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NAAR EEN 

BELGISCHE ECHTSCHEIDING ? 
De Franstaligen in dit land zijn — 

op luttele uitzonderingen na — de 
kwaadaardigste tegenstanders en sa
boteurs van elke werkelijke Vlaamse 
ontvoogding. Sinds het ontstaan van 
deze Staat in 1830 hebben zij steeds 
de lakens uitgedeeld. Vlaanderen en 
zijn inwoners, de meerderheid van de 
Belgische bevolking nota bene, be
schouwden ze steeds als een winge
west vol gedienstigen. Zo wilden zij 
het houden tot het einde der tijden, 
dèt moest volgens hen de basisopvat
ting blijven van de Belgische samen
leving. 

De Vlaamse beweging heeft de im
perialistische illusies van dat heren
volkje aan flarden getrokken, stuk 
voor stuk. De Vlaamse beweging 
heeft hen — Inderdaad — Vlaanderen 
ontstolen om het aan de Vlamingen 
zelf terug te geven. De Vlaamse be
weging heeft — beetje bij beetje — 
een einde gemaakt aan de toestand 
van koloniale onderworpenheid van 
het Vlaamse volksdeel in België. 

Maar nog hebben de Franstaligen 
er zich niet bij neergelegd dat zij 
steeds minder de meesters zullen zijn 
in deze Belgische samenleving, en de 
Vlamingen de knechten. Dat bewijzen 
hun hysterische reakties op het de-
kreet-Vandezande. 

Hun onzinnige reakties raken onze 
kouwe kleren niet. In Vlaanderen is 
hun rijk ui:, en wie het niet geloven 
wil zal moeten voelen. Als de Frans-
dolle Brusselaars nog een tijdje met 
hun anti-Vlaams getier doorgaan, zul
len zij er straks ook de meest maffe 
Lamme Goedzak in Vlaanderen van 
overtuigen dat het toch maar beter is 
tot volledige • echtscheiding » over te 
gaan. 

Wij zijn vandaag donderdag, morgen 

zal de regering zich bezig houden met 
de « interpretatie • van het dekreet 
en met de toepassing ervan. Wij ho
pen maar dat daar geen jota veran
derd wordt aan zijn werkelijke inhoud, 
want dat betekent wind zaaien. Maar 
een in teksten omschreven « soepel
heid » is ook al te veel : laat dat 
maar aan de Vlamingen zelf over, en 
geef aan de franskiljonse fils-a-papa 
niet langer de kans misbruik te ma
ken van elke Vlaamse toegeeflijkheid. 
Dat hebben ze altijd gedaan, en dat 
zullen ze ook morgen weer trachten 
te doen. 

Wil de regering toch proberen het 
dekreet-Vandezande de facto uit te 
hollen, dan mag zij een felle wederop
flakkering verwachten van de tegen
stellingen tussen de gemeenschappen. 
Uit het feit dat — ondanks de kulturele 
autonomie — ten «lotte de unitaire 
regering bepaalt wat er terecht komt 
van dekreetsbeslissfngen en hun de 
toepassing, zullen velen het besluit 
trekken dat het nu eindelijk gedaan 
moet zijn met die centralistische be
tutteling vanuit Brussel. Het zal een 
nieuwe spoorslag zijn om spoedig en 
deugdelijk werk te maken van de ge
westvorming, en daarvoor deugt het 
fameuze regeringsschema helemaal 
niet. Méér dan verbeelding zal er de 
komende weken op dat terein de nodi
ge politieke wil moeten gevonden wor
den om eindelijk door te zetten. De 
partijen die blijven zweren bij het re
geringsschema — al of niet wat bijge
schaafd — zullen het bewijs leveren 
dat zij het niet menen met de gewest-
i'orming. Ingaan tegen een zo diepg 
grondstroom in onze publieke opinie 
moet zich vroeg of laat elektoraal wre
ken, daarvan zijn wij overtuigd. 

Paul Martens 

BLIJFT DE VOLKSUNIE 
EEN MANNENPARTIJ ? 

Volgens de opiniepeilingen stemmen er 
nog steeds enkele procenten mannen méér 
voor de VU dan vrouwen, en dat terwijl ook 
in Vlaanderen de vrouwen talrijker zijn dan 
de mannen. De VU is dus nog steeds een 
« mannenpartij .. Als je er bovendien de sa
menstelling van onze besturen op elk vlak 
op nakijkt, dan wordt die indruk nog ver
sterkt. Men zegt dat dit in alle partijen en 
« gemengde • verenigingen zo is. Goed, of 
liever : niet goed, want het bewijst dat het 
met alle gelijkberechtiging en « emancipa
tie . toch nog niet je dat Is. 

Maar terzake : bekijk nou eens even de 
• top 20 » in onze abonnement-werfkampan-
je. Wat is me dat voor een mannengezel-
schap, zeg, één enkele (dappere) vrouw tref 
je er aan tussen 19 ondernemende kerels. 
Zeg nu zelf, dat is geen toestand, nietwaar. 
Wij hopen dan ook van harte dat Huguette 
Ingelaere weldra versterking mag krijgen in 
de . top 20 », wat echter niet wil zeggen 
dat de mannelijke toppers het onze Eva's al 
té gemakkelijk moeten maken. Gelijke rech
ten, gelijke plichten, zo heet het. 

Juist, je hebt het al begrepen : we zitten 
weer volop in de werfkampanje voor nieuwe 
« Wij .-abonnees. Het is al een eerbied
waardige traditie, en wij denken er echt net 
aan ermee op te houden. Onze leden, lezers, 
kaderleden, militanten zijn immers vati 
oudsher ons meest waardevolle kapitaal : 
zonder hen moeten we niet aan vooruitgang 
denken, want voor • kommerciële • werf-
kampanjes hebben wij nu eenmaal de duiten 
niet. Wij beginnen er dus met zijn allen op
nieuw aan, en er is ditmaal een bijkomende 
reden om het extra-goed te doen : de werf
kampanje voor onze twintigste jaargang 
moet een echte jubileumkampanje worden ! 

Alle hens aan dek dus, vele handen ma
ken het werk licht. Laten de honderden VU-
afdelingen er dit jaar eens een erepunt van 
maken. Het is het mooiste geschenk dat zij 
kunnen aanbieden aan al de « mannen van 
het eerste uur . die au al twintig jaar lang 
onvermoeid aan de Vlaamse ontvoogdings
weg timmeren. 

Volgende week drukken wij een eerste 
« top 20 . af. De klassering Is gewijzigd. 
Tenemde de « specialisten • van de drie
maandelijkse en halfjaarlijkse abonnementen 
niet al te zeer te bevoordeligen wordt voort
aan 1 punt toegekend per nieuw abonnement 
en per maand. Een jaarabonnement levert 
dus 12 punten op, een driemaandelijks 3. 
Wie op 1 februari een abonnement voor dat 
jaar werft krijgt 11 punten, op 1 maart nog 
10 en zo gaat het verder. Ingewikkeld, maar 
rechtvaardig, en het geeft een juister beeld 
van de gigantische inspanningen van onze 
topwervers. 

Als gevolg van de omzendbrief d.d. 28.2.73 
werden de abonnementen die na 1 maart 
1973 nog werden geworven reeds in reke
ning gebracht voor de palmares van de kam
panje '74. Daardoor heeft Jef Nagels van 
Oostende, die in de voorbije maanden ge
staag verder abonnees heeft geworven, 
reeds een flinke voorsprong genomen. Wel
ke haas haalt hem in, wie neemt de uitda
ging aan ? 

Wij zullen tot einde februari '74 de stand 
van de abonnementenslag wekelijks op de 
voet volgen Wij hopen oprecht dat het een 
sukses mag worden zoals de vorige kampan
je die werkelijk een topprestatie werd. Wij 
rekenen daarvoor op gans het partijkader ! 

MASSALE 
<( FIETSELING» 
TEGEN 
HET 
DUWVAARTKANAAL 

Vorige zaterdag werd Antwerpen een fief-

senstad. niet zomaar. Het werd een origi

nele bellende manifestatie tegen het be

ruchte duwvaartkanaal. Meer over deze 

geslaagde betoging op biz 5. Over de even

eens geshagde aoti-lbramcobetoging te 

Maastricht leest u alles op bIz 16. 

taalwetgeving alleen volstaat inderdaad niet 

ONS EINDDOEL IS 
DE VLAAMSE STAAT 

• De Standaard » schrijft over het 
dekreet tot vernederlandsing van het 
bedrijfsleven : voor ons is het inci
dent gesloten. 

Ja en neen ! Ja indien wij ons ver
heugen over één van die zeldzame 
momenten van Vlaamse eensgezind
heid die de tekst zelf (vooralsnog) 
veilig stelt. Neen indien wij menen 
dat « de 200 families » geen invloed 
zullen uitoefenen tot in het kabinet 
van een socialistische minister van 
Arbeid om instrukties te bekomen die 
de draagwijte afzwakken. Neen, in
dien wij menen dat het Belgische 
« beste gerecht ter wereld » de voor
ziene sankties eerlijk zal toepassen. 
Neen indien wij geen rekening hou
den mef tamheid en laksheid van ons 
volk, de gedweeheid van onze werk
nemer tegenover franskiljonse bazen, 
de toegeeflijkheid van politici. 

In het TV-debat Glinne - Vande Zan-
de - Cooremans - Risopoulos, noemde 
de h. Risopoulos het dekreet « het 
eindpunt van de Vlaamse beweging .. 
Wat betreft de taalwetgeving van het 
homogene vlaamse landsgedeelte is 
dit niet onwaar. Risopoulos is een 
verstandig tegenstander die én het 
Nederlands én de Vlaamse Beweging 
inderdaad behoorlijk kent. 

Senator Thiry, ook een frankofoon 
die van wanten weet, sloeg de spij
ker op de kop door te gewagen van 
een uiting van • linguisme . : het 
taalgebruik als politiek en ekono-
misch-sociaal machtsmiddel. Inder
daad, dat is het. Tientallen jaren 
werd de taal (het Frans) in België 
gebruikt als machtsmiddel, tot steun 
van ekonomische verhoudingen die 
Vlaanderen ongunstig waren. Tot he
den toe gebruiken de Franstaligen de 
onkunde van een taal (het Neder
lands) als machtsmiddel. Dank zij 
• welwillende . Frans-kennende Vla
mingen verschansen zij zich met deze 
onkunde in hun posities en facilitei
ten. 

TAALWETGEVING : EEN NODIGE 

OVERGANGSFAZE 

Is de taalwetgeving uit den boze ? 
Zeker niet omdat zij een ongeoor
loofd . dirigisme • zou inhouden. 
Waar zou de arbeidersmassa staan 
zonder dit • dirigisme » dat de kinder
arbeid verbood, de leeplicht invoerde, 
de achturendag, enzomeer ? 

Waar zou Vlaanderen staan zonder 
het « dirigisme » van de (zij het on

volmaakte en gesaboteerde) taalwet
ten van 1932 ? Zonder de taalwet op 
het onderwijs in 1932 (onrechtstreeks 
gevolg van het martelaarschap... en 
de verkiezing van Borms) zou Vlaan
deren nu « aan 't vergaan zijn ». De 
taaistrijders, vanaf Cooremans en de 
meeting-partij tot en met het VVO en 
mannen Is Vandezande, hebben hun 
volk gediend. 

Taalwetgeving is echter geen eind
punt. 

De Vlaamse Staat is het enige eind
punt, onmiddellijk politiek gezien. Het 
moet dan echter een goede staat 
zijn. indien uit de federalisering van 
België er een Vlaamse Staat zou op
rijzen waarin de franskiljons, waarin 
de Brusselse geldmachten met hun 
Vlaamse medewerkers, de lakens uit
delen zouden wij er nog niet zijn. 

^ DE VLAAMSE STAAT 

Het Vlaamse bevrijdingsnationalis-
me is opgegroeid en heeft tienduizen
den begeesterd en tot grote offers ge
bracht maar het bewoog zich in een 
sfeer van politieke machteloosheid. 

Laten wij erkennen dat voor de 
meest idealistische en heftige 
Vlaams-nationalisten de kontoerenvan 
hun verzuchtingen zeer vaag bleven 
en in algemene slogans verhuld. Over 

_ d e juiste wenselijke strukturen, ge
baseerd op konkrete realiteiten, be
kommerden zij zich niet altijd. Zij 
hielden de verre idealen gaaf. 

Mocht onze Vlaamse gemeenschap 
de nodige revolutionnaire wil kunnen 
opbrengen voor haar volledige ont-
vgogding en lotsbestemming, dan 
ware het eenvoudig. Maar dat is niet 
zo. Wij moeten ens volk in zijn poli
tiek leven nemen zoals het is, en niet 
zoals wij het dromen. 

Alle respekt voor hen die de harde 
beginselen hoog houden; zij blijver 
de toorts in de nacht. Deze toorts 
mag echter geen fata-niorgana zijr 
die de besten doet afdwalen en ze 

'dorst ig en verbitterd--vereenzaamt. 
Deze nodige harde beginselen mogen 
zeker geen voorwendsel tot onderlin
ge verdeeldheid en om ons te schei
den in de • goeden > en de < minder
goeden .. 

Toen de Grieken na 1822 voor hun 
nationaal bestaan in een guerilla-op 
stand strede ntegen de Turken, infor
meerde de Britse diplomatie naar hun 
bedoelingen betreffende de politieke, 
religieuze en maatschappelijke vorm
geving van de wordende Griekse 

Staat. Het antwoord luidde ongeveer 
als volgt : desaangaand bestaan er 
diverse plannen maar eerst willen wij 
onze vrijheid eensgezind bevechten 
en dan zullen wij rustig en kameraad-
schappelijk van mening verschillen. 

In de komende maanden en jaren 
moet het nationaal-willende Vlaande
ren — politiek belichaamd in de 
Volksunie — de Vlaamse Staat tol 
stand brengen. Dit eerst en vooral. 
Dat was ook de zin van het algemeen-
Nederlandse parooi van de Geuzen 
in de 16e eeuw : Uw pijlen vastge
bonden houden. 

Zowel de handige Farnese als da 
ekstremistische C a l v i n i s t i s c h e 
scherpslijpers hebben dit weten te 
verhinderen... en er ontstond helaas 
geen samenhorige Nederlandse Natie. 
Moge de geschiedenis ons een lea 
zijn. 

M. VAN HAEGENDOREN 

IS DIT 

DE NIEUWE « WIJ » 

Je houdt wel degelijk je ver
trouwde Vlaams-nationale «Wij» 
vast, lezer(es), maar het is daar
om nog niet de «nieuwe •> die 
we enkele nummers geleden 
aankondigden. Nee, daar pakken 
we pas met nieuwjaar mee uit, 
dan begint onze twintigste jaar
gang. En dat grotere formaat is 
een overgangsregeling. Het zit 
namelijk zo : onze drukker heeft 
een offset-rotatiepers aange
schaft om ons blad typografisch 
beter te kunnen verzorgen. Die 
pers wordt vanaf volgende week 
in het atelier opgebouwd en wel 
precies op de plaats waar onze 
« Vomag »-typo-rotatiepers ja
renlang stond. Met de afbraak 
van die oude pers is men reeds 
begonnen, en dus moeten wij 
verhuizen naar ee.. andere pers 
waarop echter niet het gewone 
formaat van < Wi] > kon worden 
gedrukt. 

Wij vertrouwen erop dat u ons 
deze tijdelijke gedaanteverande
ring vergeeft. Vanaf 1 januari 
keren wij naar ons gewone for
maat terug, maar zoveel beter ! 



WIJ . 13-10-73 

a m a 
iÉÊ 

engij 
xweet 

Brussel en Wallonië leven van 
ons zweet Nelly Maes in « W/; » 
van 6-10-73 Dat Is al ontelbare ke
ren gezegd en geschreven zolang 
wil maar wauwelen en in herhaling 
vallen tot vervelens toe, lachen 
die zweetopslurperaars in hun 
vuist en danken God voor de on
metelijke stommigheid van de Fla-
mins 

Laten wiLeen einde maken aan 
het geiank \n 1' de Vlaams-natio-
nale zaken steunen ook met geld 
Geld Is met alles maar zonder is 
er niets 2' Het » geen Vlaams, 
geen centen » moet voor iedere 
Vlaming de hoofdbekommernis 
zijn. De Vlaams-nationale pers en 
de Volksuniemandatarissen moe
ten van het » geen Vlaams, geen 
centen » hun zorgenkind maken en 
voor hun lezers en leden de stra
tegie en taktiek uitwerken om het 
waar te maken 

Laten wij stoppen met de litanie 
van alle heiligen, het eeuwig her
halen van onze grieven, en ophou
den met de zakken te vullen van 
kerels, die op hun beurt met ons 
geld politieke leeglopers, FdFer-
kens en andere rabiate Vlamingen
haters m leven houden 

M C , Tervuren 

ze doet hef 

Vooraleer de huidige Kolos-rege
ring werd gevormd, schreeuwde 
men het In de CVP-middens van 
de daken dat ze nooit een Neder-
landsonkundige premier zouden 
aanvaarden , 

Leburton kwam er, is er en blijft 
er Meer nog hij lapt feesteliik 
zijn Waalse laarzen aan het spel 
dat een eerste-minister hoeft te 
spelen met name de regels van 
hoffeliikheid ten overstaan van ziin 
kollega's uit de regering 

Hij trekt naar Zaire en wordt na 
zi/n vrijage met president SS Mo
butu uitgeroepen, samen met zijn 
partij, als enige vrienden van de 
republiek Zaïre Hij belooft aan de 
leider van de enige paitij aldaar, 
de MRP, alle steun In naam van 
wie "> 

Voorzitter Jos Van Eynde trekt 
naar Tsjechoslovakije — waar de 
sporen van de Russische tanks die 
demokratie » brachten » in dit ver
drukte land nog zichtbaar waren 
— om met een diktatoriaal regime 
te gaan verbroederen 

In de CVP-pers hekelt men al die 
' duistere zaakjes » op een voor
zichtige toon ibramco- en RTT-
schandalen worden met stille trom 
veroordeeld Maar alles blijft zo
als het IS I Veel geblaat en wei
nig wol I 

Nu IS het de beurt geweest aan 
een ander regerend produkt om 
van zich te laten horen en voelen 

Minister Gllnne valt in het open
baar het dekreet aan van de Ne-
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derlandstalige Kultuurraad door de 
arbeidsvergunningen voor gastar
beiders — bestemd voor 't Vlaam
se land —I op eigen houtje op te 
schorten Van lef gesproken ' 

Anderzijds braakt het FDF en 
het RW zijn vuiligheid uit op de 
vreemde ambassades in België om 
te bekomen dat er in Vlaanderen 
niet meer wordt geïnvesteerd En 
de regering laat begaan, de CVP 
inkluis ' 

Wie houdt er nog de regerings
leden in het gareel "> Geen mens ' 
Ook ons demokratisch bestel is 
gedoemd om te verdwijnen Of Is 
het niet zo dat onze parlementaire 
instellingen nog enkel bij name 
bestaan en logge gebouwen zijn 
die zwijgen en verlaten liggen Óf 
IS het niet zo dat volksvertegen
woordigers en senatoren de laat
ste ' snufjes ' op gebied van 's 
lands beleid via radio en tv en 
pers moeten vernemen ' 

Elk minister of staatssekretaris 
gebruikt te pas of teh onpas deze 
nieuwsmedia om zich in de aktua-
liteit te spelen leder _ valt ieder 
aan leder neemt eigenmach\ige be
slissingen zonder konsultatie van 
zijn kollega's, en op de koop toe 
spreekt de een de ander tegen 
Het IS waarlijk een regering van 
een allegaartje : 

Het wordt tijd, hoog tijd zelfs dat 
er paal en perk wordt gesteld aan 
deze anarchie-toestand, of het zou 
eens kunnen dat het volk zelf in 
beroering komt met alle gevolgen 
vandien I 

A.S., leper 

nok 

Nederland heeft een ministerie 
van Onderwijs en Wetertschappen 
Wij hebben er een van Nationale 
Opvoedmg en Kuituur Ik neem 
aan dat een spoorwegmaatsohapptj 
nationaal kan zijn, alsook een ha
ven, een vlag, een basiliek, em 
Dat de opvoedmg nationael zou 
zijn begrijp ik niet De Nederland
se benaming vind Ik sober en dui
delijk en dan ook verkieslijker 

D A , Dendermonde 

de ware taairacisten 

Er wordt thans heel wat heibel 
geschapen omtrent het bedrijfs-
taaldekreet. 

Er IS een ding dat mij verwon
dert Voor zover ik dag- of week
bladen lees, begrijp ik met dat één 
opsteller, noch in « Wij » of 
« Doorbraak » of om in het even 
welk dagblad op de idee is geko
men de bal naar minister Glinne 
(denk ik toch) terug te kaatsen 

Men {de Brusselaars en de Wa
len) maakt ons het verwijt dat in 
het vervolg, m Vlaanderen, de taal 
van het géWest (dus Nederlands] 
de taal moet zijn, hetzij geschreven, 
hetzij mondeling, om het de gast
arbeiders duidelijk te maken wat 
er van hen gevraagd wordt Ik 
geef toe dat vele vreemdelingen 
deze direktieven met zullen be
grijpen. We weten echter allemaal 
dat ze, dank zij de goede wil en 
de talenkennis van ons volk, wèl 
zullen weten waarover het gaat 

Maar, wanneer een Turk of 
Griek of Spanjaard of Italiaan, 
noem maar op (en vooral een Vla-
nfiing) te werk gesteld worden in 
Wallonië (en/of Brussel) deze 
mensen in hun taal ook met de 
bevelen of de instrukties kunnen 
begrijpen Want die gastarbeiders 
verstaan, op enkele uitzonderingen 
na, toch ook geen Frans ^ ' 

Als minister Glinne zo driest Is 
tegenover de Vlaamse werkgevers, 
dan dient men erop te wijzen, dat 
in Wallonië en Brussel hetzelfde 
zou moeten toegepast worden 
Tenware dat onze frankofone land
genoten menen dat iedere Turk 
of Griek enzovoort Frans begrijpt 
en kan lezen Dit is nu totaal uit
gesloten Als men ons verwijt 
voor taairacisten of taalimperialls-
ten, dan kan men hetzelfde ver
wijt, met veel meer reden, terug-
kaatsen naar de Walen Denken 
we maai" hoe onze Vlaamse arbei
ders sinds 140 jaar in hun ge
west behandeld worden 

Dr. DB., Brugge 
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Wol, eerlijk materiaal. 

ENKELE VOORBECCDEN : 

— DuffeJcoats von zwiwsr aétteeimél 'tteW'JbBgwisca» 
meisjes vir»dt 0 reeds v a n a f 7 5 0 f 

— M o d e r n e over |os v a n zu i ve r schee rwo l , spec iaa l 
Voor de j eugd 1.995 F 

— Jage rsman te l s v a n zu i ve r scheerwo l v o o r hercMi 
2 .000 F 

De groots te m e r k e n v a n [ogersmantete v o n zu i ve r 
scheerwo l be taa l t U b i j ons zeker 5 0 0 F benectdn 
h u n vas tges te lde pr i j s . 

— Klassieke heren pardessus v a n zu i ve r scheerwo l 
v a n a f 1.500 F 
En de duurs te Engelse k w a l i t e i t e n zoals Teddy 
O b e y , C r o m b y en ve le a n d e r e v i n d t U b i j ons 
r u i m 1.000 F v o o r d e l i g e r . 

