
het punt van de inkomensnivellering (afromen van de hogere inko
mens), hoewel dat in het betreffende bedrijf van weinig betekenis 
was. . 

In de Sociaal-Ekonomische Raad (samenwerkings- en adviesor
gaan van werkgevers, werknemers en overheid) wil men nu een 
regeling voorstellen die iedere onderbetaalde vrouw het recht 
geeft klacht bij de rechter in te dienen. Het is de vraag of de 
regering daarmee akkoord zal gaan. Want juist naar aanleiding 
van bovengenoemde geval in Winschoten liet minister Boersma 
(Sociale Zaken) weten dat hij de werkgelegenheid in het algemeen 
toch wel belangrijker vond den de gelijke beloning, dit in verband 
met de buitenlandse konkurrentie. Zeker geen verwerpelijk stand
punt, maar dat over de ruggen van de vrouwen heen een dergelijk 
bedrijf overeind moet worden gehouden, stemt toch wel bitter. 
En er blijft voor de werkende vrouw in Nederland dus alle reden 
om zich tegen haar achterstelling krachtig te verzetten. 

duitse 
eenmaking 

Al was het dan niet de bedoeling 
toch kwam de opneming van da 
twee Duitse staten in de UNO vori
ge week als een « gebeurtenis » 
over. Door de alfabetische volgorde 
zetelen de UNO-afvaardigingen var» 
beide staten vlak naast elkaar, de 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
en de Deusche Demokratische Re-
publik (DDR). In deze — toevallige 
— nabuurschap zien sommigen een 
zekere simboiiek ; ondanks alles 
horen West- en Oost-Duitsland bi j 
elkaar. De drang naar eenheid leeft 
overigens nog diep in het Duitse 
bewustzijn (of moeten we schrij
ven ; onderbewustzijn ,?). Zo kor» 
de bondsminister van Buitenlandse 
Zaken Scheel er niet onderuit, in 
zijn eerste UNO-rede — hij sprak 
een gedeelte uit in het Duits, zeker 
de eerste keer dat die taai in de 
UNO-assemblee gesproken wordt 
— op dit tema te zinspelen. 

Passenkontrole aan Oostgrens 

Hoe men in Duitsland echter de 
hereniging ziet, verschilt volgens 
de staat waarin men woont. Wan
neer het officiële Bonn het over de 
betekenis heeft van het zgn. 
« Grundvertrag » (de verdragen die 
in het kader van de Ostpolitik wer
den afgesloten) dan komen er 
meestal slechts vage konsideraties 
aan te pas. De prominenten van 
de DDR echter laten er geen twij
fel over bestaan dat ze deze ver
dragen als een overwinning be
schouwen (en dat kunnen ze vér-
mits de BRD o.m. afstand deed van 
de Adenauer-doktrine, die voor de 
Bondsrepubliek het recht op alleen
vertegenwoordiging van gans Duits
land opeiste) en dat ze bovendien 
de eenmaking van Duitsland slechts 
zien in een ééngemaakt kommunis-
tisch Duitsland. Zo kan het ook ge
beuren dat Sovjet-ambassadeur Fa-
lin. geakkrediteerd te Bonn, reeds 
herhaaldelijk beklemtoonde « dat 
West-Berlijn, na de interduitse ak
koorden, mettertijd als een rijpe 
appel in de schoot van de DDR zal 
vallen ». 

Het laatste woord in deze kwes
tie — momenteel niet aktueel maar 
wel belangrijk én als evolutie-be
standdeel én gezien op de achter
grond van de aan gang zijnde pan-
europese konferenties, voorname
lijk gehouden op Russisch aandrin
gen. — is nog niet gezegd, maar ze 
spoort niettemin tot waakzaamheid 
aan, samen met de soms wel te 
emotionele Chinese waarschuwin
gen en de — hoewel dubbelzinnige 
— Franse reserves tegen de toe
naderingspolitiek van een deson
danks steeds sterker bewapend» 
Sovjet-Unie. 
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Het feit dat 175 jaar geleden 
in de Zuidnederlandse gewes
ten het gewapend verzet te
gen de Franse bezetter los 
brak, verzet dat de naam 
« Boerenkrijg » ontving om
wille van zijn hoofdzakelijk 
landelijk karakter, geeft aan
leiding tot heel wat herden
kingen en manifestaties. Ver
re van ons, deze herdenkin
gen en deze herinnering aan 
datgene wat prof. dr. Antoon 
Jacob « onze laatste heer
vaart » genoemd heeft, over
bodig te achten. Wij schreven 
enkele jaren geleden in dit 
blad in een artikel over een 
der belangrijkste Boerengene-
raals, Emmanuel Van Gansen, 
dat het vergeten van wat er 

Jï>ïL.^LiKrj ! . i . t l 

175 loar g e l e d e n 

de boerenhiMg 

1973 

aan grootheid !n het verleden 
bestaan heeft juist een ken
merk is van zelfgenoegzame 
burgerli jkheid, vermits de 
bourgeois de held noch het 
genie begrijpen kan en ze 
daarom begraaft onder zijn 
vergetend onbegrip. Historie 
bevat echter meer dan herden
king aan voorbije grootheid : 
zij bevat ook een les die al te 
vaak vergeten wordt. Wat 
leert ons het heldhaftig verzet 
van die enkele duizenden 
Zuidnederlanders tegen een 
volksvreemd gezag voor de 
strijd die wi j nu vandaag te
gen een staat voeren, die in 
essentie datgene belichaamd 
waartegen ook de jongens 
van de Boerenkrijg streden ? 

de voorgeschiedenis... 

De geschiedenis van de Vlaamse Beweging 
In engere zin begint na de sticliting van het 
koninkriil< België. Maar de geestelijke om
wenteling, waaruit zij zou ontstaan, was 
reeds geruime tijd bezig en had ook hier 
wortel geschoten ; de vrijheidsgedachte, ge
koppeld aan die van de Romantiek, zou de 
basis leggen voor een strijd voor de indivi
duele en nationale rechten. Hoezeer deze 
vrijheidsgedachte reeds vordering had ge
maakt, wordt bewezen door de veertig jaar 
geschiedenis, van 1790 tot 1830. In hoeverre 
waren de in die periode ontstane omwente
lingen en verzetsbewegingen echter natio
naal — d.i. volks — waren, en in hoeverre 
ideologisch, stoelend op nieuwe ideeën en 
oude kontroversen ? 

De Brabantse omwenteling was ideologisch 
en politiek tien jaar lang voorbereid : zij was 
zeker géén spontane volksopstand. Een van 
de belangrijkste oorzaken van zijn falen was 
dan ook, naast zijn ideologische dubbelzin
nigheid, zijn gebrek aan diepgaand kontakt 
met het volk. 

Ideologische dubbelzinnigheid : het verzet 
van de konservatieven tegen het • verlicht 
despotisme » van Jozef II kon moeilijk op 

dezelfde noemer gebracht worden als het 
liberalisme van de Vonckisten, dat deze 
« verlichting » juist nog verder door wou 
trekken. 

De kern van deze omwenteling lag, zoals 
de naam zegt, in Brabant. Naast de adel was 
vooral de geestelijkheid (waarvan een ge
deelte ook « progressief » dacht) en de in
telligentsia erin betrokken. Een abdij als 
Tongerio was een haard van verzet. Eens de 
Oostenrijkse garnizoenen (weinig talrijk !) 
verdreven, viel de vroegere kring der « om-
wentelaars » uiteen, en het is te midden van 
deze uiteenzetting tussen konservatief en 
liberaal, dat de jonge republiek ineenstort 
na een kortstondig bestaan van enkele maan
den. De geschiedschrijving heeft de — Frans-
gezinde — Vonck en zijn aanhangers meer 
simpatie betuigt dan de konservatieven, hoe
wel nationaal gezien deze laatsten met hun 
— gekontesteerde — buitenlandse politiek 
die op Engeland, Pruisen en de Verenigde 
Provinciën gericht was méér waarborg voor 
het Nederlandse Zuiden boden (Van der 
Noot dacht zelfs aan een konfederatie onder 
de Oranjes). 

Met de terugkeer der Oostenrijkse legers 
en met een nieuwe politiek die adel en 
geestelijkheid ontzag en derhalve veel ex
plosieve stof wegnam, was de miserie voor 

het Nederlandse Zuiden niet gedaan. De 
eerste Franse inval gaf er al een voorsmaak-
je van, wat te wachten stond. Na de eerste 
inval in 1792, na de slag bij Jemappes, was 
er willicht nog enige speling geweest voor 
een eigen zij het zeer beperkte autonomie : 
de Franse revolutie geloofde nog in haar 
slogans der volksbevrijding. Maar tussen 
1792 en 1794 (slag te Fleurus en definitieve 
verovering der « Oostenrijkse » Nederlan
den) had de Franse binnenlandse situatie 
zich ook gewijzigd. De Franse revolutie had, 
van een aanvankelijk « monarchlstische » 
periode, zich meer en meer geradikaliseerd. 
Robespierres val, de negende Thermidor, 
luidde een periode in die pas zou opge
ruimd én voltooid worden in het consulaat 
en het keizerrijk. Het betekende het volledig 
einde der demokratische beginselen. 

Intussen had na de bezetting van de Zui
delijke Nederlanden ook hier het nieuwe be
wind, het Directoire, zich als veroveraar en 
niet als bevrijder doen kennen. De in het 
kielzog van elke revolutie zwemmende pro
fiteurs lieten zich hier niet onbetuigd : de 
algemene plundering die door staat en partl-
kulier ingezet werd, wordt terecht in een uit
voerige dokumentatie bestempeld als « La 
République au pillage >. Hoe stond nu de 
bevolking tegenover deze nieuwe situatie ? 

de bezetting 

Er waren, inzonderheid in de steden, voor* 
zeker kernen van Fransgezinden : een Frans-
gezindheid die bij de enen uit gewinzucht, 
bij anderen uit snobisme, bij menigen echter, 
zoals bijvoorbeeld bij Karel Broeckaert, 
schrijver en uitgever van een • progres
sief » blad, uit oprecht geloof in de vrij
heidsgedachte van het liberalisme. (Broe
ckaert zou zich later ontgoocheld van da 
Franse revolutie afkeren) 

De gedachte aan een annexatie bij Frank
rijk stootte in de steden op groot verzet en 
werd op het platteland totaal afgewezen. 
Vanaf februari 1795 werden de Franse wetten 
hier van toepassing en het land werd in 
• departementen » verdeeld, en in oktober 
1795 werd de vereniging met Frankrijk u i ^ 
geroepen. De geestesgesteltenis werd door 
een Frans agent als volgt geschetst : « Tout 
y est contre les Frangais... ' . Door de vlucht 
van een deel der bevolking, vooral adel en 
hoge ambtenaren, was de administratie ont
wricht en weinig burgers werden bereid ge
vonden om ambten te aanvaarden. Ook de 
financiële toestand was rampzalig en de op
eisingen voor het leger betekenden een bij
komende aderlating. Een aantal maatrege
len werden genomen, waarvan verscheidene 
op zichzelf wellicht goed waren (zo bv. in
voering van burgerlijke stand en metriek 
stelsel, de inkrimping van de macht en het 
bezit van de geestelijkheid) maar die, zo wel 
door de anti-religieuse politiek als door het 
taal- en kultuurimperialisme dat het Frans 
opdrong, mee aanleiding gaven tot een veiv 
sterken van het al bestaande anti-Franse ge
voel. 

In maart 1796 trad men op tegen processies 
en bedevaarten ; in september 1796 volgde 
de afschaffing van sommige kloosterorden 
en in april 1797 werd van de geestelijkheid 
de eed van trouw aan de republiek gevraagd. 
Vele geestelijken ontrokken zich aan die eed 
en kerken werden gesloten. De verkiezingen 
in 1797 voor de Raad der Vijfhonderd en de 
Senaat liepen in de Nederlanden op een 
fiasco uit : in Gent kwamen 2000 van de 
9000 kiezers opdagen, in Leuven was er niet 
eens 4 % van de stemgerechtigden opgeko
men en in Brgssel was het amper 12 %. De 
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kandidaten waren trouwens meestal door af
stamming of sociale positie totaal vreemd 
aan de bevolking 

de strijd 

Reeds in januari 1797 hadden onlusten 
plaats in Affligem, die geen verdere uitbrei
ding namen. Een jaar later zou in de streek 
echter het eerste signaal gegeven worden 
voor een opstand, waarvan het zwaartepunt 
wel in de Kempen lag, maar die al de Zuid-
nederlandse gouwen in het verweer tegen 
de vreemde macht zou brengen. 

Op 12 oktober 1798 breekt het verzet los, 
te Overmere. Dat het weldra over heel Zuid
nederland kon losbarsten en niet meer een 
lokaal incident blijven, werd in de hand ge
werkt door de algemene psychologische si
tuatie : de conscriptie-wetten dwongen nu 
vele jongeren de keuze : zij hadden bij heel 
de bevolking kwaad bloed gezet. 

De gebeurtenissen volgden dan elkaar snel 
op : op 22 oktober riep Van Gansen hon
derden « conscrits » bijeen, nabij Zoerle-
Parwijs, en verjoeg de Fransen uit het kas
teel der Merodes te Westerio en uit de ab
dij van Tongerlo. Op 23 oktober kwamen in 
een heel ander deel van het land — te Ge-
luwe — afgevaardigden bijeen. De dag daar
op greep te Roeselare een gewestelijke bij
eenkomst plaats. In Opwijk, In Brabant, had
den reeds op 21 oktober een 80-tal jongeren 
gebouwen van Fransgezinden en ambtenaren 
aangevallen en in Merchtem bevonden zich 
500 boeren, die het verzet deden losbarsten 
ten gevolge van Franse druk over Londerzeel 
aftrokken naar Klein-Brabant, waar Benjamin 
Rollier de strijd leidde. 

Wij willen hier geen militaire geschiedenis 
In een notedop brengen over het verder ver
loop van de gebeurtenissen : wij kennen 
allen de tragische ondergang van het Boe-
renleger te Hasselt. Minder bekend is ech
ter het feit, dat ook nadien nog het verzet 
opnieuw georganiseerd werd : zo bracht Van 
Gansen bv. een sterke gevechtsgroep van 
4000 man bijeen, die echter niet operatief 
kon worden omdat de financiële en materie
le hulp uit het buitenland niet kwam. 

Van de drie « omwentelingen » die de 
Zuidelijke Nederlanden kenden in de 40 jaar 
tussen 1790 en 1830 was de Boerenkrijg de 
énige volkse, nationale — en spontane. Het 
was een strijd die niet door een kleine groep 
Jarenlang voorbereid was, en het was een 
strijd die niét door politieke advokaten om 

ideeën of macht ontworpen was, met vreemd 
geld en zelfs vreemde soldaten. 

De Boerenkrijg was zuiver Nederlands, 
zuiver volks — ook al hebben motieven van 
religieuse en individuele aard, zoals de anti-
religieuse politiek der Fransen en de con
scriptie, hun aandeel gehad bij dit verzet. 

Dit spontane en volkse, dit Nederlandse ka
rakter van onze laatste heervaart betekent 
echter niet, dat er geen voorbereidingen 
waren en dat er geen relaties waren met 
het buitenland 

Gevluchte geestelijken, adel en inteltektu-
elen hadden zich even over de grens ge
vestigd en zowel in Bergen op Zoom als in 
Emmerich werd kontakt gelegd met de ver
zetsgroepen in Vlaanderen. Rollier, die tot 
de leiders van de opstandige groepen be
hoorde, onderhield betrekkingen met buiten-
lande mogendheden via hun agenten, en ook 
Van Gansen, die officier geweest was in het 
Patriottenleger, kwam in kontakt met oran-
gistische agenten. 

Het blijkt dat men de 25 oktober als da
tum voor het uitbieken van de opstand had 
vastgelegd. De gebeurtenissen te Overmere 
op 12 oktober — waar bij een huisraadver
koop ontstonden — die het verzet deden 
losbarsten — verstoorden het plan, en maak
ten het de Fransen gemakkelijker, de reeks 
nu ontstane lokale opstanden één na één 
te overmeesteren. In dit verband dienen wij 
ook de mislukte landingspoging van de En
gelse vloot op 21 oktober te Vlissingen en 
Blankenberge te zien. 

Voor het falen van deze opstand zijn echter 
ook andere faktoren van belang geweest : 
de onvoldoende bewapening (ook al is er 
hulp geweest uit het buitenland] maar vooral 
het ontbreken van één bekwaam generaal, 
die de verspreide troepen had kunnen bun
delen en de taktisch-bekwame tegenstrever 
het hoofd bieden. 

politieke situering 

Wanneer wij de Boerenkrijg in zijn ge
heel overschouwen, en het essentiële van 
deze opstand tegen een vreemde bezetter 
willen naar voren halen, zien wij vooral vier 
belangrijke gegevens. 

In de eerste plaats gaat het hier om een 
opstand die zich in de Zuidelijke Nederlanden 
hoofdzakelijk koncentreert in de Dietse ge
westen, en die pi-aktisch uitsluitend gevoerd 
wordt door Vlamingen. Er Is geen Waals 

Links boven : het Mane van Gansen gedenkteken te Westerio. Boven : 
Mane Van Gansen. 

pendant van de Boerenkrijg en aan het hoofd 
van de Franse troepen die de Boeren be
streden stond zelfs een Waal uit Verviers : 
Jardon Een Frans kommissaris rapporteert 
naar Parijs dat de Waalse kantons, waar de 
Franse taal en kuituur « meer verstand en 
vooruitgang heeft gebracht » rustig zijn. 

Anders was het echter — en hier komen 
wij aan de tweede vstastelling — in het 
Duitstalige Luxemburg en in de Elzas : ook 
daar ontstond een volksbeweging tegen het 
Franse imperialisme, volksbeweging die ook 
in het uiterste Zuiden van de Germaanse 
gebieden, in Tirol, tot een verzet zou lei
den dat m de figuur van Andreas Hofer ge-
simboliseerd wordt De Boerenkrijg was dus 
de specifiek-Zuidnederlandse uiting van één 
grote afweerbeweging tegen de Latijnse 
overweldiging, afweerbeweging die van de 
Noordzee tot de Alpen reikte. 

Derde vaststelling : deze strijd werd ge
dragen door het volk zelf. De tragische af
loop is gedeeltelijk te wijten aan een gebrek 
aan geschoolde leiding en aan een politieke, 
diplomatische en militaire « achterban » die 
het geheel zou hebben kunnen koördineren. 

En tenslotte : het motief van deze strijd. 
Het ging hier niet om behoud of vestiging 
van een of andere staat, om grenzen, om 
politieke en maatschappelijke strukturen in 
de eerste plaats. De gevoelsbasis van het 
hele verzet ligt m datgene wat een ander 
kommissaris naar Parijs mededeeld : « une 
chimère flamande », de Vlaamse droom van 
de eigen zelfstandigheid, van de vrijheid van 
het volk als gemeenschap, als entiteit — 
niet als optelling van individuen met indivi
duele grondwettelijk en rationeel vastgelegde 
rechten. De essentiële volkse vrijheid werd 
evenzeer door de toenmalige Franse « liber-
té » bedreigd als de vrijheid van de Vla
ming in Brussel nu bedreigd wordt door de 
« liberté » van de père-de-famille ! 

In de napoleonistische vloedgolf bezweek 
alle Europees verzet voor geruime tijd. De 
verhouding tegenover de Kerk werd beter, 
een konkordaat werd gesloten en de gees
telijkheid verzoende zich — op enkele uit
zonderingen na — met de staat. De bisschop
pen waren praktisch allen Fransen en hun 
anti-Nederlandse oriëntatie, evenals die van 
de Napoleontische Franse administratie, zou 
zich onder Willem I uitwerken. Na jarenlang 
op de vlucht geweest te zijn of verborgen ge
leefd te hebben, konden de Boerenleiders 
genieten van een keizerlijke amnestie. Wa
terloo zou bereiken wat de Boerenkrijg niet 
had gekund : de uitdrijving van de vreemde 
bezetter en de bevestiging van de eigen 
zelfstandigheid. Niet voor lang echter : de 
Franse juli-revolutie zou een uitloper krijgen 
in de Belgische omwenteling en in de stich
ting van een Noordfranse staat, waartegen 
Vlaanderen opnieuw zou moeten optornen, in 
een nog Immer voortdurend verzet. Dat de 
fronten nog steeds dezelfde gebleven zijn, 
werd bewezen bij de Van Gansen-herdenking 
in 1942, toen heel het Belgisch franskiljonis
me de staat meende te moeten verdedigen 
door het monument aan de volksheld te be
smeuren .. Dat de strijd van 1798 en die van 
nu ook In de appreciaties nog dezelfde ge
bleven is, wordt bewezen door het feit dat 
diegenen die toen en diegenen die nu op de 
voorposten vechten, dezelfde verwijten te 
horen krijgen van de gearriveerden en de 
bangen. Hun geloof in de Nederlandse vrij
heid is een « chimère flamande ». Hun radl-
kale Inzet voor die vrijheid wordt als « ex
tremisme » afgeschilderd. 