SUCCES KLEDING MEYERS heeft als grote specialiteit zijn „BUITENMATEN" als U echt 
nergens terecht komt, vindt U nog keuze in uw maat bij SUCCES KLEDING MEYERS 

WOL KAN NIET NAGEMAAKT WORDEN 
DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER 

KIES DUS ZUIVER SCHEERWOL 

fc bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

A««ISIt«A« ^ « ü t A g i RAhT L NDESOS 

B ^ ^ | k | a f te g e v e n a a n de kassa 

^ ^ 1 ^ zeker vóó r U u w a a n k o p e n doe t 

N a a m en v o o r n a a m : 

S t raa t n u m m e r -

G e m e e n t e : i p o s t n u m m e r : . 
wens m i j n k w a l i t e i t s k l e d i n g tegen f a b r i e k p r i j s te k o p e n 

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

t M t A M r TIMSC 

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

M E Y E R S 

DE LANGLESTIIAAT <-«-« NIEL 
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AANBEVOLEN 
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Tel . (053)66219 
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Prijslijst op aanvraag 
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FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239 10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 !n stock) 
HEREN - DAMES - KINDEREN 
Dendermondte steenweg 276 

AALST 

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

SIndikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel 38 74 08 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag ! 

| a n P A U W E L S - D E B R A U W E R 

RESTAURANT 
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F I T O 
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St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87.09 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06 43. of na 18 u. 25.46.42 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter i 
Prnsbesfek en studie zijn gratis. 

K e u k e n b e d r i j t R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpeert 

Tel. (058) 235.81 
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Waarmee houden de politici of staatslieden zich bezig ? Hierop 
. kunnen wij alleen negatief antwoorden : met alles wat de andere 

^ mensen niet doen. Inderdaad, de ingenieurs bouwen bruggen en 
leggen wegen aan, de bedrijfsleiders organiseren de produktie, de 
handelaren verzorgen de om(oop der goederen, de leerkrachten 
voeden op, de artsen genezen de zieken, enz. De taak van al deze 
mensen is zekar niet altijd gemakkelijk, maar zij kennen het doel 
dat zij nastreven an weten welke maatstaf kan worden aebniiUt om 
hun arbeid te beoordelen. 

De politici houden zich precies bezig met het oplossen van 
vraagstukken, die door een deskundige niet kunnen worden opge
knapt. Een deskundige kan ons vertellen hoe men zo degelijk en zo 
goedkoop mogelijk bij voorbeeld een straatverlichting in een stad 
kan aanleggen. Maar hij kan ons niet zeggen of het wenselijk is 
ook na middernacht de straten te verlichten. De belastingbetaler 
die nooit na dit uur op straat komt, zai wellich neen zeggen. De po
litie met het oog op het voorkomen van inbraken, zal er misschien 
een andere opvatting op nahouden. Nog andere mensen, bij voor
beeld zij dia graag 's avonds laat uitgaan, zullen oo'c hierover een 
mening hebben. 

cSe taak van tie mÉm 

HET PARLEMENT OPNIEUW BIIEEN 

in een demoicratN 
De politikus, dit is de man of de vrouw bekleed met een bi'okje 

overheidsmacht, zal een beslissing moeten nemen, ongeacht of hij 
tot een uitvoerend kollege behoort (burgemeester, schepen, lid van 
de provinciale bestendige deputatie, minister, eerste-minister) dan 
wel ;ot een He'Ta''s'aqpnde verr3der;nQ {gemeenteraad, provincis-
raad. Kamer. Senaat). Oe po!:^;ki!s r̂  dus wpzenMjk een nict-spscia-
list. Dit blijkt bij voorbeeld uit het feit, dat het parlementslid zich 
moet bezighouden met de meest uiteenlopende vraagstukken en 
moeilijkheden. Zo ook de minister : hij laat zich natuurlijk voorlich
ten door deskundigen, maar de uiteindelijke beslissing moet hij toch 
nemen, mede omdat de specialisten vaak uiteenlopende adviezen 
naar voren brengen. 

Hoe dikwijls hoort men niet onder het grote publiek zeggen : laat 
bevoegde mensen minister zijn en alle problemen zullen opgelost 
zijn. Dit is fundamenteel fout. Een bevoegde persoon is een spe
cialist : hij kent grondig een heel klein gebied. Als bewindsman 
zou hij al heel gauw merken, dat hij meestal algemene problemen 
moet oplossen, waarbij zijn diepgaande kennis van een onderdeel 
hem wemig of niet helpt. Daarom kan technokratie als regerings
vorm niet bestaan. Gezond verstand, sinthetisch inzicht, een dosis 
werkelijkheidszin, een onbevooroordeelde kijk op de zaken en verder 
karaktersterkte en openheid voor nieuwe mogelijkheden zijn voor 
de regeerder heel wat nuttiger dan specialistenkennis en « geleerd
heid ». 

Ook moet worden beklemtoond, dat van de wetenschapsman en 
de man van de daad, bijna tegengestelde karaktertrekken worden ge
ëist. De wetenschapsmens moet voorzichtig zijn in zijn oordeelvel
lingen en uitspraken. Liever een nieuw experiment afwachten voor
aleer een mening te formuleren. Een gezagdrager daarentegen is 
soms verplicht beslissingen te nemen zonder voldoende ingelicht 
te zijn. De problemen wachten niet. 

Ten slotte dient bij dit alles nog te worden gezegd, dat de daden 
van de oveil.eldspersonen een eigen kenmerk vertonen : zij zijn 
namelijk afdwingbaar. De burger moet belasting betalen, hij moet 
zijn militaire dienst doen, hij moet de wetten en reglementeringen 
naleven... Dit verplicht karakter van de overheidsvoorschriften 
schijnt m te druisen tegen het vrijheidsverlangen en de vrijheids-
droom van de moderne individualistische mens. 

Toch is die dwingende kracht van de overheidsbeslissingen onver
mijdelijk ; de overheid moet immers instaan voor de bevrediging van 
de kollektieve behoeften van de maatschappij : de binnenlandse 
orde en rust kunnen niet verzekerd worden uitsluitend voor de bur
gers, die het aanvragen en niet voor de andere ; de straat kan niet 
half verlicht worden ; het leger kan niet groot en sterk zijn voor 
een deel burgers, enz. Derhalve is de dwang, die de overheidsbsstu-
ren gebruiken om hun beslissingen uit te voeren, geen daad van 
Willekeur maar een onvermijdelijk verschijnsel, dat het aevolg is 
van het kollektisf karakter van bepaalde menselijke behoeften 

Hoe nu deze dwang van de overheid verzoenen met de vrijheids-
verzuchtingen van de individuele mensen ? Op deze fundamentele 
vraag bestaat er maar één antwoord : demokratie. 

Het recht om afdwingbare beslissingen te nemen, maakt dat er 
in de samenleving twee katagorieën mensen zijn : de machtsheb
bers of gezagsoragers en de gehoorzamende bevolking. Deze kloof 
tussen regeerders en geregecrden kan alleen overbrugd worden 
door de bevolking te betrekken bij de uitoefening van het overheids
gezag of althans bij de aanwijzing van de personen, die de Staats
macht zullen mogen uitoefenen. De enige oplossing is dus het be
staan van het algemeen stemrecht, dat een persoonlijk recht is 
waarop ieder lid van de maatschappij als mens aanspraak kan ma
ken. Immers, het algemeen kiesrecht maakt van het individuele lid 
van de menselijke samenleving een burger van de Staat, ja bijna 
een mederegeerder, zodat een demokratlsch kiesrecht enigszins 
het verschil uitveegt tussen de gezagsdragers en de geregaerden. 
üeze laatsten worden aktieve burgers en opdrachtgevers, terwijl de 
overheidspersonen ten slotte vertegenwoordicers en opdrach*h.-u-
ders van de bevolking zijn, met wier verzuchtingen zij rekening 
moeten houden. Doen zij dit niet, dan worden zij niet herkozen 
Periodieke algemene verkiezing is dus ter zake de enig mogelijke 
oplossing. " ' 

Verkiezingen hebben verder nog een voordeel : in autoritaire regi
mes kunnen regeerders meestal alleen ten val worden gebracht 
door geweld en doodslag, in ons land wordt een eerste-minister na 
een verkiezingsnederlaag weer een gewone burger of blijft een een
voudig parlementslid. Het einde van zijn machtsuitoefening betekent 
niet het, einde van zijn leven. Voor de meeste diktators is het enige 
alternatief voor hun macht, een gewelddadige dood. Dit geeft zulk 
een Shakespearhaans uitzicht aan niet-demokratische staatsstelsels. 
Landen waar de demokratie sinds lang bestaat en ondanks enkele 
tekortkomingen goed funktioneert Cwij denken bij voorbeeld aan 
Zwitserland), zijn Staten met een politiek leven waaruit elke teater-
tragiek is gebannen : geen historische ogenblikken, geen wereld
schokkende gebeurtenissen, geen grote helden, geen staatsgrepen 
maar wel stijgende welvaart, vrijheid voor velen, krakelen die niet 
uitlopen op politieke moorden en aanslagen. 
(*) Deze tekst is een uittreksel uit het lezenswaardige boek . Het 

Belgische Parlement » van Herman van Impe. 

De VU-Senaatsfraktie aanhoort nogal skeptisch de inleidende toespraak vsn de nieuwe Senaatsvoorzitter Pierre . 
Ijarmel iPSC) die — met zonder reden — reeds vaak als een « jezuiet > weid algeschilderd. En iedereen weet wat 
daarmee wordt bedoeld... 

senaaf- : harmei 
yolpf" struve oo 

De Wetstraat kwam dinsdag — na 
de eindeloze parlementaire vakantie 
— opnieuw tot leven. In de Senaat 
begon de eerste zitting alvast met een 
schorsing op vraag van de socialisten. 
Die wilden eerst zekerheid hebben dat 
in de Kamer hun bejaarde partijge
noot Van Acker (75) opnieuw tot 
voorzitter zou worden verkozen, alvo
rens te stemmen voor de PSC-er Har
mei. 

Na deze schorsing en vóór de ver
kiezing van de (nieuwe) voorzitter, 
ging VU-fraktieleider Jonssen naar de 
tribune, waar hij yolgende verklaring 
aflegde. « Hoewel onze principiële 
voorkeur uitgaat naar een neutrale 
voorzitter, die buiten de partijen zou 
staan, kunnen wij een voorzitter van 
ds meerderheid aanvaarden, die zich 
beven de partijen kan svellsn om het 
reglement en de i echten van de min-
dei-held te doen eerbiedigen. •• 

A ls ' Vlaamse parti] formuleren wij 
echter de eis van d» mpertaliqh'jid 
van de voorzitter. Hij moet de de'-^t-
ten in de nationale talen kunnen lei
den Wij weten dat de voci-qp' r-.--r.n 
kandidaat een inspanning heeft ne-
daan om het Nederlands te lei-en Qe 
ervaring zal uitwijzen of zijn huid:<^e 
kennis ervan voldoende zal rijn om Ho 
dp'-^atten strikt tweetalig te Ipiden 7o 
pie* wer* men dat protest vnn cnze 
z'if's mag verv,iarht worden Wij gelo-
vpn echter dat de kandidaat, die een 
v̂ •i"= man heet te zijn. zo nodig, de 
on' ^'--r.He kennis binnen de konst 
moreliil'e t^jd zal aanvullen • Pierre 
HPrmel '-'erd daarop eenparig don' de 
Senaat tot voorzitter verkozen en het 
bureau van de Senaat werd samen
gesteld Senator Jorissen is daarin 
een van r'e sekretarissen 

tn zijn toe,<=nr3ak b.acht Harm»' '<^'') 
hl Mg aj-i j-jn voorganger en p lc "f e 
daarbij een (krokod!llen)-*>T3T "••"- i t 
die er zo onverwacht (!) helemaal de 
brui had aangegeven De Senaat 
komt opnieuw bijeen ep woensdag 17 
oktober. Senator Jorissen zal bij die 
gelegenheid opnieuw fel van leer trek
ken tegen de gewoonte van vele mi
nisters hun begrotingen niet tijdig in 
te dienen. Hij zal binnenkort ook in-
terpelleren over de niet-naleving van 
de taalwet vgn 1963 te Brussel (50-50 
verdeling van ambten boven het niveau 
van bureauchef) en over de houding 
van minister Glinne tegenover het de
kreet van de Nederlandse Kultuurraad 
tot vernederlandsing van het bedrijfs
leven in Vlaanderen. Ook een FDF-er 
wil over dat dekreet interpelleren. 
Stippen wij daarjjij nog een interpel
latie aan van VU-senator Van Haegen-
doren over de voortdurende uitholling 
van de kutlurele autonomie. 

motie 
Het Bureau van de Volksunie-

Kamerfraktie protesteert tegen 
de uitsluiting van de Volksunie 
uit het Bureau van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. 
Deze ondemokratische uitslui
ting is het gevolg van een piet
luttige reaktie van de BSP op 
het feit dat de Volksunie een 
geheime stemming heeft uitge
lokt over de kandidatuur van de 
heer Van Acker als voorzitter. 

Dit bewijst eens te meer dat 
de BSP zonderlinge opvattingen 
begint te huldigen over de zin 
van de demokratische instel
lingen. 

Onbegrijpelijk acht het Bu
reau van de Volksunie-fraktie 
evenwel dat zowel CVP als 
PVV zich blijkbaar in grote mate 
op slaafse wijze ,,bij deze wraak 
van de socialisten heb^n aan
gesloten en haar mogenjk heb
ben gemaakt. 

Deze houding steekt schril af 
tegen de verklaringen van beide 
partijen over de herwaardering 
van de rol en de onafhankelijk
heid van het parlement. 

De grillen van een regerings
partner hebben blijkbaar zwaar
dei doorgewogen dan het res-
pekteren van normale demokra
tische verhoudingen in het Bu
reau van de Kamer, 

Gewezen Senaatsvoorz'tfnr Struye (77) [hier bi] het afscheid van zijn 
medewerkers] was nog g -^ag ivs: geh ei/en. Maar PSC-voorzitter No-
thomb vond het welleties. Terwijl in de PSC-senaatsfraktie het hoofd van 
Struye op de tafel werd gezet, was Harmei zeer diplomatisch naar het 
buitenland vertrokken. Woedend nam Struye daarop zelfs als senator ont
slag. Niet wij zullen erom treuren daarvoor roept die man té bloedige 
herinneringen op. hoewel wij nu ook precies niet overlopen van sympa
thie voor de wat hypokriete Harn-al. 

kamer : 
bsp-wraakneming 

Waar enkele maanden geleden nog 
het gerucht liep dat de bejaarde BSP-
manitoe Achile Van Acker (75) er het 
bijltje zou neerleggen als Kamervoor
zitter, om plaats te maken voor zijn 
partijgenoot Vranckx, bleek dit nu 
eens te meer een loos bericht. Van 
Acker wil op zijn voorzltterszetel blij
ven zitten tot het einde der tijden. 

Nochtans werd door de oppositie 
(VU en FDF-RW) in de voorbije maan
den reeds herhaaldelijk geprotesteerd 
tegen het autoritaire en partijdige op
treden van de Kamervoorzitter en te
gen zijn onwil om werk te maken van 
de verbeteringen van de werkwijzen. 
De Volksunie wilde het ditmaal niet 
bij een louter verbaal protest laten, 
en diende een tegenkandldatuur In : 
volksvertegenwoordiger Van der Eist. 
De BSP-ers waren daardoor kennelijk 
In hun ku gebeten, hoewel In deze 
partij nochtans geregeld tekeer ge
gaan wordt tegen hun gerontokratie. 
Zoals verwacht behaalde Van Acker 
bij de geheime stemming toch een 
voldoende meerderheid, maar hij kreeg 
— als duidelijke waarschuwing ditmaal 
niet het vertrouwen van de ganse Ka
mer Er werden 183 stemmen uitge
bracht, daarvan kreeg Van Acker er 
132, Van der Eist 21 en er waren 31 
blanco of ongeldige stemmen. Als 
weerwraakmaatregel stelde de BSP bij 
de samensteling van het bureau een 
tegenkandidaat tegen VU-volksverte-
genwoordiger Babyion die de vorige 
jaren een taak van sekretaris vervul
de. Blijkbaar steunden een aantal CVP-
ers en PVV-ers de socialisten bij deze 
kleinzielige weervifraak, want Babyion 
behaalde met 63 stemmen op zijn 
naam niet voldoende om verkozen te 
v.'orden, In de Kamer is de VU dus 
niet meer vertegenwoordigd in het 
bureau, wat door verscheidene politie
ke waarnemers als een biezonder on-
hoi'se en ondemokratisciie daad van 
de r-o-> ,[.-. i- î(^ oebiopdmerkt werd, 
« Gs'^t van /Jni verrien •• schreef 
daarover : « Die waakneming is 
hoogst ongewoon en siert de BSP 
niet. Het is het goed recht van elke 
partij om het niet eens te zijn met 
de kandidatuur van het voorzitter
schap. Maar het is meer nog het recht 
van elke partij om minstens een af
gevaardigde te hebben in het bureau. 
Dit is een ongeschreven maar zeer 
demokratische traditie ». 

Wellicht zal de VU in de toekomst 
door de BSP-mandarijn op de voorzit
terszetel nu nog partijdiger behandeld 
worden. Het zal onze mandatarissen 
niet verhinderen hun werk naar be
horen te doen, maar een en ander 
geeft toch weer te denken over de 
wijze waarop met onze parlementaire 
demokratie wordt omgesprongen. 
Vooral door hen die van zichzelf nog
al eens beweren er de beste verde
digers van te zijn : de socialisten 

WAT DEED DE VOLKSUNIE DE JONGSTE JAREN IN HET PARLE/Z^NT f 
Ock bij onze kaderleden stellen wij 

geregeld vast dat zij niet voldoende 
op de hoogte zijn van het parlemen
taire vjerk van de VU-mandatarissen. 
Daarom heeft onze aktieve Leuvense 
senator Maurits Van Haegendoren al
le recente door de VU ingediende 
wets- en dekreetvoorstellen bondig 
samengevat in een handzaam « com
pendium » van 125 b'z. Een dokument 
dat elk VU-kaderlid moet bezitten ! 
Voor de Volksunie gaat het om • fe
deralisme eerst . : het is en blijft 
haar eerste d e l , dat de « Vlamingen 
baas in eigen huis worden -. Het is 
haar tweede en groter doel de Vlaam
se mensan door meesterschap in ei
eren huis meer geluk en welzijn te 
bezorgen 

Als volksnationale partij ijvert ds 
Volksunie ervoor dat het zelfstandige 
Vlaanderen een demokratlsch. modern 
en jong Vlaanderen zij. 

Haar kongresresoluties hebben de 
weg ertoe uitgestippeld. Haar pro
gramma (Programma - Aktieplan) is 
een volledig politiek programma (1), 

Intussen is de Volksunie realist en 
tracht in het unitaire België recht te 
trekken wat nAg krom is voor de Vla
mingen. 

Partijsn in de reoenng worden be
oordeeld volgens hpt be'eid van hun 
ministers Mandatarissen van de 
meerderheidspartijen dienen betrek
kelijk weinig voorstellen van wet in ; 
zii vertronwen immers op de regering 
of kunnen zich tot hun partijgenoten 

in de regering wenden. 
Voor mandatarissen van een ooposi-

tiepartij is het indienen van voo-stel-
len van wet een verduidelijking van 
hun politieke inzichten en tevens een 
middel om regering en andere partij
en ertoe te verplichten standpunt te 
kiezen 

In programmapunten of eisen wi--
den beleidslijnen in algemene bev,/oor-
dingen geschetst. Een voorstel van 
wet dient uitvoerig en in wettelijke 
voi-ni verwoord. 

•̂ e beklemtonen dat helx^fndienen 
van voorstellen van wet slechts één 
en een beperkt aspekt uitmaakt van 
de parlementaire aktiviteiten van een 
mandataris ' Door zijn tussenl-omsten. 
interpellaties, mondelinge- en schrif-

teHjke vragen en door zijn persoon
lijke korrtakten met rege-ings'eden of 
Kcl'eoa's. oe'̂ ent een mandataris, ook 
die van een opoositiepartij, een poli
tieke invloed uit. 

(1) Te bskomen • Nationaal Sekreta-
riaat Volksunie - Voldersstraat 71 
1000 Brussel tel, 02/12.51,60 

Het Compendium bevat 205 voor
stellen op algemeen poiitiek gebied 
(fer'-3r!)lisme) : op kuituur- en onder
wijsgebied, ruimtelijke Ordening ^n 
milieubescherming en voorstellen van 
sociale rechtvaardigheid [jeugd, werk
nemers, zelfstandigen mindervaliden, 
bejaardsii) en van demokratisering 
van het openbaar leven. 

Het parlementair werk van de Volks
unie is onvoldoende bekend en wij 
gebruiken het niet genoeg in onze 
propaganda. 

'ïdere afdeling bestelle een 
Compendium en gebruikt eruit 
wat past voor streekpers, huis
bezoeken en vergaderingen. 

'' ' i js : 100 fr. Overschrijven op 
oostrekening 000-0147697-63 van 
de Volksunie 1000 Brussel met 
vermelding « Compendium » en 
adres voor toezending. 
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georginlaan 

In de onmiddellijke omgeving 
van het nieuwe BRT-kompleks 
aan de Reyerslaan te Schaar
beek wil het fransdolle gemeen
tebestuur (Nols en co) een 
straat de naam geven van de 
overleden FDF-militant Jacques 
Georgin. Daartegen Is miixstens 
één bezwaarschrift ingediend, 
door een personeelslid van de 
BRT. Deze steunt zich daarbij 
op een paar stevige argumen
ten nl. de onderrichtingen, ver
vat In de omzendbrief dd. 7.12.72 
van de minister van Binnenland
se Zaken over de benamingen 
van openbare wegen en pleinen. 
Daarin staat o.m. « Van per
soonsnamen komen alleen in 
aanmerking die van overleden 
historisch, wetenschappelijk ,of 
maatschappelijk belangrijke figu
ren, die door eenieder als dus
danig worden erkend. In het ant
woord van de minister van Bin
nenlandse Zaken op een parle
mentaire vraag van VU-senator 
Persyn dd. 18.5.73 kan men bo
vendien lezen dat « voor 'bet 
geven van de naam van een 
overleden persoon aan openbqre 
wegen en pleinen niet meer als 
condito sine qua non gesteld 
wordt dat die persoon tenmin
ste vijftig jaar moet overleden 
zijn. Dit verhindert echter niet 
dat de toezichthoudende over
heid in een konkreet geval zulke 
vereiste noodzakelijk zqu kun
nen achten ». Die Georginlaan 
is er dus nog niet in Schaar
beek.... 

te vlaams 
Senator Vandezande stelde 

aan de minister van Verkeers
wezen de vraag of het juist is 
dat men de huidige autonum
merplaten wilde vervangen door 
nieuwe geelzwart borden en 
dat daarvan werd afgezien om
dat die nieuwe ploten er te 
Vlaams zouden uitzien... 

Tevens vroeg hij of er reeds 
van die nieuwe geel-zwarte wa
ren gemaakt en welke de on
kosten daarvan zijn geweest ? 