De jongens van de Boerenkrijg en nun 
leiders waren extremisten. Zij geloofden in 
een « onmogelijkheid ». En zij verkozen niet 
de « wettelijke » weg van de liberale demo-
kratie en het geven en nemen, het wikken 
en wegen maar de open rebellie, het ge
weld tégen het geweld, de inzet van het 
leven voor de volkse vrijheid. Wij hebben 
later in onze geschiedenis echo's van deze 
rebellie gehoord, hoezeer zij ook evenals de 
Boerenkrijg, aan de menselijke zwakte en de 
materiële onmacht begeven moesten. 

Dat wat dr. Jacob « onze laatste heer
vaart » genoemd heeft, Is het begin geweest 
van een vaak verzwakt, gebroken, maar 
steeds weer oprijzend verweer tégen het 
Latijnse imperialisme dat een bestendige 
morele genocide aan ons volk heeft ge
pleegd — en vóór een herstel van onze Ne
derlandse eenheid en volkse vrijheid. Een 
verweer, waarin wij allen onze plaats ingeno
men hebben, en dat wij op diverse wijze 
maar in dezelfde geest en om het zelfde 
doel voortzetten. Een verweer, waarin men 
geen onderscheid maken kan in « nuttige » 
dingen, maar waarin elke man en elke daad 
telt. Zoals in de Boerenkrijg. 

jos dierickx. 

f f brigand 73" 

Naar aanleiding van de 175e jaardag 
van de Boerenkrijg werd een Boeren-
krijgkoinitee opgericht. Het komitee 
geeft ook een periodiekje uit dat « Bri
gand 73» noemt en de ondertitel «sluik-
blad alleen bestemd voor baanstropers 
en brigands » draagt. 

Het blad staat vol met plaatsen en 
data waar herdenkingen gehouden wor
den en werden, waar zich monumenten 
i.v.m. de Boerenkrijg bevinden, histo
rische bijdragen, een lijst mogelijkhe
den om de herdenkingen op te luisteren 
en te stofferen. Kortom een onmisbare 
uitgave voor mensen die wat willen 
doen en beleven in dit herinneringsjaar. 

Het redaktieadres : Boerenkrijgkomi-
tee, Mechelse steenweg 470, 2520 Ede-
gem. Schrijf eens gerust naar de verant
woordelijke uitgever Marcel van den 
Wyngaert, Heideland 28, 2510 Mortsel. 

geplande herdenkingen : 

— Mechelen : 25 oktober. 

— Ekeren : er zijn plannen voor een 
herdenking. 

— Sinaai : 21 oktober. 

— Geluwe : 21 oktober. 

— Hombeek : herdenking op 14 novem
ber, Boerenkrijgavond op 18 novem
ber. 

— Moorsel : 1 november. 

— St. Job in 't Goor : 10 november. 

— Koningshooikt : 8 oktober of 4 no
vember. 

— Overmere : 12 oktober, herdenkings
dag waarop al de scholen uit gans 
Vlaanderen zijn uitgenodigd. 

— Haasdonk : 20, 21, 22, 27, 28, 29 okto
ber (20 u) opvoering van het «Feest-
spel van de Boerenkrijg». 

— Blankenberge : 27 oktober. 

— Halle : 27 oktober. 

— Herentals : 28 oktober. 

— Hasselt: waarschijnlijk op 5 decem
ber. 

— Liedekerke : vermoedelijk in decent 
ber. 
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ons feuilleton (32) 

nJUNDQIEN 
IKRCMT 

door JOZEF SIMONS 

Alleen en mistroostig zit Florimond van Laar bij dokter Verhoesel in Le Havre, totaal 
van de Frontbevî eging afgesneden. Men is hem echter niet vergeten. Achiel is in 
opdracht van Bert Broeckx tot bij hem gekomen om hem in te lichten over de toe
stand. De « overlopers » zijn dan maar zonder hem vertrokken... De drang om weer 
bij de beweging te zijn is groter dan ooit bij Florimond. Van dr Verhoesel krijgt hij 
de toelating om naar het front te vertrekken. Maar hij wil ook Clara zien... 

ons feuilleton (32) 

III 
Een week later zat hij in de trein naar 
't front. 
Doch met bedrukt gemoed. 
Want in die week was heel het tij aan 
't verlopen gegaan, en ditmaal zouden 
de zaken geen keer meer nemen. 
De Duitsers hadden wel de Kemmel-
berg veroverd, doch, lagerop versla
gen en achteruit gedrukt, konden ze 
van de vooruitgeschoven stelling geen 
gebruik maken en moesten ze de Kem-
melberg weer opgeven. 
Het tegenoffensief was ingezet. 
De Duitsers werden geslagen over 
gans de lijn. 

Toen Florimond bij de batterij terug
kwam, werd hij aanstonds gewaar wat 
een ommekeer liet nieuws bij de sol
daten had teweeggebracht. 
Hun was zo dikwijls de valse hoop 
voorgespiegeld : het einde nadert, het 
eindoffensief wordt voorbereid I Dit
maal werd hun niets gezegd ! 't Was 
ook onnodig, ze voelden het zelf ko
men ! 

Ze gingen naar huis ! 
De rest verzonk in 't niet. Ze gingen 
naar huis ! 
,, Nothing succeeds like success ! ". 
Die ommekeer in de gemoederen, de 
verdwijning van Bert, van wie een 
sterk persoonlijk prestige uitstraalde, 
de troepenverschuivingen met het oog 
op het offensief, ontredderden de gan
se frontorganisatie. 

Jeroom, die hij toevallig langs de baan 
ontmoette, gaf hem bericht over de 
laatste « Legervergadering • ! Vier 
man aanwezig i Jan Broeckx, Jeroom 
zelf, een onderwijzer, ergens uit het 
hospitaal, die maar van doordrijven 
sprak omdat hij van de fronttoestan

den niets afwist, en een Antwerpe
naar, die hij nooit tevoren had gezien. 
Vier man eri een paardekop I 
Jan Broeckx had er, bij pot en pint, 
gesproken over de aanstaande vrede. 
Dat ze 't nu over een nieuwe boeg 
moesten gooien en alle strijdbare 
krachten samentrekken op politiek ter
rein. Voorlopig zou de Waals-franskil
jonse koalitie wel hoogtij vieren, doch 
langs lijnen van geleidelijkheid zou 
die toestand verbeteren, omdat recht 
nu eenmaal rgcht is... 
De volledige ineenstorting... 
„Langs lijnen van geleidelijkheid...". 
Neen, daarin had Florimond geen ge
loof meer. Slechts een hardhandige 
operatie had redding kunnen brengen. 
„Zoals we nu wikkelen, komen we er 
nooit ". 
Het was te laat. 

Es war u schön gewesen. 
Es hat nicht sollen sein... 

Een schone droom was 't geweest, die 
droom van zijn jeugd — een droom 
die werkelijkheid had kunnen worden... 
te laat... 
Hoe zei ook weer de kommandant van 
Carteret ? ,, Dat alles bewijst, dunkt 
me, dat de Vlamingen een doodgedrukt 
volk zijn, een volk dat zijn ziel verlo
ren heeft, rijp en murw om door ons, 
Walen, in de Franse kuituur te worden 
opgeslorpt ". 

Vlaanderen had de reddingsplank niet 
gegrepen 
Die namiddag, te halfvier, werden ze 
opgekommandeerd om enkele salvo's 
te lossen. 
't Stuk stond gericht. 
,, Tien schoten snelvuur ". 
Toen die afgevuurd waren, maakte Flo
rimond aanstalten om zijn vest uit te 
trekken 

„ Houd ze aan ! " gebood Kamiel, „ 't 
zal niet lang duren of we moeten het 
aftrappen. Ziet ge ginder Pietje Pruis 
niet hangen met zijn mand ? ". 
Werkelijk, vlak voor 't stuk steeg een 
Duitse kabelballon op. 
Ze wachten op nieuwe gegevens voor 
de volgende schoten, toen er eens
klaps een trein door de lucht kwam 
aanrollen. 
„ Liggen, mannen, 't is voor ons I ". 
Ze hadden net de tijd om dekking te 
zoeken achter de granaathokjes, als 
„ kraak ! " brokken ijzer, aarde, stenen 
en houtwerk tegen de wanden van de 
borstwering vlogen, tegen 't kanon, op 
't platform en in een wijde kring rond
om hen. 
De adjudant holde naar de telefoon ; 
de lijn afgebroken ! 
„ Bom-bom-bom-bom I " een nieuw sal
vo van vier in aantocht. 
„Ze komen links I " riep Rik Stijman, 
die een goed gehoor had, en weg was 
hij, de vlakte op. 
Een voor een, als vogels die een muit 
uitvluchten, schoven de mannen, op 
bevel van de adjudant, de wijde wereld 
in, lopend tussen de granaten door, 
zich neerleggende alle vijf voet, tot zij 
zich in veiligheid konden wanen. 
Florimond, het spoor van zijn kamera
den kwijt, liep achter de adjudant aan 
tot bij de keuken, waar deze hem eerst 
bemerkte : „ Wat komt gij hier doen, 
jongen? Ik blijf in deze abri omdat ik 
adjudant bent, maar gij, rap bij de an
deren in de loopgraaf, verstaat ge me? 
Als ik moet sterven, sterf ik liever al
leen ". 
Florimond liep voort op goed geluk, 
struikelde over een telefoondraad, tui
melde in een gracht, verzonk in zom
pige grond... 
En de granaten sloegen maar steeds 
in, achter, links... alle tien meter 
moest hij zich neerleggen, en kwamen 
er rockende granatsacherven uitster
ven bij hem in het hoge gras... 
't Was de herhaling van het voorjaars
bombardement op de Huyghe-hoeve, 
even druk en even raak. 
Eerst met het invallen van de duister
nis hield de beschieting op : drie van 
de vier kanonnen waren buiten ge
bruik gesteld ; dekking, keuken, 't lag 
al irf gruis .. 

IV 
Gedurende de dagen, de weken, die 
nu volgden, was het weer hard la
beur. 
Eerst diende alles opgeruimd — ze 
vonden nog de dode jongen van de 
merel in de haag I — dan moest heel 
de stelling opnieuw ingericht, op de
zelfde plaats, door de vijand zo raak 
beschoten ! 
Maar juist die zware handenarbeid, 
die zijn lichaam afmatte, dwong zijn 
geest tot rust. Hij wilde ook niet meer 
denken aan zijn afgebroken droom. 
En nu, wanneer hij 's avonds met lam
me ledematen ter ruste kroop, zonder 
vrees 's nachts te worden opgebeld 
(de kanonnen waren in reparatie), 
kwam. elke dag levendiger, een oud 

visioen opduiken. Nu mocht hij Immers 
bet andere deurtje van zijn hart op een 
kier zetten, Boven de poel van zrjn 
donkere gedachten, kwam nu het lich
tende beeld van Clara opschitteren. 
Sereen, met wijding over zich, zo mooi 
en zacht... 
Haar zou hij gaan halen, aanstonds na 
de gesloten vrede, haar vereren ge
heel zijn leven als een heilige relikwie 
uit deze godvergeten tijd, waarin hij 
nochtans zijn schoonste droom had ge
droomd. 
Met Clara zou hij een haard stichten 
van louter poëzie en geluk, van stille 
afzondering en bescheiden levens
vreugde. Vader zou hem moeders deel 
uitkeren, en daarvan kon hij zonnig 
leven op een kleine villa ergens diep 
de heide in. 
Vader... 
O, 't zou een geweldige beroering zijn 
thuis, mocht hij daar aankomen met 
een verloofde, die niet van adel, niet 
van stand was... 
God ! heel die konventie was immers 
maar blanketsel en larie. 
Dag aan dag, avond na avond, rees haar 
pure beeltenis hoger aan de hemel 
van zijn droom. 
Half oogst. 
De stelling was ver opgeknapt en in 
de namiddag mochten ze het werk 
schorsen, omdat er zo'n goed nieuws 
was van het Franse front : overal werd 
de Duitser teruggeslagen. 
Goed nu, eenzaam te liggen in het hoge 
verwilderde gras van en oude granaat-
kuil. De hitte van de zon werd getem
perd door een zoel windeke dat de 
pluisjes afblies van de paardebloemen : 
„ I k houd van u... veel... heel vee l . . . " . 
Maar hij dacht ook aan huis. 
't Was immers vandaag de feestdag 
van al de Maria's, ook van zijn stief
moeder. Nu stonden thuis zijn jongere 
broers en zusjes in witte feestkledij, 
deklameerden gedichtjes, speelden een 
pianostukje, of voerden een toneel-
schets op. En e zouden vandaag ook 
méér aan hem denken. 
En zo hijzelf zoveel aan hen allen 
dacht, dan was het omdat hij zijn 
plan : ontrouw te worden aan de fami
lietraditie, helemaal voelde rijpen. 
Zijn besluit stond vast : zohaast hij 
weer in een goed blaadje zou staan 
— al zijn wedervaren met de Veilig
heidsdienst vergeten — en, als de an
deren, weer nu en dan een dagje vrij
af mocht vragen, zou hij naar De Pan
ne gaan en dingen naar Clara's hand. 
En in zijn verbeelding zag hij reeds zijn 
eigen kindertjes, van hem en van Cla
ra, op vaders of moeders feestdag, in 
witte feestkledij naar hen toekomen, 
om, verlegen glimlachend, hun gele-
genheidsgedichtjes op te zeggen met 
hoge, zilveren stemmetjes... 
,, Van Laar ! Uw beurt om naar de keu
ken patatten te halen, 't Is halfvijf 1 " . 
,, Ja, ik kom ! ": 

Hij stond op, haalde de emmer uit de 
dekking, en schreed langzaam, voort-
dromend, langs het dekauvilleke naar 
de Ferme Espagnole toe, waar de keu
kenketel van de batterij in een achter
plaatsje stond. 
Aan het kapelleke bij de tweesprong 
kruiste hij twee piotten, die met vlug
ge stap de weg naar Lo insloegen. 
,, Van Laar ! ". 
Kijk, Clara's broer ! 
„ Moet ik van u soms iets meedelen 
aan Luitenant Broeckx ? Ik ga naar 
huis en zal hem daar ontmoeten ". 
,, Luitenant Broeckx... Is hij dan offi
cier geworden ? ". 
„Ja, van gisteren ". 
,,Wens hem van mij hartelijk geluk. Ik 
zal hem schrijven ten andere... ". 
„En nog een nieuwsje... ". 
,, Vandaag wordt thuis zijn verloving 
gevierd met mijn zuster Clara ". 
Florimond bleef even staan en zei 
dan zonder verpinken : 
,, Wens hun dan beiden proficiat. Niet 
vergeten, hoor, dan moet ik niet meer 
schrijven " . 

(Vervolgt) 
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In " W I J " van 30 junt '73 
verscheen onder de titel 
"Waarschoot geeft 't voor
beeld" de tekst van een ge
meentelijk reglennent op de 
toegangkelijkheid van de 
openbare gebouvv'en voor 
gehandikapten, zoals die 
door de gemeenteraad van 
Waarschoot op 21 juni '73 
eenparig was goedgekeurd. 

Nadat de bewuste be
raadslaging door de gou
verneur van Oost-Vlaander-
en werd geschort op 14 
augustus '73, heeft de 
Waarschootse raad een 
nieuwe, juridisch - onaan
vechtbare tekst goedge
keurd. 

Herinneren wi j eraan dat 
het hier een initiatief be
treft van de door de VU 
geïnspireerde plaatselijke 
partij "Vlaamse Gemeente
belangen" , en waaraan 
zelfs de BRT antenne ver
leende. 

Van meet af aan zat de 
bedoeling erin om in Vlaan
deren een kettingreaktie 
los te maken, waardoor de 
gehandikapte niet langer 
als een behoeftige suk
kelaar zou beschouwd wor
den. Door dit initiatief zou 
hij in staat gesteld worden 
aan het openbaar leven 
deel te nemen als om he*' 
even wie. 

Volksuniefrakties van het 
Vlaamse land, er is een 
mooi werk te doen. De ge
handikapten moeten overal 
binnen kunnen, in de eerste 
plaats in de gemeentehui
zen. Maak daarom ons ini
tiatief tot het uwe ! 

Fons Van Holderbeke 

gemeenteraadslid. 

Wie vo 
het 
voorbeeld 
van 
waarschoot ? 

De Gemeenteraad, 

— Overwegende dat de gehan
dikapten als volwaardige mede
burgers aan het openbaar leven 
moeten kunnen deelnemen ; 

— Overwegende dat het hiertoe 
noodzakelijk is dat nieuwe open
bare gebouwen toegankelijk 
zijn voor minder-validen en dat 
de bestaande gebouwen worden 
aangepast ; 

— Gezien de wetsbepalingen op 
het stuk ; 

besluit : 

DEEL I : 
NOG OP TE RICHTEN 
GEBOUWEN 

Art. 1. Alle gebouwen die in 
de toekomst voor rekening van 
de gemeente zullen opgetrok
ken worden, zullen op een ge
makkelijke manier zonder hulp 
van derden toegankelijk moeten 
zijn voor allen, in het bijzonder 
voor : gehandikapten in rolstoel, 

gehandikapten met kunstlede
maten of apparatuur, hart- of 
ademhalingszieken, minder-vali
de bejaarden, visueel gehandi
kapten, enz 

Bouwkundige belemmeringen 
als treden, trappen, te nauwe 
deuren en gangen, te kleine lif
ten, roltrappen, draaideuren, 
draaihekkens, te kleine toilet
ten, e a. dienen geweerd t« 
worden 

Art 2. Sportakkomodaties, op
gericht door de gemeente, zul
len moeten voorzien in de mo
gelijkheid om de gehandikapte 
medeburgers hun sporten te la
ten beoefenen en plaats voor
zien voor gehandikapte toe
schouwers. Bij oprichting of 
bouw ervan zal advies gevraagd 
worden aan de representatieve 
verenigingen voor gehandikap
ten. 

Art. 3. Voor gebouwen met 
een uitsluitend openbaar karak
ter, zal in de plannen voorzien 
worden dat de lokalen, die be
stemd zijn voor het publiek, op 
gemakkelijke wijze kunnen be
zocht worden door gehandikap
ten. Door de gebouwen met uit-
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sluitend openbaar karakter 
wordt ondermeer verstaan : ge
bouwen bestemd voor de ere
dienst, bedrijven waar gehandi
kapten tewerkgesteld kunnen 
zijn, banken, blblioteken, scho
len, mutualiteiten, station, post. 
grootwarenhuizen, feestzalen. 
Deze opsomming is niet be
perkend. 

Art. 4. Voor nieuw op te rich
ten winkels en cafés zal aan de 
aanvrager, uiterlijk bij het in
dienen van zijn bouwaanvraag, 
een verklaring ter onderteke
ning worden voorgelegd, waarin 
op nadrukkelijke wijze aange
drongen wordt op de toeganke
lijkheid van dit gebouw voor ge
handikapten. 
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DEEL II 

BESTAANDE GEBOUWEN 

Art. 1. Voor reeds bestaande 
gebouwen, waarvan de gemeen
te eigenaar is, en die moeilijk 
of niet toegankelijk zijn voor 
gehandikapten, zal de gemeen
teraad aan een technische kom
missie opdracht geven, voorstel
len terzake te formuleren bin
nen de 6 maand na de goedkeu
ring van dit reglement, waarna 
een termijn van uitvoering zal 
bepaald worden 

Art. 2. Voor belangrijke ver
bouwingswerken aan bestaande 
gebouwen met uitsluitend open
baar karakter (zie opsomming 
deel I art 3) zal in de plannen 
voorzien worden dat het ver
nieuwde gebouw toegankelijk is 
voor gehandikapten Belangrijke 

verbouwingen zijn werken die 
het gebouw ombouwden en de 
inrichting van het gebouw gron
dig wijzigen. 

Art. 3. Voor belangrijke ver
bouwingswerken aan winkels en 
cafés, zal aan de aanvrager, ui
terlijk bij het indienen van zijn 
bouwaanvraag, een verklaring 
ter ondertekening worden voor
gelegd, waarin op nadrukkelijke 
wijze aangedrongen wordt op 
de toegankelijkheid van het ver
nieuwde gebouw voor gehandi
kapten. 

Art. 4. De gemeenteraad doet 
een permanente oproep tot alle 
burgers om hun huizen op een 
gemakkelijke manier toeganke
lijk te maken voor alle gehandi
kapte medeburgers. Hij geeft 
het schepenkollege opdracht 
aan deze oproep bekendheid te 
geven en hem op gepaste tijd
stippen te herhalen en minstens 
eens per jaar in het gemeente
lijk informatieblad 

Art. 5 Gebouwen, zowel par-
tikuliere als openbare, die voor 
gehandikapten zonder hulp toe
gankelijk zijn, krijgen van het 
gemeentebestuur het internatio
nale teken van toegankelijkheid: 
de witte gestileerde figuur van 
een mens in rolstoel op blauwe 
achtergrond. Dit teken kan be
schouwd worden als een wel
kom voor de gehandikapte me
deburgers 

Art 6 Dit reglement zal afge
kondigd worden zoals voorge
schreven door art. 102 van de 
gemeentewet Deze beraadsla
ging zal voor goedkeuring aan 
de hogere overheid worden 
overgemaakt Aldus vastgesteld 
in zitting van 6 september 1973. 
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§lekka '73 wordt dit jar volle-
ilig gespeeld rond de cirkus-
idee : de bindingen tussen de 
verschillende artiesten zullen 
door rasechte cirkusartiesten 
geschieden. Beroep werd ge
daan op vuurspuwers en 
clowns, The Hardy's, Thet Ri-
cardo's, Enerno en vele ande
ren. Ook de muzikale clown 
Rexis, medewerker aan de 
shows van Seth Gadikema zal 
van de partij zijn. 
Als ringmeester zal Waller Ca-
piau optreden en zijn improvi
satietalent vrij kunnen botvie
ren. Samen met de Kadullen, 
Teater Mime Frederik en de 
'dit jaar écht wel originele) 
diaprojekties van Luc Demeds 
zal hij het gebeuren presente
ren. Voor Cornells Vreeswijck, 
de man van « De nozem en de 
non », WO, dt het zelfs een eks-
khisief optreden in Vlaande
ren want hij komt speciaal van 
Kopenhagen overgevlogen om 
op Nekka op te treden. 

In dit kader zullen volgende ar
tiesten optreden : Wilem Ver-
mandere, De Elegeasten, Rum, 
Zjef Van Uytsel, Peter Blanker, 
Wannes Van de Velde, Jan De 
Wilde, Will Ferdy, Kris de 
Bruyne-groep, 't Kliekske, De 
Kadullen, Dimitri Van Toren, 
Ivan Heylen, Wim de Craene, 
Frederik Van Melle, Armand, 
Jasperina De Jong, Mariol Flo
re en het Trio Nico Vanderlin-
den. 

Ook voor de aanvang van Nek
ka zal er buiten het Sportpa
leis wat te beleven zijn : stel
tenlopers, reuzen, clowns, lie-

remannen en een «stoomtrein^ 
zullen ongetwijfeld voor het 
nodige animo zorgen. 

Na de 1ste uitgave (11.000 aan
wezigen) en de 2de (15.000 aan
wezigen) verwachten- de orga
nisatoren voor hun 3de uitgave 
een bomvol Sportpaleis. Er 
zijn dit een goede 5.000 plaat
sen meer ter beschikking. 

De prijzen der plaatsen zijn be
paald op 150 fr., 100 fr. en 75 
f r.( gereserveerde zitplaatsen) 
en 50 fr. (niet-gereserveerde 
plaatsen). 

Voor groepsbes tellingen van 
minstens twintig personen-
worden op de kaarten van 150 
fr. en 100 fr. verminderingen 
toegestaan tot respektievelijk 
130 fr. en 90 fr. 

De kaartenverkoop wordt 
opengesteld op het Sportpa
leis te Antwerpen (tel. 03/ 
24.25.75 of 76) en bij Muziek-
handel De Monte, Vrijheids-
straat 30-32, 2000 Antwerpen. 
Voor alle verdere inlichtingen 
kan U terecht op het ANZ-se-
kretariaat tel. 03/37.93.92 (el
ke dag tussen 9 en 17 u.). 

Ter gelegenheid van Nekka 
werd een « kleinkunstdossier 
73 » uitgegeven, met een kriti
sche kijk van Jaak Dreesen op 
de kleinkunst vandaag en het 
volledige programma met de 
liedteksten van de optredende 
artiesten. De promotieprijs be
draagt 50 fr. (na Nekka wordt 
het 75 fr.) en te bekomen sa
men met uw bestelling van 
kaarten. 

Een greep uit de grabbelton artiesten voor 
Nekka "73 : Jan De Wilde (al dan niet met 
zijn hond), Jef Van Uytsel, de Elegasten 
en Bocken's Mortierorgel. De troebadoer 
van Nekka '73 werd een clown. Wie kan 
weerstaan aan deze uitnodiging ? 

« Nekka betekent — hoe je het ook aankijkt — promotiekansen voor 
de artiesten. Je moet niet verwachten dat meer dan 10.000 mensen 
individueel en kritisch gaan reageren. Maar die duizenden zien wel, 
op één lange namiddag, een hele trits bekende namen bij elkaar, en 
dat is toch ook niet niks ? ». 

Jask Dreesen « in het KK-dossier van Nekka 73 » 

« Het is tevens, en dit is niet minder belangrijk, een ontmoeting tussen 
Zuid en Noord, niet alleen voor de artiesten, maar ook voor de belang
stellenden. Een knap lied of een goed artiest moet in heel ons taalge
bied kunnen aan bod komen. Daarom werkt en denkt het ANZ reeds 
aan 1974 : Frans Vlaanderen en Zaïre worden de volgende havens 
van Nekka '74 ». 

Mark Liebrecht en R. Celis in het woord vooraf van het KK-dossier '73, 
uitgave De Sikkel en de Nederlandsche Boekhandel 
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ontdek de wereld 
21 jaor ononderbroken werking 

Ontdek de Wereld brengt tijdens zijn 21ste seizoen (1973-1974) een 
reeics voorstellingen, die stuk voor stuk zullen aantonen dat meerderjarig
heid ook volwassenheid betekent. 

In het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel stelde Ontdek de Wereld
beheerder Hugo Rau zopas de acht sprekers-kineasten voor die in zowat 
alle delen van Vlaanderen hun kleurenfilms zullen gaan inleiden en toe
lichten. 

Dit jaar zijn het toevallig allemaal Vlamngen (ook Nederlanders zijn wel
kom en genoten reeds vaak gastvrijheid bij Ontdek de Wereld). Deze we
reldreizigers zullen bewijzen, dat de dokumentaire film bij ons een vrij 
hoog niveau heeft bereikt. 

van china tot schotland 

De jongste kineast van de acht 
Is de Gentenaar Lode Nusselein, 
die vroeger al naam maakte met 
r i jn films over India, Iran en vooral 
Marokko. Na drie jaar voorberei
ding trok hij samen met zijn vrouw 
naar China, op zoek naar de presta
ties van de Chinezen en hun pro
blemen. 

Yves De Cock zocht het avon
tuur ditmaal in het binnenland en 
bij de koralen van Australië, om er 
samen met de « surfers » de woes
te oceaanbranding te trotseren. 

Stilaan zowat overal befaamd als 
2uid-Amerikaspeciaiist, brengt Mar
cel Roos het publiek van Ontdek de 
Wereld naar de « Raadselachtige 
Andes » met alle levende en dode 
Indiaanse beschavingen, terwijl 
Bernard Henry — samen met de 
gebroeders Reusens — vrij zijn 
voorzien scenario kon realiseren 
aan het Hof en in het land van Ko
ning FeisaI van Saoedi-Arabië. 

Een nieuwe naam in deze groep 
is Albert Kerlof, die tien jaar gele
den zijn geboortestad Ronse ver
liet, om in de Verenigde Staten be-
roepskineast te worden Hij brengt 
ons een van zijn opmerkelijkste 
films, « Expeditie Zuidpool ». 

Als diepzee-duiker in de Egeische 
en Rode Zee beleefde Jos Hollen-
feltz verbijsteiende avonturen, 
waarover hij met filmbeeld en 
woord vertelt in zijn programma 
« Tussen Vissen en Amfora's ». 

Kommandant Maurice Bossuyt 
trok voor zijn 11de kleurenfilm naar 
de koppensnellers en de parelvis
sers van de reusachtige Filippijnse 
archipel, terwijl de reeks besloten 
wordt door de uitmuntende diavoor
stelling in overvloeiing van Ludo 
Willems, « Schotland, een Caledo-
nische reis ». 

toekomstplannen 

9 Wij zouden graag willen komen 
tot een vorm van samenwerking, 
een soort tandem-sisteem, waarbij 

letterkundigen en journalisten (die 
ook goed en interessant kunnen 
praten) zouden samenwerken met 
ervaren of talentrijke kineasten. Zij 
zouden samen op reis moeten kun
nen gaan. Van deze wisselwerking 
tussen letterkunde, journalistiek en 
film zou zeer veel kunnen verwacht 
worden. 

# Wij hebben de bedoeling ook een 
reeks voorstellingen te geven, 
waarin film, dans en muziek ieder 
aan bod zouden komen in één enkel 
programma. Op het podium zou men 
dan, tussen ietwat kortere filmdelen 
in, dans en muziek door buitenland
se kunstenaars te zien en te horen 
krijgen. 

9 Meer bepaald voor de Brusselse 
agglomeratie zouden wij graag ko
men tot een intense samenwerking 
met de Nederlandse Kultuur-Kom-
missie, het Kontakt- en Kultuurcen-
trum en de socio-kulturele raden 
in ieder van de 19 Brusselse ge
meenten. 

Ontdek de Wereld wil met zijn 
voorstellingen ook een ernstige bij
drage leveren tot de mondiale vor
ming in het middelbaar onderwijs, 
werkt intensief samen met de mi
nisteries van Openbaar Onderwijs 
en Nederlandse Kuituur. In "deze 
richting wil men nu verder gaan, 
terwijl ook stevige banden worden 
gesmeed met de kulturele centra 
en de kulturele raden. Dit jaar zul
len tevens de middagvoorstellingen 
voor de vele pendelaars te Brussel 
worden uitgebreid, komen er meer 
voorstellingen in vakantiecentra en 
jeugdklubs, voor militairen en voor 
gepensioneerden. Vanaf december 
wil Ontdek de Wereld bovendien 
een proef wagen met een kleine 
reeks voorstellingen in het Engels 
te Antwerpen, Gent en Brussel. 

Het 21ste seizoen van Ontdek de 
Wereld is zeer rijk geschakeerd. 
Wie over dit alles meer inlichtingen 
wil, kan terecht bij Ontdek de We
reld, Koningsstraat 10, 1000 Brus
sel, telefoon 02/13 87 50 

ontdek 
de 
wereld 

spreekbeurten met kleurenfilms 

21ste seizoen 1973-1974 

Maurice Bossuyt : De Filippijnen. 
Yves De Cock : Australië, onbezoedeld kontinent. 
Bernard Henry : Het Huis van Mohammed. Saoedi-Arabië - Saga. 
Jos Hollenfeltz : Tussen Vissen en Amfora's. Duiken in Egeische 

en Rode Zee. 
Albert Kerlof : Expeditie Zuidpool. 
Lode Nusselein : Ontmoeting met China. 
Marcel Roos : Raadselachtige Andes. 
Ludo Willems ; Schotland, een Caledonische reis (dia's in over

vloeiing). 
Abonnementsvoorstellingen te : 
Antwerpen - Berchem (A) Brasschaat - Brugge - Brussel - Dil-
beek - Gent - Geraardsbergen - Halle (B) - Hasselt - Kalmthout -
Kapellen-op-den-Bos - Kessel-Lo - Knokke - Kortrijk - Leuven -
Loenhout - Mechelen - Neerpelt - Oostende - Roeselare - Ronse -
Schilde - 's Gravenwezel - St. Antonius Brecht - Strombeek-Be-
ver - Wuustwezel • Zottegem - enz. 
(In deze lijst werden de school- en privévoorstellingen niet op
genomen). 
Voor alle inlichtingen : ONTDEK DE WERELD - Vereniging voor 
Artistieke en Culturele Verspreiding, v.z.w., Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel. Tel. 02/13.87.50. 

• In de vakantiemaanden wer
den volgende boeken het meest 
gekocht in Vlaanderen : (nog 
steeds) de Capriolen van Ca-
piau, de Kavijaks (Vantorre) en 
Turks Fruit van Jan Wolters dat 
een revival kent smds de suk-
sesrijke verfilming die nu wel 
door ongeveer 4 miljoen men
sen is bekeken. (Van dezelfde 
Wolkers staat een ander boek 
op stapel nl. De Walgvogel). 
Verder nog steeds : Pieter 
Deens van L-P Boon en Mens-
hef, ik hou van jou van pater 
Filip Bosmans, de bezieler van 
Bond zonder Naam. In de ver
talingen ging de voorkeur naar 
2 werken van de in augustus 
overleden Charriere • Papillen 
en Banco. Een man als een or
kaan van Konsalik kwam even
eens op de top-lijst. 

De jeugd hield het bij De Kat 
(TV-reeks) en Vandersteens ju-
bileumuitgave over Sukske en 
Wiske. 
• De boekenweek en de boe
kenbeurs lopen dit jaar van 1 
tot 12 november in het Bouvs/ 

geboekt 
centrum. Van Rijswijcklaan 191 
te Antwerpen. 
O Bij Lannoo verscheen zopas 
een werk van Frans van Immer-
seel, de glazenier en stoeten
bouwer, over de garnaalvisseis 
te paard van Oostduinkerke 
Met 12 grote kleurenplaten. 97 
zwart-witfoto's en 22 tekenin
gen. Gebonden in geheel linnen 
stempel band 580 fr. 
• Vlaanderen in de vier richtin
gen. Bij Lannoo, Tielt, kan men 
voor zichzelf en zijn bui
tenlandse vrienden een hele 
reeks kijk- en leesboeken over 
Vlaanderen aanschaffen Frans 
Vlaanderen (Deleu), Bokrijk 
(Weyns), Op zoek naar groen 

(Zwaenepoel), Met de auto door 
West-Vlaanderen (Van Remoor-
tere), Limburg (Dusar), Vlaan
deren West (Jonkheere), Ant
werpen (Ruyslinck), Te voet 
door Oost-Vlaanderen (Van de 
Sijpe-Delvaux) Echt om niet 
verloren te lopen 
• De Profundis heet de eerste 
dichtbundel van M. Bruynserae-
de Het is een mooi uitgeven 
bundel die ter recensie klaar 
ligt, voorzien van eenvoudige 
maar mooie tekeningen. 60 fr 
(en dat is heden ten dage niet 
veel voor een dichtbundel) op 
prk 5034 52 van M Bruynserae-
de. Meidoorn 46. 2510 Mortsel 
of Bank van Brussel 320/0471 
221/65 
• De literaire Reinaertprijzen 
1973 werden toegekend : aan 
Ria Aerts uit Wilrijk voor het 
werk : Mankepoot, Hinkepoot 
(60 000 fr.). 
Aan Maria Jacques (Kessel-Lo) 
voor een speurdersverhaal 30 
duizend fr. 
De reisverhaalprijs '73 werd 
niet toegekend. (35 000 fr.). 

een beeld geknipt uit Bossuyts f i lm over de Filippijnen 

retrospektieve Hubert malfait 
In het museum voor Schone Kun 

sten van Latem en de Leiestreek 
te Deinze werd vorige zondag de 
retrospektieve Hubert Malfait ge
opend, ingericht door het stadsbe
stuur, de kommissie van het mu 
seum voornoemd en de Kunst- en 
Oudheidkundige Kring. Dat deze 
retrospektieve in het teken van 
Heel-Nederland staat blijkt uit het 
feit dat de namen van de ambassa 
deurs van Nederland en van Zuid-
Afrika de lijst van de « hoge be
schermers » inleiden De tentoon
stelling wordt gehouden in het ka 
der van de kulturele manifestaties 
naar aanleiding van de openstelling 
van de E3. Ze blijft toegankelijk tot 
en met 4 november 

Begonnen als een krachtig ex 
pressionistisch talent — tweede 
generatie der Vlaamse expressio
nisten — vertoont het kreatief ver
mogen van Hubert Malfait een ver 
inniging op de middag van zijn le
ven, een soort intimisme, dat in 
schrille tegenstelling staat met het 
geweld der eerste jaren en met 
dat van de laatste jaren, toen hij 

onder de indruk van het Franse 

landschap teruggreep naar de dina 
miek van zijn jeugd, maar dan in 
een andere tonaliteit Hubert Mal 
fait is precies een meester van ie 
tonaliteit geweest, van de schake
ring, van de koloristische harmo 
nie Hij was een minder bekende 
grootheid aan de Vlaamse expres 
sionistische hemel, maar de retro 
spektieves van 1968 te Oostende 
en twee jaar later te St Martens 
Latem hebben hem recht doen we
dervaren Deze bescheiden man 'al 
overigens wel niet gedacht hebben 
dat Deinze -— waar hij bij zijn le
ven slechts één keer exposeerde 
— hem posthuum met de grootste 
selektie uit zijn werk zou eren. 

Dit autentiek talent, binding tus
sen twee generaties, doet erg?ns 
in zijn oeuvre echt huiselijk jan 
wat weidse landschappen of een 
syntese van het boerenleven niet 
uitsluit Vooral in zijn portretten 
sluit hij — hoe expressionistisch 
dan ook — bij de traditie van de 
Nederlands-Vlaamse schilderkunst 
aan (sommige portretten doen 
rembrandtiek aan). Heerlijk zijn 
zijn groenen en witten, tegen het 
kontrasterende donkerbruin met als 

tussentonen okers en schaliegrij-
zen of nog gloeiende aardkleur
aksenten. 

Een katalogus beschrijft bondig 
de 72 tentoongestelde tekeningen 
en schilderijen en wordt ingeleid 
door dr. Paul Huys, kultureel advi
seur van de provincie Oost Vlaan
deren Talrijke uittreksels uit tijd
schriften, dagbladen en monogra
fieën, in kronologische volgorde, 
geven een idee van de evolutie 
van de kritiek ten opzichte van de 
te Astene geboren en te Sint Mar-
tens-Latem overleden kunstenaar 
en zijn werk We treffen er de na
men aan van o.a Mailier (nog 
steeds een scherpe polemist) An
dre De Ridder, Karel Van de Woes-
i-ijne (Rotterdamse Courant) Mare 
Pemans, Maurice Roelants. Paul 
Haesaerts Urbain Vande Voorde en 
andere Deze keurige katalogus 
zweemt naar de monografi"- met 
zijn afbeeldingen in kleuien en 
zwartwit een overzicht der ten
toonstellingen en een beknopte bi
bliografie. 

roger corty. 
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])fa nog een korte 
vakantiein 

^Hesseihln 
Duitsland. 

Voor een vakantie van een 
w/eek is de lierfst de beste 

tijd. En Duitsland is niet ver. 
Een paar uur auto of trein, 

en U bent er. 
Wat vindt U van een vakantie op 

en boerderij? Bijvoorbeeld in 
Hessen. Rust en ontspanning ver 

weg van de steden. Opmonterende 
wandelingen en zwerftochten door de 

uitgestrekte bergwouden van de 
Taunus, het Odenwald, de Spessart, de 

Rhön, de Meissner en vele anderen. 
Of houdt U meer van een vakantie te 

paard? Wie graag op een kasteel wil wonen, 
zal er in Hessen veel vinden. Van de Trendel-
burg tot Burg Hirschhorn aan de Neckar. En 
overal in de buurt kleine romantische stadjes, 

oude burchten, historische gebouwen en 
bezienswaardige verzamelingen. 

Nog een a' '̂ 9r voorstel • een bezoek aan één 
van de 26 badplaatsen en kuuroorden. 

Ontsp '̂̂ ning en relaxatie in het thermaal 
water, ii ^auna, met massage, of anders 

in de speelzaal van een casino. 
Vraag onze folders aan. Want de vele 

mogelijkheden, die U in Hessen en elders 
in Duitsland vindt, kan men niet met een 

paar zinnen beschrijven. 
Stuur dan deze bon terug. 

Bon 
Een interessant aanbod. Daarover vindt U uitvoenge 
informatie in een tiele reeks folders. Streep ze aan en 
stuur deze bon terug naar: 
Duitse DienstvoorToerisme,Luxemburgstraat,23-
1040 Brussel -Te l . 12.77.66. 
Of bel even op. Het is de moeite waard. 

Naam: 

Straat en Nr.; 

Postnr.: . Plaats: 

Bondsrepubliek 
Duitsland: 
Dicht bij de deur. 