De geachte minister Anseele, 
die het blijkbaar niet zo nauw 
neemt met de gelden van de 
Belgische schatkist, gaf toe dat 
er 53.500 platen met gele ach
tergrond werden gemaakt ten 
belope van een bedrag van 3 
miljoen 700.000 fr. 

yerschaeve 
herdacht 

Vorige zondag' had te Alverin-
gem de door het Verschaeve-
komitee ingerichte Verschaeve-
herdenking plaats, plechtigheid 
die even uit de hand is gelo
pen door de zeer grote opkomst. 
Er werden niet riïmder dan 2.500 
K doodsantjes » uitgereikt. De 
herdenking begon met een mis 
in de overvolle kerk, met homilie 
door pater Vandewalle, die o.m. 
zei dat we niet in het verleden 
mogen leven maar ook de waar
den, die Verschaeve's leven ken
merkten, voor de toekomst 
moeten vrijwaren. De redenaar 
deed een bezwerende oproep 
tot eenheid onder alle Vlamin

gen en eindigde zijn zeer aan
dachtig beluisterde homilie met 
een beroep op de kerkelijke 
overheid : een jaar voor de 
rechtvaardigheid kan niet vol
waardig zijn zonder amnestie. 
In volle kerk bracht zijn gehoor 
pater Van de Walle een staande 
ovatie. 

Tot slot werd op/het graf een 
eenvoudige doch étijlvolle graf
steen ingezegend, waarna een 
eindeloos defilee begon. Het 
was cl laat in de namiddag toen 
de menigte Alveringem begon 
te verlaten. 

Daarmee kende de klandestie-
ne overbrenging van priester-
dichter Verschaeve's stoffelijke 
resten naar Vlaanderen een se
reen slot. 

dokters tegen 
hun orde 

De kommunistische dokters 
Merckx en Leyers (Hoboken), 
die door de Orde van Genees
heren geschorst werden, gingen 
gewoon door met de uitoefening 
van geneeskunde. Weldra ko
men ze voor de korrektionele 
rechtbank te Antwerpen. Inmid
dels bereiden zij, samen met 
« Amada » waarvan ze lid zijn. 
een straatkampanje voor. Het 
wordt dus een krachtproef tus
sen beide dokters en de Orde 
over de wijze waarop aan ge
neeskunde moet worden ge
daan ten bate van de bevolking, 
en dat tégen een knalrode ach
tergrond. 

Eenzelfde konflikt dreigt te 
Merelbeke, waar drie dokters 
door een aantal kollega's bij de 
Orde werden aangeklaagd om
wille van somn-ige praktijken : 
werken tegen terugbetalings
tarief, ondeontologisch gedrag 
en o.m. medewerking aan het 
tijdschrift « Gezond » van de 
Merelbeekse patiëntenraad. Het 
konflikt te Merelbeke speelt 
-ich, in tegensteling met Hobo
ken, vooralsnog niet af tegen 
een politieke achtergrond, hoe
wel kommunistische agitatoren 
van buiten de gemeente van 
deze aangelegenheid dankbaar 
gebruik trachten te maken. 

cyp-martens 
De voorzitter van de CVP, 

Wilfried Martens, had een on-
' derhoud met voorzitter De 
I Zeeuw van de Nederlandse Ka-

tolieke Volkspartij (KVP). De 
Zeeuw pleitte voor een geïnte
greerd milieubeleid in verband 
met de geplande Ibramco-raffi-
naderij te Ternaaien. Zoals onze 
lezers op p. 16 van dit blad 
kunnen lezen werd tegen deze 
raffinaderij vorige zaterdag te 
Maastricht betoogd door zo'n 
twintigduizend mensen. Wij kij
ken dus benieuwd uit naar de 
verdere houding van de CVP 'm 
verband met dit BSP-stokpaard-
je dat het land veel nutteloze 
miljarden dreigt te kosten en 
dat bovendien tot Nederlandse 
represailles kan leiden. Maar 
dat schijnt niet de grootste zorg 
te zijn van CVP-Martens. Hij 
maakte van zijn onderhoud met 
De Zeeuw gebruik om te trach
ten VU-volksvertegenwoordiger 
Raskin uit de sprekerslijst van 
de Maastrichtse betoging te la
ten schrappen... 

(advertentie) 

edingen , 
Morgen, 14 oktober, wil het 

« Taalaktiekomitee » ondanks het 
verbod van het gemeentebestuur 
toch te Edingen gaan betogen. 
Er wordt verzamelen gebazen 
te Asse, Gemeenteplein, te 10 
u. Het einde van de blitz-beto-
ging te Edingen is voorzien om
streeks 13 u. Edingen is het 
Brabantse Vlaamse stadje dat, 
na een jarenlange sistematische 
verfransingsaktie door de plaat
selijke bourgeoisie, in 1973 
« voorgoed » bij Wallonië werd 
ingelijfd, zij het met enige « fa
ciliteiten » voor de Vlamingen ! 
De VU heeft zich nooit bij deze 
diefstal willen neerleggen. 

man in 
de kijker 

Onze Leuvense senator Rob 
Vandezande loopt de laatste ti jd, 
als « vader » van het beroemde 
dekreet tot vernederlandsing 
van het bedrijfsleven in Vlaan
deren, biezonder in de kijker. 
Dat hij met dit dekreet vlak in 
de roos heeft geschoten bewij
zen de hysterische reakties van 
het hele Fransdolle Brussel. Rob 
is een kalm en zeer beschei
den man, maar met een overtui
ging van arduin. Hij is niet het 
type van de volkstribuun, hij 
werkt liever in stilte en gron
dig. Hij kent de administratie 
op zijn duim want hij bekleedde 
in die administratie jarenlang 

SCHENK U EN UW VRIENDEN EEN ONVERVALST 
VL-FEDERAAL WAPENPORD 

De Vlaamse Leeuw met zwarte tong en zwarte 
nagels op gouden ve ld , omkaderd door de kleur
ri jke schilden van onze vlaamse provincies, 
'n Geschenk voor het leven in onverwoestbaar 
Ingebrande kleuren : zwart, rood, b lauw, goud 
en zilver. Op zeer vakkundig geslepen, dubbel 
zi jdig opaalglas. Gebogen 27,5 cm doormeter. 
Met zwarte goudrand. In luxe-doos met ophang-
beugel. Door de r i jkel i jke aanwending van echt 
goud en zilver, 'n onvergankeli jk kunstwerk dat 
in geen enkele hulskamer mag ontbreken. Om 
alle VL-Nationalisfen in de gelegenheid te stel
len dit unieke wapenbord aan te kopen, zoeken 
w i j langs deze weg kontakt met alle afdel ingen 
voor gezamenli jke inkoop en detai lverkoop aan 
hun leden en sympatisanten. Winkelprrjs 1.300 F. 
Op vertoon van deze aankondiging en bi j afna
me van minstens 5 stuks slechts 725 F - 111 F 
BTW inbegrepen. Gri jp de kans om uvv afdel ings-
kas te spijzen en uw leden di t unieke einde-
jaarskado te brengen ! 

een hoge post. Hij weet op wel
ke wijze de Vlamingen daar 
steeds weer werden achteruit-
gesteld. Eerst als voorzitter van 
het Vlaamse Verbond van het 
Overheidspersoneel, en nu ook 
als Volksunie-senator, staat hij 
voortdurend in de bres voor de 
verdediging van de Vlaamse 
ambtenaren in de centrale be
sturen. Maar daar blijft het niet 
bij. Geregeld neemt hij, via het 
bulletin van parlementaire vra
gen en antwoorden, de diverse 
ministers op de korrel. Wanneer 
hij zich ergens heeft in vastge
beten Iaat hij bovendien niet 
meer los. Zijn tussenkomsten 
in het parlement zijn al even 
gedegen. Een man die zich een 
waardevolle aanwinst van de 
VU-Senaatsfraktie toont. 

herdenkingen 
Te Oostakker wordt op zondag 

21 oktober a.s., ter gelegenholH 
van de 24e bedevaart van St. 
Pietersbanden, een Goosenaerts-
herdenking ingericht ter oeie-
genheid van de tiende ver aar 
dag van ?iin afsterven. Op het 
programma : te 9 u. bezoek aan 
het graf (Campo Santo) en bloe
menhulde, te 10 u. akademische 

zitting In het Instituut van de 
Broeders van O.-L.-Vrouw van 
Lourdes met o.m. uitreiking van 
de dr. Goosenaertsprijs, te 11 
u. 30 mis ter nagedachtenis van 
de overledene, en te 12 u. 30 
middagmaal in het Instituut van 
de Broeders met tafelrede door 
volksvert. Leo Wouters. Men 
kan voor dit middagmaal in
schrijven bij H. De Buck, Steen
weg Gent-Deinze 183, 9810 
Drongen. In ons blad van vol
gende week brengen wij een bij
drage over de grote Vlaming die 
dr. Goosenaerts zaliger was. 

En op zondag 28 oktober gaat 
in de St-Pietersabdij van Steen-
brugge de jaarlijkse herdenking 
door van vader abt Dom Modest 
van Assche. Te 10 u. is er 
eucharistieviering in de abdij
kerk, met homilie door e.p. A. 
Van de Walle. Daarna bezoek 
aan het kerkhof met gebed aan 
het graf. 

harmegmes 
De Waalse BSP-er Harmegnies 

heeft bij de Franse Kultuurraad 
een voorstel van dekreet inge
diend dat het taalgebruik in het 
Waalse bedrijfsleven « vrij » 
laat. De zet van dit politiek 
dwergje is er natuurlijk op be
rekend Wallonië voor een taai-
verdraagzame streek te doen 
doorgaan, in tegenstelling met 
het fascistische en racistische 
Vlaanderen. Wie de toestand 
daar beter kent weet dat, de
kreet of niet, er steeds één en
kele taal gebruikt wordt : het 
Frans. En dat zal ook morgen zo 
blijven. Inmiddels protesteerde 
het FDF-RW trouwens al tegen 
dit (hypokriete) dekreetvoorstel 
van Harmegnies, omdat het van 
aard zou zijn de taalhomogeni
teit van Wallonië in de toekomst 
aan te tasten. Voor Vlaanderen 
qelden zo'n argumenten natuur
lijk niet... 

• De « zet » van Harmegnies 
gee^t het niveau aan van dat 
mannetje, dat nota bene, n'og 
niet zo lang geleden met al zijn 
bekrompenheid toch maar mi
nister van Biniiprilandse Zaken 
was voor heel het land, Vlaan
deren inbegrepen. 

woo^d^n 
en daden 

Eerste-minister Leburton -
vloog onlangs naar Zaïre, waar 
hij zoete broodjes ging bakken 
met diktator Moboetoe. Wie 
vloog in zijn gezelschap mee ? 
Onder andere de h. Pepermans, 
BSP-er en grote manitoe op de 
Beil Telephone (ITT in België). 

Leburton vloog onlangs ook 
naar Iran om er oliekoeken te 
bakken met de keizer der kei
zers, de Sjah van Perzié. Wie 
vloog mee in zijn gezelschap ? 
Onder meer de h. Naessens, 
direkteur van de BanR van Pa
rijs en de Nederlanden. Wie 
klaagt de ITT aan als de grote 
bewerker van de staatsgreep in 
Chili ? Wie zit. bestendig de 
banken op hun kop ? De h. Jos 
Van Eynde, voorzitter van de 
BSP. Wie hemelt Leburton altijd 
op ? Diezelfde achtbare heer 
Van Eynde. 

dosfelaktiyiteiten 

POSJTIEKE 

POLITIEKE VORMING 

Een politieke vorming bereik je o m door te lezn 1 Daarom : abon
neer u op de Dosfeldokumenten en -nota's of koop een los nummer. 

nog verknigbare publikaties 

dosfe'dckumenten 

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 epn waaier van diverse standpunten betreffende de 
kernvraagstukken. '""^ '•"• 

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 die 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 dei Nederlandstaliqen 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 in 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 l.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 clfferdossler 
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 Kredfst-
bank, 1000 Brussel, voor rek. nr 430-0835551-71 van het Dosfellnstl-
tuut te 1000 Brussel. 
Neem een abcnnement : 
— Dosfeldokumenten : 12 nummers voor 500 fr. 
— Dosfelnota's : 6 nummers voor 100 fr. 

(advertentie) 

STAD AALST 

Openverklaring van één vakante betrekking van BUREAUCHEF-
BESTUURSSECRETARIS bij het stadsbestuur, te begeven bij be
vordering of bij aanwerving. / 

De kandidaturen voor deelname aan hel bekwaamheidsexamen 
worden ingewacht tot uiterlijk 15 november 1973. 
Zij moeten bij ter post aangetekend schrijven en overeenkomstig 
de gestelde voorwaarden ingediend worden bij het kollege van 
burgemeester en schepenen, stadhuis, 9300 Aalst. 
De voorwaarden kunnen-op mondelinge, schriftelijke of telefo
nische aanvraag worden bekomen ten stadhuize, dienst perso
neel. ' 

De stadssekretaris, 
Chr. Willems. 

De burgemeester, 
M. De Bisschop. 

(advertentie) 

VLAAMSNATIONALE LANDDAG 

SCHEPDAAL 21 OKTOBER 11 u. 

Zaal « Selekf », Ninoofse stwg. Middagmaal ter plaatse. Einde 16 u. 

ADVSSA zANDVLIETSTR 60 - 2020 ANT. (03)37.66.50 

Georganiseerd door Were Dl in samen
werking met TAK, Vlaamse Vriendenkring 
d'Hoppe, VVB-Oudenaarda-Ronse, Vrien
denkring Limburg-Voer, VMO, Braunsfonds, 
E. Van der Hallengemeenschap, Vrienden
kring Gebr. Van "aemdonck. Amnestie
werkgroep, ANZ, Bormsdokumentatiecen-
trum, VNJ, AVNJ, Schakel, Blauwvoe'fe'te-
ratie, AVVS, Jaqerskapel, Vlaamse Kring 
Groeninge, VI. Verweer. 0-VI., VVNWPG, 
Volkskunstgroep « Kere weerom ». 

Voorzitterschap : Mevr. A'. Dosfel. 
Sprekers : Koen Baert, Piet de Pauw, Roe
land Raes, Karel Dillen. 

Inlichtingen en bu<;sen : Bert Van Bog-
hout, Jordaenskaai 3, Antwerpen, tel. 03/ 
322153. 

TAK-mars Drogenbos-Schepdaa' : P. de 
Pauw, De Pintelaan 311, Gent, tel. 09/ 
213208. 

Eén radikaal vlaamsnationaal front ! 
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de " fistsefjng lÊ 

Vanuit zeven verschillende randgemeenten 
van Antwerpen, vertrokken verleden zater
dag enkele duizenden fietsers, naar de Ant
werpse Grote Markt. Doel van deze ' tiet-
seling » was een spektakulaire betoging te
gen het geplande duwvaartkanaal dat een 
onherroepelijke schade aan fauna en flora 
van de Voorkempen teweeg biengen zal. 
Gedurende meer dan twee uur werd alle 
verkeer in de Metropole lamgelegd. In een 
lange onafzienbare kolonne trokken de fiet
sers rinkelend en roepend door de stad, be
geleid door een macht aan politie die pro
beerde zo goed en zo kwaad het ging. de 
manifestanten door het drukke verkeer te 
loodsen. Als de plannen niet worden gewij
zigd, dan zullen nieuwe akties worden on
dernomen. 
m Het is verdraaid toch erg » zo betoogde 
een der organisatoren - dat elke aktie die 
ons milieu leefbaar moet houden, altijd door 
de kleine man moet worden georganiseerd ». 

DriEsselse oiglomeratieraatl in de sreep van partijpolitieke maneuvers 
De Brusselse agglomeratieraad heeft weer 

puik werk geleverd. Op zijn jongste verga
dering werd een motie gestemd, waarin dg 
rijkelijk-vergoede mandatarissen « hun soli
dariteit uiten met al diegenen die in Vlaan
deren door het septemberdekreet verdrukt 
worden in hun meest elementaire rechten 
en die aldus bedreigd worden hun brood
winning te verliezen » 

Het werd weer een zielig schouwspel. De 
Volksunie-fraktie verliet vóór de stemming 
de kongreszaal om te protesteren tegen de 
aanmatigende houding van de franskiljonse 
meerderheid in het agglomeratiekollege. 

Op voorstel van de h. J. Van Ryn, werd 
een scherp protest geformuleerd tegen het 
dekreet van de Nederlandse Kultuurraad 
over de vernederlandsing van het bedrijfs
leven in Vlaanderen. 

De heren zijn zowaar van oordeel dat het 
omstreden dekreet niet in overeenstemming 
zou zijn met de Europese konventie voor de 
rechten van de mens. 

Zoals naar gewoonte zetten zij een grote 
mond open, met de bedoeling indruk te ma
ken en de tegenstanders af te schrikken. 
IVIaar, als puntje bij paaltje komt, zouden zij 
voor de Europese rechters, waarop zij be
weren een beroep te doen, een zielig fi
guur slaan. 

Achter de schijnheilige sociale bewogen
heid van de Brusselse mandatarissen die de 
agglomeratieraad manipuleren voor partij
politieke doeleinden, schuilt inderdaad een 
weinig appetijtelijke filosofie. In hun motie, 
die zopas de wereFd werd ingestuurd, « druk
ken de Brusselse mandatarissen de wens 
uit, dat het parlement zich ten spoedigste 
zou uitspreken over de uitbreiding van het 
tweetalig gewest-Brussel tot alle gemeenten 
waar een (Franstalige) minderheid van ten 
minste 20 pet. bestaat, en dat geen enkele 
beperking zou gesteld worden aan het ge
bruik van de talen in de andere gerpeep^n 
van het gewest Halle-Vilvoordp ». . . , ,5,"^, . , 

OECUMENISCH 

VORMINGSCENTRUM 

« HEDENESSE » 

CADZAND (ZWS VL) 

zoekt voor een spoedige indiensttreding, een Vlaamse 

STAFMEDEWERK(ST)ER 

Na een Inwerkperiode zal deze worden belast met het program
meren en leiden van vormingskursussen met Jongeren en/of 
volwassenen in Internaatsverband. 

"We verwachten dat zij/hij kan omgaan met groepen, leiding kan 
geven aan gesprekken, maatschappelijk geïnteresseerd is en 
kan werken In teamverband. Binnen de staf zal zij/hij verder de 
opdracht hebben de re^^ds bestaande relaties met Vlaanderen te 
verdiepen en uit te bouwen. 

Voor peze funktie komen in aanmerking de afgestudeerden van 
het sociaal hoger onderwijs (maatschappelijk assistent - A8/A1), 
de universiteit of een andere gelijkwaardige opleiding. 

De salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens 
de in Nederland gebruikelijke schaal. 

Belangstellenden worden uitgenodigd voor nadere inlichtingen 
en/of een sollicitatiekontakt op te nemen met de direkteur (tel. 
91-31.1179.1654). 

aanmatigend en onbekwaam 

Niet alleen bestrijdt de frankofone Brus
selse agglomeratieraad een taaidekreet 
waarover hij geen bevoegdheid heeft, maar 
bovendien matigt de flaad zich de politieke 
beslissingen aan over een gewest dat bui
ten de hoofdstedelijke agglomeratie ligt ! 

Och, we kunnen wel even glimlachen bij 
al dat gedoe, maar intussen « werken » de 
heren ongestraft met de staatsgelden, en 
strooien zij roet in de toenaderingspogin
gen tussen de volksgemeenschappen in dit 
land. 

Bovendien, en ook dat Is niet zonder be
lang, zijn zelfs de Brusselaars de dupe van 
die partijpolitieke maneuvers : de knellen
de overlevingsproblemen van de hoofdstad 
verminderen zienderogen. Tot onze ergernis 
vernamen we zopas dat de betonnen woon-
reuzen weldra tot aan de rand van het Bra
bants-landelijke Relegem zullen reiken...!! 

Niet alleen zijn de schepenen van de 
Brusselse agglomeratieraad alles behalve 
bereid om aan de prangende urbanistische en 
ekonomische problemen een begin van een 
oplossing te geven ; zij zijn bovendien to
taal onbekwaam om de hun toevertrouwde 
bestuursfunkties naar behoren te vervullen. 
De recente rondleiding voor de journalisten 
langsheen de -zogenaamde « terreinen die 
nog beschikbaar zijn voor industriële eks-
pansie in het .Brusselse » is er het duide
lijkste bewijs van : de verantwoordelijke 
schepen kende zijn dossier hoegenaamd niet 
en werd voortdurend tegengesproken door 
de deskundige vertegenwoordiger van het 
V.B.0. (Verbond van Belgische Ondernemin
gen)... 

De Brusselse agglomeratieraad biedt mo
menteel een karikatuur van wat een ernstige 
regionalisering van België zou moeten in
houden. Wie zou er van de frankofone Brus
selse politici Iets anders verwacht hebben ? 

bart. 

vomag weg 
De Vomag wordt uitgebroken, de Vomag gaat weg. Ach, het is jou als 

« Wij »-lezer waarschijnlijk helemaal onverschillig, of uw-blad op een 
Vomag gedrukt wordt. Als het maar fatsoenlijk gedrukt is. 

Voor ons zou het eigenlijk feest moeten zijn. De ouwe pers moet 
weg, omdat er straks — zo omtrent Nieuwjaar — op dezelfde plaats een 
splinternieuwe offset, kersvers uit Amerika, zal staan snorren. Gedaan 
met het gedaver en geduvel van de amechtig geworden rotatiepers. De 
offset wordt een beschaafde machine, die zich nauwelijks zal laten horen 
als ze doende is om, sneller en beter, ons aller « Wij » te drukken. 

En toch voelen wij ons niet zo heel erg feestelijk. Dat komt misschien 
nog wel, straks. Wanneer de offset er zal staan. Wanneer ze — als we ons 
zo mogen uitdrukken — een fles champanje tegen de boeg kapot gegooid 
krijgt vooraleer ze zachtjes afscheid nemen, zelfs van een-machine, is een 
beetje een triestige bedoening. Blik achterop, vertedering voor gisteren, 
herinnering aan eergisteren... 

« Moest een machine kunnen spreken »... Nou, de ouwe Vomag kon 
praten. Een dozijn jaren lang, week aan week, heeft ze de hele « Wij » 
volgepraat. Ook reeds in de tijd dat die nog « Volksunie » heette. Met 
extra-edities en speciale nummers inbegrepen moeten er zo'n dertig 
miljoen « Wij's » tussen haar cilinders doorgegleden zijn. Een stapel 
papier zo hoog als zeven opeengestapelde Mounts Everest. Of als vijf
honderd Antwerpse Onze Lieve Vrouwetorens. In de vijfhonderd gemeen
ten waar Volksunie-afdelingen zijn zou zo'n katedraaltoren kunnen gesta
peld worden, louter met de « Wij's » die week na week door Vomag werden 
uitgespuwd. Niet te verwonderen dat we een tikkeltje beduusd afscheid 
nemen van de levensgrote stalen bonk die hem dat geleverd heeft. 