D Forfaitaire DER-aanbiedingen voor Hessen 

• Hessen - een andere vakantie 

D Reisgids voor Hessen 

D Goede reis In Duitsland 

ons 
kniiswoordroiiclsel 
opgave 71 

HORIZONTAAL 
1) Polit ieke nota. 
2) Twee kl inkers - Paard. 
3) Wi t te zijn zeldzaam - En dergel i jke - Spi l . 
4) Eerstkomend - Meisjesnaam. 
5) Pas - Bladzijde. 
6) Vrucht - Schaakterm. 
7) Boom - Dubbele medekl inker. 
8) Vlak - Sier. 
9) Muzieknoot - Jongensnaam. 

10) Vermolmde turf , 

VERTIKAAL 
1) Meesta l . 
2) Emmer - Modegek. 
3) Meisjesnaam - Brandstof. 
4) Fruit - Anagram van EIK. 
5) Anagram van POF. 
6) Str i jdperk - Frans l idwoord. 
7) Noodzakelijk - Paar. 
8) Dominee - Anagram van MIA - Vrouwel i jk schaap. 
9) Noord-Atlant iscl i Verdragsorganisat ie. 

10) Verkeerd begrepen. 

tee-vee 
ZATERDAG 29 SEPTEMBER 

14U.15 : 
mentai re 
14u45 : 

16U.30 : 
, ,,s 

17U.00 : 
IBu.OO : 
18U.05 : 
18U.55 : 
rubriek. 
19U.45 : 
20U.10 : 

O 20U.40 : 
• 21U.10 : 
O 21U.40 : 
O 22u 30 : 

O 
n 
O 
O 
o 
o 
• 

o 
o 

Kunstroutes door I tal ië. Doku-

Muset te in Parijs. Tekenf i lm. 
\ /o i i .^univers i te i t 
Nederlands voor ^vreemde werk-

Voiksunivers i te i t . 
Fabelt jeskrant. 
Star Trek. Science f i c t ion . 
Wikken en wegen. Verbru ikers-

TV-nieuws. 
De Dick Emery-show. 
De Gulden Zeezwaluw. 
Echo. 
Mannix. 
TV-nieuws. 

ZONDAG 30 SEPTEMBER 

O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
• 

10U.30 : Eucharist ievier ing vanui t 
n.a.v. het Dirk Martensjaar 

Aalst 

14U.30 
15U.00 
15U.10 
17U.15 
briek. 
17U.30 
18U.15 
18U.20 
18U.46 
mentaire 

Voor boer en tu inder. 
Professor Balthazar. Tekenf i lm. 
Binnen en bui ten. 
De Engelse kust. Toer ist ische ru-

Rond de kiosk. 
Fabelt jeskrant. 
Sport reportage. 
Serenget i s t ier f niet u i t . Doku-

O 19U.10 : Laurel en Hardy. 
O 19U.35 : Openbaar kunstbezit . 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Spor tweekend. 
O 20U.25 : De Mount iesshow. 
% 21U.15 : Een klein land in een were ldoor

log. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

MAANDAG 1 OKTOBER 

O 14u00 : School te lev is ie. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Woudlopers. 
O 18U.30 : Tsjin-Tsjin. 
O 18U.40 : Nederlands voor vreemde werk

nemers. 
O 19U.10 : Spor t t r ibune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
9 20U.10 • Een land zoekt zi jn evenwicht . 
O 20U.40 : De t re in van 16 u. 50. Spee l f i lm. 
O 22U.05 ; Vergeet niet te lezen. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

DINSDAG 2 OKTOBER 

O 14U.00 : 
O 18U.00 : 
O 18U.05 : 
O 18U.30 : 
O 19U.05 : 
O 19U.45 : 

20U.10 : 
21U.05 : 
en ontwi 
21U.55 

O 

O 
re. 

O 22U.25 : 

School te lev is ie . 
Fabelt jeskrant. 
Fol lyfoot. 
Tienerklanken. Toetsenavond. 
Kijk en kook. 
TV-nieuws. 
De dol ingen van Odysseus. 
Mother of Parl iaments. Ontstaan 
kkel ing van het Bri tse par lement . 
De Proms Muzikale dokumentai -

TV-nieuws. 

WOENSDAG 3 OKTOBER 

O 17U.00 • Jevanjong. 
O 18U.45 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.45 : De ark van Noë. Tekenf i lm. 
O 18U.53 : Volksunivers i te i t . 
O 19U.20 : F i lmmuseum van de schater lach. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
# 20U.35 : Zoniën. Het r i jke ver leden van 

van vroegere t i jden tot 

poëzie. Israël ische ge-

1 2 3 4 S 6 

1 

' • - 1 -: - • - 5 

; «f 

7 8 • t« 

,..1L 

het Zoniënwoud 
de 19e eeuw. 

O 21u25 • Jazz en 
dichten 

% 21U.50 : Het gebeurde in Hual f in . Doku-
mentaire over het lot van 3 generat ies 
landbouwers op het Argent i jnse plat te
land. 

O 22U.30 : Horen en zien. 
O 22u 50 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 4 OKTOBER 

O 14U.00 : School te lev is ie. 
O 18U.0O : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O 18U.30 : Jonger dan je denkt. Show In 

Neerpel t . 
O 19U.10 : De koninkl i jke sport . Groot-Br i t -

tanië bakermat van ta l r i jke spor ten, de 
Bri tse koninkl i jke fami l ie , verd ienste l i jke 
sportbeoefenaars. 

TV-nieuws. 
De Zwanen 

O 19U.45 
O 20U.10 

spel . 
O 21U.30 
O 22Ü.10 

gramma. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

van de Theems. TV-

Première. 
De katol ieke gedachte. Gastpro-

VRIJDAG 5 OKTOBER 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

14U.00 : 
18U.00 : 
18U.05 : 
18U.15 : 
18U.20 : 
18U.30 : 
19U.03 : 
ding. 

O 20U.10 : 
• 21U.40 : 
O 22 u.25 
• 22U.35 : 

School te levis ie. 
Fabelt jeskrant. 
Bobek en Lolek. Tekenf i lm 
Verkeersvei l igheid. 
Volksunivers i te i t . 
Ziet u er wa t in ? 
Katol iek-godsdienst ige uitzen-

Elisabetn R. 
Panorama. 
; TV-nieuws. 
Maatschappi j en f i losof ie . Een 

reeks gesprekken met vooraanstaande 
Vlaamse f i losofen. 
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bewegings|[jT|zer 
sociaal dienstbetoon 
ANTWERPEI>4 : 
Maandag 1 oktober : vo lksvert . A. De Beul en R. Mat theyssens. 
Maandag 8 oktober : vo lksver t . A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 15 oktober : vo lksvert . A. De Beul en R. Mat theyssens. 
Maandag 22 oktober : vo lksver t . A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 29 oktober ; vo lksvert . A. De Beul en R. Mat theyssens. 
Lok. : VU-sekretar iaat, Wets t r . 12, te l . 36.84.65, van 16 to t 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 8 oktober : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 22 oktober : sen. H, De Bruyne . 
Lok. : Vleminckhof, Marktp le in 8, te l . 53.89.26, van 19 to t 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 10 oktober : vo lksvert . R. Mat theyssens. 
Woensdag 24 oktober : vo lksvert . R. Mat theyssens. 
Lok. : Alcazar, Meche lses twg 22, t e l . 37.13.32, van 19 to t 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 4 oktober : vo lksvert . dr. H. Goemans. 
Lok. : ten huize van Op de Beeck, Wi lgenst r . 4, t e l . 64.55.93, van 20 u. 30 

to t 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag 18 oktober : vo lksver t . dr. H. Goemans. 
Lok. : T i j l , Bredabaan 298, te l 45.89.76, van 20 u. 30 to t 21 u. 30. 

antwerpen 

ANTWERPEN CArr.) 
ARR RAAD 

Heeft plaats op 12 oktober te 
20 u. 30 in de bovenzaal van het 
lokaal « N ieuwe Carnot », Carnot-
s t r . 60 te An twerpen . 
ARR. KWISAVONDEN 
EN HERFSTBAL 

Kwisavonden op vr i jdagen 26 ok
tober en 2 november in het Thier-
brau-Hof te Kont ich en ons groot 
arr. herfstbal (Nacht van de Vr iend
schap) op zaterdag 17 november In 
he t « Alpheusdal » te Berchem. Wi j 
verzoeken al le afdel ingsbesturen 
(arr . An twerpen) op de vooropge
zet te data, de nodige in l icht ingen 
i.v.m. hun deelnemende kwisp loeg, 
aan arr. sekr. W i m Claessens te be
zorgen, a lsmede aandacht te schen
ken aan de vóórverkoop der bal-
kaar ten (60 f r . ) . 
HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Zaterdag 29 september te 19 u., 
r i e l em is in de St-Annakerk t e Bor
gerhout (Goedendagstr .) . Zondag 
30 september van 11 t o t 12 u., be-
z inningsstonde op de begraafplaats 
« Schoonselhof » met samenzang, 
b loemenhulde en toespraak door de 
h. Karel Peeters. 

sen 't Voske en 't Smidje te Boe-
chout. Zel fde orkest als vor ig jaar. 
Feestvreugde verzekerd ! 

BORGERHOUT 
BB-BAL 

De afdel ingen Borgerhout en Ber
chem r ichten samen een reuze-bal 
in op zaterdag 6 oktober te 20 u. 
30 in zaal A lpheusdal , nabij ot Ber-
chemstadion Orkest en dansensem
ble « Zoemer ie t ». Tombola met 
pracht ige pr i jzen. Kaarten te beko
men bij al de bestuursleden. 
SPOEDIG HERSTEL 

Mevrouw Janssens-De Boer (Vos-
straat) werd voor een heelkundige 
bewerk ing In de kl iniek opgeno
men. Wi j wensen haar een spoedig 
en vol ledig herste l . 
HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Deze word t ingezet te 19 u., he
den zaterdag 29 september in de 
St-Annakerk te Borgerhout. Morgen 
zondag 30 september van 11 to t 
12 u. bezinningsstonde op de be
graafplaats Schoonselhof : bloemen
hulde en toespraak door de heer 
Karel Peeters. 
ARR. HERFSTBAL 

Zaterdag 17 novembe.- in het 
« Alpheusdal » te Berchem als apo-
teose van de kwisavonden. Kaar
ten te bekomen bi j ons arr. be
stuurs l id Hugo Andr ies, Turnhoutse-
baan 116, Borgerhout, t e l . 36.59.67, 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

A l le dagen op het sekretar iaat 
van 9 to t 16 u. 30. 's Maandags t o t 
20 u. U kan uw problemen voor leg
gen aan een volksvert . , doch dan 
steeds op maandag van 16 to t 20 u. 

KOO-gevallen : dr . De Boel, t e l . 
33.97.90 of Fr. De Laet, t e l . 38.66.92. 
STADSWANDELING 

Zondag 7 oktober onder leiding 
van een g ids. Ver t rek 10 u., Steen-
plaats. Rond het middaguur, eten
t je , waarvoor vooraf dient inge
schreven te worden , 's Namiddags 
bezoek aan het poppenteater Van 
Campen. Ook hiervoor t i jd ig in
schr i jven op het sekretar iaat, Wet
s t r . 12, An twerpen , te l . 36.84.65 
o f J. Moens, t e l . 38.56.87. 
HERFSTTOCHT 

Zondag 21 oktober. Doorheen de 
bossen van 's Gravenwezel . Een 
ganse dag. Knapzak mee. Geen 
drank Eveneens opgave deelname 
sekretar iaat of J . Moens. 
KVO 

Voorste l l ing « La Bohème » op 
vjc - 'sriag 28 november. Kaarten oi i i 
UW sekr. Inr ichters : Vlaamse t 
A k . .-' en Kul tuurgemeenschap. Uit-
noaiqingen worden nog vers tuurd . 
GALABAL 

Voor de zesde maal een s tamp
vo l le zaal op zaterdag 16 februar i 
1973 I 

BERCHEM 
SOC. DIENSTBETOON 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Voor al le in l icht ingen wend t u to t 
de plaatsel i jke afgevaardigde : A . 
Depai.A/, Lode van Berkenlaan 35. 
BB-BAL 

De afdel ingen Berchem en Bor
gerhout r ichten samen een reuze 
bal in op zaterdag 6 oktober te 20 
u. 30 in zaal « Alpheusdal » nabij 
Berchem-stadion. Orkest en dans
ensemble « Zoemer ie t ». Tombola 
me t pracht ige pr i jzen. Bodega. 
Kaarten bi j al le VU-mandatarissen 
en bestuurs leden. 

BOECHOUT-VREMDE 

EN DE LEEUWEN DANSEN.. . 
Ons lust rum-dansfeest op zater

dag 27 oktober. In het chalet van 
Bacwalde, Provinciestwg 666, tus-

BORSBEEK 
DANSFEEST 

Zaterdag 3 november te 21 u. 
houden w i j ons jaar l i jks bal in zaal 
Rivièra, J . Reusenslei 17. Dans-, 
show- en Tyrolerorkest Karl Herber
ger. 

BRASSCHAAT 
W I M MAES-HERDENKING 

Morgen zondag 30 september te 
10 u. in de f i lmzaal VTB, St. Jakobs-
markt 45 te An twerpen . Sprekers 
zi jn sen. Bob Maes en TAK-voorzit-
ter Piet De Pauw. In de namiddag 
vanaf 13 u. 30 een grootse doorlo
pende bloemenhulde ( ieder voor 
zich) aan het graf van W i m , kerkhof 
Miksebaan te Brasschaat. Wi j roe
pen onze leden en alle andere Vla
mingen te Brasschaat op om die 
dag hun huizen te bevlaggen met 
een echte Vlaamse leeuw en met 
heel het gezin b loemen te gaan 
neerleggen op de begraafplaats. Het 
moet groots worden . 
BLOEMSCHIKKEN 

Na het sukses van de vor ige 
bloemschikavond verwachten w i j 'n 
heleboel belangstel lenden op vr i j 
dag 12 oktober in de Rozentuin, 
Hoge w e g , Hoogboom voor een 
tweede les. Ook de heren der 
schepping worden verwacht . 
BAL 

Zaterdag 10 november. Zaal Drie
heem. Orkest « The Varias ». 
W V G 

Na onze zeer geslaagde groeps
reis naar Eindhoven en Thorn, gaan 
w e niet bi j de pakken z i t ten. Op 
het programma staat nu : Klank
dia-avond met kof f ie ta fe l , op maan
dag 8 oktober. Gevarieerd program
ma « voor eick wat w i ls >• door ons 
bestuurs l id Maur ice Putteneers, 
zeer befaamd dia-special ist en win
naar van vele binnen- en buitenland
se pr i jzen. Dus van het « paters
vaatje ». Deze ver toning is v r i j 
toegankel i jk voor iedereen (aange
s loten of niet, jong of oud I). Een 
waaracht ig bui tenkansje voor ieder 
file \^o'^l*' '"" '^" «̂Q o î->+rt fo^^ï/Tip'^*" 
En op t i j d (20 u.) om de rust n iet 
te vp-s+oi ""1 P°7e avond is el^P'^ 
l i jk de apoteose van een gezell ige 
dag (het Is toch maandag I) . Inder

daad, want 's maandags hebben we 
vanaf 14 u. ons wekel i jks « onder
onsje » en vanaf 18 u. schuiven we 
aan tafel voor een lekker koff ie-
maal. Voor di t laatste Inschri jven 
voor 2 oktober bi j de bestuursleden 
(30 f r . ) . W i j verwachten ook nu 
weer vele nieuwe gezichten te zien. 
Ons ledenaantal groei t met de dag, 
toch iets waar we heel f ier op zijn 
omdat we toch maar een half jaar 
bestaan I Tot ziens op 8 oktober I 
AUTOZOEKTOCHT 

Op 14 oktober 's namiddags. We 
t rekken met gans de fami l ie door 
het pracht igste deel van onze pro
v inc ie . Inl icht ingen en inschri jv in
gen bi j bestuursleden en mandata
r issen of bel 03/51.56 59. 

EKEREN 
DANSFEEST 

Zaterdag 6 oktober heeft wegens 
haar t ienjar ig bestaan het dans
feest van de VU-Kapellen plaats in 
de Gemeentel i jke Feestzaal « Con
cordia », Dorpstr . te Kapellen. Aan
vang : 20 u. 30. Kaarten te beko
men op het VU-sekretariaat, Gees-
tenspoor 72 te Ekeren. Tel . 41.04.41. 
Inkomkaai t : 50 f r . 
DIENSTBETOON 

Al fons Bollen, schepen van Fi
nanciën, Handel en Ni jverheid, Koe
koeklaan 7 (De Steure). Tel. : 
64.49.43. 

Maur i ts Van Tongerloo, gemeen
teraadsl id, Leliënlaan 22 (Mar ia-
burg). Tel. 64.55.14. 

Lode Van V l immeren, KOO-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 
64.41.48. 

Veerie Thyssens, KOO-lid, Gees-
tenspoor 72 (Centrum). Tel. 41.04.41. 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Word t l id of neemt een abonne
ment op « Wi j ». Gel ieve u te wen
den to t het VU-sekretariaat te Eke
ren. Hartel i jk we lkom ! 

HOMBEEK 
DAVEREND SUKSES 

Hombeek zette de reeks bals in 
en we l in een pracht ige tent met 
het orkest Stan Phil ips. Het werd 
een overdonderend sukses waar dr 
Walter Jaspers en zi jn grote groep 
medewerkers alle eer van haalden. 

ZITDAGEN 

SENATOR JORISSEN 

BORNEM : De zitdag van maan
dag 1 oktober word t verschoven 
naar dinsdag 9 oktober van 19 
to t 20 u. 
MARIEKERKE : De zitdag van 
maandag 1 oktober word t ver
schoven naar dinsdag 9 oktober 
van 18 t o t 19 u. 
WILLEBROEK : De zitdag van 
maandag 1 oktober word t ver
schoven naar dinsdag 9 oktober 
van 20 u. 30 to t 21 u. 
TISSELT : De zitdag van maan
dag 1 oktober word t verschoven 
naar dinsdag 9 oktober van 21 u. 
15 to t 22 u. 

zoekertjes 

1) Bediende, ru ime ervaring als se-
kretar is , N., Fr., Eng., zoekt pas
sende betrekk ing. 
2) Magazi jnier zoekt bi j job, 20 uur 
per week. 
3) A l laborant industr ië le scheikun 
de zoekt passende betrekk ing. 

4) Pas gediplomeerde hoger mid
delbaar onderwi js , ekon. afd., zoekt 
betrekking als bedlende. 
5) 41 elektr . mechanicha, zoekt pas
sende betrekking, l ie fst in het Brus
selse. 
6) Juf f rouw, 16 jaar, lager midd. on
derwi js , zoekt passend werk. 
7) Jonge dame, 18 jaar, zoekt werk 
als bediende. 
8) Burg. ingenieur scheikunde zoekt 
betrekk ing. 
9) Technisch ingenieur scheikunde 
zoekt passende betrekking. 
10) 40-jarige man zoekt l icht werk : 
An twerpen, Mecheien, St. Niklaas. 
11) Lic. ekon. en f inanciële ( 40 j.) 
zoekt betrekking : Brussel. Meche
ien, An twerpen. 
12) Dokterassistent met ervaring 
zoekt betrekking bi j huisarts, spe
cial ist of in kl iniek. 
13) Jonge man (18 j . ) diploma hog. 
human, ekon. afd., zoekt betrek
king als bediende. 
14) Jonge dame : 35 j . , 3-talig, zoekt 
werk als recept ioniste of verkoop
ster. 
15) Onderwi jzeres zoekt werk : Me
cheien, Brussel, Antwerpen. 
16) Technisch ingenieur elektroni-
ka, zoekt passend werk in het Ant
werpse. 
17) Burgerl i jk ingenieur zoekt pas
sende betrekking. 
18) Vrouw, waarvan man gehandi-
kapt is, zoekt passende betrekking 
in ref ter of kantine te Brussel, Me
cheien of An twerpen . 
Voor 1 to t en met 18 zich wenden 
to t senator W i m Jor issen, Louisastr. 
3 1 , Mecheien, te l . 015/435.96. 