Je kan gemakkelijk de geschiedenis van het mensdom schrijven aan 
de hand van de werktuigen die homo sapiens heeft gebezigd. Van de 
stenen vuistbijl naar de computer. Je kan gemakkelijk de geschiedenis 
van een beweging schrijven aan de hand van de drukpersen waarover ze 
haar ideeën heeft gespuid. De stenen vuistbijl van de Volksunie anno 1954 
was heel eventjes een Heidelberger molen en vlak daarop een platte pers. 
De horizontale druk — op en af, op en af, zoals de schietspoel van een 
weefgetouw — kon het blijven harden zolang het blad slechts om da 
veertien dagen en op acht bladzijden verscheen. Einde van de vijftiger 
jaren was dat al niet meer genoeg en moest er voor de eerste keer een 
rotatiepers aan te pas komen. Een tweedehands uiteraard. Ze had het begin 
van de twintigste eeuw ergens in een Italiaanse drukkerij gevierd. Ze was 
naar Vlaanderen gekomen, toen de kristen-demokraten te Gent ver genoeg 
waren om er hun krant op te drukken. De geschiedenis vertelt (of is het 
de legende ?), dat ze per binnenschip arriveerde, dat de fanfare van de 
kristen werklieden op de kade stond te spelen en dat de kabel brak juist 
toen de kraan haar zwaarste stuk uit het luik tilde. De pompiers kwamen 
er aan t« pas om « Het Volk » uit het water te halen. 

De verkiezingen van 1961 waren de eerste grote sprong vooruit van 
de Volksunie. Meteen kreeg de Vomag haar kans bij ons. Haar jeugd had 
ze te Luik gesleten en ze was tot rijpe leeftijd gekomen in de van beza
digdheid overtrokken drukzaal van het « Belang van Limburg ». De gezapige 
draai die ze zich in Hasselt had aangemeten, paste niet bij het stormach
tig bedrijf dat de Volksunie-redaktie begin der zestiger jaren was. Vomag 
had een uitgebreide face-llft nodig vooraleer ze zich aan de Sylvain Du-
puislaan te Anderlecht toonbaar kon achten. Haar stalen karkas werd uit
gebeend tot op het kleinste bot. Nameten, bijvijlen, scherpstellen, her-
draaien, aanpassen. Waarna ze, glanzendnieuwe feniks, uit haar asse her
rees tot indrukwekkende, tonnenzware en meterlange schoonheid en vol
heid. Gereed om netjes op tijd en zonder één enkele keer te missen de 
vijfhonderd katedraaltorens in Vlaanderen neer te planten. Om zonder 
zuurstofmasker negen keer de Everest op te stormen. 

Nou. dat kruipt in de kleren. Zelfs in de stalen kleren van de Vomag. 
Inmiddels is haar werkgever gegroeid tot een partij van zeg slordtgweg 
zeshonderdduizend kiezers. Zodat er sowieso naar wat anders moest uit
gekeken worden. 

Vomag Is aan een kalme oude dag toe. Naar het schijnt gaat ze haar 
min of meer aktieve derde leeftijd slijten in een klein provinciaal drukke-
rijtje. Straks komt de offset. Een beschaafde machine, zoals we reeds 
zegden. Een elektrisch lokomotiefje, Vomag was nog een stoomlok, als je 
begrijpt wat we bedoelen. Met allerlei indrukwekkende zuigers, stangen 
en gelulden. 

De Vomag wordt weggebroken. Ze krijgt eèn afscheidslied in haar 
trant. Luidruchtig, razend : de boorhamers die haar betonnen fundament 
vergruizelen. Straks, als de stofwolk zal opgetrokken zijn, drinken we 
champagne op de beschaafd snorrende offset. Maar laat ons, alsjeblief 
laat ons nu een traan plengen op de twaalf jaar die tussen de cilinders 
van Vomag geboekstaafd werden. 

dio genes. 

wij in nederland 

bij de kiezers 

staat de 

regering-

den uyl sterk 

(jeeveedee) Als dit nummer van « Wij » verschijnt, heeft 
de Nederlandse « rooms-rode » regering-Den Uyl haar 
eerste grote najaarskonfrontatie met het parlement 
(Tweede Kamer) juist achter de rug. Dfeze week vierden 
immers de Algemene Beschouwingen betreffende de in 
september bekend gemaakte rijksbegroting voor het jaar 
1974 gehouden. Wij moeten onze wekelijkse korrespon-
dentie echter naar Brussel verzenden vóór de kamerbe
raadslagingen beginnen, zodat de afloop van de — toch 
wel met enige spanning tegemoet geziene — debatten 
ons niet bekend is. 

Hoe de politieke partijen over de aangekondigde be
leidsvoornemens van het kabinet zullen oordelen, is dus 
op dit moment niet bekend. Wél zijn we de afgelopen 
week aan de weet gekomen hoe de Nederlandse kiezers 
over Joop den Uyl en zijn ministersploeg denken, en die 
meningen zijn interessant genoeg om daarover te berich
ten. Zopas is namelijk de studie « De Nederlandse kiezer 
1973 » verschenen, opgesteld door politikologen van ze
ven samenwerkende universiteiten en hogescholen. In die 
studie zijn de uitkomsten bijeengebracht van een groot 
onderzoek naar de politieke meningen en getiragingen 
van vele honderden Nederlandse kiezers, een onderzoek 
dat in augustus, dus zeer recent, werd gehouden. En 
daaruit is toch wel enigszins verrassend komen vast te 
staan dat de zo moeizaam in het voorjaar tot stand geko
men nieuwe regering een heel redelijk krediet bij de 
kiesgerechtigde bevolking heeft. Zestig percent van de 
kiezers toont zich ronduit tevreden met het kabinet, wat 
hierom opmerkelijk is dat het onderzoek werd gehouden 
nadat de regeringsverklaring was afgelegd. En over die 
regeringsverklaring, die nogal sterk verschilde van de 

voornemens van de vorige bewindsploeg (Biesheuvel !), 
was Vvaarachtig lang met iedereen enthousiast geweest. 

Een paar in het oog vallende konstateringen van de 
wetenschappelijke onderzoekers : meer dan de helft van 
de bevolking is van mening dat de bestrijding van de 
inflatie grote voorrang verdient, doch slechts vijf percent 
vindt dat de kristelijk-liberale regering-Biesheuvel vol
doende aan die bestrijding heeft gedaan Bijna de helft 
van de kiezers vindt dat de overheid paal en perk moet 
stellen aan de vervuiling van het milieu door sommige 
industrieën, maar nog geen vijf percent oordeelt dat de 
vorige regering het in dat opzicht goed heeft gedaan Met 
andere woorden : zeer algemeen krijgt de verdwenen mi
nistersploeg een onvoldoende cijfer en stelt men meer 
verwachtingen in het huidige kabinet. 

De samenwerking van twee kristelijke partijen (Katho
lieke Volks-Partij en Anti-Revolutionairen) met de « pro
gressieven » (socialisten, Radikalen en Demokraten'66) 
was uiteraard een voornaam punt in het kiezersonderzoek. 
Welnu, twee-derde deel van de bevolking is het met die 
samenwerking eens, al zijn er onder hen velen die niet 
te spreken zijn ovgr de manier waarop de regering ten
slotte tot stand kwam. Tussen de standpunten van de 
ondervraagde jongeren en ouderen zijn natuurlijk heel wat 
verschillen, maar in hun eindoordelen vallen soms ook 
merkwaardige overeenstemmingen te lezen. 

« progressisten » aan alle kanten 

De wetenschappelijke onderzoekers hebben ook ge
poogd uit te vissen hoe het nu zit met die veelbesproken 
progressiviteit van de Nederlanders onder een regering 

die zich voortdurend met het etiket « progressief » tooit. 
Als kriteria kozen zij daarbij punten als de medezeggen
schap van de arbeiders in de bedrijven, de demokratie in 
het onderwijs, de gekozen eerste minister, enz. Op die 
basis blijken inderdaad grote groepen Nederlanders tot 
de « progressisten » te behoren, al is het opmerkelijk dat 
de gekozen eerste minister beter in de markt ligt dan de 
arbeiders-medezeggenschap. Verwacht men toch meer 
van de heren politici dan van de bazen in het bedrijfsle
ven ? 

De progressieven, volgens het universitaire rapport al
thans, zitten vooral bij de partijen die zich ook als voor
uitstrevend etaleren. Maar ook bij de katholieke partij 
kunnen zeven op de tien als progressief beschouwd wor
den, dit in tegenstelling tot de protestantse groeperingen 
die zich eerder behoudzuchtig opstellen. (Maar dit is dan 
ook een konstante in de Nederlandse partijpolitiek). Bij 
de liberalen vindt men aanmerkelijk veel voorstanders van 
een gekozen minister-president. Dit bewijst dat er een 
brede kloof gaapt tussen de partijleiding en de « basis », 
want het waren de liberale voormannen die tot nu toe 
niets moesten weten van nieuwigheden als het kiezen (in 
plaats van aanwijzen door de koningin) van de eerste 
minister. 

Er zouden natuurlijk nog veel meer cijfers en gege
vens uit « De Nederlandse kiezer 1973 » gegeven kunnen 
worden. Maar uit het geheel blijkt toch dat de ploeg die 
thans het beleid in Nederland bepaalt, een goede afspie
geling vormt van wat er onder de bevolking leeft. Het 
kabinet-Den Uyl zou dus wel degelijk op de steun van de 
kiezers mogen rekenen. Of de politieke partijen tot die
zelfde steun bereid zijn, hebben de kamerdebatten van 
{leze week intussen uitgewezen. 
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De vierde Israëlisch-Arabische oorlog verloopt niet naar de wens 
van het Israëlisch opperbevel en van de politieke leiding van het land. 
Zo de Israëlische legerleiding de Egyptenaren en de Syriërs al een 
valstrik hadden willen spannen, dan heeft ze de « vernietigende tang » 
niet kunnen toeknijpen op het ogenblik dat ze dit gewenst had. Het be
langrijkste verschijnsel in deze « verzoendagoorlog » is namelijk, dat 
de kwaliteit van de Arabische legers in zes jaar tijds enorm is toege
nomen, zodanig zelfs dat het Israëlisch overwicht in de lucht niet van 
stonde aan tot Arabische ontreddering heeft geleid, zoals in 1967. 

De ontnuchtering In Israël is dan ook groot, zelfs wanneer nog met 
de gedachte mag gespeeld worden, dat de Egyptenaren en de Syriërs 
op hun uitgangspunt zullen terug geworpen worden, maar dan tegen 
een veel hogere prijs dan in 1967. Dit is de tol van de overmoed en de 
zelfvoldaanheid die zich van Israël na de spektakulaire Biitz meester 
maakte. Dit is begrijpelijk maar het is ook gevaarlijk zoals het huldig 
verloop van de krijgsverrichtingen bewijst. Daarentegen hebben de 
Arabieren de les van 1967 begrepen, hun huidige militaire taaiheid 
bewijst dat duidelijk. 

geen zesdaagse 
Ook de reakties in de wereld zijn anders dan In 1967. Het gaat deze 

keer immers niet om een overlevingsstrijd van. Israël doch om het be
houd van veroverd Arabisch gebied. De wil tot konsolidatie en integra
tie van veroverd gebied is een tweede oorzaak van dalende simpatie 
voor Israël, in de wereld, zonder sommige Israëlische terreurakties of 
piratenstreken [weliswaar als vergelding bedoeld) te vergeten. Ten 
derde is het bombarderen van open steden in Egypte, Syrië en Libanon 
(dat officieel niet deelneemt aan de strijd, zomin als Jordanië, dat een 
afwachtende houding aannam doch waar de verleiding tot deelneming 
groeide naarmate de grotere militaire weerbaarheid van Egypte en Sy
rië en ook de daadwerkelijke Arabische solidariteit duidelijk werden) 
niet van aard, om simpatle te wekken, zelfs wanneer Israël beweert 
alleen militaire doelwitten te beogen, wat door neutrale getuigenissen 
gelogenstraft wordt. 

Nu de militaire superioriteit van Israël verminderd Is, Is een evolutie 
naar machtsevenwicht In het Midden Oosten begonnen. Dit kan de 
kansen op een vrede bevorderen, Indien de grote mogendhedeq de 
geboden kans waarnemen. Dat ze deze Inspanning ook bulten het kader 
van de UNO zullen moeten leveren blijkt uit het verloop van de zittin
gen van de Veiligheidsraad, die telkens op een bekentenis van on
macht neerkwam. Maar hoe dan ook : de tijd werkt voor de Arabieren. 

oostenriik 

dev\^ereld 
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BEZET 

(Argos) Een handleiding voor omgang met 
ontvoerders en andere terroristen van diver
se pluimage is alsnog niet geschreven ; 
valken en duiven zitten mekaar steevast In 
het naar omtrent de te volgen metode. Te 
München probeerden de gezagsdragers een 
list maar ook die mondde uit in een tragedie. 
Te Lod counterde de overheid met onver
biddelijke hardheid en oogstte sukses. Om-
g^eerd is Olaf Palme van Zweden erin ge
slaagd door volhardend belegeren van een 
bankkluis de rechtvaardigheid te doen zege
vieren. Maar nu heeft premier Kreisky van 
Oostenrijk zich door twee in een Volkswagen 
verschanste amateur-terroristen tot roemlo7e 
kapitulatie laten dwingen. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis van de guerilla-oor-
loT hebben de afpersars meer bereikt dan 
een gewone ruilhandel. 

Kreisky is zelf van Joodse afkomst, of
schoon hij zich tot dusver voortreffelijk in
gespannen heeft om als niet-jood over te 
komen Om die schuchterheid ten opzichte 
van zijn eigen achtergrond te • begrijpen » 
moet men weten dat Oostenrijk traditioneel 
aan anti-joods ressentiment laboreert. Kreis
ky heeft dan ook de spons geveegd over het 
nazi-vededen van bepaalde medewerkers 

Bovendien Is hIJ Ingegaan op vriendelijke uit
nodigingen uit Kaïro terwijl hij gelijkaardige 
verzoeken uit Israël Ietwat slordig naast zich 
neerlegde. Men kan hem beslist niet verwij
ten dat hij zijn loyaliteit nauwkeurig zou af
gewogen hebben... 

In hun reaktie mogen de Israëli's toch niet 
al hun ergernis over het hoofd van Kreisky 
uitstorten. Ze mogen wel een behoorlijk deel 
overhouden voor premier Brezj-iev van Mos
kou. De twee Palestijnse verzetslieden zijn 
ver.Tioedeiljk wel in een school voor terro
risten van het oostblok opgeleid. Met hun 
kofferxje vol machinepistolen zijn ze zomaar 
de Tsjechische grenskontrole gepasseerd . 
die gewoonlijk niet erg gastvrij is. Hier rijst 
dan een vraag : wil het Kremlin nu de kraan 
van de Joodse ernigratie naar Israël (een 
operatie die voorzeker in het teken staat-^an 
ontspanning tussen Oost en West) dicht
draaien op aandringen van Arabiscne 
vrienden ? 

Verder is ook het nieuw standpunt van 
Israel's defensieminister Mosje Dayan voor
werp van internationale kritiek De man ver
klaart immers dat Israël de bezette gebieden 
de facto als zijn eigendom mag behandelen. 
Hetgeen impliceert dat Israël meteen zijn 

deuren wijd open kan gooien voor onbeperk
te kolonisatie. Zo gezien lijkt het wel akelig 
logisch dat het Palestijns terrorisme gaat 
steigeren tegen de stroom van 120.000 So-
vjetjoden die In de toekomst nog uit Rusland 
wordt « verwacht ». Voor de Patestljnen zijn 
deze « kolonisten » de reserve van een bur
gerlijk bezettingsleger en dus tegelijk een 
« gevaarlijke aanwezigheid »... Inmiddels be
tekent de beslissing van premier Kreisky 
niet dat de Oostenrijkse grens voortaan ge
sloten blijft voor Joodse emigranten uit Je 
Sovjet-Unie. Zijn houding geldt alleen voor-
het doorgangscentrum van Scnoenau • waar 
de Jewish Agency een « showcase » heeft 
Georganiseerd voor bezoekers » wat de Pa
lestijnse kittelorigheid heeft opgewekt. Za
terdag j l . rondde Kreisky een perskonferentie 
af met een ondubbelzinnige verklaring : 
« Voorstander van racisme ben ik beslist 
niet, maar evenmin kan ik een Joods ra-
ciSiTie accepteren. My home country is Aus
tria and no other country ». Die uitspraak 
korden de (voor het grootste deel) Ameri
kaanse joernalisten dan met gemengde ge
voelens doorseinen naar hun verre redak-
tiekantoren. Op dit ogenblik wist « men » 
daar nog niet dat m het Nabije Oosten voor 
de vierde keer oorlog geblazen we:d 

guinea-bissou 
los van 
Portugal 

(Argos) Het is bijna onopgemerkt 
voorbijgegaan dat een dozijn staten 
een Afrikaanse republiek hebben er
kend die voorlopig alleen bestaat als 
wilsuitdrukking van een vrijheidsbewe
ging. De PAIGC (Onafhankelijkheids
beweging voor Guinea en de Kaapver
dische eilanden) riep twee weken ge
leden te Dakar, hoofdstad van Senegal, 
de nieuwe staat uit. 

Guinea-Bissau (800.000 inwoners, on
geveer even groot als België en gele
gen aan de westkust van Afrika) is 
al sinds vijf eeuwen Portugees kolo
niaal bezit, maar vandaag kontroleren 
rebellen uitgestrekte gebiedsdelen in 
het noorden en het westen van het 
land. Ze ontwikkelden hierbij een 
nieuwsoortige strategie : er werd ge
zorgd voor ondergronds gewapend 
verzet maar hierboven op slaagden de 
rebellen erin te bouwen aan nieuwe 
« ondergrondse » maatschappijstruk-
turen. M.a.w. de leden van de bevrij
dingsweging gingen niet alleen de 
Portugese soldaten te lijf, die zich bui
ten hun steunpunten waagden, maar 
in veroverd gebied organiseerden ze 
onderwijs, bouwden ziekenhuizen en 
• volkshuizen », en op bescheiden ni
veau werkten ze tegelijk aan de uit
bouw van een eigen justitieel appa

raat. Wel bleef de hoofd- en haven
stad Bissau (26.000 inw.) vast in Por
tugese handen. 

Aan de top van het revolutionair be
wind staat Luiz Cabral. Een dag na de 
« onafhankelijkheidsverklaring » mocht 
de republiek zich al verheugen in po
sitieve echo's uit het buitenland : acht 
staten van het Afrikaanse kontinent 
en twee uit het Nabije Oosten erken
den prompt de nieuwe staat, hierin 
onmiddellijk gevolgd door... Joego
slavië. 

Het silhouet van de nieuwe staat 
was al zichtbaar toen de motor van 
de opstanding, Amilcar Cabral, in ja
nuari van dit jaar om ha's werd ge
bracht Vandaag heeft een broer van 
de vermoorde leider de teugels van 
het verzet overgenomen : het jaar van 
Amilcar Cabrals dood is meteen het 
jaar van de onafhankelijkheid gewor
den. 

In '56 richtte Amilcar Cabral (°1942) 
met een aantal vrienden in het ge
heim de PAIGC op. Te voren had hij te 

Lissabon voor landbouwingenieur ge
studeerd. Na zijn opleiding kreeg hij 
een Interessante Job in overheids
dienst. Zo kon hij het land in alle 
richtingen doorkruisen en de situatie 
grondig leren kennen. Amilcar Cabral 
stelde algauw vast dat de hele ekono-
mie en buitenlandse handel van zijn 
land (op de eerste plaats landbouw-
produkten, aardnoten, palmolie, rijst 
en bosprodukten) in handen was van 
het Portugese monopoliebedrijf « Com-
panhia Uniao Fabril » en dat alle pro-
dukten tegen te lage prijs aan Portugal 
werden geleverd. Meteen gaat hij zijn 
bevrijdingsstrijd beginnen. In de nacht 
van juni 1962 worden vanuit basissen 
in Guinea overal bruggen opgeblazen, 
wegen geblokkeerd en telegraafverbin
dingen doorgesneden. Acht jaar later 
hadden zijn rebellen al 70 % van het 
grondgebied veroverd. 

Vandaag heersen de Portugezen 
nog in de steden en in een 
veertigtal geïsoleerde posten in het 
bevrijde gebied. Portugal beschikt er 
over 30.000 soldaten (-f 3000 kolo
nisten) en over moderne wapens, door 
de NATO-bondgenoten geleverd . Men 
vraagt zich af waarom Portugal hier 
geen onafhankelijkheid verleent. In 
Moz^bique en Angola heeft Caetano 
toch wel andere zorgen aan de oren 
Maar te Lissabon gelooft men blijkbaar 
dat die oplossing de opstandelingen 
in de andere koloniale gebieden zou 
stijven in hun overtuiging dat het niet 
onmogelijk is de Portugezen uit hun 
land te verdrijven 

(Argos) Niet zo tieel lang geleden heeft een Brits politlkus (Lord RothschfM, 
destijds advizeur van H. Macmillan) voorspeld dat Groot-Brlttanië In nabije toekomst 
zou evolueren van « zieke naar arme » Europese broeder, met een ekonomisohe po
tentie half zo groot als die van de Bondsrepubliek of Frankrijk. Geschokt namen de 
Britten toen kejnis van die ontnuchterende prognoze. Vandaag vragen ze premier 
Heath zeer nadrukkelijk hoe het staat met zijn beloften omtrent 'n grote Britse eko
nomisohe doorbraak... 

Simptonen van politieke zenuwachtigheid werden al tijdens de jongste zomer
vakantie merkbaar toen- herhaalde pogingen van premer Heath om de prijzen onder 
kontrole te krijgen alsmaar mislukten en de vakbonden en Britse huisvrouwen ver
vaarlijk begonnen te grollen. Overal ontgoocheling en kittelorig onbehagen, niet 
alleen ten opzichte van Heath en zijn konservatieven maar ook tegen de labourpartij 
die de inflatie al even hulpeloos heeft ondergaan. Britse opiniepeilers hebben die 
ontgoocheling getalsmatig uitgedrukt. Uit het onderzoek van de ijverige demoskopen 
is gebleken dat 29 pet van de Britten boven 18 jaar vandaag hun stem aan de libera
len zou wegschenken. Daar die liberale trend met alleen een demoskopische maar 
ook een demokratische gebeurtenis was die bij de jongste na-verkiezingen voor het 
Lagerhuis (en bij de gemeenteraadsverkiezingen) in verbluffende liberale overwin
ningen resulteerde moest het jongste partijkongres van de liberalen te Southport 

groot brittanië : 
* 

hooggespainen llborale 
verwochtingen 
onvermijdelijk in een soort delirium eindigen. M.a.w. de liberalen zien hun partij
voorzitter Jeremy Thorpe al In Downingstreet 10 zijn intrek nemen. Voor het eerst 
sinds decennia kwamen de liberalen, de eeuwige « underdogs » van de Britse poli
tiek, in een massale euforie terecht. 

Toch kan die liberale euforie de harde diskussie niet doen vergeten die stee
vast achter de blauwe koelissen woedt. De zaakvoerder van de partij Trevor Jones 
wil eerst het politieke landschap verkennen terwijl de heetgebakerde Cyril Smith al
le ankertouwen losgooit en alleen nog van « volstrekte liberale meerderheid » ge
waagt. Op de achtergrond is de realistische partijvoorzitter Jeremy Thorpe een 
soort « bruggenhoofdteorie • aan het uitbroeden. Hij zou het Hefet Nberale kandida
ten zien In die distrikten waar hun verkiezing al van te vo*en verworven rs. 

Voorzeker moet men de hooggespannen liberate verwachtingen nnet een kor
reltje zout bestrooien maar de konservatieve tories en de volgelingen van Wilson ne
men hun nieuwe tegenstrever ernstig op. In beide kampen wil men nl. weten utt 
welke hoek de vermenigvuldigde liberale kiezers vandaan komen. De konservatieve 
en socialistische partijkongressen, die In dit najaar gehouden worden, 
zullen die bezorgdheid ongetwijfeld weerspiegelen. De onverwaoirt toegeepitate 
politieke verhoudingen hebben alvast voor gevolg dat de ruzie tuesen pro- en anti-
Europeanen (die Heath en Wilson terecht deed klappertanden) niet hoog op de agen
da zal staan. 

Weer doen tanks woestiinzand opwaaien, de oorlog woedt... 

grlekenland: het uur van 
spyros markez(nls 

(Argos) In Griekenland heeft president Pa-
padoupoulos niet zomaar een Ja-knikker tot 
premier uitgekozen. Spyros Markezinis is 
een soort genie met de schittering en de 
vaak vervelende schaduvwiekken die de term 
onveranderlijk oproept. Markezinis is altijd 
een outsider geweest. Hij spuwde ideeën en 
oplossingen voor alle denkbare problemen 
maar was blijkbaar te briljant, te eigenge
reid ook om in het spoor van een politieke 
partij te lopen. Grieken die hem niet in het 
hart dragen zeggen dat zijn belezenheid op
windend en overrompelend is. Zelf is Mar
kezinis niet erg bescheiden. Hij zegt graag 
dat hij alle vraagstukken aankan : filosofie, 
archeologie, ekonomie. Hoe dan ook -. de uni
versele beslagenheid van de man moet 
adembenemend zijn en zo zijn ook de origi
nele prospekten waarmee hij bouwen wil aan 
een futuristische wereld. 

De extroverte erudiet, een vuurwerk van 
knetterende replieken en hallucinerende toe-
komstvizies kan naast zich een realistisclie 
machtsmens als Papadoupoulos best gebrui
ken, ware het maar om hem geregeld uit zijn 
eenzame hoogte naar de aarde terug te halen 
want het brein van Spyros Markezinis lijkt 
niet geschapen voor de geestelijke span
kracht van gewone stervelingen. Spyros be
leefde zijn grote tijd toen hij in 1952 In het 
kabinet van maarschalk Papagos tot minister 
voor ekonomische koördinatie werd gepro
moveerd. Op korte tijd had Spyros door ge
waagde maatregelen (bv. een devaluatie van 

de drachme met 50 % !) de wankele Griekse 
ekonomie gesaneerd en door zijn vrije markt-
ekonomie kapitalen uit de hele wereld aan
gelokt. Als een raket schoot zijn imago de 
hoogte in zodat de « sterke » Papagos in de 
vergetelheid geraakte en het volk in Marke
zinis de eigenlijke redder des vaderlands 
ging vereren. Zodoende werd een botsing 
tussen twee sterke persoonlijkheden onver
mijdelijk. In 1954 moest Markezinis dan ook 
aftreden en verschrompelde hij met zjin klei
ne progressieve partij tot een soort dwaal
licht in het Griekse parlement : bewonderd 
en verguisd, alomtegenwoordig en agressief 
maar zonder reële macht. 

Op het eerste gezicht zou men zeggen dat 
Papadoupoulos werk maakt van recente be
loften in verband met een nationaal refe
rendum : nu de militairen het laten afweten 
en een beleid van burgers in de maak is 
lijkt een meer demokratische ontwikkeling 
niet uitgesloten, ofschoon terzake nog onze
kerheid heerst. Markezinis zelf heeft alvast 
de indruk gewekt dat hij gelooft in de be
kering van Papadoupoulos naar meer demo
kratische denkgewoonten. Dit gebeurt uiter
aard onder het hoongelach van « oude » poli
tici die « het genie » tot een naïef politiek 
tinnegieter willen beperken. Weer is het uur 
van het « dynamisch genie » geslagen. En 
weer eens staat hij in de schaduw van een 
uitgesproken realist. Zal de tweede opvlucht 
van de Griekse Euphorion langer duren dan 
onder Papagos 7 
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. Het begint tot ons door te dringen dat de 
ekologie een wetenschap van de allergrootste 
praktische betekenis is, dat niet het radio-
aktieve Strontium de toekomst van de mens
heid bedreigt, maar het negeren van de les
sen van de ekologie ». 

leslie reid 

h e t 30ste w i é l e w a a l k o n g r e s 

VAN DE EKONOMISCHE 
NAAR DE EKOLOGISCN MENS 

Te Gent hield vorige zaterdag en zondag de ornitolo-
gische vereniging « De Wielewaal » haar 30ste nationaal 
kongres, dat ditmaal in het teken stond van de ekologie 
Dit IS de wetenschap die de voorwaarden van het bestaan 
der levende wezens bestudeert alsook de wisselwerking 
van allerlei aard tussen deze levende wezens en hun 
milieu. 

Naar aanleiding van dit kongres nemen wij graag het 
inleidend artikel over dat de Wielewaalvoorzitter, de h. 
Laeres, over dit tema in het tijdschrift « De Wieiewaai » 
van de vereniging schreef. 

de wielewaal veertig jaar natuurverbonden 

Veertig jaar geleden, op 12 februari '33, werd de ornito-
logische vereniging D^ Wielewaal opgericht. Wijlen Frans 
Segers en zijn jonge natuurvrienden Paul Hostie en Al
bert Lambert waren de promotors. 

Uit dit bescheiden begin is na vier decennia een bewe
ging gegroeid die meer dan vijfduizend Wielewalers en 
Wielewaaljongeren telt en als dusdanig de leidende posi
tie onder de natuurbeschermende groeperingen in dit land 
inneemt. , 

Het is echter vooral de dinamische ontwikkeling van 
diskrete vereniging voor vogel- en plantenobservatie tot 
erkende nationale vereniging voor vormings- en ontwikke
lingswerk, die ons terecht met fierheid vervult 

Waar aanvankelijk de natuur, ook door De Wielewaal ge
ëxploreerd werd om het schone en het wondere dat de 
aandachtige waarnemer er kon ervaren, werd deze oor
spronkelijke doelstelling atilaan omgeboger. naar een be
drijvigheid met een meer wetenschappelijk aspekt. In 
1954 werd ons eerste reservaat, de Tikkebroeken, in dat 
verband « Ornitologisch Studie-Oentrum > genoemd 

Het vierde decennium van ons bestaan zou echter In 
het teken staan van de zware strrjd dte dient gevoerd te 
worden voor het natuurbehoud tegen de 7gn. ekonomische 
noodzaak die de wildernissen verwoest, de bossen uit
roeit, de moerassen drooglegt de woestijnen bevloeit da 
rivieren verpest door smerige afvalstoffen en de zeeën 
met afvalprodukten van stookoiieén biologisch onbewoon
baar maakt. Deze aktie kulmineerde m het jaar 1970 dat 
door de Raad van Europa werd uitgeroepen Jot Europees 
jaar voor het natuurbehoud. De iaesën van de natuurbe
scherming waren schijnbaar doorgedrongen tot op het 
hoogste politieke vlak. 

natuurbeleving een nieuws !evensfi'o«ofie 

De Wielewaal. zoals stipeds bewust van .laar vormende 
taak in de gemeenschap, vond in 1972 de tijd aangebrake'i 
om haar ideologische basis « bescherming en s^u^ie 
van de in het wild levende vogeis en hun levensgemeen
schappen » te verbreden en te verdiepen Op het la'.'in^ai 
kongres te Mechelen 'm 1972 werd een nieuwe levensfilo
sofie, gesteund op de • na*uurbe'evina • door dr ^Ulricht 
Libbrecht, in het licht gesteld 

Zij gaat uit van de vaststelling dat alle levende A'e/en.t 
immanent geborgen zijn i'n het systeem v?.n ds natuur en 
dat hun bestaan uiiccoalanLósrr srTzonde, nnerlij' e soar^ 
ningen verloopt omdat zij volmaakt aaojjepast zijn aan 
hun n[iilieu. 

De ekonomische mens door het scheppen van nieuwe 
en vaak artificiële milieus is onderhevig aan grote psychi 
sche stress omdat hij zich moeilijk kan aanpassen aan 
lawaai onzuivere lucht en chaotisch verkeer... 

Deze opvatting ziet als enige uitweg voor de mens 
het wederopgenomen worden in het belevingsveld van de 
natuur Dit verschaft een gevoel van stabiliteit, van rust 
en evenwicht zoals bv een vis moet ervaren als hij weer 

Jn het water gegooid wordt. 

De natuur is in feite ons levensmilieu Ons gehele li
chaam, ons zenuwstelsel met zijn geestelijke .mplikaties 
voelen zich daar in veiligheid. Vandaar wellicht dat het 
evenwicht dat wij ondervinden ons dit rustig gevoel van 
geluk geeft Natuurkennis en natuurbeleving — als kom-
plementaire waarden — versterken elkaa' en vormen el-
kaars energiebron, zodanig oat nooit enige tegenspraak 
tussen beide kan ontstaan 

Die overschakeling echter van de ekonomische naar de 
ekologische mens maakt een dieper inzicht in het hele 
ingewikkelde patroon van het leven noodzakelijk Met sn-
<i3re /;op in/ é.fl sn^^ jV . • - t,en re kunrten doorrjRien 
aan anderen moet De W-eïewaal als een sterKe groep, om 
tot de aktie over te gaan op dit terrein, zelf de ekologische 

vorming ter hand nemen en door rechtstreeks kontakt 
met de natuur en vele uren ernstige studie de eerste 
ekologische denkers vormen. Aan het eerste heeft het 
De Wielewaal nooit ontbroken. Het volstaat onze lange 
werkkalenders iedere maand te raadplegen in « De Wiele
waal» en de regionale mededelingsbladen Om onze drang 
naar weteen te konkretiseren heeft de Raad van Beheer 
van de ornitologische vereniging De Wielewaal gedacht 
haar 30ste nationaal kongres aan deze studie te moeten 
wijden. 

het web van het leven 

De ekologie is een wetenschap die op dit ogenblik in 
volle ontwikkeling verkeert Nochtans beoefende 'eeds de 
prehistorische mens onbewust de ekologie toen hij op 
zoek trok naar wild en eetbare planten en plekjes met een 
gunstig mikroklimaat om er te verblijven. Zoals onze hen
gelaars de regels van de ekologie toepassen, zonder het 
te vermoeden, als zij uit vissen gaan op forellen naar 
snelle en driftige rivieren met een hoog zuurstofgehalte, 
terwijl zij de karper en de voorn zoeken in traag water. 

Darwin reeds in zijn werk « On the Origin of Species » 
(1859) dat aan de basis ligt van de evolutieleer, was een 
der pioniers van de ekologische wetenschap. Hij was de 

sluit : « Het is bijgevolg zeer goed mogelijk dat de te
genwoordigheid van katten in een lokaliteit hier de over
vloed van een zekere plant kan verklaren via de grote 
veldmuizen en de fiommels ! •. 

De ekoloog Haeckel (die in 1866 de term ekologie voor 
het eerst introduceerde) ging nog verder : « Als het waar 
IS dat de klaver, die in ruime mate voorkomt dank zij de 
katten, dient als voedsel voor de runderen en onze matro
zen vooral rundsvlees eten, dan dragen de katten grote
lijks bij tot het aanzien van Engeland als zeemacht ». 

Thomas Huxley deed er nog een schepje bij en sugge
reerde dat de oude jonge dochters door hun ongemode
reerde liefde voor het houden van katten aan de basis 
liggen van de macht der Engelse zeevloot ! 

Het spreekt vanzelf dat deze anekdote ergens fel over
dreven lijkt, maar toch geeft zij ons te verstaan hoe be
langrijk en enorm het uitgestrekte terrein van wisselwer
kingen IS die er bestaan tussen de diverse en levende 
wezens onderling 

Deze samenhang der dingen in de natuur brengt ons 
nader tot een poging om de wetenschap der ekologie te 
omschrijven. Vrijwel alle geleerden menen dat • de ekolo
gie is : de wetenschap die de voorwaarden van het be
staan der levende wezens en de wisselwerking van aller 
lei aard tussen deze levende wezens en hun milieu, be
studeert •. 

2. De bestendige verandering. Reeds in de zesde eeuw 
vóór Kristus vatte de Griekse wijgeer Heraklitus zijn filo
sofie samen in de uitspraak: «Alles is in beweging». Alles 
m de natuur is volgens hem geen kwestie van zijn, maar 
van worden 'n dinamisch proces van overgang. Sommige 
van deze veranderingen zijn gemakkelijk waar te nemen 
zoals de zon die op en onder gaat, het wisselen der sei
zoenen, het ontkiemend zaad dat evolueert naar bloem en 
vrucht. Andere veranderingen gebeuren veel geleidelijker 
en vereisen soms een tijdsduur die loopt van generaties 
tot miljoenen jaren, zoals het ontstaan en verdwijnen van 
de gletsjers, het overspoelen en terugtrekken van de zee
ën, het verweren der gebergten. Pas anderhalve eeuw ge
leden is de mensheid zich bewust geworden van deze 
langzame veranderingen gespreid over duizenden jaren. 
Het besef hiervan stond nauw in verband met het ontstaan 
van de evolutieleer, een van de markantste keerpunten in 
het denken van de mens. 

ekologie, een pas ontluikende wetenschap, 
komt net op tijd ! 

Een van de verklaringen waarom deze wetenschap over 
de fundamentele eenheid in de dinamische verscheiden
heid der natuur, pas rond 1930 voorgoed haar intrede deed, 
is het gebrek aan perspektleven en praktische toepassin-

mening toegedaan dat er ingewikkelde betrekkingen be
staan tussen planten en dieren die schijnbaar ver van me
kaar af leven in de natuurhuishouding. Een schoolvoor
beeld van een eenvoudige voorstelling der ekologie is zijn 
studie over de rode klaver en haar relatie tot de homm^i 
- De hom.T.el is de enige om de rode klaver te bezoeken 
omdat de slurf van de andere bijen niet lang genoeg is 
om bij de nektar te geraken en aldus de bevruchting te 
bewerkstelligen. Wij mogen derhalve aannemen dat indien 
de hommel ais soort mocht verdwijnen in Engeland, de 
rode klaver insgelijks hetzelfde pad zou opgaan. Ander
zijds weten wij dat het aantal hommels in een bepaalde 
streek sterk bepaald wordt door het aantal veldmuizen die 
hun nesten en honigraten vernielen. Kolonel Newman •:lie 
een grondige studie gemaakt heeft over de gewoonten 
van de hommel, gelooft dat ieder jaar tweederden van de
ze insekten op die manier uitgeroeid worden in Engeland 
Nu weet iedereen dat de stand der veldmuizen sterk af
hangt van het aantal katten en hier voegt kolonel New
man er aan toe : • Ik heb gekonstateerd dat de hommel 
nesten ya! er vjo r, imen in de o.n.^eving va" dorpen en 
kleine steden, hetgeen ik toeschrijf aaa een grotere me
nigte katten die de veldmuizen decimeren ». En hij be

de dinamUehe «chakel der wederkerige 
afhankelijkheid 

De ekoloog in tegenstelling tot de morfoloog en de fy
sioloog bv rnaakt geen studie van een geïsoleerd indivi
du Hij verwijdert het levend wezen nooit uit zijn omge
ving en bestudeert het in zijn totaliteit. Vandaar zijn voor
keur voor een populatie dwz . een groep individuen die 
verspreid leven over een bepaalde ruimte en zich daai-
onophoudelijk vernieuwen in de tijd. De natuurwetenschap 
vroeger schonk vooral aandacht aan de bomen afzonder
lijk en gaat nu vooral haar aandacht wijden aan het bos. 
Men gaat over van de analyse tot de synthese. 

Twee principes overheersen in de ekologie • 
I.De onderlinge afhankelijkheid. De dieren zijn met enkel 
onderling door onverbreekbare banden van afhankelijk
heid verbonden, maar evenzeer met de planten o.m. in de 
relatie konsument en producent De planten op hun beurt 
zijn niet los te denken van het klimaat noch van de bo-
oem en da c,3S'.03ntfcn waarop ze gedijen • Zonaei pla'i 

-ten fcunnen er geen dieren zijn, zender bodem «n-zondor-
regen geen planten ». 

gen dat voor die datum bestond. Zij Is ecMer net op VtfJ 
gekomen want zonder haar onmisbare hulp zouden de 
land- en tuinbouw, de geneeskunde, de aardrijkskunde en 
met' in het/minst de wetgeving en het natugrbeheer voor 
onoplosbare problemen staan. Het begint langzamerhand 
tot het besef van de mens door te dringen dat' er een 
grove vergissing werd begaan door de menselijke wereld 
van de natuurlijke wereld te scheiden. Deze denkbeeldige 
en kunstmatige scheiding is vals en gevaarlijk. Mens en 
na*uur zijn onverbreekbaar één. Wie deze wetten breekt 
zal de aarde door gebrek aan inzicht, onbewoonbaar ma
ken voor de toekomst. 

Deze toekomst kan .efikel nog overzien en verzekerd 
worden door een grondig beroep te doen op de gegevens 
van de moderne ekologie. Derhalve heeft de ornitologische 
vereniging De Wielewaal enkele kleine facetten van deze 
omvangrijke wetenschap door onze meest vooraanstaande 
ekologen laten inleiden tot haar 30ste nationaal kongres. 
Dit ekologisch kongres zal ons weer een beslissende 
stap .verder brengen op de weg van de vorming en de 
ontx^.kKelipg der eiysn l e ^ n . die j[lan op hun beurt de 

—beeësthap- zuHen -uitdragen van een zinvolle strijd voor 
onze geteisterde, maar trots alles, enige aarde ! 



de 45 .e Vlaamse 
sociale week 

ook ons 
lond 
heeft 
zijn 
"derde 

wereld" 
Tijdens de jongste Vlaamse Sociale 
Week , ingericht door de Christel i jke 
Arbeidersbeweging (ACW) werd on
der het thema « welz i jnszorg » de 
vinger op een zere wonde gelegd : in 
de « welvaartstaat » van heden heerst 
meer armoe dan men wet'Wil geloven. 
Welvaartspol i t iek staat niet steeds 
gel i jk met welz i jnspol i t iek. Het tema 
lokte veel belangstellenden, 900 deel
nemers, een rekord. De « grote bon
zen » van het A C V blonken u i t door 
hun afwezigheid. 

de mens eerst 

Prof. W. Leemans en Fr. Lammertijn van de KUL 
hebben ieder op hun manier hun visie op de wel
zijnszorg geformuleerd. De welvaartsituatie zoais 
wij deze thans kennen is nog geen waarachtig wel 
zijn Armoede en menselijke ellende bestaan niet 
alleen in de derde wereld, maar ook in ons land. 
Meer dan 10% van de Belgische bevolking bereikt 
het levensminlmum aan inkomen niet. De vakbewe
ging heeft wel verwezenlijkingen geboekt, maar de 
meer kwalitatieve noden en vooral de geestelijke 
en nieuwe noden, die het gevolg zijn van de materi
ele welvaart, werden in een optimale welzijnspoli
tiek niet Ingelost. De verkorting van de arbeidsduur 
heeft physische en psychische problemen inzake 
arbeidsbelasting geschapen. Sistematisch perso
neelsbeleid en de kreatie van nieuwe werkgelegen
heid stellen dikwijls problemen voor marginale 
groepen op de arbeidsmarkt. Gastarbeiders, die 
zich met hun gezin in ons land komen vestigen, 
stellen problemen op het vlak van huisvesting en 
onderwijs, die niet opgevangen worden. 

Het stelsel van de sociale zekerheid is eerder 
ingesteld op de gemiddeld welvarende produktieve 
burger, dan op de minstbedeelde. 

De reglementering inzake hulpverlening op alle 
mogelijke terreinen is in het laatste decennium 
vertienvoudigd t.o.v de periode 1950-1960, Deze 
situatie brengt mee dat de wetten en voorschrif
ten onoverzichtelijk worden, waardoor het gevoe
len van rechtsonzekerheid toeneemt. 

Tegenover de vroegere gelatenheid voor dergelijke 
situaties, onderkent men thans tal van reakties die' 
zich uitdrukken in een vraag naar participatie en 
JBspraak in altórhalide geledingen • de kerk, het-
onderwijs, de gezondheidszorg, dt '.okale sainen-
leving en de arbeid De kategoriale noden van ge-
handikapten, bejaarden, ex-gedetineerden, langdu
rig zieken en werklozen worden hiermee niet op
gelost. Men is ook niet altijd in staat individueel 
zijn noden te formuleren, laat staan kracht bij te 
zetten. 

De reglementering en de diensten van hulpverle
ning die thans bestaan zijn zodanig gestruktureerd 
dat ze ondoorgrondelijk onbereikbaar, kompleks en 
verspreid zijn dat de nupbehoevenden moeilijk hun 
weg in deze doolhof vinden. Het probleem van de 
welzijnszorg tekent zich bijgevolg met zozeer af 
in het aantal h ,jverlenende diensten, maar in de 
koördinatie en de kwaliteit ervan. 

harde noten ^ 
Tijdens de tweede dag werd het perspektief van 

een ideale welzijnszorg getoets aan de harde wer
kelijkheid van de toestanden in de Kristelijke Ar
beidersbeweging. Hierbij, werd de vinger gelegd 
op een aantal zere pleggen in de eigen organisatie 
door F. Smets, direkteur van de Sociale Hogeschool 
van Heverlee. 

Hij nodigde het ACW uit eens kritisch voor de 
spiegel te paan staan. Hij stelde bijvoorbeeld de 
vraag of de diensten van het ACW wel bereikbaar 
zijn voor iedereen. Staan « Vakantiegenoegens » 
en het reisbureau van de kristelijke ziekenfondsen 
open voor iedereen of alleen voor kapitaalkrachti
gen ? Of de organisatiestruktuur niet vaak leidt tot 
tijd- en krachtverspilling en of er niet aan een her-
strukturering moet gedacht worden, die deze ver
spilling zou kunnen vermijden ? 

Weet men nog wat de leden denken en willen ? 
De jaarverslagen hebben meestal meer aandacht 
voor teerfeesten, het menu van de algemene leden-

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

EEN ONVERGETELIJKE REIS 
In samenwerking met A I R - I N D I A 

een groepsreis met Vlaamse reisleiding 
naar CENTRAAL en ZUID-INDIE 
Zaterdag, 22 december, tot maandag, 14 januari (24 dagen). 

vergadering, kaartavonden, waarop een spreker 
voor hoogstens 5 minuten gewenst is. 

Waar blijft het ACW met zijn dienstverlenend 
perspekief ? Zijn deze diensten bereikbaar in tijd 
en plaats en zijn zij voor deze dienstverlening wel 
uitgerust ? 

tussen droom en daad... 

Het ideaal van heel de arbeidersbeweging moet 
zich vertolken in een streven naar een sociaal-eko-
nomische demokratie, die een echte vrijheid waar
borgt, die niet mogelijk is zonder gespreide ver
mogensrijkdom of medezeggenschap. Het probleem 
van de inkomensherverdeling stelt zich nochtans 
niet alleen tussen uitgesproken rijk en arm, maar 
zelfs binnen de werknemersgemeenschap, waar
binnen groepsegoistische neigingen aan bod ko
men. De vraag stelt zich dan wel of de vakbewe
ging er de moed toe heeft deze neigingen de kop 
in te drukken ! 