R 106 

Mannel i jk bediende 53 |. v ier ta l ig 
lange ervar ing, kor tschr i f t , boek
houding zoekt bezigheid omg. Brus
se l . Schr i jven blad « Wi j» . R 109 

Zoek huisje te huur te Brussel en 
Leuven. Kalme omg., 2 sipk., gas 
en elektr., l ie fs t ook badk. en te l . 
Tel. 02/19.21.53. — 110 

Trouw l id , 45 jaar, zoekt om ge
zondheidsredenen l icht kantoor
werk , omg. Brussel of Leuven. Kon-
taktadres : federat ieraadsl id Joris 
Depré, te l . 02/57.30.71, Brusselse-
s twg 224, 1980 Tervuren. — 112 

Gezinnen in de Leuvense agglome
rat ie ste l len kamers te r beschik
king (aan fatsoenl i jke pri jzen !) 
voor ( toekomst ige) studenten of 
personen die hun beroep ui toefe
nen in het Leuvense. Centr . ver
warm. , warm en koud wale^ '^bad-
kamer, enz. 
Bemiddel ing via kamerl id Wi l ly 
Kui jpers — Swertmolenst raat 23 
Herent — te l . 016/296.42 — R 114 

Werk gevraagd voor : 
1) Licentiaat scheikunde (25 j . ) In 

de industr ie 
2) Technisch Ingenieur scheikunde 

in onderwi js of industr ie 
3) Vier ta l ige zeer bevoegde sekre-

taresse te Brussel. 
Belangstel lenden nemen kontakt op 
met volksver tegenwoordiger E. De 
Facq Europalaan, 11, 9820 St. De-
ni js-Westrem. Tel. 22.64.23 - 25.6491 

— R 115 

Jong echtpaar, zi j apotekeres, hi j 
l ic. scheikunde, ver langen In één 
en dezelfde f i rma te werken. Wie 
biedt hun iets aan ? Schri jv. of t e l . 
naar dr. L. Weygandt, De Decker-
str . 56, 2800 Mecheien, te l . 015/ 
12384. R 117 

Kernredaktie : 
T. van Overstraeten (eindred.) 
P. Martens (hoofdred ), R Corty 
(red s e k r ) , M. van Liedekerke. 
Redaktie en publ ic i te i t : 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

Admin is t ra t ie en beheer • 
Voldersstr. 71, Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op di t adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Half jaarl i jks 195 F 
Driemaandeli jks 105 F 
Steunabonnem. (min.) 500 F 
Losse nummers 10 F 
Al le stor t ingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « Wi j », 
Voldersstraat 71 , 1000 Brussel. 

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

Brussel 1120, 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TYnrniQ JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gana het 
land. P.V.BJ\. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (BL) - Tel. 02/79.2Ö.0a 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
TeK (03)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Genl 
Tel. (09)22.45.62 

«WIJ»-lezers hebben 

een boon voor 

«WIJ»-adverteerder$ 

Vlamingen, 
• j , I vraag GRATIS ADVIES 
• • j * ! voor uw hypotheek-
\ t ^ leningen (1e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 

neem kontakt meJ ons I 

VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 
VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

Jan Hendr ickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T . 0 1 1 / 4 7 2 8 2 

Rijksweg Gent - Kortrijk 
ASTENE - 0EIN7E 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Tearoom 

Sjeer en standing 
en... een prima keuken ! 

Telefoon : (09)82.51.49 
's Maandags gesloten , 
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GEEL 
2e LUSTRUMBAL 

Zaterdag 2 oktober slaan we weer 
de beentjes uit om 20 u 30 in zaal 
• Wijnhuis », Stat ionsstraat Or 
kest ' Duo Group Gery » Inkom 
50 fr Inkomkaarten reeds bi, de 
bestuursleden 
VLAAMSE VRIENDEN 

De Vlaamse Vrienden zetten het 
nieuwe werkjaar in met twee Zet 
terspnjskampen Op vri jdag 5 ok 
tober in zaal « Victor ie • te Larum 
en op zaterdag 6 oktober -̂  • De 
Hoef - te Winkelomheide Aanvang 
telkens te 20 u Inleg 25 fr In 
zet vet varken Al le kaart l iefheb 
bers en simpatisanten op post • 

HERENTHOUT 
OPRECHT VU FANFARE EN 
DRUMBAND KEMPENLAND 

Ter gelegenheid van ons zesde 
VU bal zal de VU fanfare Kempen 
land versterkt met haar f l inke 
drumband heden zaterdag 29 sep 
tember in optocht door de straten 
onzer gemeente trekken Wi j var 
t rekken uit ons lokaal « De Nieuwe 
Kroon » waar wi j te 17 u samen 
komen Wi j doen een dringend be 
roep op onze leden en simpatisan 
ten om mee oo te stappen Het is 
de gepaste gelegenheid om bij on 
ze dorpsgenoten de aandacht te 
vest igen op het bal dat dezelfde 
avond doorgaat in zaal « LUX » 
met het gekende orkest van Stan 
Philips vanaf 20 u 30 

HOBOKEN 
ARR BAL 

Op 17 november in zaal Aipheus 
dal te Berchem Kaarten bij de be 
stuursleden aan 60 fr 

KAPELLEN 
10 JAAR VU 

Op 6 oktober te 20 u 30 in de ge 
meentel i jke feestzaal « Concordia » 
Dorpst 'aat feestel i jke dansavond 
Onze bestuursleden zullen aan da 
deur komen met toegangskaarten 
voor het bal Ontvang hen goed 
De zaal moet te k i e n zijn Zij die 
een pri js wi l len geven vooi ue torn 
boia kunnen deze bezorgen aan M 
Opdebeek Wilgenstr 4 

KONTICH 
WIM MAES HERDENKING 

Morgen zondag 30 september 
Gezamenlijk vertrek lokaal AIca 
zar om 9 u 
BRADERIJ KONTICH CENTRUM 

Een groot middenstandsfeest de 
organisatoren kunnen n et genoeg 
prof iciat gewenst worden voor het 
init iat ief VU Kontich zal heel be 
scheiden aanwezig zijn leden van 
andere afdelingen mogen gerust 
eens komen ki jken dit weekend 
HERSTELWENSEN 

Ons aller Suske De Wit verdween 
t i jdel i jk in het Middelheimzieken 
huis 6de verdiep kamer 617 Be 
zoekuren van 14 tot 16 u en van 
18 to t 20 u Wi) wensen hem een 
spoedig en a'geheel herstel 

(Thierbrauhof) op de twee vr i jdagen 
26 oktober en 2 november ( telkens 
te 20 u ) te vargezellen en te ko 
men aanmoedigen 

MECHELEN 

VNJ BAL 
Na onze eerste zeer geslaagde dans 
avond zien we mekaar terug op on 
ze 2de VNJ dansavond op vri jdag 12 
oktober in de zaal «Zonder Zorgen» 
Stwq op Blaasveld te Heffen Aan 
vang 21 u Inkom 40 fr 

^"'^•'KSEM 
BAL 

jaar l i jks bal van Groeninghe op 
zaterdag 29 september m de zaal 
De Kring Jaak De Boeckstraat Mu 
ziek Toni Hei reman 

MORTSEL 
OVERLIJDEN 

Wij betuigen onze innige deelne 
ming in de rouw van de famil ie van 
ons gemeenteraadsl id Hilde De Wit 
Jacobs door het overl i jden van va 
der De Wit 
BLIKKENBAL 

Door een laatt i jdige weigering 
vanwege het bestuur van Produco 
om hun hallen voor ons dansfeest 
open te stel len heeft het bestuur 
in extreiTiiS een andere oplossing 
moeten zoeken Ons Blikkenbal zal 
plaatsnebben in de hal op het Ge 
meenteplein (bij gemeentehuis) op 
zaterdag 13 oktober om 20 u 30 
Kaarten te bekomen bij al onze be 
stuursleden Wie bezorgt ons pri j 
zen voor de tombola ' Af te geven 
bij Rik Janssens Boudewijnlaan 
381 Wie wenst een reklamespot te 
laten schijnen op ons bal ' Zich 
wenden tot Annemie Mees of tot 
de voorzit ter 
DANSFEEST 

Zaterdag 24 november in de zaal 
van het Parochiecentrum St Lo 
dewi jk » (Dieseghemwijk) 
ARR KWISAVONDEN 

W I J vragen onze leden en - W i j . 
lezers zo talr i jk mogeli jk onze afde 
lings kwisploeg die deelneemt aan 
de arr kwisavonden te Kontich 

NIJLEN 
BASKISCHE AVOND 

Vujo en VU Nij len nodigen ieder 
een uit voor een interessante 
avond over het Baskische volk Vr i j 
dag 5 oktober om 20 u in lokaal 
« Kempenland » Inleiding door lic 
Wal ter Luyten sekretans van het 
Vlaams Komitee voor Steun aan 
verdrukte naties Reeks kleurdias 
over Baskisch volk en land Een pa 
neel van Basken in ons land ant 
woordt op vragen uit de zaal Bas 
kische muziek door de zanggroep 
« Euskalduna » die ook in Diks 
muide optrad Tentoonstel l ing an 
Baskische t i jdschr i f ten aff ichen en 
platen 
DIENSTBETOON 

ledere maandag van 19 tot 22 ii 
in lokaal •< TAK Lier » op het Kerk 
plein 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen te 
recht op het sekretariaat Antwerp 
sestr 186 waar Guido Michie ls 
Frans De Meulemeester en Jos De 
Koek ter beschikking zijn elke v n , 
dagavond van 20 u af 
REISJE 

VU Boom plant een tweedaagse 
uitstap naar Rudesheim op 6 en 7 
oktober Wie eens gaaine deel 
neemt aan de wi jnfeesten kan voor 
max 1 000 fr (alles inbegrepen) 
mee Inl icht ingen bij de bestuurs 
leden 

O L-VROUWWAVER 
GOEDE START 

Onze afdel ing is nog geen twee 
jaar oud Ons tweede etentje zag 
160 disgenoten opdagen die korte 
toespraken van Nelly Maes Ludo 
Sels en Wim Jonssen te verwerken 
kregen naast een uitstekende maal 
t i jd Te O L Vrouw Waver zijn we 
voorgoed gestart 

SINT-KATELIJNEWAVER 
VUVA AKTIVITEITEN 

De VU vrouwenafdel ing doept al 
Ie leden en simpat isanten op voor 
volgende akt iv i te i ten 

Zondag 30 september f ie ts tocht 
langs c-̂  H^itoT Janroute Ver l rek 
•̂ •"̂  - 1 18 11 Dok de 
mannen mogen mee om lekke ban
den te herstel len 

'»'i« ' u uoer start Vdn n 
dakt i lokuisus in lokaal . In de nieu 
we we ie ld . (Markt) Leer v lot 
t i jpen komt alt i jd van pas Inschri j 
vmg 100 fr Zo mogeli jk eigen 
schr i j fmachine meebrengen 

Woensdag 3 oktober start an 
een reeks sport en turnavonden 
om de winter roest uit de knoken 
te houden Bijdrage slechts 150 fr 
voor de eerste 10 bi jeenkomsten 

Al le verdere inl icht ingen en in 
schr i jvmgen bij Hilda Dewit De 
Broeck IJzerenveld 130 tel 015/ 
13126 

WILLESROEK 
LUSTRUMBAL 

VU Wil lebroek viert het 10 jar ig 
bestaan van onze afdel ing Onze 
werking was eenvoudig doch eff i 
c ient en ui terst zinvol Een en an 
der maakt dat VU Wil lebroek in 
vele opzichten meer is dan zo 
maar een afdel ing Daarom verdient 
ZIJ ook uw steun Het is zo mak 
keli jk ofwel komt u langs Ofwel 
koopt u een kaart (03/86 84 12) Of 
wel beide 

Bedankt hoor en tot ziens op 
zaterdag 6 oktober m de Gemeen 
tel i jke Feestzaal A Van Landeghem 
str Deuren om 20 u 30 Orkest 
Georgia Brown Ouartet Eerste dans 
om 21 u 

WILRIJK 
UITSTAP GESLAAGD i 

De uitstap naar het Oeterdal en 
de daaropvolgende ontvangst bij on 
ze vr iend Andre De Beul heeft in 
de afdeling voor en nieuw element 
gezorgd Tot nu toe kenden wi el 
kaar als mensen met wemig t i jd 
die alt i jd zeer ernst ig en pl ichtsbe 
wust aan pol i t iek deden Zondag 16 
september hebben wi j ook kunnen 
merken dat er onder ons aardig 
wat humoristen rondlopen die in 
een mum van t i jd de sfeer naar hun 
« gezell ige hand » zetten Het we 
der was er ongetwi j fe ld ook voor 
iets tussen zowel de wandeling 
in de voormiddag als het bezoek 
aan het prachtige Nederlandse 
Thorn m de namiddag verl iepen on 
der een stralend najaarszonnetje 
De daaropvolgende « staande zelf 
bedieningslunch » was hart en 
vooral maagversterkend En de ge 
zamenli jke zangstonde rond het 
open haardvuur was gewoon puik 

Nog van dat en l iefst zo vlug 
mogel i jk ' 

brabant 

BRUSSEL-H-V 

ARR SEKRETARIAAT 
Het arr sekretar iaat is open elke 

maandag woensdag en donderdag. 
telkens van 18 to t 21 u De lokalen 
zijn gevest igd Kongresstr 53 te 
1000 Brussel tel 02/17 92 18 

ALSEMBERG 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 27 oktober te 20 u 30 
m de zaal « De Kroon Steenweg 
naar Halle 131 St Genesius Rode 
Met disco bar Toegang 50 fr Kaar 
ten te bekomen door s tor t ing op p r 
15 02 van de N V Euralbank, Lange 
Lozanastr 220 te 2000 Antwerpen 
voor rek nr 670 0021159 08 van VU 
Alsemberg Ingendaellaan 43 Al 
semberg 

BRUSSEL 
DANSFEEST 

VU Eenheidsafdeling Brussel r icht 
haar dansfeest in op zaterdag 6 ok 
tober in de zaal « Ons Huis » 
Verdunstr 414 Haren Start om 20 
u 30 Toegang 50 f r 

BEERSEL-LiNKEBEEK-DROGENBOS 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 20 oktober te 20 u 30 
in de zaal « Au grand Salon » H 
Teir l inckplein 4, Beersel Disco bar 
Toegang 60 fi btoi t ingen op rek 
429 1092551/52 voor rek VU Beer 
sel 

BUIZINGEN 
AFDELINGSBAL 

Al len worden vr iendel i jk uitgeno 
digd op het afdelingsbal dat plaats 
heeft op zaterdag 6 oktobei te 20 
u in zaal « De Kroon » de Kercho 
vest i 16a te Buizingen - Pop Ste 
reo Sound » zorgt voor een pnma 
s temming 

DUISBURG 
GESPREKSAVOND 

Vrijdag 26 oktober in de zaal 
« Oude Vri jheid » met Vik Anciaux 
en M Debroyer Iedereen welkom 

DWORP 
MOSSEL EN FRIETKERMIS 

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 
vanaf 17 u en vanaf 12 u in zaal 
Ons Huis (Giidenhuis) 

De opbrengst word t besteed aan 
ons Sinterklaasfeest voor de kinde 
deren der Dworpse scholen 

EPPEGEM ZEMST 
VU BAL 

Zaterdag 29 september in zaal 
• Rubenshof » Dorpsplein Eppe 
gem Met medewerk ing van Ja 
cques Raymond Aanvang 20 u 
Toegang 50 fr Reuze tombola 

GROOT-BIJGAARDEN 
DANSFEEST 

Op 29 september gaat om 21 u 
in zaal Col legium Brusselstr 257 
ons tweede herfstbal door Orkest 
Ray Chadwick Prachtige tombola 

GOOiK 
KERMIS 

Ter gelegenheid van de kermis 
op 29 en 30 september 1 en 2 ok 
tober IS het gekende Vlaamse huis 
« De Groene Poort » opnieuv/ open 
Iedereen we lkom 

HEVERLEE 
BAL 

Zaterdag 20 oktober vanaf 20 u 
30 in de St Renildusschool te Egen 
hoven 4e bal van de afdel ing He 
verlee Het orkest Be ' t Min ten zorgt 
voor de s temming 
HUWELIJK 

Johan Aelvoet en Miche Mousley 
stappen in het huwel i jksboot ie Jo 
han IS de zoon van onze betreurde 
Rik Aelvoet een broer van Lieve 
Aelvoet gemeenteiaadsl id te Leu 
ven W I J wensen mevr Aelvoe en 
het jonge echtpaar van harte pro 
f ic iat 

LEUVEN ( A r r ) 
KONGRES 

Dank zij de gastvr i jheid van het 
arr O V D bestaat er mogel i jkheid 
voor grat is nachtverbl i j f t i jdens het 
Kongres van 24 25 novemb Inschri j 
ven vóór einde september bij de 
voorzi t ter of sekretans van uw af 
deling of bij L Van Put Kapelberg 
9 Heverlee tel 016/38 483 
KALENDER 

29 septembei bal afd Wespe 
laar Tildonk 

30 september kantonale verga 
derinq Glabbeek 

1 oktober : kantonale vergade 
ring Diest 

sociaal dienstbetoon 
bra bant 

STAN PHILIPS, agglomeratiaraadslld : 
FRAN ADANG, federatieschepen : 
ST PtETERS-LEEUW : alle zaterdagen.11 tot 12 u ten hufze. Ruisbroek**» 

stwg 109, tel 77.31 83. 
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid : 
MOLENBEEK alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Sm«d^ 

J. Debrucqlaan 101 
JETTE • alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize. De Smet de Nayerlaan 150^ 

tel 28 34 80 
DEBRABANDER, agglomeratieraadslid : 
HAREN : dinsd 25 sept , in Ons Huis, Verdunstr. 
JEF VALKENIERS, federatieschepen : 
SCHEPDAAL : elke maandag 18 tot 19 u , en elke dinsdag 10 tot 12 i l^ 

op het gemeentehuis 
EUGENE D t FACQ volksvertegenwoordiger 
STKATHERINA LOMBEEK • 3de woensdag, 20 u , lok Uilenspiegel, Keth-

straat 34 
Afspraken kunnen gemaakt worden per "̂ el 09/22 64.23 of 09/25.64 91 en 

schriftelijk op het adres Oomentstr. 3, 1705 Essene. 

4 oktober kantonale vergade
ring Haacht 

5 oktober st icht ingsvergader ing 
afd Zout leeuw 

6 oktober bal afd Scherpen 
heuvel 

8 oktober arr bestuur 
9 oktober kantonale vergadering 

Leuven Noord 
9 oktober kantonale vergadering 

Zout leeuw 

MERCHTEM 
DANSFEEST 

Zaterdag 20 oktol r Zaal Echo 
Orkest Ray Chadwick Deuren 20 u 
eerste dans 20 u 30 Kaarten 
voorverkoop 50 fr Inkom 60 fr 

LIEDEKERKE 
DIEP MEDELEVEN 

Nadat hij ver leoen week door fa 
mi l ie buren en afdel ingsbestuur ge 
v ierd werd ter gelegenheid van zijn 
zest igste huwel i jks feest over leed 
op de eerste dag van de her fs t ons 
oudste en t rouwste l id Jan Neu 
kermans echtgenoot van Al ice Col-
l i jns HIJ werd op 28 maart 1885 te 
Liedekerke geboren was Vlaams 
oudstr i jder van 14 18 Na de tweede 
wereldbrand van WO II werd hij 
om zijn rotsvaste Vlaamse overtui 
gmg met gespaard 

Woensdag werd hij door een 
ruime schare van Vlaamse vr ien 
den ten grave gedragen Langs de 
ze weg biedt de VU gemeenschap 
Liedekerke aan zijn weduwe Lis en 
de aanse fami l ie haar diep medele 
ven aan De grafrede werd uitge 
sproken door afd voorz i t ter Staf 
Kiesekoms 
BAL 

Het afdel ingsbal van VU Liedeker 
ke gaat door op zaterdag 20 no 
vember in De Nieuwe Zaal, Stati 
onsstraat Al len zeer we lkom ' 

OVERUSE 
BAL 

Het eerste groot bal van onze 
afdel ing gaat door op zaterdag 27 
oktober om 20 u 30 in de zaal 
« Ter Use » Stat ionstr Orkest • 
The Pebbles Wi j heten allen nu 
reeds hartel i jk we lkom 

SCHERPEMHEUVEL 
BAL 

Zaterdag 6 oktober in de • Paro 
chiezaal Eerste dans 20 u 45 
Orkest « The Jumbo Jets » Toe 
gang 45 fr 

SINT AGATHA BERCHEM 
WEES KONSEKWENT ' 

Sluit aan bij een Vlaamse zieken 
kas Ook te St Agatha Berchem 
werk t het ziekenfonds Brabantia Al 
Ie in l icht ingen C De Backer Van 
der Spurt Biai l lestr 5 tel 65 57 33 
elke maandag van 18 tot 20 u 

ST GENESIUS RODE 
VLAAMS BRABANT BEDREIGD i 

VU afdel ingen Alsemberg Beer 
sel Linkebeek Drogenbos Dworp en 
St Genesius Rode nodigen u vr ien 
deli jk uit op de spreekbeurt met 
d iavoorstel lmg ingericht in het Kul 
tureel Cent rum Wauterbos te St 
Genesius Rode over « Vlaams Bra 
bant bedreigd » door vo lksver t Wi l 
ly Kuijpers DatLim 5 oktober te 
20 u 