De vertaling van de idealen naar de aktie, dw.z. 
de voorwaarden die de Kristelijke Arbeidersge
meenschap moet stellen, opdat de welzijnseieren 
geen windeieren zouden zijn, kunnen op twee pun
ten gesitueerd worden 

Bestendige vorming van leden en personeel is 
een eerste voorwaarde De open besluitvorming 
die moet beletten dat uitsluitend « ingewijden » 
beslissen, is het tweede luik. 

(confrontatie met de politieke strukturen 

Wil men tot een gekoördineerd beleid van wel
zijnszorg komen, is het volgens D. Sauer, adj. se-
kretaris van de Landsbond van Kristelijke Mutuali
teiten, hoogdringend nodig om de politieke struk
turen te herdenken en een strenge beperking door 
te voeren in die diensten en ministeriële departe
menten die het sociaal en algemeen maatschappe
lijk belejd onder hun bevoegdheid hebben. 

Wanneer in ons land aan een welzijnsbeleid ge
dokterd wordt, moet vermeden worden dat de uit
werking van bepaalde initiatieven onderworpen 
worden aan het goedvinden van 5 tot 10 ministerië-

BEZOEK AAN : 

NIEUW-DELHI 
JAIPOER 
OEDAIPOER 

BOMBAY 
AURANGABAD 
AJANTA 
COCHIN 
MADRAS 
MAHABALIPOERAM 

CALCUTTA 
KHAJOERAHO 
AGRA 
FATEHPOER SIKRI 
Reisleider : 
de heer Cyriel Wellens, uit Hever. 

Ie diensten of departementen. Dit blijkt nochtans 
de huidige situatie te zijn. De eenheid in beleids
visie moet voorkomen dat bepaald interessante en 
ot noodzakelijke beslissingen op ministerieel vlak 
verwateren dat van het oorsprönKelijk doel niets 
meer overblijft Voor gehandikapten blijken 5 tot 7 
departementen van ministeries bevoegd te zijn ; 
hetzelfde geldt voor beslissingen inzake leefmilieu. 
Adviesorganen en beheerkomitees, vnl. op het vlak 
van de sociale zekerheid tieren welig. Ook het 
Planbureau cfat zowel de ekonomische als de socia
le progrmamatie voor de komende jaren moet op
stellen, schiet op sociaal gebied nog te zeer tekort. 

De politiek inzake welzijnszorg zou moeten kun
nen gestimuleerd worden door studie en weten
schappelijk onderzoek, waarvoor thans te weinig 
(financiële) middelen ter beschikking gesteld wor
den. 

liefdadigheid schept ongelijkheid 

Vrijgevigheid en liefdadigheid zijn niet de goede 
hulpmiddelen voor hulp aan mensen in nood. Lief
dadigheid maakt de mens afhankelijk van degene 
die hem op die wijze hulp biedt. Een dynamische 
sociale politiek van probleemvoorzieningen, binnen 
een goed uitgebouwde struktuur, is een beter hulp
middel voor de welzijnszorg. Deze strukturen mo
gen echter geen tem betekenen zodat de hulpbe
hoevende daarin verloren zou lopen, maar zij moe
ten iedereen de kans bieden om op het gepaste 
ogenblik op de juiste hulp beroep te kunnen doen. 
Dit moet een recht van de mens, van iedere mens, 
zijn waarvoor hij geen « dank U » moet zeggen. 

In deze strukturen moet er ook plaats zijn voor 
publiek én privaat initiatief waarbij de instellingen 
elkaar geen konkurrentie aandoen, maar elkaar 
aanvullen. 

Het RTT-schandaal en Ibramco zijn voor de pers 
een dankbare kluif, eerder dan het feit dat nog 
zcveel mensen in ons land armoe lijden en geen 
menswaardig inkomen hebben. Dit laatste schan
daal is echter </eel groter, omdat het de mens in 
zijn menswaardigheid treft 

De huidige voorzorgsreglementeringen, de mees
te althans, staan op dit ogenblik slechts open voor 
de produktieven van de maatschappij. Het recht op 
bijstand moet een verworvenheid zijn voor ieder
een. 
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odrioan VI en zijn tijd 

de paus uit de nederianden 

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat Adriaan VI stierf : hij overleed op 14 sep 
tember 1423. Paus Adriaan VI was de laatste niet-ltaliaanse, en de enige Nederland
se paus. 

Op het grafmonument in de « Santa Maria dell'Anima » staat zijn loopbaan 
in het kort vermeld : « Paus Hadrianus VI uit Utrecht, een aanzienlijke stad uit de 
Nederduitse landen, die ofschoon hij ten zeerste afgekeerd was van de glans der 
aardse dingen, om zijn onvergelijkelijke kennis van de gewijde wetenschapper 
en de heilige beheersing van een allerreinste ziel door de groten der aarde uit vrije 
beweging gekozen werd tot leermeester van Keizer Karel V, tot bisschop van de kerk 
van Tortosa, tot medelid van de Heilige Senaat, tot regent van de Spaanse rijken, 
eindelijk op ingeving van God, afwezig zijnde, tot opperherder van de Kristen-
heid, leefde 64 jaren, 6 maanden, 13 dagen, stierf de 14e september in het jaar 
des Heils 1523, in het tweede jaar van zijn pontifikaat ». 

Een kort pontifikaat dus, maar dat zeker niet zonder sporen na te laten voorbij
ging, en waaraan trouwens een rijk gevuld leven voorafging. 

van utrecht tot leuven 

Adriaan Floriszoon Boyensz (Boudewijns-
zoon) werd geboren te Utrecht op 2 maart 
1459. Zijn vader zou aldaar een scheepstim-
merwerf gehad hebben of althans toch op 
een dergelijk bedrijf gewerkt hebben. De 
Oude Gracht was een Rijnarm waar, achter 
de zomerkaden, de pakhuizen en vooraad-
schuren lagen. Het is in een der vele steeg
jes en straten die van de grachten tot de 
stadswallen liepen, namelijk in de Brand-
steeg, dat Adriaan geboren werd. 

Utrecht was steeds een bij uitstek « ker
kelijke » stad : een stad waarvan Huygens 
nog zei dat ze < doods en stil » was en 
waarvan het karakter der bevolking als « bij 
uitstek van beschouwelijke aard » wordt ge
noemd door dr. P.H. Ritter in « De Neder-
landsche Volkskarakters » (1938]. 

Het « herfsttij der middeleeuwen » waarin 
de latere paUs Adriaan geboren werd, wordt 
wel eens voorgesteld — en met helemaal 
ten onrechte — als een periode van geeste
lijk verval, met korruptle en zedenverwilde
ring tot in de hoogste kerkelijke kringen. 
Maar anderzijds was er toch ook de strenge 
vroomheid, de herleving van een diepgaande 
religiositeit, in de « moderne devotie • van 
de Broeders des Gemenen Levens, waartoe 
Jhomas van Kempen behoorde. 

Het IS in die periode en in die stad, dat 
Adriaan geboren werd utMeenvoudige ouders. 
Zoals alle mensen van eenvoudige afkomst 
in de 15e eeuw werd de naam van de vader 
achter de doopnaam gevoegd, vermits een 
eigenlijke familienaam niet bestond. Zo heet
te hij dus Adriaan Floriszoon Boyensz. Zijn 
moeder, Geertrui Dedel, zond de jonge veel
belovende knaap na de vroege dood van zijn 
vader naar het konvent van de Broeders des 
Gemenen Levens (Deventer of Zwolle ?) 
waar hij studeerde tot zijn zeventiende jaar. 
Geestelijk en intellektueel werd hij daar 
voorbereid voor de bekendste school der 
Nederlanden : de universiteit van Leuven. 

Leuven kwam na 1430, evenals heel Bra
bant, onder de Hertogen van Boergondie. 
Dit was het begin van een bloeiperiode voor 
de oude Brabantse hoofdstad. Toen Adriaan 
in 1476 in Leuven aankwam was het stad
huis, enig in heel de Nederlanden en on
overtroffen in zijn gotische pracht, reeds 
voltooid maar de St. Pieterskerk was nog 
in aanbouw. Adriaan verbleef in een der 
vier gymnasia, die de universitaire propae-
deuse vormden. Zijn gymnasium droeg de 
ongewone naam « In 't Vereken ». Na deze 
voorbereiding studeerde hij twee jaar wijs
begeerte en tien jaar teologie en kerkelijk 
reent. In 1490 kreeg hij de titel van licen
tiaat in ae godgeleerdheid en werd hem te
vens een leerstoel in de filosofie toege
wezen. HIJ was toen 31 jaar. Een jaar later, 
in 1491, kwam hij voor de eerste keer in 
kontakt met het huis van Boeigondie. Door 
bemidoeiing van Margareta van York, zuster 
van de Engelse koning en v^eduwe van Karel 
de Stoute, werd hij in de mogelijkheid ge
steld de doktorstitel te behalen en hij kreeg 
tevens een prebence. 

In 1479 was de St. Pieterskerk voltooid : 
Adriaan werd tot Deken benoemd en dit 
hield in dat hij tegelijkertijd kanselier der 
universiteit werd. Hij was een buitengewoon 
scherpzinnig geleerde en hij verdedigde met 
klem de scho.astisk tegen het nieuwe huma
nisme, aai reeds oegon door te breken. OOK 
Erasmus was onder zijn leerlingen : hoewel 
die bij zijn leermeester een gemis aan klas
sieke weterschappelijke merode betreurde, 
en geen . genisi'.eit • ontdekken kon, achtte 
hij nem hoog : voor de grondige kennis van 
de matematikus, jurist en godgeleerde en 

voor het onkreukbaar gedrag. In 1503 keurde 
Adriaan het werk van Erasmus « Enchiridion 
Militis christlani » goed : het was een plei
dooi voor een meer verinnerlijkt kriatendom 
en toen Erasmus' tegenstanders het later 
aanvielen, werd het gezag van Adriaan in
geroepen. 

Adriaan en Erasnius, leermeester en leer
ling, zouden belden bekendheid verwerven in 
de kristenheid, ztj het ieder op hun manier. 
Beiden waren Nederlanders, beiden kwamen 
uit de school van Deventer, belden paarden 
een sterke persoonlijkheid aan een uitzon
derlijk intellekt en een grondige wetensohap-
pelijke kennis. 

van pedagoog tot politikus 

In zijn funktie van kanselier en deken, én ' 
voor zijn andere ambten, kreeg Adriaan ta
melijk grote honoraria. Hij gebruikte ze gro
tendeels, in de geest van zijn opvoeders, tot 
uitbreiding van het onderwijs, en stichtte 
het kollege dat nu nog onder zijn naam be
staat. Toen de pauselijke visitator Kardinaal 
Carjaval de inrichting en werkwijze van dit 
collegium zag, rapporteerde hij dit aan de 
toenmalige paus Julius 11 en drukte de wen
selijkheid uit, de Leuvense professor naar 
Rome uit te nodigen. Zover kwam het echter 
niet. Want inmiddels kreeg hij een andere, 
eveneens pedagogische, opdracht. 

Na de dood van Filips de Schone van 
Boergondie, gehuwd met Spanjes erfprinses 
Johanna, die in de geschiedenis zou bekend 
blijven als « de Waanzinnige », zocht men 
voor de vier kinderen die in de Nederlanden 
achtergebleven waren, een geschikte opvoe
der. 

De dochter van keizer Maximiliaam, Mar
gareta, werd stadhoudster der Nederlanden 
en voogdes van de wezen, die meestal in het 
oude hertoglijke Paleis te Mechelen vertoef
den. Zij kende Adriaan, ook door zijn teolo-
gische en geestelijke geschriften, en dacht 
aan nem toen 'n geestelijk leider en opvoe
der moest gevonden worden voor de aarts
hertog Karel, de latere Karel V. Acht jaar 
lang vervulde Adriaan de taak van prinse
lijk opvoeder, samen met de hofgouverneur, 
de heer van Chièvres, en enkele andere 
leraars. 

Toen Karel op 15-jarige leeftijd meerder
jarig verklaard werd, de regering overnam 
en de eed aflegde op de konstitutie van de 
Nederlandse gouwen, dacht Adriaan dat de 
tijd gekomen was om zich terug te trekken 
in het rustige Utrecht en zich zijn verdere 
leven aan studie te wijden. 

De heer van Chièvres. Willem van Croy, 
die de prins ingewijd had in de militaire en 
diplomatieke wetenschappen, wilde zijn In 
vloed met gaarne delen met die van Adr.aan.' 
Een eervolle opdracht zou dan ook de vroe
gere opvoeder van de jonge vorst uit de 
Nederlanden verwijderen. 

De aanspraken van Karel op de troon 'n 
Aragon en Kastilie kwam enigszins in het 
gedrang door de afkeer van Ferdinand van 
Aragon voor deze on-spaanse, Nederlandse 
prins. Karel zond zijn gewezen leermeester 
om zijn belangen te verdedigen. Zo kwam 
het dat Adriaan van Utrecht in 1515 voor de 
eerste maal de Nederlanden verliet. Hij is 
er nooit meer teruggekeerd 

spaans intermezzo (1515-1521 ) 

Toen Adriaan in Spanje aankwam, leefde 
de oude Koning Ferdinand nog, evenals de 

beroemde kardinaal Aimenes, raadgever van 
Isabella de Grote en een van Spanje's groot
ste staatslieden 

Drie maanden na de aankomst van Adriaan 
in Spanje stierf koning Ferdinand. Uit zijn 
testament bleek, dat de zorg om de eenheid 
van Spanje zijn afkeer voor de « Nederlandse 
prins » had overwonnen : Karel werd erfge
naam van heel het Spaanse rijk. Karel werd 
te Brussel in Sint-Goedele tot koning uitge
roepen en Adriaan werd als rijksbestuurder 
ad interim in Spanje aangesteld. Hij voerde 
er het regentschap samen met de ervaren 
en kundige Ximenes. Adriaan hield zich meer 
op de achtergrond, omdat hij nog te weinig 
van de Spaanse toestanden op de hoogte 
was. Hij werd bisschop van Tortosa, inkwisi-
teur (kerkelijk rechter) van Aragon en Na-
varra en later groot-inkwisiteur van Léon en 
Kastillë. Adriaans gezag werd groter, en be
reikte zijn toppunt In 1517. Karel V kwam 
naar Spanje in datzelfde jaar en hij maakte 
er de ene blunder na de andere inzonderheid 
tegen de standenvergaderingen en de sterk-
geworden steden. Nederlandse raadslieden 
ats Croy en de grootkanselier Sauvege wis
ten zich pijkdommen te verwerven, die ztj 
naer hun geboorteland overbrachten en de 
Spanjaarden vreesden een soort kolonie van 
het Roomse Rijk te worden. In 1519 werd 
Karel tot Keizer gekroond en vtes nu heer
ser over een uitgestrekt rijk. Vóór hij uit 
Spaije vertrok naar Aken had hij nog een 
nieuwe belasting ingevoerd en Adriaan tot 
gouverneur aangesteld, wat deze laatste 
allesbehalve beviel. Hij had Karel trouwens 
reeds gewaarschuwd voor een mogelijk ver
zet der Spaanse steden, verzet dat prompt 
uitbrak. De steden verbonden zich in een 
« heilige Junta » en een strafexpeditie tegen 
Segovia en Medina del Gampo eindigde op 
zulkdanige wijze, dat Adriaan gedwongen 
werd de aanvoerder Fonseca te ontslaan. 
Die vluchtte over Portugal, om bij de keizer 
verslag uit te brengen over de opstand. De 
strijd met de steden en de junta was echter 
niet afgelopen en Adriaan kwam daarbij 
zelfs wel eens persoonlijk in gevaar, zoals 
te Valladolid waar de 61-jarige « guberna-
tor • 's nachts over de stadsmuur moest 
klauteren om aan de Junta te ontsnappen. 
Pas In 1521 zouden de Grandes de Junta 
verslaan. De Franse inval in Navarra had 
voor gevolg, dat het volk van Kastilie zich 
aaneensloot. Het belegerde Pamplona werd 
heldhaftig verdedigd, onder leiding van een 
jonge edelman, die later nog van zich zou 
doen spreken en in de Kerk een grote in 
vloed zou uitoefenen : Ignacio de Loyola, de 
stichter der Jezuitenorde Karel, die zijn ge
zag had kunnen herstellen, kwam echter niet 
naar Spanje : hij had te veel te doen met 
de Fransen, die Noord-ltalië waren binnen-

Portret van 

Adriaan VI naar 

Jan van Scorel in 

het Paus-Kollege 

te Leuven, 

getekend door 

Frans Mettes 

gevallen, en met de Duftse erflanden, waar 
een Augustijner monnik meer en meer aan
hang kreeg, ook onder de vorsten : Martin 
Luther. Op de Rijksdag te V^orms werd 
Luther In de rijksban gedaan. In november 
1521 heroverden pauselijke en keizerlijke 
troepen Milaan. Dezelfde maand stierf paus 
Leo X, 46 jaar oud. Deze Medici, Maecenas 
en gulle meester van een hofstaat van bijna 
700 personen, liet een financiële katastrofe 
na I 

De politieke situatie — waarbij kelzerlijk-
Spaanse en Frans-Venetlaanse partijen te
genover elkaar etondeo, en ook keizer en 
Engelse konhjg (met Kardinaal Wolsey) hun 
kandidaat vooropstelden, beloofde niets 
goeds voor een gemakkelijke pauskeuze. De 
kardinalen-konklavisten muntten daarenboven 
ook meestal niet uit door grote godvrucht 
en onthechting. De Franse koning dreigde 
met een breuk met Rome als Giulio de Me
dici zou gekozen worden. En keizer Karel 
legde troepen rond Rome om druk uit te 
oefenen tegen een eventuele Fransgezinde 
pauskeuze. Het Romeinse plebs dreef spot 
met de kandidaten, daarbij aangevoerd door 
Pietro Aretino, de om zijn erotiische verzen 
en verhalen berucht geworden dichter. 

Op 9 januari 1522 klonk over het bijna lege 
Sint Pietersplein het bericht « Habemus Pon-
tificem ». Toen verdere informatie doorsij
pelde en men te weten kwam dat een niet 
eens aanwezige kardinaal en dan nog een 
buitenlander uit de Duitse landen, uit de 
Nederlanden, werd gekozen, stond men ver
stomd. Ontzetting sloeg de vele bedienden 
en ambtenaren, die hun baantje al bedreigd 
zagen : had de Fransman Clemens V twee
honderd jaar te voren zijn residentie ook 
niet verplaats ? Ontstemd waren ook de 
losievende kardinalen en kerkelijke gezag
dragers, die in plaats van een Italiaanse prins 
een Nederlandse volksman, een geleerde en 
een asceet, nu met de tiara gekroond za
gen... 

°aus Adriaan zoals 

hij op zijn graf

monument in de 

kerk S. Maria del 

Anima staat 

gebeiteld. 

de paus uH het noorden 

Adriaan Floriszoon Boyensz, de Utrechtse 
thnmermanszoon, werd opperhoofd van de 
grootste geestelijke macht op aarde. Hij ver
trok vanuit Spanje, landde in Genua, reisde 
dan eveneens per schip verder tot Livorno 
en vandaar naar Civita Vecchia, waar hij he t ' 
grondgebied van de kerkelijke staat betrad. 
Er heerste op dat ogenblik een epidlmle in 
Rome : samen met het gebrek aan een echt 
gezag had dit een toestand van anarchie ge
schapen. Reeds bij zijn aankomst, In zijn 
antwoordrede aan de Kardinaal-Deken, eiste 
hij een strenge levenswandel voor de kardi
nalen. Hij verbood o.m. misbruiken van het 
asyl recht. Op 31 augustus 1522 werd hij 
plechtig gekroond in St. Pieterskerk. 

Hij begon al met een inkrimping van de 
hofhouding. Tegenover de levenslustige, 
kunstminnende en wereldse Leo X stak de 
ernstige, sobere en op eenzaamheid gestel
de Adriaan wel sterk af. 

Adriaan zag in, dat de doordringing van het 
protestantisme in heel Duitsland en de Ne
derlanden slechts kon opgehouden worden 
door een vernieuwing van de Kurie, een uit
roeiing van de wereldse geest en de mis
bruiken, en het herstel van een onberispelijk 
Rome, dat de evangelische begrippen terug 
centraal stelde. 

Hij begon in zijn onmiddellijke omgeving : 
hij verbood de kardinalen wapens te dragen, 
verbande er zelfs uit Rome om hun slechte 
levenswandel en verklaarde alle besluiten 
van het waarnemend bestuur ongeldig even
als alle gekochte rechten op vrijkomende 
ambten. Hij vaardigde strenge bepalingen uit 
tegen omkoperij en valse getuigenis, schafte 
een aantal sinecure ambten af en verminder
de de uitgebreide administratie. 

Maar de politieke situatie begon meer en 
meer zijn aandacht te vergen : de Franse 
bedreiging tegen Italië, de Turkse bedreiging 
tegen Hongarije bezorgden hem veel kom
mer. Hij trachtte een defensief verbond te 
sluiten tussen de Keizer, Engeland, de 
Italiaanse staten, Venetië en beloofde xot 
deze Liga toe te treden, maar hij weigerde 
later aan mogelijke offensieve operaties 
deel te nemen. Zijn pogingen om in dit ver
bond zelf een militaire bijdrage te leveren, 
kostten veel geld zodat hij zich zelf ge
dwongen zag op zijn aanvankelijke strenge 
maatregelen tegen de verkoop van rechten 
op ambten enz. terug te komen. 

Reeds in Augustus, bij de plechtige af
kondiging van de Liga, was hij ziek gewor
den : een keelonsteking, daarna een ernstige 
nierziekte sloopten zijn krachten. Op dezelf
de dag dat het Franse leger Italië binnen
viel, op 14 september 1523, overleed de 
eerste en enige Nederlandse paus. Zijn pon
tifikaat is tevens een der kortste geweest 
in de pauselijke historie. Wij kennen zijn 
trekken uit het portret dat Jan van Scorol 
schilderde en waarvan een repliek gemaakt 
werd, o.m. voor de Antwerpenaar Adriaan 
van Marseleer kamerheer van Adriaan VI. 