ST MARTENS BODEGEM-
ST ULRIKS KAPELLE 
VU BAL 

Op zaterdag 6 oktober in zaal 
Manna (bij stat ion St Martens Bode 
gem) Orkest Club 68 Aanvang 
20 u 30 Ingrang 50 fr 

TIENEN 
HUWELIJK 

Johan Roggen en Leentje Poppe 
staopen het huwel i jksboot je in De 
hele afdel inosploeg Tienen en alle 
VU v i ienden wenspn het to f fe echt 
paar 'n schone levenstocht op ons 
Hoogland dat Vlaanderen heet 

ZICHEM 
IN MEMORIAM 

Een man van het eerste uur Mar
cel De Vos oor logsinval ide 14 18, 
VOS er overleed Wi j zi jn hem bi f ' 
zonder dankbaar voor zijn blijvers-
de inzet en steun Niettegenstaart-
de zware tegenkant ing bleef hij be
langstel l ing overhouden voor onze 
beweging Zi jn leven weze ons een 
voorbeeld 

oost-vlaanderen 
EREMBODEGEM TERJODEN 
NAAR KVSBRUSSEL 

Wie gaat mee met de Vlaamse 
Klub ' « Al lo met w ie » komedie. 
Regie • Nand Buyl Me t Chris Lom-
me Gerda Marchand Rik Andr ies 
en Jan Moonen Vri jdag 5 oktobeB. 
Ver t rek om 19 u aan de kerk Pnj3 
140 f r alles inbegrepen Inschr i j 
v ingen to t u i ter l i jk 30 september 
bij Fons Van der Burght, Geraard-
sesbergsestwg 20 tel 28173 en m 
cafe Elckerlyc, aan de kerk, te l . 
289 91 

EVERGEM 
VU BAL 

20 oktober om 20 u Zaal «Krom
me Wal » te Evergem-Wippelgem 
bij Oscar De Mey Orkest Frans 
Bonne Ingang 50 f r Vr ienden en 
part i jgenoten ui t het oml iggende 
zi jn hartel i jk we lkom 

GENT-EEKLO ( A r r ) 
AKTIE EEN DIENSTPLICHTIGE PER 
GEZIN 

W I J zorgen ervoor dat alle afde
l ingen (langs peters en meters om) 
een model toegestuurd krijgen van 
een pe t i t ie l i j s t met als op t i te l i 
' W I J wi l len s lechts een d ienstp l ich
t ige per gezin » Wi j doen ook een 
warme oproep aan al le bestuurs la
den van de afdel ingen opdat zij zo
veel mogel i jk handtekeningen zou
den verzamelen 

GENT 
KOLPORTAGE 

Onze kolportage van 23 septem
ber bracht twaal f mensen samen, 
die de buurt van S in tCo le ta Strop 
en achterkant van St Pieters-stat ion 
onder handen namen Wi j verkoch
ten op een uur t i jd honderdv i j f t ig 
nummers van de ekstra edit ie van 
. W I J » 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretar iaat Keizer Karelstr 80, 
9000 Gent tel 09/23 52 27 dage
l i jks van 9 tot 12 u 30 en van 14 
to t 16 u vr i jdag to t 19 u zater
dag to t 12 u 

Merelbeke Hundelgemsestwg 
359 tel 09/30 79 09 dinsdag van 
14 to t 17 u 

Wet teren De Klokke Kon As-
str id l 37 tel 09/69 28 81 , woensdag 
van 14 to t 15 u 

Dendermonde Den Ommeganck, 
Grote Markt 18 tel 052/22594, 
woensdag van 16 tot 17 u 

Nevele Cyr ie l Buyssestr 2 don
derdag van 14 to t 15 u 

Zomergem Mark t 20 tel 0 9 / 
72 7137 donderdag van 15 u 30 
to t 16 u 30 

Voorzien te Deinze Drongen Ma
riakerke en Wondelgem 

GENTBRUGGE 
VU BAL , , . 

Het jaarl i jks dansfeest der afde
l ingen Gentb iuqgeLedeberq word t 
gehouden op zaterdag 6 oktober 
m de Gemeentel i jke Feestzaal, 
Kerkplein te Ledeberg Orkest Tha 
Paramounts Eerste dans vanaf 21 
u Het bal word t geopend door miss 
L ichtstoet 1973 Kaarten m voorver
koop 50 f r Aan de ingang 60 t r . 
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AALTER-BELLEMLOTENHULLE 
VU-BAL 

Onze afdeling en het plaatselijk 
orkest «De Speelvogels » onder 
leiding van Roger Schelstraete no
digen alle VU-simpatisanten en 
Vlaamse vrienden uit, op ons reuze
bal op zaterdag 13 oktober om 20 
u. 30 in zaal « Het Biezemhof » te 
Aalter, Inkom 50 fr. Kaarten te be
komen bij alle bestuursleden. 

HERZELE 
T-DANSANT 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. in 
zaai Kontakt, Provinciebaan te Hil-
legem. Inkom 30 fr. 

«EUSDEN-DESTELBERGEN 
BESTUURSVERGADERING 

Donderdag 20 september had te 
Destelbergen de eerste bestuurs
vergadering van het nieuwe seizoen 
plaats. De kongresteksten werden 
uitgedeeld ter inzage. Men zal ze 
op volgende vergadering uitvoerig 
bespreken en stemmen over de re
soluties. Het voornaamste punt op 
de dagorde was de fusies van ge
meenten. Volksunie Heusden-Destel-
bergen verzet zich in leder geval 
tegen een mogelijke fusie met 
Gent die zij om sociaal menselijke 
redenen onverantwoord vindt. Er 
zal een laatste koiportage met de 
speciale « Wij «-brochure « Ze zeg
gen dit, ze zeggen dat », plaats
hebben te Destelbergen op zater
dagnamiddag 13 oktober. Het vijfde 
bal van VU-Heusden-Destelbergen 
heeft plaats op zaterdag 10 novem
ber in zaal Admiraal te Destelber
gen. De kaartenverkoop (50 fr.) is 
open vanaf 1 oktober. 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Frans Baert : iedere 
2de maandag ten huize van Koen 
Van Meenen, Nederbroekstr. 1 te 
Heusden. 

Prov. raadslid Oswald Van Oote-
ghem : iedere 2de donderdag van 
20 tot 21 u. in de Nederbroekstr. 1 
te Heusden. 

Gemeenteraadslid Koen Van Mee
nen : iedere maandag van 19 tot 
21 u. bij hem thuis, of na afspraak 
tel. 30.73.88. 

Gemeenteraadslid Johan Dequidt: 
iedere zaterdagvoormiddag van 10 
tot 11 u 30 bij hem thuis, Molen-
weidestr. 5 te Heusden. 

KOO-lid Gery De Witte : iedere 
zaterdag van 11 tot 12 u. bij hem 
thuis, Zandakkerlaan 12, of na af-
sraak tel. 30.65.76. 

MELSELE 
BEZOEK ATOOMCENTRALE DOEL 

Heden zaterdag 29 september 
wordt door de A. Verbruggenkring, 
afd. Melsele, een studiebezoek ge
organiseerd aan de Atoomcentrale 
te Doel. Deze organisatie is volle
dig kosteloos voor leden en niet-
leden vanaf 18 jaar. Vertrek om 14 
u. op het Kerkplein. Onder deskun
dige leiding door technici uit 
de centrale. Met eigen vervoermid
delen van de deelnemer. Einde tus
sen 17 en 17 u. 30. Voorzien : gra
tis verfrissing in de centrale ; rond
gang door de installaties ; dia-voor
stelling over de bouw en werking 
van de centrale. 

NIEUWERKERKEN-AALST 
VU-VRIENDSCHAPSBAL 

Zaterdag 27 oktober in zaal Mo
dern Palace, Dorpsstr. Orkest : The 
Family Band. Deuren : 21 u. In
kom : 50 fr. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
BAL VIERING 250ste LID 

Zaterdag 27 oktober gaat in zaal 
Rexy ons 7e afdelingsbal door met 
het orkest Paul Van Eyck en zijn 
Due Boys. Op deze avond wordt 
ons 250e lid gevierd. Wij rekenen 
op onze lezers en leden ons hier
bij te helpen, bezorg ons adressen 
van vrienden en simpatisanten, wij 
doen de rest, de ledenslag is inge
zet. 
ZITDAG 
SEN. MAURITS COPPIETERS 

ledere Ie en 3e donderdag in ons 
lokaal café « De Gouden Leeuw », 
Dorp. 

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 
Met al uw problemen kunt u 

maandelijks terecht bij volksvert. 
Fr. Baert. 

Zondag 7 oktober om 11 u. in St.-
Bavo, Dorp, Oostakker . ' 

Zondag 4 november om 11 u. in 
't Smisken te Oostakker-Lourdes. 

Dit dienstbetoon is strikt vertrou
welijk en gratis voor iedereen. 

WAARSCHOOT 
BAL 

De kaartenverkoop voor ons « Bal 
van de bevende hazelaar « is volop 
aan de gang. De vrouw van de voor
zitter staat op kop met 36 verkoch

te eksemplaren. 13 oktober wordt 
een reuze-dag. Allen naar zaal Pied-
boBuf op Oostmoer. 
PETITIE 

Onze lijsten liggen bij de be
stuursleden ter beschikking : wij 
willen slechts één legerdienst per 
gezin. Aktie tot 19 oktober, datum 
waarop de handtekeningen te Gent 
worden ingewacht. 
VOETBAL 

Heden zaterdag 29 en zondag 30 
september neemt onze voetbalklub 
deel aan het tornooi van 't Ma-
trooske te Oosteeklo. Start bij Ma-
thilde vandaag te 14 uur. 
OPEN DE DEUREN-AKTIE 

De technische kommissie, die 
aan de gemeenteraad moet uitleg
gen, hoe het gemeentehuis moet 
aangepast worden voor gehandikap-
ten, kwam een eerste maal bijeen 
op 17 september. Johan De Vriendt, 
vertegenwoordiger van onze Goos-
senaertskring, fungeerde als ge
spreksleider. De kommissie komt 
weer bijeen op 12 november. Dan 
zouden reeds de eerste schetsen 
voor een verbouwing voorgelegd 
worden. 

ZULTE-OLSENE 
VU-BAL 

Zaterdag 20 oktober in zaal Fier-
telhof te Zulte met het orkest Ron-
ny Roland. Deuren 20 u. Toegang 
50 fr. 

west-vlaanderen 

BRUGGE (Arr.) 
VUJO 

Vrijdag 5 oktober te 20 u. 30 in 
de konferentiezaal van het Breydel-
hof, Suveestr. 2 te Brugge, voor
stelling van een merkwaardige film 
over « Waterbezoedeling en Milieu
defensie ». Toegang gratis. Achter
af gelegenheid tot bedenkingen, 
vragen en suggesties. 

Op 19-20-21 oktober gaat te Cad-
zand in het vormingscentrum « He-
denesse » een studieweekeinde 
door met als tema « Demokratie op 
alle vlakken », ingericht door Vujo-
nationaal en in voorbereiding van 
het VU-kongres van november e.k. 
te Oostende. Deelnameprijs be
draagt slechts 200 fr., alles inbe
grepen. Gezien Brugge slechts een 
goeie 20 km van Cadzand gelegen 
is, verwachten wij uiteraard een 
talrijke deelname van Vujo-leden 
uit ons arr. Gezamelijke inschrijvin
gen via J.M. Bogaert, Welvaartstr. 
32, St. Kruis of via A. Vanhoute-
ghem, Roeaanstr. 46, Zeebrugge, 
tel. 55067, vóór 12 oktober. 

ALVERINGEM 
DIENST VOOR VERSCHAEVE 

Wij nodigen al onze leden van 
de afdeling, doch ook van O-V-D 
en elders uit om op 7 oktober 
een plechtige dienst bij te wo
nen voor de zielerust van Cyriel 
Verschaeve. Dit om 11 u. in de 
kerk van Alveringem. 

Pater Van de Walle O.P. houdt 
de homelie en Abt Koenraad 
Stappers van Averbode de toe
spraak aan het graf. Volgende 
koren luisteren de plechtigheid 
op : Gregoriaans koor 0-L-V 
Kortrijk, St.-Janskoor Kachtem 
en het Mariakoor uit Harelbeke-
Zandberg. 

ALVERINGEM 
ZWAAR VERLIES 

De familie De Baenst-Noterdame 
werd zwaar getroffen door het jam
merlijk verongelukken van hun ge
liefde dochter en zuster Lena. Nog 
zo vol beloften was haar jonge le
ven. Daarom valt het dubbel zwaar 
nu reeds afscheid te moeten ne
men. Wij voelen diep mede met de 
zwaar getroffen familie en bieden 
ons innig medeleven aan. 

BRUGGE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Aangesloten bij Verbond Vlaam
se Ziekenfondsen. 

Bureeluren : dagelijks van 19 tot 
21 u., liefst op maandag, Bouchoute-
laan 2, St. Kruis, tel. 050/321.95. 

BLANKENBERGE 
BOERENKIJGAVOND 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 
in zaal Forum, Kerkstr. Voordracht-
in geuren en kleuren door letter
kundige en stadsgenoot Jaak Ver
stappen. Ingang vri j . 
ZWIJNTJESKERMIS 

Vrijdag 14 december, jaarlijkse 
avondpartij, gratis aangeboden aan 
al onze leden. 

KAARTING- EN PITJESBAKAVOND 
Vrijdag 26 oktober in het drank

huls « Marine », Weststr. 16 met 
5.000 fr. prijzen gewaarborgd. In
schrijving vanaf 20 u. Iedereen wel
kom. 
DIENSTBETOON 

Volksvert. P. Leys heeft zijn zit-
dagen in onze stad hernomen. Deze 
worden vanaf heden gehouden el
ke eerste dinsdag van de maand in 
de « Rodenbach », Onderwijsstr. 
van 20 tot 21 u. Om het even wie, 
welke op elk oogpunt moeilijkhe
den heeft, is er welkom 

DE PANNE 
OVERLIJDEN 

Onze afdeling betaalde ook zijn 
tol aan de dood. Door het overlij
den van mevr. Helena Vilaln echt
genote Guido Maesen. Beiden reeds 
jaren lid van de VU. Wij bieden aan 
vriend Guido en zoon ons diepste 
medevoelen aan. 

HARELBEKE 
SOC. DIENSTBETOON 

Heden zaterdag 29 september 
houdt Luk Vansteenkiste zitting in 
café « De Zwaan » te Stasegem. 
Maak gebruik van de diensten van 
onze volksvert. voor eender welk 
probleem waar gij mee te kampen 
hebt. Zitting : van 17 u. 30 tot 18 
u. 30. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

ledereen is welkom. Inlichtingen 
en inschrijving bij R. Stock, Vlaan-
derenlaan 46, Harelbeke, tel, 701.61. 
VLAAMS KRUIS 

Steun de werking van het Vlaams 
Kruis. Volg de kursussen EHBO en 
wordt aktief lid. Het Vlaams Kruis 
wordt hoe langer hoe meer ge
waardeerd voor zijn stipte en toe
gewijde werking en de taken wor
den steeds veelvuldiger. Voor alle 
inlichtingen : Staf Vanderplancken, 
Nieuwstr. 33, Harelbeke, tel. 242.20. 
Ziekenwagen ter beschikking op 
het zelfde adres. 
VUJO T-DANSANT 

De Vujo nodigt alle jongeren — 
en ook wel ouderen — uit om op 
zaterdag 13 oktober de benen uit te 
slaan op hun T-dansant. Vanaf 19 
u. in zaal Schim, Hugo Verrieststr. 
DJ Chete. Inkom 40 fr. Kaarten kun
nen vooraf bekomen worden bij de 
Vujo-leden, het bestuur van VU en 
eveneens in het Vlaams Huis, Grote 
Markt. 

ICHTEGEM 
ST-MAARTENSBAL 

Onze vriend Maurits De Keyser 
richt traditiegetrouw zijn jaarlijks 
St.-Maartensbal in op zaterdag 13 
oktober in de feestzaal De Engel, 
Oostendebaan 3. De Vansteenlandt-
band speelt voor u ten dans. Aan
vang om 20 u. 30. Tombola met 200 
mooie prijzen. 

lEPER 
5 JAAR VUJO 

Naar aanleiding van haar vijfjarig 
bestaan richt de Vujo-leper op 17 
november een spreekbeurt in, in 
de konferentiezaal van het stadhuis. 
Een receptie werd reeds aan het 
stadsbestuur aangevraagd. Een 
dansavond in het Westland wordt 
dan het einde van de viering van 
dit eerste lustrum. 
NEKKA 

Op 7 oktober gaat in het Sportpa
leis te Antwerpen het kleinkunst-
festival Nekka '73 door. Vujo-leper 
zal In samenwerking met andere 
verenigingen een bus inleggen. Be
langstellenden kunnen nu reeds 
hun naam opgeven in 't Belfort 
(d'Hondtstraat), in de Rembrandt 
(Menenstraat) ofwel bij één van 
de bestuursleden. Meer nieuws 
volgt later. 

IZEGEM 
VOETTOCHTEN 

De winter kwam ook onze fiets-
klub binnengewandeld en meteen 
worden weer de wandelschoenen 
aangetrokken. Vanaf heden zater
dag starten de voettochten opnieuw 
en telkens om 14 u. in het Vlaams 
Huis, Grote Markt. Nu reeds heten 
wij u welkom bij onze wandelingen 
van ongeveer 15 km. 

KOEKELARE 
BESTUURSVERGADERING 

Onder een talrijke aanwezigheid 
kwam het afdelingsbestuur bijeen 
op zondag 23 september j l . Kon-
krete plannen werden gemaakt voor 
een duidelijke herneming van de 
aktiviteit. Onze mensen vragen ak
tie naar buiten uit. Afdeling Koeke-
lare is vast besloten hieraan de 
eerste stoot te geven. Het moet en 
het zal lukken. Ook voor het kon-
gres te Oostende op 24 en 25 no
vember e.k. zal worden gezorgd. 
Welke afdeling kan haar nieuwsgie
righeid niet bedwingen en vraagt 
aan Koekelare wat men er van plan 
i s ? C 

NIEUWPODRT ) 
OVERLIJDEM--^ 

Op 10 september II. overleed de 
moeder van ons trouw en ijverig be. 
stuurslid Karel Theuninok. Wij bie

den bij deze gelegenheid onze inni
ge deelneming aan, aan Karel en 
mevrouw. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HERFSTTOCHT 

Zondag 11. greep de VU-herfst-
wandeltocht plaats van de afdeling 
Vuurtoren. De inspanningen van het 
bestuur werden prachtig beloond. 
Ruim 200 deelnemers, waaronder 
veel jonge mensen, voor een initia
tief dat toch naar buiten uit werd 
bekendgemaakt ais een VU-initia-
tief. Gedurende ongeveer 2 uur 
werd er gewandeld langs strand en 
duin en iedereen was opgetogen. 

VEURNE (Kanton) 
BESTUURSVERGADERING 

Noteer nu reeds dat de vergade
ring voor alle bestuursleden van het 
kanton Veurne plaats heeft op vrij-
19 oktober te Beauvoorde in Drie
koningen. 
ZITDAGEN U. BRUYNOGHE 

Elke woensdag van 10 u, 30 tot 
11 u. 30 in café Flandria, Grote 
Markt, Veurne. 

Elke eerste zaterdag van 9 tot 
10 u. in restaurant Belfort, Grote 
Markt, Veurne. 

VEURNE-ADINKERKE-HOÜTEM-
KOLPORTAGE 

Zondag 30 september gaat de koi
portage naar de streek van Hoog-
stade-Houtem. Vergaderen om 9 u. 
30 te Hoogstade, Dorp, aan de kerk. 

VEURNE 
LEDENVERGADERING 

in tegenstelling met wat gemeld 
in « Wij » van 22/9/73 gaat de 
algemene ledenvergadering van de 
afdeling door op 9 november, dus 
vrijdag 9 november en dit zoals ge
meld in « De Beurs ». 

WERVIK 
GELUKWENSEN 

Aan Mark Delva en zijn charman
te echtgenote ter gelegenheid van 
hun huwelijk. Proficiat aan beider 
ouders. 
SOC. DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, Sint Maartens-
plein (liefst na 18 u. 30). 

Claeys Jczef, Ten Brielenlaan 108 
('s voormiddags). 
VAMINGEN, WEES KONSEKWENT ! 

Steun geen organisaties die ons 
bestrijden ! Sluit aan bij het Vlaams 
Ziekenfonds West-Flandria. Dit 
Vlaams sociaal organisme geeft u 
dezelfde tegemoetkomingen als ge
lijk welke andere mutualiteit. Om 
de veertien dagen is er zitdag op 
zaterdag van 10 tot 11 u. bij Coud-
yzer Maurits, Magdalenastr. 75, Af
gevaardigde Claeys Jozef, Ten Brie
lenlaan 108. Ons ledenaantal stijgt 
gestadig. Kandidaat-leden kunnen 

zich altijd wenden tot Claeys Jo^ 
zef. Volgende zitdagen : 13 en 27 
oktober. 
KENT GIJ . WIJ . ? 