De juiste waarde en betekenis van deze 
Nederlandse paus wordt nog het best gety
peerd door wat zijn tijdgenoot Erasmus over 
hem zei, namelijk, dat wanneer Adriaan tien 
jaar vroeger paus had kunnen zijn en tien 
jaar langer geleefd had, de scheuring in de 
Westerse kristenheid wellicht niet gekomen 
w/as... Maar ook dat is slechts een gissing. 
is hij, zoals sommige historici beweren, een 
der grootste Pausen geweest ? Hij stak in 
ieder geval, door zijn houding en levenswijze, 
gunstig af tegen de meeste dragers der 
hoogste kerkelijke waardigheid in die ru
moerige en bewogen periode, en hij behoort 
tot de grote mannen van zijn tijd, van onze 
geschiedenis en van ons volk. 
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dekreet 

Naar aanleiding van het dekreet van de 
kultuurraad betreffende het taalgebruik in 
het bedrijfsleven lezen wl] In een Franstalige 
krant ; « En als wij het nu eens even had
den over dat fameuze septemberdekreet dat 
de werkgevers verplicht alleen Vlaams te 
spreken als zij zich richten tot één van hun 
werknemers ? ». Nemen wIJ een voorbeeld. 
Staf Vandenbergh, de veeltalige oefenmees
ter van V.K. Mecheien, zou die een week 
de nor invliegen als hij Frans durft praten 
met zijn doelverdediger uit Sprimont Gue 
Leonard, of Engels met zijn stopper John 
Talbut ? Zonder kommentaar ». WIJ kennen 
de Intenties van de kultuurraad en van het 
gerecht niet zo goed, maar wij zijn er bijna 
xeker van dat Staf niet in de gevangenis 
torecht komt als hij met die mannen Frans 
•n Engels praat — wij veronderstellen dat 

.^. 
Eddy Merckx heeft van dit eindselzoen nog 
een topper gemaakt. 

hij dat ook doet —, evenmin ais René Hauss 
bijvoorbeeld wanneer hij Nederlands sprak 
met de vele Limburgse voetballers die het 
schoon weer maken bij het Luikse Standard. 
Ook zonder kommentaar. 

wijs woord 
Op 76-jarige leeftijd overleed de Finse oud-

atleet Paavo Nurmi, houder van een klein 
dozijn olimpische medailles en een twintig
tal wereldrekords. Atleet die nog om andei-e 
redenen over zich deed spreken. Hij was 
namelijk een van de weinigen die wegens 
professionalisme uit de olimpische beweging 
werd uitgesloten — maar later in ere her
steld —, en waarschijnlijk de enige die nog 
op 55-jarige leeftijd waardig werd bevonden 
de olimpische vjam in het stadium binnen 
te brengen. Wat wij van de man bijzonder 
op prijs stellen is zijn uitspraak, geciteerd 
door weinig kranten, maar wel door Fred 
Debruyna — en dat is goed van de Fred — : 
• Ik heb veel roem vergaard met de spoit, 
maar als Ik mijn leven zo eens overschouw, 
dan stel ik vast dat ik voor de mensheid 
mets gedaan heb, »• in alle bescheidenheid 
denken wij dat het goed zou zijn dat dege
nen die zo hoog oplopen niet de waarde van 
sportprestaties en -spektakels deze woorden 
ernstig zouden overwegen. 

kw^ddelsn 

Anderlecht werd door het eerder beschei
den Zurich uit de Europese voetbalkcmpeti-
tie gewipt, en dit zal waarschijnlijk al een 
dikke streep door de rekening van de kas
sier zijn. Het zag er zelfs naar uit dat deze 
nederlaag een zekere krizis zou uitlokken in 
het Astridpark. Pol van Himst, die niet op 
zijn gewone plaats mocht aantreden, wei
gerde namelijk te spelen. Ondertussen 
schijnt de zaak min of meer opgelost, ''nl 
kreeg een dikke sigaar, een ferme boete 

en zijn ontslag als kapitein — zo lazen wij 
altans — maar hij speelde 's zondags nadien 
alweer mee. Of daarmee de vrede binnen 
het triumviraat Vandenstock - Braems en 
Van Himst definitief hersteld is, zouden wij 
erg durven betwijfelen, iemand — wij laten 
in het midden wie — is alleszins vernederd 
uit de krachtproef gekomen, en dat is altijd 
een slechte waarborg voor de toekomst. 

en nu T 

Wij hadden h'ét hier onlangs over de en
quête van de voetbalbond, en stonden vrij 
skeptisch tegenover de kans aan de hand 
daarvan iets te weten te komen omtrent de 
reden van afvalligheid. De resultaten zijn nu 
gekend. Men ontving 25.000 antwoorden (d.i. 
1/4 van het aantal toeschouwers dat iedere 
zondag de wedstrijden in hoogste afdeling 
alléén bijwoont), voor 95 t.h. van trouwe kij
kers. Om te beginnen al moeilijk om uit te 
maken waarom dte 25.000, die regelmatig 
naar de wedstrijden gaan, niet regelmatig 
gaan kijkken. Van die getrouwen verneemt 
men dan dat zij niet wegblijven omdat de 
TV flitsen van wedstrijden uitzendt of omdat 
de joernalisten niet erg tevreden zijn ov.?r 
het geleverde spektakel. 2/3 vinden de prij
zen ook niet te hoog — dit lijkt ons een 
vingerwijzing voor w^t betreft de,samen-
steling van de «loep ondervraagden, zoals 
men weet een van de moeilijkste dingen 
voor wie een valabele enquête wil organi
seren —, en ongeveer de 1/2 vinden de 
instellingen (parking, toiletten, zitplaatsen 
enz.). O.K Voor zover wij iets weten over 
opiniepeilingen — maar dat is maar heel 
weinig — leei-t deze enquête niets objektiefs. 
Tenzij misschien, maar wie wist dat nog ni-'t, 
dat men meer strengheid wenst vanwege de 
scheidsrechters. 

België is alweer een wereldkampioen rij
ker, en nog wel in een sporttak waarin v"'! 
hem eigenlijk niet verwachtten, namelijk in 
het worstelen. Het betreft de 15-jarige Jujien 
IVleeuwis, zoon van één der gebroeders 
Meeuwis die jaren geleden voor ons land 
ook heel wat schitterende resultaten be
haalden in grote internationale wedstrijden^^ 

De nieuwe wereldkampioen is door zijn va
der en oom dus wel uitstekend getraind. 
Uit een kort gesprekje voor de televisie 
leerden wij anders dat zijn trainingen binnen 
de perken van het redelijke blijven. Hij sprak 
van een paar uren per dag, en dat zes dagen 
per week. Voor een sportman op wereldni-
veay lijkt ons dat niet overdreven. En voor 
de lezers die nooit zagen worstelen willen 
wij hier aan toevoegen dat worstelen een 
van de zachtste en minst agressieve sporten 
is die beoefend worden. Ook holeiiiaal niet 
te vergelijken nhet catch, dat trouwens nog 
maar beiwaarlijk als een sport kan bestem
peld worden. 

vooruit mast 

Toen ook deze buffel van Sai'djah's vader 
was afgenomen — ik weet, lezer, dat dit 
verhaal eentonig Is... |^i::us i»/iultatuli in een 
van de prachtigste stukken proza die liij 
schreef. Zo kunnen wij ook schrijven : toen 

Francois Cévert... 

ook de autopiloot Franco's Cévert — ik weet 
lezer, dat dit verhaal eentonig is — bij een 
'"rankzinnig-snelie oefenrit met het oog op 
t'is grote automobiGJprijs vén de Verenigde 
Staten d« dood had gevonden, vond men het 

ons teuilleton (34) 

eer 
vlaonderen 
vergoot 
door JOZEF SIMONS 

Alsof hij voelde dat er wat ging gebeuren heeft Florlmond van Laar zijn testament 
neergepend. Het Belgisch leger gaat tot de aanval over, « tir a volonté » is de op
dracht. In hun opmars zien de soldaten de slagvelden waar twee volken met mekaar 
streden. Op een « toverachtige herfstnacht » moeten ze dringend de fiet» op naar 
de nieuwe frontlijn... 

levende hoofdstuk HET TESTAMENT 

Achter een lange haag legden Franse 
brankardiers een kerkhof aan ; een 
eindje verder waren Belgische militai
ren graven aan 't delven voor negen 
in linnen gewikkelde lijken. 
Een aalmoezenier haalde, een voor een, 
uit zakken en ransel, horloge en brie-
ventas, en wat voor maag en vriend 
nog een dierbare herinnering kon wor
den geacht, en maakte een pakje dat 
aan de familie zou worden opgezonden. 
Bij een kromming van de steenweg 
hield de cyklist stil : 
„ Ik moet nog even verder", zei hij 
„ keer gij maar liever terug. Hier be
gint de gevaarlijke zone. Soms durft 
Fritz nog salueren ! Wilt ge even mijn 
ransel opgeven ? ". 
Terwijl de cyklist zijn ransel van zijn 
fiets losriemde — pang ! — ontplofte 
een kleine schrapnei vlak boven hun 
hoofd. En eer de ontplo.'fing kraakte. 

stuikte Florlmond voorover mat een 
rochel In de keel. 
De cyklist voelde bloed In zijn eigen 
hals lopen —- hij had een lichte schram 
boven het oor — wenkte van ver do 
uitkijkende aalmoezenier, die aan
stonds toegelopen kwam.. 
Ze knoopten het vest van de gewonde 
los — hemd en baal stonden reeds 
vol bloed — een grote schrapnelscherf 
was in zijn borst gedrongen. De aal
moezenier gaf hem de laatste absolu
tie. 
Spreken kon Florlmond niet meer. Hij 
stiet een onverstaanbaar gezucht uit, 
bracht zijn hand aan de mond. 
Drinken 1 
De cyklist ontstopte zijn kofflebusje, 
boog zich voorover, doch toen hij het 
tuitje aan de mond van de gekwetste 
wilde zetten, liet deze zijn hoofd opzij 
zakken en gaf de laatste snik. 

„ Proficiscere, anima Christiana . " 
Vertrek, kristelijke ziel. . 
De cyklist bracht het treurige nieuws 
op de batterij. 
Rik Stijmans, geholpen door de man
nen van 't stuk, werkte tot laat in de 
nacht aan de kist en een kruis, en 's 
anderendaags begroeven ze hun geval
len makker in stille eenvoud. 

Florlmond was dood. 
Die mare had luitenant Broeckx reeds 
vroeger bereikt en diep geiroffen. En
kele weken later-, in de kerk van Kruis-
houiem, overhandigde de aalmoezenier 
die de gevallene had bijgestaan in zijn 
laatste stonden, hem een briefomslag 
uit Florlmonds' 'portefeuille : „ Voor 
luitenant Broeckx ". 

.Jan spoedde zich naar buiien, zocht 
een veilig plekje in een dennenbosje, 
waar een Frans korps zijn tanks had 
schuilgezét, en brak de omslag open. 
Er was een tweede omslag, waaroo 
stond geschreven : 

„ Ik verlang dat mijn goede vriend Jan 
Broeckx dit mijn testament zou lezen 
om het daarna te overhandigen aan 
mijn vader ". 
Zijn testament ! Arme, schone jongen ! 
Jan haalde de losse bladen uit de om
slag en las : 

Ouand je ne serai plus... 
Indien Ik vallen moet in de loop van 
deze afschuwelijke, mensonterende 
oorlog, zo zal ik gaarne terug naar 
God gaan — Zijn wil geschiede I — 
en sterven met een glimlach op de lip
pen, omdat ik drieëntwintig jaar heb 
genoten van een geluk, zonder scha
duw. Blijmoedig wil ik mijn bloed stor
ten voor mijn volk, en voor de eer van 
onze naam . 
Mijn geweten verwijt mij geen enkels 
zware fout noch lafheid : deze oprech
te bekentenis, mijn dierbare ouders, 
In het aangezicht van de dood, moge 
u geT^uststellen. 
Ik betreur dat ik niet kon ingelijfd wor
den bij het voetvolk, omdat men daar 
het meest lijdt, omdat daar het voor
beeld het meest nodig is, de meeste 
vruchten afwerpt, ik had no^ zoveel 
willen doen voor het Vlaamse volk 
dat ik 70 innig heb lief gekregen, doch 

de omstandigheden hebben het niet 
gewild 
Jan Broeckx kon zijn tranen met weer
houden, daar was iets in zijn hart dat 
brak. 
Toch hoop 11. dat ik aan de spceuk 'Adel 
verplicht' niet ben te kort gekomen, en 
dat ik onze schone familislsuze 'Ik 
diere' niet onv^aardig ben geweest... 
Weent niet over mij, mijn goede vader, 
mijn lieve moeder, n^aar gedenkt uw^ 
zoon in uw gebeden. Is het Gods wil 
dat ik jong sterven zal, zo onderwerp 
ik; mij niet alleen met berusting, doen 
met vreugc'e. Gaarne offer ik mijn le
ven op aan God, voor vrijheid en voor 
recht.,, 

Innig omhels ik U, mijn lieve vader, 
U, mijn goede moeder, mijn broers 
en zusters : Marie-Jos en Paul, Aline 
en Rylof In de hemel zullen wij elkaar 
weervi'nden. Ik wens hun aile geluk, 
dit ene voornamelijk : te mogen leven 
in vrede, en lang hun dierbare ouders 
te mogen behouden. Groet allen die 
mij enina liefde of belangstsliing heb
ben toepedragen. ik verneet hen niet . 
Aan u allen, aan allen, die mij dierbaar 
zijn, vraag ik uit de grond van mij.n hart 
vergiffenis voor wat ik ten opzichte 
van wie ook zou kunnen misdaan heb
ben. Ik vergeef van ganser harte allen, 
die menen mij enig kwaad te hebben 
gedaan . 

Dit ene wou ik u wel oo het hart druk
ken : wij, hogere standen in Vlaande
ren,' weten niet meer waar onze plicht 
ligt ten opzichte van ons volk. Laten 
We te midden van ons Vlaamse volk 
gaan staan : het zal ons zegenen en 
wij zullen ons gelukkig voelen als na 
volbracht^ plicht. O, mijn broeders, en 
gij ook, mijn zusters, die de jeugd voor 
u hebt : weest van uw volk, weest één 
met uw volk. Daar is maar één Vlaan
deren. Schrijft op mijn graf in t 
Vlaams, wat ik u bidden mag : 

Hij stierf in vrede met God, 
Voor Recht en Vrijheid. 
Leve Vlaanderen ! 

Mijn lieve ouders, broers en zusters, 
verwanten en vrienden, hartelijk om
hels ik u allen ten afscheid 
Aan u, mijn wapenbroeders, een laat
ste vaarwel I 
Dat God over u allen wake ! 

(vervolgt) 

nog niet nodig een einde te stellen aan deze 
lugubere spektakels. Nog schreef men mooie 
artikels over mannen die in de kracht van 
hun jeugd het geluk hadden te sterven in 
volle ontplooiing van aktie en patati en pata-
ta. Nog vond men redenen om te verklaren 
dat de dood van zovele autopiloten nuttig is 
en dat\het offer van hun jong leven zinvol 
en bewonderenswaardig is. Het is natuurlijk 
één vizie op de zaak. Zoals de mening dat 
het een enorme moordpartij is, er een andera 
i s . N 

lEF 
Wie rijdt daar door het dorp met die * 

garettepeuk in zijn mondhoek en één oe^ 
dichtgeknepen voor de rook, met zijn proper* 
veloschoenen en zijn broekspijpen netjes 
toegespeten met wasspelden, met die <• win-
kelkabas » vol rinkelende pottekens en fles-
kens aan zijn stuur ? Is dat nu verdorie Jef 
niet ? Bij de Sjarel zeggen ze dat het .lef 
is, en dat Jef terug de soigneur is van onze 
ge'iefde voetbalklub. 

Jef is dat nog geweest. In onze tijd. 
Als wij zo'n danige dreun kregen tegen 

kutten of billen dat er krukken of invalidi
teit dreigden aan te pas komen — voor min
der deed het bestuur het niet — dan werd 
Jef verwittigd. En die kwam dan, 's avonds, 
als hij van zijn werk kwam, eens kijken. 
Met dezelfde velo, dezelfde « kabas » van 
ons moe, dezelfde pottekens en fleskens. 
Maar met een ander peukje. 

« Wat is er, jong ? » vroeg hij. En wij maar 
met pijnlijk gezicht en voorzichtige gebaren 
uitleggen waar wij pijn hadden. 

« Hoe zeer ? » vroeg Jef. En als wij zei
den « neig zeer, Jef, neig zeer », dan moes
ten wij maar eens op de tafel gaan liggen. 
Jef deed zijn wasspelden uit, en zijn jas, en 
hij lei zijn peukje op de rand van de stoof, 
en dan moesten wij nog eens goed wijzen 
waar precies de pijn zat. 
K Daar ? », zei Jef, en dan sloeg hij met d» 
kneukels een paar keren op de zere plek. 
Zag hij dat de lijder wit uitsloeg, of met de 
kop begon te snokken of als het een « lab
bekak » was, stuiptrekkingen begon te ver
tonen, dan wist Jef wat hem te doen stond. 

Eerst een grote pollepel « massaas », »an 
die groene. Dat een beetje openwrijvon, 
kvirestie van de deuren en kasten ook een 
veegske te geven, en dan vloog Jef er vier-
klauwens op. 

Eerst inkneden met de duimen, dan loa-
wrijven met de handpalm, dan bewerken 
met de vuisten, en om te eindigen een 
kwartiertje loskloppen met lichte karate-
sisosksns» 

Hij maakte er zijn werk van, Jef, want na 
een half uurke stond hij te hijgen als een 
paard en te druipen van het zweet. 

Wij de gekwetsten, lagen dan op buik ol 
rug, al naar het geval, de tanden op elkaar 
geklemd om het niet uit te gillen, met het 
hoofd te schudden of naar adem te happen, 
de handen krampachtig om de tafelrand ge
slagen om er niet afgeduwd te worden. 

Twee drie keren per vertoning knotsten' 
wij met tafel en al ergens tegen een kast 
aan, onder het geweld van Jef zijn strelin
gen. Maar om gene waarom zouden wij ooit 
« ja » hebben gezegd als Jef vroeg « ik doe 
u toch gene zeer, zeker ? ». 

Waar Jef dat masseren geleerd heeft, 
weten wij niet. Waarschijnlijk nergens. Is hij 
dat maar beginnen doen omdat hij zelf niet 
deugde om te sjotten of koers te rijden. 
Maar geleerd of niet geleerd : hij deed het 
goed. Bij ons weten heeft niemand ooS 
meer dan vier behandelingen nodig gehad 
om terug op de been te zijn. Behalve Nand, 
maar dat is een heel ander geval. Die had 
zijn neus gebroken, en dat ding heeft Jef 
nooit recht kunnen krijgen. Die neus staat 
nog scheef, en die wordt heel wit als Nand 
herinnerd wordt aan de vergeefse pogingen 
van Jef. 

Niemand heeft er ook ooit aan gedacht 
dat Jef misschien moest betaald worden, 
dat hij zelf zijn «massaas » moest kopen. 
Wanneer wij Jef een paar dagen later ergens 
in een staminee zagen, vonden wij het maar 
heel normaal dat hij ons aen pint betaalde 
omdat wij er weer bovenop waren. 

Daarbij, in ruil voor zijn diensten, moest 
Jef niet betalen als hij naar de voetbal ging. 

Toen wij dan afgedankt waren, en nwn 
begon met serieuze mensen — spelers uit 
Srussei en zo — werd Jef ook afgedankt. 
Voor de delikate benen van die dure « jou-
eurs» — voortaan heetten die zo — was hij 
niet meer de geschikte man. En als hij de 
match wou zien, kon hij betalen gelijk ieder
een. , 

Het onderhoud van de « joueurs » werd 
toevertrouwd aan echte « masseurs », die 
zeker en vast hun vak beter kenden dan Jef, 
daar niet van, maar die ook veel beter kon
den tellen. • 

Een tijdlang gaf dat niks. De kas was dik 
en vet van de vele jonge spelers die veî  
kociit werden. 

Maar nu, nu rijdt de Jef daar weer, zie. 
Na zoveel jaren. Jef is weer de man. Het 
geid is op. Weg. Dada. Het ene bestuurslid 
na het andere heeft geen tijd meer. Er is 
niks meer te verkopen. En het een gezegd 
gelijk het ander : een stamp tegen uw sche
nen is geen ziekte, newaar, ge moet daar
voor niet direkt naar zo'n dure doktoor lo
pen in Brussel. Jef zal dat wel « arrangeren ». 
Daarvoor mag hij dan voor niks binnen. 

En Jef zal het arrangeren. Hij is een van 
die mannen die de voetbal in België nog 
zuilen rechthouden als iedereen zegt dat het 
ermee gedaan is, want dat er geen geld 
meer is. 

Het is dan dat mannen gelijk Jef in vorm 
komen. 

KOSTUUM naarMAAT 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmoaellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek tïom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder do minste verplichtmu 
stalen er\ pnizen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
SteenhouwersvesVSZ Antweipen Tel.03.3t3Sflaj 
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melslaande-brilse-
Europalia staat dit jaar in het teken van 

Groot-Brittanië. Of dat ook verband houdt 
met de intrede van Her Graceous Majesty's 
Countries in de Europese Gemeenschap, la
ten we buiten kijf. Feit Is dat de Britten 
gretig gebruik maken van de geboden eko-
nomische mogelijkheden en van de huidige 
Europalia even gretig, om hun kultureie rijk
dommen uit te stallen. En die zijn niet van 
de geringste I 

Men hoeft maar even aan te lopen in het ' 
Bi;\jsselse Paleis voor Schone Kunsten om 
een idee te hebben van de rijkdom, die 
Albion in het verleden bijeengaarde, zeer 
vaak ten koste van de vrijheid en de eigen
dom van andere volkeren, dit terloops. 
Maar w/ie de selektie ziet uit het bezit van 
Britse kastelen kan een gevoel van bewon
dering niet onderdrukken : meubilair, sier
voorwerpen, wandtapijten, skulpturen en 
schilderijen : alles van het beste dat er op 
dit gebied in de wereld te koop iS- We zien 
er de groten van de Britse schilderkunst, 
waartoe de Britten flegmatisch ook « sir 
Anthony van Dyck » rekenen, die de grote 
leermeester is geweest van de I8e-eeuwse 
Britse portretisten. Maar ook Hogarth. Drake 
en andere beroemde namen treffen we ais 
sinjatuur op deze , prachtverzameling aan. 

Daarnaast de moderne Britse kunst met 
Henry Moore als blikvanger, niet te verge
lijken met wat de Queen herself ter be
schikking stelde uit haar prentenkabinet, 
een kleine selektie uit een fabelachtig bezit 
aan tekeningen van oude meesters als dasr 
zijn da Vinci. Rubens, Rembrandt, Hoibein, 
Dürer e.a. Voeg'daarbij in het museum voor 
moderne kunst, Koningsplein oude Britse en 
Europese inkunabelen en de uitgestalde kul-
tuurschat is kompleet 

Het blijft echter niet bij beeldende kun
sten : Brussel wordt momenteel overspoeld 
met Britse film, Brits toneeL Brits ballet. 
Het Kunst- en Kultuun/erbond is medeinrich
ter van de « fringe-voorstellingen » te Brus
sel en te Gent. Een van de bekendste Frin-
ge-groepen is « the 7 ƒ 84 Theatre Company » 
(d.w.z. 7 % van Brittanië's bevolking bezit 
84 % van de nationale rijkdom) — zie onze 
foto — brengt politiek teater. iets wat ten 
onzent quasi-onbekend is en een leemte, die 
we spoedig zouden moeten vullen. 

Dan zijn er nog de technische tentoon
stellingen, de tentoonstelling over leefmilieu 
(Engeland is het vasteland tien jaar voor), 
de « fun » (lol of gekheid) krijgt ook haar 
deel, kortom een hele. brede waaier van Brit
se rijkdom en scheppingskracht, niet te ver
geten een paar koncerten van klassieke en 
moderne muziek. 

Gaat het « Great Britain rules the waves • 
niet langer meer op, uit deze Europalia blijkt 
duidelijk dat de oudste demokratie ter we
reld nog steeds gonst van handelsgeest en 
ook op verscheidene vlakken van de kuituur 
toonaangevend werkt (waarbij bvb. vergele
ken met Frankrijk, men slechts kan vaststel
len dat Parijs zijn leidende rol aan het kwijt
spelen is). 

sw. 

andré demedts 

» e Sielgisclie repufiilleh" 
Demedcs' romans behandelen 

meestal problemen van individuele 
van algemeen-menselijke aard : de 
eerste uitgediept en verwijdt tot 
ue tweede. Demedts' mensen zijn 
niet gamakkeiijk en zij maken het 
zich, evenmin als de auteur, gemak-
uellijk. De volkomen eerlijkheid te-
'isnover zichzelf, ^ gepaardgaande 
• jiet esn melankoliè die de heftige 
Jitbarstingen tempert, samen met 
'jen grote mensenkennis en psycho-
logrsche penetratie, verlenen zijn 
.verk een geestolijke waarachtig-
'"i:ic.', die de feitelijke realiteiten 
; " i's als tenomsnen ziet. 