Tientallen Wervikanen zijn reeds 
geabonneerd op het VU-weekblad 
« Wij », Het kunnen er nog veel 
meer zijn. De Vlaams-nationale idee 
moet zoveel mogelijke mensen kun
nen bereiken. Wie nu een abonne-
ment neemt krijgt voor de rest van 
1973 . Wij . gratis. 

medegedeeid 
TIJD VOOR SOLIDARITEIT 

Laten wij tonen dat we de Vlamin
gen uit het kanton Komen niet zo
maar laten vallen ! Enkele Vlaamse 
mensen uit het Komense hebben 
het lovenswaardige initiatief geno
men de Vlaamse kinderen uit hun 
streek de mogelijkheid de schen
ken in het Nederlands school te 
lopen. Die kinderen worden per 
bus naar Wervik of andere Vlaamse 
taalgrensgemeenten gebracht, al
waar zij dan school gaan. Dat dit 
natuurlijk een zeer grote financi
ële inspanning vergt, hoeft hier 
geen betoog. Dat de Vlamingen die 
het spijtig vinden dat Komen ten 
onrechte overgeheveld werd, nu 
eens een daad stellen. Zeer een
voudig en het kost weinig tijd : 
stort uw bijdrage voor het Vlaams 
onderwijs te Komen op Postgiro-
nummer 943330, op naam van de 
Vriendenkring van het Komense, 
Werviksestwg 425, 7780 Komen. Wat 
de Franstalige imperialisten kun
nen voor de Voerstree';, moeten 
wij nog veel meer kunnen voor de 
Vlamingen uit het Komense, wani 
wat zij verlangen is slechts wat hun 
wettelijk toekomt. 

WIM MAES HERDENKING 
Eén meter achtenzeventig, bruin 

grijzend haar, vliedend voorhoofd, 
bruine ogen, rechte neus, gebruin
de gelaatskleur. Volgens een bevel 
tot aanhouding in september 1963, 
was dit Wim Maes. 

Voor diegenen die de uiterst 
sterke persoonlijkheid die Wim 
Maes was, gekend hebben, bete
kende hij oneindig veel meer : eer 
bezield leider, een doorzetter, een 
militant. 

Een herdenking heeft plaats mor
gen 30 september 1973 te 10 uut 
in de Filmzaal VTB-VAB : Sint Ja 
cobsmarkt 45 Antwerpen. Sprekers 
senator Bob Maes en Piet de 
Pauw, voorzitter van het Taal en 
Aktie Komitee. 

Projektie van de film • Het kar 
ook anders ». Deze fi lm werd in 
opdracht van Wim Maes gereali
seerd, doch raakte slechts na zijr 
dood klaar. 

sociaal diensf-betoon 
oostende-veurne-diksmuide. {arr.) 

EMIEL VAN STEENKISTE, kamerlid : 

Ie zaterdag van elke maand : 

VEURNE : 9 u., Belfort, Grote Markt. 
DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, iJzerlaan. 
HOUTHULST : 11 u., bij gem. raadslid Martin Van Cleven, Terreststr. 8. 
KORTEMARK : 12 u., Lusthof de Speie. 
KOEKELARE : 12 u. 30, « Hertog van Arenberg », Moerestr. 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30, « Den Engel », Oostendebaan. 

3e zaterdag van elke maand t 
WESTENDE : 9 u., -i Casino », Essex Scottishlaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 u.. « Were dl », de Smet ue Nayerlaan. 
ROKSEM : 11 u., bij schepen L. Vierstraele. 
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkestr. 
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club », Kon. plein. 
BREDENE : 13 u. 30. bij K. Haeck, Driftweg 59. 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr. 059/795.48. Van Iseghemlaan 6. 

BOUWMAATSCHAPPIJ « EIGEN GIFT - EIGEN HULP » TE KUURNE 

Een examen wordt ingericht voor een betrekking van full-time zaakvoer
der : 

— Vereist diploma : hoger middelbaar of daarmede gelijkgesteld. 

— Minimum leeftijd : 28 jaar. 

— Examenstof : schriftelijke proef : boekhouding, elementair machine
schrift en Nederlands ; mondelinge proef : algemene vorming. 
Oe kandidlaten moeten bereid zijn zich te onderwerpen aan een psy
chologisch onderzoek. 

— Wedde : gelijkgesteld met deze van bestuurschef in staatsdienst. 

De eigenhandig geschreven kandidaturen dienen bij een ter post aangete
kend schrijven, toegestuurd te worden aan de voorzitter van de maatschap
pij, Kortrijksestr. 171, te Kuurne en dit uiterlijk op 15 oktober 1973. 

Inlichtingen kunnen bekomen worden bij senator Blancquaert, Nieuwen-
huyse 48, Kuurne. (Medegedeeld) 
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WIJ IN LIMBURG 

plaatselijk nieuws 
WIJ IN LIMBURG 

plaatselijk m 
/RIJDAG 16 NOVEMBER 1973 20 u. 

in FEESTZAAL « PALACE » Hondstraat, 19 TONGEREN 

Grote LEDEN- EN VOLKSVERGADERING 

SPREKERS : 

SENATOR WIM JORISSEN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. RASKIN 

Alle leden en simpatisanten zijn van harte welkom. 

Zaterdag 27 oktober 1973 

vanaf 20 uur 

in feestzaal Leduc te Hoeselt 

VIERDE HERFSTBAL 

van de VU Tongeren-Maaseik 

Orkest : Bert Minten 

Tombola — Bar — Ontspanning 

Tombolaprijzen 

Ten ger ieve van het arr. bal van de VU-Tongeren-

Maaseik doen w i j een oproep om pri jzen te bezor

gen. Centralisatie bi j Paul Raskin, Stationslaan 18, 

Bilzen. Geef een seintje a.u.b. te l . 0 1 1 / 1 9 8 . 1 9 . 

D E K R E E T S V O O R S T E L 

kursus « geschiedenis der vlaamse beweging » 
voorstel van dekreet 

Voorste! van dekreet tot invoering van een kursus « Geschiedenis van 
de Vlaamse beweging » in de studies leidend tot het licentiaat in de ge
schiedenis. 
TOELICHTING 

Het is in ons land mogelijk dat een jong Vlaming de titel van licentiaat 
in de ge.'=chiedenis verwerft zonder de geschiedenis van de Vlaamse be
weging te kennen. Nu is het wel zo dat in andere kursussen de lange 
ontvoogdingsstrijd van het Vlaamse volk al eens ter spi-ake komt, maar 
dan op een okkasionele en onvolledige wijze. Deze toestand is abnor
maal. Ons voorstel van dekreet strekt er dan ook toe in deze leemte te 
voorzien. 

E. Raskm. 
VOORSTEL VAN DEKREET 

Enig artikel. 
In het studieprogramma van de licentie in de geschiedenis wordt het 

leervak « Geschiedenis van de Vlaamse beweging » ingevoegd. 

BILZEN 
NIEUW KADERLID 

De heer Ivan Van Bockrijk, vroe
ger bestuurslid van de afdeling 
Houthalen en thans woonachtig te 
Bilzen, werd opgenomen in het be
stuur van onze afdeling. 

Wij danken de heer Van Bockrijk 
voor zijn bereidwilligheid. 

BREE 
FORUMGESPREK 

Vrijdag 7 dec. 1973 organiseert 
het Davidsfonds Bree een forumge
sprek tussen mandatarissen van 
vier politieke partijen over het plu
ralisme in het onderwijs. De VU 
zal vertegenwoordigd zijn door 
volksvertegenwoordiger E. Raskin. 

BOCHOLT 
VOLKSVERGADERING 

Zaterdag 17 november organi 
seert de VU-afdeling Bochoit een 
grote volksvergadering met als 
sprekers senator G. Siegers en 
volksv. E. Raskin. Nadere gegevens 
volgen. 

EIGENBILZEN 
AFDELINGSBESTUUR 

Volgende vergadering morgen 
zondag 30 september te 10 uur in 
café Lido, Lochtstraat, Eigenbilzen. 

HAMONT 
ADELIMGSNIEUWS 

Arr, bestuurslid J. Gabriels leg
de een aantal kontakten in Hamont 
met het oog op de verdere uit
bouw van de plaatselijke afdeling. 

HOESELT 
VOORBEREIDING ARR. BAL 

De afdeling Hoeselt is o.l.v. de 
heer Willy Ramaeckers volop in de 
weer met het oog op het arr. bal 
van 27 okt. in zaal Leduc, Tongerse-
baan. Reeds had er een voorberei
dende vergadering plaats. Volgen
de voorbereidende vergadering op 
maandag 15 okt. om 20 uur. 

MAASMECHELEN 

10 JAAR VOLKSUNIE 

Op zaterdag 6 oktober a.s. om 20 
uur viert de VU-afdeling Maas-
mecheien haar 10-jarig bestaan met 
een reuzeknalavond in zaal « Vrij 
Vooruit », Geeststraat, Eisden. Te
vens trekking van een grote tom
bola. 

Wij nodigen U dan ook hartelijk 
uit deel te nemen aan deze feest
avond. 

De deelname in de onkosten be
draagt 40 fr. In ruil hiervoor krijgt 
U 5 konsumpties en lekkere hapjes 
gedurende de ganse avond [en 
nacht). 

Ten einde het nodige te kunnen 
voorzien, vragen wij U vriendelijk 
te willen inschrijven vóór 1 ok
tober a.s. op een der volgende 
adressen : 

Erik van Mulders, Rijksweg 39, 
3641 Leut, tel. 59712 : 
M.-Claire Vanderhallen, Rijksweg 
460, 3630 Maasmechelen, tel. 67160 

opening 
kultureel centrum 

te neeroeteren 

Zaterdag 29 september 

— namiddag : plechtige opening 

— 20 u. Groot Volksbal. 
Zondag 30 september 

— 14 u : mooi programma voor de 
jeugd 

— 18 u : kulturele instuif 

ledereen welkom 

MAASMECHELEN 
BESTUURSVERGADERING 

Na een welverdiend verlof ver
gaderde het afdelingsbestuur op
nieuw op vrijdag 14 september j l . 
in café Atlanta. Vooral de viering 
van het 10-jarig bestaan van onze 
afdeling en de voorbereiding van 
het a.s. kongres werden grondig 
besproken. Tevens greep er een 
belangrijke wijziging plaats in het 
bestuur. De dames grepen de 
macht ! M.-Claire Vanderhallen 
werd voorzitster en Annemie Wam-
pers werd sekretaresse. Hierdoor 
zal onze afdeling wel een unicum 
izjn in de partij daar wij geen en
kele afdeling kennen waar deze 
twee funkties door zon charmante 
juffrouwen worden vervuld. Wij 
wensen dan ook onze lieve M-Clai-
re te danken voor al het werk dat 
zij in het verleden als sekretaresse 
presteerde en wensen haar in haar 
nieuwe taak alle heil toe. Ook onze 
lieftallige Annemie wensen wij het 
allerbeste. 

IN DE VOERSRTEEK 

rijksmuziekakademie... 

In de Voerstreek startte een 
rijksmuziekakademie In het Velt-
manshuis. 

Een zeer goed initiatief I Voor 
de Nederlandse kuituur in de Voer
streek kan niet genoeg gedaan 
worden. Nochtans moeten ons 
hierbij enkele bittere kommentaren 
van het hart. 

1) Wanneer een globale politiek 
werd gevoerd in de zin van « De 
Voerstreek is Nederlands » zonder 
meer, dan ware de zaak zuiver ge
steld, terwijl nu door de verfrans-
sende politiek de hele Voerstreek 
met Franse klassen dreigt over
spoeld te worden. Spektakulaire 
initiatieven als kulturele huizen en 
akademies, hoe goed op zichzelf 
ook, zijn niet geëigende middelen 
om de verfransingspolitiek, mede 
goedgekeurd door onze « Vlaamse 
ministers », te doen keren ! 

2) Bij gelegenheid van de ope
ning van de rijksmuziekakademie, 
verklaarde CVP-volksvertegenwoor-
diger Ruften o.m. « We staan er 
hier nu redelijk goed voor. De 
moeilijkste jaren zijn achter de 
rug ». Dit wordt gezegd, terwijl de 
verfransing van de Voerstreek stel
selmatig ,mede dank zij de CVP, 
verder gaat I 

3) En is het niet tipisch met 
welk een partijpolitieke mentaliteit 
de kuituur in de Voerstreek bena
derd wordt. Zowel bij de opening 
van het Veltmanshuis als bij de in
huldiging van de muziekakademie, 
wordt alleen de CVP officieel erbij 
gehaald, terwijl de VU-vertegen-
woordigers, (o.m. volksvertegen
woordiger Raskin) die regelmatig 
de belangen van de Voerstreek in 
en buiten het parlement verdedi
gen, er buiten gelaten worden ! 
Mooie politiek om tot solidariteit 
te komen ! Vertegenwoordigt daar
enboven de VU niet een vierde van 
de Vlaamse stemmen in de Voer
streek ? 

De volgende keer mogen de ver
antwoordelijken zich aan een open
bare en scherpe reaktie verwach
ten i 

nai-koerier 

Donderdag 4 oktober komen een 
aantal NAL-leden samen te Genk, 
In het kelderzaaltje van het hotel 
Majestic, Zavelstraat 2, om 20 u. 

De bedoeling is de h. Verheyen 
van het Ruca te horen in verband 
met het probleem van de A24. 
Hierbij zal een volledig chronolo
gisch overzicht gegeven worden 
van alle stappen en gebeurtenissen 
rond deze autosnelweg, ook van 
wat zich op minder doorzichtelijke 
achtergronden heeft afgespeeld. Er 
zal worden overwogen wat van on-
zentwege nog kan geschieden. 

nest donners 

« Dat zijn toch allemaal katolieke 
jongens ? » vroeg men aan Nest 
Donners over zijn « Hasseltse 
Symfonische Kunstkring », 

<• Neen », zei Nest eerlijk, •> er 
zit van alles tussen. Er zijn kato-
lieken, er zijn protestanten, er zijn 
socialisten en er zijn flaminganten 
van het VNV ... 

Daarmee was de kous af. De 
« Hasseltse Symfonische Kunst
kring >. kreeg geen toelating, niet 
van de stad en niet van de provin
cie. 

En zo hebben domme parMjpoli-
tiekers van de vorige generatie 
het eerste en enige symfonisch 
orkest dat Limburg ooit bezat, om 
zeep geholpen. 

Het was nochtans een orkest 
dat op korte tijd naam had verwor
ven. 

Het speelde in de dertiger jaren 
samen met het Meulernanskoor. 
Het trad op in zowat alle hoeken 
van Limburg. Het gaf koncerten in 
het Kasino te Hasselt en luisterde 
•kulturele manifestaties en plech
tigheden op. Nest Donners. toen 
leraar aan de muziekschool, had 
het opgericht met de besfe muzi
kanten die er in Limburg te vinden 
waren. 

(Uit « Koerier » van 1C 5-1973) 
Kommentaar van ons : wij hopen 

naar dat de huidige generatie 
'domme partijpolitiekers) aan de 
macht in de provincie Limburg niet 
log vele zulke kulturele « nekom-
wringers «-daden plegen... 

Wie geeft verder kommentaar ? 

vijfde kolonne 

In een kursiefje in het kader van 
het <' sindikaal leven van bij ons 
in Limburg .. in " De Volksmacht », 
werden enige tijd geleden, na het 
einde van een week herrie om de 
Ford-Genk, een aantal oprispingen 

ten beste gegeven aan het adres 
van onruststokers, vroeger Hitleria-
nen en nazisten, nu Maoïsten, 

In ieder geval is de vijfde ko
lonne van de CVP slecht geplaatst 
om zedenmeester te spelen ! 

Die nieuwe kommunistische or
ganisatie is de nieuwe vijfde ko
lonne. Voor de oorlog van 1940 
heeft een andere vijfde koionne 
tiier te lande en in gans Europa 
tiet terrein rijp gemaakt voor de 
komst van tiet nazisme en voor de 
overheersing van Hitter. 

Dat ondermijningswerk, toen en 
nu, gebeurt op een bestudeerde 
wijze, die uiteindelijk beoogt van 
alle gevestigde waarden op te rui
men, aan de mensen hun geloof 
te ontnemen in alles en allen, om 
dan, wanneer alles in puin is, het 
nieuwe rijk op te bouwen. Vroeger 
was het dit van Hitler. Nu is het 
dit van Mao. 

tnedegedeeid 

oproep 
Het eerste boekdeel met tiendui

zenden handtekeningen voor am
nestie is in druk. 

Nog tientallen petitielijsten zijn 
echter nog niet ingeleverd. AlJe 
medewerkers aan de aktie « 100 
duizend handtekeningen voor am
nestie » worden verzocht hun lijs
ten zonder verder uitstel te stu
ren naar : 
— Werkgroep VL. A.M., Robert 
Schamp, €3-plein 40, 9002 Lede-
berg 
— Jeroen de Bois, algem. "ïekrsta-
ris Amnestiekomitee, Essendries 
12, 2670 Puurs. 

het vlaamse kruis 

Het Vlaamse Kruis (afdeling Ant
werpen) nodigt alle belangstellen
den uit op een kursus EHBO, wel
ke dinsdag 9 okt. begint. 

ledereen welke de leeftijd van 17 
jaar bereikt heeft mag hieraan 
deelnemen. 

De lessen worden hervat elke 
dinsdagavond van 19 u. 30 tot 21 
u. 30 in het Ave Maria-instituut, 
Minderbroedersrui 13 Ant. 

Het programma omvat : ontleed
kunde, levensleer, eerste hulp, ver-
bandleer, vervoer van patiënten. 

Inschrijvingen : Dinsdag 2 okt. 
a.s. te 19 u in voormeld lokaal of 
tel. 21.18.39. De kursus is koste
loos, lesmateriaal en verzekering 
200 fr. 

sociaal dienstbetoon 
senator j . hardy 
Elke zaterdjg van 9 tot 13 U- en elke zondag van 9 tot 12 u., aan huis : 
Nieiiwe Baan 2, Alt-Hoeselt, te!. 012/32353. 
senator g. siegers 
EWce tweede zaterdag van de maand : 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 tot 10 u. 30, tel. 011/61408. 
DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11 u. 30 tot 12 u. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15 u. 30, tel. 011/65809. 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 16 u. 30, tel. 011/ 

58466. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr. 14, van 10 u. 30 tot 11 u. 
Elke maandag : 
AAN HUIS : Vennestr. 186, Winterslag-Genk, 9 u. 30 tot 11 u. 30. Tel. 011/ 

54853. 
volksvertegenwoordiger e. raskin 
Elke eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaarraolenstr. 13, 13 tot 13 u. 30, tel. 

012/31092. 
BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, 14 tot 14 u. 30, tel. 012/42128. 
HOESELT : café ABC, Tongersebaan 3, 15 tot 15 u. 30, tel. 011/19233. 
ledere eerste zaterdag van de maand : 
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 156, 9 u. 30 tot 10 u., tel. 011/67175. 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 u. 30 tot 11 u., tel. 011/61408. 
BREE : café Old Tom, Markt 4, 12 tot 12 u. 30, tel. 011/66590. 
PEER : bij Jan Plas, Collegelaan 5, 13 tot 13 u. 30, tel. 011/30244. 
ST.-HUIBRECHTS-LILLE : bij E. Adriaens, Lindestr. 13, 14 tot 14 u. 30, tel. 

011/43620. 
OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpsstr. 45, 15 tot 15 u. 30, tel. 011/40817. 
LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Beemdstr., 16 tot 16 u. 30, tel. 011/40817. 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, 17 tot 17 u. 30. tel. 011/ 

375t8. 
ledere maandag : 
AAN HUIS : Ursulastr. 1, Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tel. 011/19454. 
provincieraadsleden 
Mevr. DE ROO-NEVEN, Beemdstr., Lommei, tel. 011/40817. ledere dinsdag 

aan huis vanaf 20 u. 
L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoeselt, tel. 012/18188. Alle dagen aan 

huis van 9 tot 11 u. 
THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8, Kinrooi. Alle dagen op afspraak, 

tel. on/644.13. 
JAN PLAS, Collegelaan 5, Peer, tel. 011/30244. Alle dagen op afspraak. 
JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, tel. 011/67269. 

ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 
FR. VAN HOLLEBEKE, Kielenstr. 48, Tongeren. Tel. 012/32524. ledere woens

dag van 17 tot 19 u. aan huis. 
ANDERE ZITDAGEN 
J. CUPPENS, Zandbergerstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/64402. ledere eerste 

en derde dinsdag van de maand van 18 tot 19 u. 
J. GABRIES, Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere maandag van 17 

tot 19 u. 
J. LATINNE, Damburgstr. 7, Bochoit. tel. 011/66372. tedere dinsdag van 17 

tot 19 u. 
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AANBEVOLEN 
HUiZEN 

|an P A U W E L S - D E B R A U W E R 
RESTAURANT 

« HET PAUNGHUIS » a /d Scheide 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag; vrijd. 14u tot zat. 16u 

MET VOLKSWAGEN 
&EEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tei. 52.13.12. 

' PAPYRUS 
Boek- , papier- en 
fonoplatenhandel 

Zaskvoarder FONS LABEAU 
d« Rlbaucourtstraat 7 

St.-J«ni-Mol»nbaek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87.09 

MACONFECT • KLEDING 
Opper««raa< 37 — LiEDEKERKi 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding € KLAAR O M DRAGEN . 

STANDING 
2 X kopen 1 x betelen 

(5.000 In ttock) 
HEREN - DAMES - KINDEREN 
Dendermondte tfeenweg 276 

AALST 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOOfJZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

ANTWERPEN 03/35.60.69 
LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENT ALS 041/239.10 
7WEVEZELE 051/612.84 

TIELT (W.VL.) 051/420.15 
GENT 09/25.50.85 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

DEPREZ P.V.B.A. 
VUml]n 104 - Oostende 

ZEEVISGIÏOOTHANDEL 
^ Prijslijst op aanvraag — 

A.V.V.S. - V.S.O.D. 
Algemeen Verbond van Vlaamse 

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel. 38.74.08. 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag ! 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

Technisch Instituut 
« LOUISE-MARIE » 

— KINDERVERZORGSTERS 
— VERPLEEGASPIRANTEN 
— SANITAIRE HELPSTERS 

2 of 3 jaar studie - van 15 jaar af 
LANGE LOZANASTRAAT 244, 

ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34 
Inlichtingen : alle dagen 
's Zaterdags op afspraak 

IIJI tt (ilrn ™>iiii f i. Mill iiri i iHrTnr-ra.nt 

O O S T D U I N K E R K E aan zee 
verkoop 

VILLAS - APPARTEMENTEN 
BOUWGRONDEN 

promotor 
VILLA • LANDHUIZEN 

sleutel op de deur 
verhuring 

BEMEUBELDE VILLAS 
APPARTEMENTEN - STUDIOS 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

TeL (058)526.29 

Aanbouwkeukerw 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefebrlcatle, 

en zelfs beter I 

Prl|«bestek en studie zijn gratis. 

Keukenbedr i j f R. ROSSEY 
Kokstrsai 53 - 8450 Nfeuvirpoort 

Tel. (058) 235.81 

e 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

20 st» TRANCHE 

Supertranche 

HET BILJET : 300 fr. 
HET TIENDE : 33 fr. 

9!>.967 LOTEN VOOS EEN TOTAAL VAN 126 MILJOEN 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— BIJ aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In prijs 

begrepen 

— Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKO
M E N worden 

Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bi| 

hel huis STANDING 

STANPIN^ DENDER«IONDSE$nENWEG, 2 / 6 

AAisT Tel.0S3/M 

i 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

A A L S T 
P.V.B.A. 

Unge Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens • bedjei en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen • v^at-

tafels en waskussens - kinderkleding 

SI>ORTARTIKELEN : allerlei • turnkledij - rullerultrustingen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten • rol- en llsschaat-

sen - kampingartlkelen - turngerel. 

SPEELGOED t uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen • 
•lekr. treinen der beste merken - auto's - ge-carts • traktoren • 
poppen - poppenwagens en -wlegfes - burelen • lessenaars • 
borden - ftets]es - alle gezelschapsspelen • alle soorten mehe-
nleken - schooltassen - borden • tuinmeubelen • tulnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Let op het hulsnumme' I) 
Telefoon 03/26.86.62 

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

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar 
middag- en avondmaten 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 : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasi - Eisbein mif Sauerkraut - Kip aan hef spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : NIeuwbrugstr. 28. Tel 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg Tel 053/228.53 - 1 000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 pi. • tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke • Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

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

het algemeen bouwbedrijf 
mensen waorop je kan B O U W E N 

Antwerpen Osni Leuven GenJi 
Meir 18 Onderbergen 43 Brusselsestr, S3 Wintersïagstr. 22 
03/31.78.20 09/25,19,23 016/337.35 011/544,42 

6oo arlieitierfif^^^ lOOl moseliifeïielien 

BON 
Naam : ™™_ 
Adres i ™.-..™~ ..—. „...„.,.™ .•. . 
Tel : 
{~| beschik, over bouwgrond - gemeente ^ .„ 

- breedte : 
en wens de voordelen te kennen dio U mij kan 
bieden. 
[—] beschik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

een voorstel te doen voor het bouwen van 
een rijwoning, villa of half-open bebouwing in 
volgende gemeenten : 

• houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
Q zal een bezoek brengen aan uw informatie

centrum te ^op te u. 
Handtekening 
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problemen 

in zak en as 

Hei was te denken. Hij was te zeker. Hij beging de fout waartegen al 
zo dikwijls gewaarschuwd werd : hij onderschatte zijn vijand. Hij, Robert 
Riggs, die in zijn oude dag nu eens bewijzen zou, dat de vrouwen niet 
kunnen tennissen. Hij zou de beste speelster ter wereld, Billie King, zo'n 
toefeling geven dat zij nimmer meer lust zou hebben nog op een tennis
veld te verschijnen. De feministen en de anti-feministen werden opge
trommeld. De publiciteit deed een duitje van enkele tientallen miljoenen 
in het zakje (van Billie, Bobby en de zakenlui). Er werden bijna vijftig
duizend kijklustigen gevonden. De optocht naar het veld overtrof alles 
wat het barnumtijdperk ooit heeft verzonnen. En toen begon de match, 
die er nooit een geweest is, want de ouwe heer kwam er op geen enkel 
ogenblik bij te pas. Tenzij helemaal op het einde om zijn centen op te 
rapen, 't Is allemaal simpel maar ge moet eraan denken. Wij willen ook 
wel eens koers rijden tegen Nicole van den Broeck, als er een paar 
miljoentjes aan vastzitten. 

heruitgave 

Men heeft dus opnieuw, na zes zeven jaar onderbreking, de wielerwed
strijd Parijs-Brussel georganiseerd. Het was een der grote klassiekers 
vroeger, gereden trouwens in de periode van de klassiekers, vroeg in het 
voorjaar, net als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, enz. Parijs-
Brussel is destijds weggevallen, zogezegd omdat het te moeilijk werd nog 
een weg te vinden voor de koereurs, dwars doorheen het drukke verkeer. 
Het feit dat men nu, zeven jaar later, nu het verkeer nog veel drukker is 
geworden, toch een weg kan vinden, schijnt er wel op te wijzen dat dit 
toen niet de enige reden was. In ieder geval, de wielerklub uit Rode die 
het aandurft opniew met de koers uit te pakken, blijkt van geen kleintje 
vervaard. Hopelijk wordt het een sukses, en kan men binnenkort weer met 
de traditie aanknopen : een jaarlijkse Parijs-Brussel, en in het voorjaar. 

Op het ogenblik dat Europa's wielergoden deze afstand overbruggen 
worden deze regels van hoop door de zetter van dienst in lood geperst... 

verbetering 

Hoezeer het onderwerp ons ook interesseerde, en hoe graag wij de 
uitzending ook met de nodige aandacht hadden gevolgd, wij hebben slechts 
af en toe een glimp kunnen opvangen van de TV-uitzending over de hormo
nale doping. Wij vernamen van vrienden dat de zaak eigenlijk nooit van de 
grond kwam. Het is moeilijk voor de TV-kamera's zo'n onderwerp te be
handelen. Dezelfde vrienden zeiden dat men dit kan onthouden van het 
programma : doping met amfetamine behoort tot het verleden (wat niet 
helemaal juist is volgens ons), doping met hormonen wordt op grote 
schaal toegepast, en wordt door velen niet eens « doping » genoemd, der
gelijke voorbereiding is niet zonder gevaar en tenslotte is het bijna onmo
gelijk dergelijke praktijken op te sporen. Het is allemaal niet nieuw. 
Zelfs wij schreven dit al een paar jaren geleden. Maar het is toch niet 
slecht dat daar nog maar eens op gewezen wordt. 

niet opgelost 

Dat de sportlui geen amfetamines meer gebruiken als stimulerend middel 
is een eer goede zaak. Dat zij de amfetamines vervangen hebben door 
produkten op basis van hormonen is minder goed. Volgens ons ligt de 
kern van het probleem hier dat het moreel niet duldbaar is dat mensen, 
om hun werk naar behoren uit te voeren, produkten moeten slikken die 
gevaarlijk zijn of kunnen zijn voor hun gezondheid. Of men die nu kan 
opsporen of niet speelt daarbij geen rol. Of ze al dan niet spektakulaire re
alties veroorzaken (zoals nogal eens het geval was met amfetamines) 
evenmin. Wij geloven niet dat men aan deze praktijken een einde zal kun
nen stellen door druk van buitenaf. De enige oplossing is, dachten wij, 
dat de betrokkenen zelf weigeren om het even wat te nemen om hun pres
taties te verhogen. 

betrekkingen bij de b.r.t. 

De Belgische Radio en Televisie zal weldra vergelijkende eksa. 
mens m de Nederlandse taal organiseren om te voorzien m de 
vakante betrekkmgen en voor het aanleggen van reserves van 
klerken-typisten, klerken-steno-typisten en van klerken-typisten-
informatie. 

Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 80 fr. moet gestort wor
den op de PR nr. 5454,51 van het Instituut van de Nederlandse 
uitzendingen van de BRT met vermelding op de strook van het 
stortingsformulier : eksamen van klerk-typist(e) en/of klerk-
stenotypist(e) en/of klerk-typist(e]-informatie. 

De geslaagde kandidaten dienen de dag van hun indiensttreding 
volgende voorwaarden te vervullen : 

— de leeftijd van ten volle 18 jaar hebben bereikt (enkel voor 
de klerk-typisten-informatie) ; 

— de leeftijd van 40 jaar niet bereikt hebben ; 

— van onberispelijk gedrag zijn ; 

— de burgelijke en politieke rechten genieten ; 

— de gevergde lichamelijke geschiktheid bezitten om de funktie 
uit te oefenen ; 

— de mannelijke kandidaten moeten bovendien aan de voor
schriften van de militiewetten voldaan hebben, (Het is niet 
noodzakelijk dat de legerdienst volbracht werd). 

De schriftelijke aanvragen tot deelneming aan de vergelijkende 
eksamens moeten vóór 15 oktober 1973 toekomen bij het Eksa-
mensekretariaat, Omroepcentrum van de BRT, A. Reyerslaan, 52 
te 1040 Brussel 

De verjonging van de ploeg — de 
nationale ploeg dan — is een pro
bleem dat zich ook stelt i'oor Mon-
ne Goethals. Deze is in veel van 
haar onderdelen versleten. Nu is 
het gemakkelijk gezegd: verjongen. 
Maar wanneer ? Nog dit jaar moe
ten twee matchen gespeeld worden 
die beslissen over de deelneming 
aan de wereldkampioenschapoen, 
volgend jaar in Duitsland, Voor Jie 
twee wedstrijden kan uii:eraard de 
ploeg niet overhoop worden ge
gooid, ook al kraakt ze hier en 
daar wat. Wordt de deelneming 
aan de finales afgedwongen — wat 
ons eerder onwaarschijnlijk lijkt, 
maar het is mogelijk —• dan moet 
de ploeg alweer behouden blijven 
om de finales te gaan spelen. Dan 
is ze dus alweer een jaar ouder. 
Pas nadien zal men aan verjongen 
kunnen denken, op een oj&.iblik 
dat de abonnees al veel te lang de 
pas versperd hebben aan jong ta
lent Een mens zou verdorie nog 
gaan denken dat het best ware dat 
de Belgen met naar München zou
den gaan volgend jaar. Dan zou 
men kunnen verjongen, en zich af
vragen waarvoor men moet verjon
gen. Het pad van Monne loopt ook 
niet altijd over rozen. 

de onbekende 

WIJ hebben onlangs ergens gele
zen dat het wel komiek is dat de 
weerbaarheid van de grote naties 
in feite bepaald wordt door het ge
nie van de geleerden waarop ze be
roep kunnen doen, en dat er niets 
is dat minder beschermd wordt dan 
die geleerden. Op ieder kongres 
zou iedereen kunnen binnenwande
len met een tijdbom en met de 
dood van een aantal eminente ge
leerden een serieuze achterstand 
inzake weerbaarheid veroorzaken. 
Of het inderdaad zo'n vaart loopt, 
weten wij niet, maar enkele dagen 
geleden dachten wij daaraan toen 
tijdens een schitterende Coperni-
cus-herdenking de astronoom Oort 
als spreker optrad Oort is één van 
de allerbelangrijkste geleerden op 
gebied van sterrenkunde, wat ver
legen, geniale man, die de mens
heid enorm veel heeft Dijqebracht 
aan kennis over de melkwegstel
sels, veel minder werd omringd 
dan een koereur die een kermis-
koers voor nieuwelingen heeft ge
wonnen. Toch wel tipisch dachten 
wij, voor onze rangorde der waar
den 

dag armand 

Tijdens diezelfde Coperniciis-
herdenking Is het ons opgovallen 
dat onze weerman, ArmanJ Pien, 
eigenlijk niet zoveel afweet van 
sport als men zou kunnen menen 
bij het beluisteren van ziin « sport-
informatie ». Toen hij namelijk — 
om een van zijn uitverkoren woor
den te gebruiken — op zoer dege
lijke wijze prof, Oort inleidde, 
vertelde hij dat deze geboren was 
te Franeker, een lief, klem dorpje 
op het Friese platteland. Waarop 
prof. Oort dadelijk deed opmerken 
dat Franeker wel in Friesland ligt, 
maar geen dorpje is, doch wel één 
van de elf steden van Friesland. 
Kleinigheid, tussen haakjes, die al 
dadelijk een prettige sfeer bracht 
in de zaal. En aantoonde, zoals 
reeds gezegd, dal onze weerman 
nog geen echte sportman i.">, want 
anders zou hij zeker al gshoord 
hebben over de elfstedenronde. 

raad 

Wij hebben al één lezer die ons nu 
séireux neemt Een bestuurslid van 
een voetbalklub. Hij is ons namelijk 
om raad komen vragen Dit VJBS 
het probleem : zijn klub heefl een 
o financiële inspanning » gedaan, 
spelers aangekocht, trainer met 
naam aangeschaft, om dit jaar 
•" gensters te kappen » en zi] prijkt 
op dit ogenblik glorieus op de 
laatste plaats van de rangschikking. 
Alles loopt mis. Wat gedaan ? Wat 
wij zouden doen : al die gekochte 
jongens, dure en goedkope, als ze 
er dan toch hun broek aan vegen, 
verwijzen naar de invallers of ge
woon thuis laten. En beginnen met 
een jong elftal van eignn kweek. 
Afdalen kunnen die net zo goed als 
de gekochte ploeg. Maar daarenbo
ven hebben zij de kans na een tijd 
gesukkel een min of meer homo
geen elftal te vormen, dat een ze
kere garantie inhoudt voor de toe
komst. Deze kans bestaai o i. niet 
met de gekochte ploeg van door
gaans te oude spelers. Moest het 
nu zijn dat ergens in de krant het 
bericht verschijnt dat een bestuurs
lid gelyncht werd, dan betekent dit 
dat die lezer onze raad aevolgd 
heeft. 

Nog net niet over de doellijn wordt de bal door een Beringse verdediger 
weggetrapt. De happige RWDM-aanvaller heeft er het kijken naar. £n 
toch moet de simpatieke Limburgse ploeg de duimen leggen met O—3, 

questionnaire 

vragenlijst 
Onlangs hadden wij de eer en 

het genoegen U te vertellen dat 
luide kreten van vertwijfeling 
en wanhoop ten hemel stegen 
vanuit de zetel van onze goede 
moeder de Belgische voetbal
bond, Eén der aldaar gekanto-
neerde gemeen was namelijk 
tot de ontdeking gekomen dat 
de wedstrijden In de eerste af
deling verleden jaar door 6,2 t,h, 
minder toeschouwers werden 
bijgewoond dan het jaar tevo
ren. En in eerste afdeling mag 
dat niet. Kan dat niet. Zal dat 
niet Het is de plicht van alle 
rechtgeaarde Belgen hun pen
ning bij te dragen tot het suk
ses van Anderlecht, Standaard 
en L'Ecluse en van de bankre
kening van Popol, den Braems 
en de buitenlanders die het 
apostolaat van het beschaafde 
voetbal beoefenen onder de 
primitieve Belgen Er moest dus 
iets gebeuren en dies werd een 
genie aan het denken gezet. 
Het beviel van een plan. Een 
schitterend plan De Belgen zou 
een vragenlijst voorgelegd wor
den, waarop zij in eer en gewe
ten moeten antwoorden Niet 
dat het nog strikt nodig Is, 
want de belangstelling schijnt 
al terug opgelopen tot toven 
het normale. Het invullen blijft 
echter aanbevolen, gezien de 
prachtige prijzen die men door 
het juiste antwoord te geven 
kan winnen. Wie goed ant
woordt, mag eens gratis voor 
niks naar de voetbal. De ge
nialiteit van dit plan ontgaat de 
gemiddelde lezer misschien 
Door de mensen gratis naar de 
voetbal te lokken, stijgt het 
aantal toeschouwers, en alleen 
door de vragenlijst te beant
woorden is dus de oplossing 
gevonden van het probleem cat 
men via de vragen op 't spoor 
wilde komen. Simpel, maar ge 
moet eraan denken. Temeer om
dat het niks kost, want of er 
nu eens iemand komt kijken, 
die anders toch niet komt, of 
niet, het maakt geen "erschil 
voor de kas. 

Wat wordt in die vragenliist 
nu allemaal gevraagd ? 

Eerst natuurlijk de gebruike
lijke naam, adres, burgerlijke 
stand, geboortedatum en plaats, 
nummers van post- en bankre
kening, auto, telefoon, schoe 
nen, gasrekening, pensioenskas, 
dopkaart, BTW. militieboekie. 

verzekering, abonnement, lan-
delsregister, geneeskundige 
dienst, ziekenkas, partijkaart 
identiteitskaart, paspoort, vak
bond en enkele andere die nen 
eventueel uit het hoofd ke.i!:. 

Dan wordt op de man af ge
vraagd of hij regelmatig naar 
de voetbal gaat, en zo neen hoe 
dikwijls. 

Men wordt ook verzocht te 
omschrijven naar welke wed
strijden men gaat kijken. Een 
uiteraard nogal lastige vraag 
voor wie niet gaat. 

En of voetbal nu aantrekkel.i 
ker is dan vroeger ? Volgens 
ons wel, zoals algemeen gewe
ten, wij dachten dat men pre
cies daarom het damesvoetbal 
had uitgevonden 

Blijven wij weg omdat er ie 
ruw wordt gespeeld ? Bij lange 
niet. Wij denken met heimwee 
terug aan de tijd dat nonkel 
Georges furore maakte en toen 
een keeper met tanden een 
zeldzaamheid was Dat was 
voetbal 

Wat houdt ons weg van de 
voetbalmatchen ? Radio, etevi-
zie, te hoge prijzen, de kritiek 
in de pers ? Hier houdt men 
ons duidelijk voor het lapje. Wie 
beslist er nu of wij naar de 
voetbal mogen gaan of niet, 
allo ? 

De volgende vraag i ,kt ons 
zeer intelligent. Zijn er voldoen
de pissijnen in de stadions ? 

Tenslotte laat men ons de 
keuze : wanneer wenst gij naar 
de match te gaan ? Voor ons 
part vrijdagvoormiddag op het 
ogenblik dat er thuis geschuurd 
en geschrobd wordt. Maar d;il 
zal waarschijnlijk niet kunnen. 

Alle gekheid op een stokje : 
denken dat men door die vra
genlijst maar weinig zal '̂ e vi/e-
ten komen. Onder meer omdat 
de ontleding van de antwoorden 
— door de samenstelling van 
de lijst — naar onze bescheiden 
mening bijzonder moeilijk zal 
zijn. Misschien had men er be
ter aan gedaan het oorspronke
lijke plan te volgen en de en
quête toevertrouwen aan een 
gespecialiseerd instituut Hel is 
heus niet gemakkelijk een vra
genlijst zodanig te maken dat 
hij veel aan het licht brengt 
Wij willen er een geuze op ver
wedden dat dit zal blijken als 
men de resultaten van deze in 
handen heeft 