Dit alles is \an toepassing op De-
m.;dts jongste roman « De Belgi
sche Republiek », die onlangs ver
scheen bij DDB-Orion. Demedts 
.vaagt -icli hier.nede op het terrein 
van de hislorie. De historische ro
man heeft in de naoorlogse lite-
aire beeldenstorm wel wat van 

-rn — officiële — populariteit in-
-jüboet. Dit betekent geenszins dat 
:et genre zelf afgedaan heeft noch 
at het aan de eisen van de tijd 
•A meer zou kunnen voldoen. Af-
••-.n v?T de jongste geschiedenis 

r czn hele literati'ur, SOTIS van 
3, v-sak van historisch-diibieuze 

vaarde deed ontstaan (ook Demedts 
De Levenden en de Doden » be-

andelt recente geschiedenis) zijn 
n oe moderne wereldliteratuur 
ie l wat namen met klank verte-
?r.wooroigd in het historische gen-
e van de roman : Sollsjenitsyn. 
'rlp^a. Andric. Waltari. Broch, von 
^oderer, de gebroeders Mann, om 
slechts deze te noemen. 

Demedts' jongste werk is gesitu-
-erd in de periode van de Brabant-
=•6 omwenteling. Het is geen evo-
katie van heel het historisch gebeu-
••en on een brede panoramische wij
ze, zoals bijvoorbeeld In • Oorlog 
en Vrede » of • Augustus 1914 ». 
Maar dit wil ook niet zeggen, dat 
de geschiedenis hier slechts ach
tergrond zou zijn. De personnages 
van deze- roman zijn wel degelijk 
direkt mét en in het historisch ge
beuren betrokken. Verscheidene zijn 
zelfs — evenals de bekende figuren 
lit de Brabantse omwenteling die 

in dit boek voorkomen — auten-
'iek. Dit aeldt dan voorzeker voor 
het hoofdpersonage Karel Gille-
rr;i|ns en dien» vrouw. 

In zijn autobiografie vermeldt De
medts deze namen tussen die van 
zijn voorouders. Ook de gebeutenis-
sen zijn grotendeels historisch, 'n 
1789 verdreven de troepen van de 
" Patriotten » de Oostenrijkers uit 

de Zuidelijke Nederlanden. De on
afhankelijkheid van de « Verenigde 
Belgische Staten » werd uitgeroe
pen op 11 januari 1790 "door de te 
Brussel bijeengeroepen Staten-Ge-
nerasl. Eert grondwet op federalis
tische basis, gecopieerd naar die 
van de VS van Amerika, werd aan
genomen. Een paar maanden later 
bezetten de Oostenrijkers echter 
de Zudelijke Nederlanden opnieuw. 
Heel deze Tseriode is gekenmerkt 
geweest door geestelijke en politie
ke spanningen die zich ook later 
herhaaldelijk zouden manifesteren. 
De scheidingslijnen tussen de «kam
pen » waren echter vaak moeilijk 
te trekken en in de elkaar bestrij
dende kampen stonden mensen die 
dikwijls dichter bij elkaar stonden 
dan bij hun medestanders : er is 
immers meer geestelijke affiniteit 
tussen het verlicht despotisme van 
Jozef II en de liberale Vonckisten 
als tussen Vonck en de konserva-
tieven. 

Demedts heeft zijn roman In die 
woelige periode geplaatst én die 
periode opgeroepen. Een drietal gro. 
te « kringen » vloeien in elkaar over 
en hun ontwikkeling sluit bij el
kaar aan. In de eerste plaats is er 
hogervernoemde historische gebeu
ren, dat in het individuele soms 
zeer diep ingrijpt : de tegenstellin
gen komen vaak binnen de gezins
kring zelf aan bod en stellen familie
leden tegen elkaar op. In de twee
de plaats is er het individuele ge
beuren en de individuele tragiek 
zelf. met de botsing van de per
soonlijkheden en de konflikten, die 
voortvloeien uit de eigen karakters, 
uit de eigen psychologie der hoofd
personages. 

En tenslotte is er datgene, wat In 
Demedts' romans i vaak voorkonrrt 
en wat een der belangrijkste ele
menten in heel zijn oeuvre vormt : 
de landelijke gemeenschap, met 
haar tijdsgebondenheid en haar tijd
loosheid ; de natuur niet zozeer 
als de Steuveliaanse overweldiger 
maar als het grondelement van de 
menselijke kuituur. 

Demedts historische roman Is 
een der weinige uit onze huidige li
teratuur, die een historisch gebeu
ren zulk en menselijke dimensie en 
een geestelijke waarachtigheid 
heeft kunnen verlenen. 

Het is daarenboven een leerzaam 
boek, dat ons een menselijker In
zicht geeft in een allesbehalve rus
tige periode uit onze geschiedenis. 

i.d. 

'-mgtëkïM 

• De RTB radio heeft onlangs als 
luisterspel uitgezonden « Le danger », 
naar de roman « Het gevaar » van 

Jos Vandeloo. Alle Franse radiosta
tions in de wereld hebben de uitzen
ding overgenomen, o.m. de ORTF in 
Frankrijk, Radio Suisse Romende in 
Zwitserland, Radio Luxemburg en Ra
dio Montreal In Canada. Op maandag 
29 oktober e.k. zal de RTB een her
uitzending brengen van dit radioluis
terspel naar het werk van een Vlaams 
auteur. 

herman 
van 
den 
reeck 

(vervolg en slot) 

Toen aan mijn diepbetreurde vriend 
Jan Timmermans, die als voorzitter van 
de Vlaamse Bond van Atheneumstuden-
ten de indrukwekkende rij van spre
kers bij het open graf van de jonge 
held had afgesloten., en aan mijzelf 
in 1928 de opdracht werd gegeven de 
Volksuniversiteit Herman Van den 
Reeck op te richten en te leiden, heb
ben wij ons voorgenomen dat van Her
man's naam niet zo maar een ijdel ge
bruik zou worden gemaakt, maar dat 
zijn jonge persoonlijkheid en alles wat 
zijn geest beroerde, ons zou Inspire
ren bij de leiding van deze Volks- en 
Fllmuniversltelt die uitgroeide tot een 
unikum In het toenmalige geestes- en 
kuftuurleven van Antwerpen van 1928 
tot 1940. 

De Volksuniversiteit Herman Van den 
Reeck was dan ook In de eerste plaats 
Integraal nationaal Vlaams. Een eerste 
maal manifesteerde zich dat in de plech
tige opening van het lesjaar 1929-1930, 
die werd opgezet als een hulde van de 
jonge Vlaamse generatie aan de na de 
ooriog vervolgde en veroordeelde ak-
ttvisten. Wij hadden de toen énig mo
gelijke weg gekozen namelijk een hul
de aan de aktivisten als uitmunde we
tenschapsmensen. Ik zie ze nog plech
tig en indrukwekkend in een bomvolle 
aaal binnentreden : een dubbele rij 
eminente gewezen hoogleraren van on
ze eerste Vlaamse universiteit te Gent, 
met vooraan hun gewezen rektor, prof. 
Speleers die de Inaugurale voordracht 
over een wetenschappelijk onderwerp 
hield. 

Deze opening gaf de start, over de 
12 jaar van haar bestaan gespreid : 

• tot ongeveer 150 centrale voor
drachten ; 
• tot 480 kursussen in gemeentelijke 
scholen ingericht en bijgewoond door 
ongeveer 40.000 kursisten ; 
% tot een 50-tal wandelvoordrachten 
in kerken en musea te Antwerpen, 
Gent, Brugge, Rotterdam en Delft ; 
• tot een honderdtal filmvoorstellin
gen in bioskoopzalen in het centrum 
van de stad ; 
• tot enige teater- en balletvoorstel
lingen voor uitverkochte zalen ; 

• tot een jaarlijkse boekententoon-
stelling van de Wereldbiblioteek, tel
kens door duizenden bezocht en waar 
jaarlijks voor 100.000 fr. boeken wer
den verkocht (franks van toen, wat 
nu met 15 of 20 mag worden vermenig
vuldigd). 

Ons Vlaams-zijn zou ik kunnen Illus
treren door het vermelden van de na
men van al de illustere voordracht
gevers en professoren, maar dit zou 
ons te ver leiden en Ik wil liever de 
nadruk leggen op enkele andere es
sentiële aspekten. 

Evenals Van den Reeck waren wij 
groot Nederlands georiënteerd en 
dat was ook noodzakelijk : immers, 
tot 1933 heeft Vlaanderen het zonder 
universitair onderwijs In het Neder
lands moeten stellen. 

Als ik u zeg dat wij, evenals Her
man, er naar streefden het beste te 
brengen, dan zal het u niet verwonde
ren dat wij een reeks vooraanstaande 
Noord-Nederlandse befaamde architek. 
ten zoals Oud, Van Eesteren en ande
ren, uitnodigden om ons, in het teken 

van de uitbreiding van Antwerpen tot 
de linkeroever, te spreken over de 
moderne stedenbouw in Nederland. 
Duitsland, Sovjetrusland, met — als 
kroon op het werk — de wereldbe
roemde Le Corbusier die op 19 okto
ber 1933 sprak over « Anvers : aurore 
OU crépuscule ; la revolution arhitectu-
rale, la rive gauche ». Wat Le Corbu
sier toen voorhield is nu in de hele 
wereld gemeengoed geworden, maar 
was toen revolutionaire taal. 

Meer dan 50 Noord-Nederlandse pro
fessoren en docenten brachten in de 
volksuniversiteit de Nederlandse we
tenschap, kuituur en kunst die ons 
toen heel ver voorafging, maar waar
mede wij de kultureie integratie van 
Noord- en Zuid-Nederland wilden be
vorderen. 

Groot-Nederlands waren wij ook 
toen wij het hele jaar 1932-33 in het 
teken stelden van Willem de Zwijger, 
ter gelegenheid van de 400ste verja
ring van zijn geboorte ; wij deden dit 
door onze openingszitting ; 6 voor
drachten (o.a. prof. Geyl) ; 2 kursus
sen samen 14 lessen : de opvoering 
van Paul de Mont's drama Willem de 
Zwijger door het Nationaal Vlaams To
neel (groep Staf Bruggen) in een nok-
volle KNS en een deelneming (2 volle 
autocars) aan de officiële herdenking 
te Delft. De volksuniversiteit Herman 
Van den Reeck was lid van de Bond 
van Nederlandse Volksuniversiteiten 
en uw dienaar had zitting in het be
stuur van die Bond. 

Voortdurend keken wij, zoals Her
man Van den Reeck het ons had voor

gedaan, over de grenzen heen : naast 
Le Corbusier traden op ons podium 
ook andere Europese beroemdheden 
op zoals de Duits-Joodse schrijver Ja
cob Wassermann en de Franse auteur 
Georges Duhamel. 

Ik onderstreepte het pluralisme in 
Herman's geestesleven en aktiviteit. 
Ook de volksuniversiteit die zijn naam 
droeg, was pluralistisch. Om te begin
nen in de samenstelling van haar Raad 
van Advies die jaarlijks de richtlijnen 
vastlegde en die o.m. 10 belijdende 
katolieken, één protestant en 12 vrij
zinnige leden telde, die in volstrekte 
harmonie samenwerkten. 

Tegenover een kursus van 8 lessen 
over de Russische revolutie en Stalin, 
stel ik één van 10 lessen van 2 uur 
over God door pater Maes en bijge
woond door 200 kursisten. Een ander 
voorbeeld : een reeks gewijd aan de 
revolutie : 4 lessen over de Franse 
in 1789, 7 over de kommunistische in 
Rusland, 4 over de fascistische in Ita
lië en 2 over de Duitse revolutie. 

Of, om nog bij de politiek te blij
ven, in 1933-34 een kursus gewijd aan 
de toenmalige sociale stromingen en 
die omvatte : 6 lessen over het natio
nalisme (door Jan Brans), 4 lessen 
over de nieuwe stromingen in het 
socialisme door Herman Vos, 4 lessen 
over het kommunisme door Piet Ver-
meylen, 2 lessen over het liberalisme 
door Rehé Victor, 2 lessen over de 
kristen-demokratie door P.W. Segers 
en 4 lessen over het fascisme door 
Victor Leemans. 

Ten slotte op filmgebied o,a. 3 ver

toningen van de nationaal-socialisti
sche film « Triumph des Willens • ge
wijd aan het partijkongres te Nüren-
berg tegenover de Russische film 
• Komsomol » gewijd aan de kommu
nistische jeugd, enzomeer. 

Op die wijze meenden wij de geest 
van Herman Van den Reeck te doen 
doorleven. Ik hecht eraan de nadruk te 
leggen op onze toenmalige universele 
belangstelling omdat ik vaak bij de 
jeugd van nu de nelging ontdek om 
aan de Vlaamse nationalisten van tus
sen de twee oorlogen, een eng en be
perkt nationalisme toe te dichten, ter
wijl het juist andersom lag. 

Dê  Volksniversiteit • Herman Van 
den Reeck • hield op te bestaan in 
1940, omdat de Duitse bezetters beslo
ten haar te versmelten met de katolie-
ke, de soialistische en de liberale 
voffeshogescholen. 

Door heel de Vlaamse beweging 
loopt een gouden draad, namelijk het 
volksnationallsme dat, naar Ik hoop, 
ons in een nabije toekomst zal lelden 
tot datgene wat reeds door de akti
visten in 1917 werd gerealiseerd, maar 
later weer werd vernietigd, en dat 
Herman met zoveel geestdrift had ver
vuld, namelijk de bestuurlijke schel
ding of federale Inrichting van de Bel
gische staat. 

Pas de dag dat dit werkelijkheid zal 
worden, en wij zullen kunnen bouwen 
aan een pluralistisch Vlaanderen, zul
len wij mogen getuigen dat het offer 
van Herman Van den Reeck niet ver
geefs is geweest. 
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ANTWERPEN (ArrJ 

\AN ONZE GEACHTE LEDEN 
cN « WIJ »-LEZER(E)S(SEN) 

Het VU-arr. bestaur Antwerpen heeft het 
genoegen u en uw familieleden vriendelijk 
uit te nodigen tot het groots « VU-arr. Herfst-
bal - Nacht van de Vriendschap » op zaterdag 
17 november e.k. te 21 u. in de reuze fpest-
zaal «Alpheusdal » (F. Williotstr. 22 • aan sta
dion Berchem-Sport) te Berchem. Orkest Jef 
Oerwey. Het VU arr. bestuur hoopt u en uw 
^Bmilie op deze grootse feestavond te mogen 
begroeten. Toegangskaarten (60 fr.) zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke afdelingsbe
stuursleden. 

Eveneens hartelijk welkom op de vrijdagen 
26 oktober en 2 november e.k., telkens te 
20 u., in het « Dortmunder Thierbau-Hof » te 
Kontich (Grote Baan) waar wij u verwachten 
als aanmoedigers en helpers » voor uw deel
nemende afdelings-kwisploeg aan deze beide 
arr. VU-kwisavonden. 

VU-KONGRES - OOSTENDE 
Alle afdelingen nemen de nodige scnik-

klngen voor verplaatsing en aanwezigheid. 
VV^-BERICHTEN 
LUCHTHAVEN DEURNE 

Dinsdag 25 september j l . ging de eerste 
VVM-avond van dit nieuws werkjaar door. 
Wegens de al<iua!ltoit van het ondeiv/eip 
waren ook de bestuursleden van de ver
schillende afdelingen op deze avond uilge
nodigd. Dr. Goemans ontleedde de gevolgen 
van de uitbreiding der luchthaven te Deurne; 
nadien nuttige bespreking zodat een motie 
werd opgesteld die op de e.k. arr. raad zal 
worden overgelegd. Een korte nota of samen
vatting over deze spreekbeurt kunt U beko
men op aanvraag bij de VVM-voorzitter. 
GELEID BEZOEK 

Zaterdag 20 oktober a.s. brengt de VVM 
te 10 u. een bezoek aan het pomp- en zuive
ringstation te Oeiegem : na het bezoek (on
geveer een anderhalf uur) wordt een ver
frissing aangeboden. 

Vooraf uw naam opgeven aan de VViVl-
voorzitter Hugo Andries, Turnhoutsebaan 
116 te 2200 Borgerhout, tel. 36.59.67 : U hebt 
hiervoor tijd tot heden zaterdag 13 oktober. 
KURSUSSEN 

Het VVM-bestuur vestigt de aandacht van 
de leden op de interessante kursussen « Po
litiek Vormingswerk » te Antwerpen in het 
Museum Vlaams Kultuurleven op zaterdegen 
3, 17 november en 1 december telkens var̂  : 
10 tot 17 uur. DK is een oi-(;an!satie vari ' ' i 
het Dosfelinstituut. Ook hinr 13 inschrijven 
op voorhand nood .akelijk. Bij ueelname aan. 
deze aktivjteiten gelieve uw naqm op te ge
ven aan ons arr. en VViVl-bestuurslid Ludo 
Van Huffelen, Baron de • CeHoslaan o? te 
2520 Edegem. 
OPGELET 

Wegens d^ VVM-aktivit&it op 20 ciktober 
gaat er deze maand geen VVM-avond door. 
De volgertde VVM-avond dan is gepland voor 
dinsdag 27 november. 
DIENSTBETOON,,. '. ,, : , ,j 

Alle dagen oj l ' t iöï *ek' s:\aai van 9 tot f 
16 u. 30. 's MaandSfjs \6i Z' u. U Ijjsn uw pro
blemen vcorleing'-n 'san non v ! ' —'-rt., doch 
dan steec;.'3 on n3an;'rg vsn 16 tnt 20 u. 

KOO-cjCvallen : dr. 63 aoel, tel. 33.97.90 of 
Fr De Laet, tel. 38.66.92. 
H'^°FSTTocHT;;;'1j::'^'i ,j--

van 's Gravenwezen, Een ganse dag. Knapzak 
mee. Geen drank. ODn,?--": ;'o"!n;i""e :;"kif'':i-
riaat of J. Moen.s 
KVO 

VoorsteJIing « La Bohème » np woensda;-
28 november. Kaarten op uw sekretariaat. In
richters : Vlaamse Aktie- en Kul'^uurnemnen-
schap. Uitnodigingen worden nog verstuurd. 

ANTWERPEN STAD 
KVO 

Onze vereniginy « Vlaamse Aktie en Kul-
tuurgemeenschap » richt op woensdag 28 
nov. een operavoorstelling in de KVO met 
het normale gezelschap. Kaarten op uw se
kretariaat Wetstr. 12 Antwerpen tel. 358455. 
PAMFLETTEN-AKTIES ; 

In de laatste weken werden op verschil- | 
lende plaatsen in de stad pamfletten ver- 1 
spreid : aan de haven ten voordele der ha
venarbeiders die betrokken waren in de 
voorbije stakingsperiode, aan het domein 
De Hertoghe waar voor het behoud van het 
groen werd gestreden door Vujo. Op Linker 
Oever waar .nèar aanleiding van een tus 
senkomst van ons gemeenteraadslid De 
Bouvre in de bres gesprongen werd voor cle 
bewoners rond het speelplein in de omge
ving van de Akkerwindestr. Verder nog dui-
zgnde nummers die gebust werden van het 
afdelingskontaktblad in de wijken van het 
Kiel en omliggende. 
GALABAL 

Voor de zesde maal een stampvolle zaal op 
zaterdag 16 februari 1973. 

BERLAAR 
VLAAMS HERFSTBAL ^ 

Vlaamse Kring en VU-Berlaar nodigen voor 
de derde maal uit op hun herfstbal. Zaterdag 
20 oktober om 20 u. in de gezellige zaal Fa-
milia op Berlaar-Heikant. 
BOECHOUT-VREMDE 
ONZE DEELNEMING 

Aan onze leden de heer en mevr. Marcel 
Schueremans-Laenens bij het overlijden van 
hun moeder. 
BRAVO 

Voor onze voorzitter Fred Entbrouxk en 
beste wensen voor zijn echtgenote Chris 
bij de geboorte van hun eerste kindje, Siska. 
Hartelijk welkom. 
B' nn i.r:i:|;v,EN DANSEN; 

- - ; - - - ' T ' ^ S * -. ' ' • • : ' :> ok tc -

bei. In het chalet van Baowalde, Provinciestwg 
660, tussen t Voske en 't Smidje te Boehout. 
Zelfde orkest als vorig jaar. 

BORGERHOUT ^ 
VUJO 

De Volksuniejongeren van Borgerhout leg
gen op 11 november a.s. een bus in naar 
Diksmuide voor de « Dag van de Vrede ». 
Alle VU-leden en sympathisanten kunnen 
mee. Deelnameprijs is 150 fr. 

Na de plechtigheid bezoek aan het « Spaar
bekken » o.l.v. ons raadslid Frans Dirks. Te
rug via Brugge. 

Vertrek op 11 november te 8 u. 30 aan 
het Gemeentehuis of te 8 u. 45 aan Te Boe-
laerlei 9 lokaal « De Vesper ». Terug te Bor
gerhout te 22 uur. Inschrijvingen bij Vujo-
verantwoordelijke Walter Van Nispen tel. 
369.369 of op het VU-sekretariaat bij mevr. 
Van Geert tel. 36.68.29. 
LEDENVERGADERING 

Volgende ledenvergadering op vrijdag 19 
oktober te 20 u. 30 in de « Nieuwe Carnot » 
dr. Goemans komt spreken over « de uit
breiding luchthaven Deurne ». 
ARR. HERFSTBAL 
Kaarten bij ons arr. bestuurslid Hugo An
dries, Turnhoutsebaan 116 te 2200 Borger
hout tel. 36.59.67. 

BORNEM 
FAMILIE-HERFSTWANDELING 

Morgen zondag 14 oktober 1973 wandelen 
we door de bossen van Brants-Bornem. 
Samenkomst te 14 u. 30 in Kraeyhoeve 
(Reigerslaan). 

BORSBEEK 
DIENSBETOON 

Staf Kiebooms, voorz. KOO, iedere maan
dag van 19 tot 20 u., sociale dienst KOO, 
oud gemeentehuis. 
DANSFEEST 

Zaterdag 3 november te 21 u. houden wij 
ons jaarlijks bal in zaal Rivièra, J, Reusenlei 
17. Dans-, show- en Tyrolerorkest Karl Her
berger. 

BftASSCHAAT 
AUTOZOEKTOCHT 

Op 14 oktober. Vertrek tussen 12 u. 30 en 
13 u. 30 naar keuze. Een familietrip waaraan 
iedereen kan deelnemen. Geen snelheids- of 
vaardigheidsproeven met de wagen. Vraag 
formulieren bij Jaak Decru, Hanendreef 39, 
tel. 03/51.56.59. Deelname : 120 fr. per wa
gen. Als je 's avonds blijft mee-eten betaal 
je 100 fr (60 fr. voor kinderen). 

KL%iic;;%:^;KNOÈfi 
Zo " pk" "jferscheen de kultuurkalender te 

Broechem en stelden wij vast dat op de ge-
olande 16 februari reeds een bal in de Vei
ling doorgaat met als vedette Marva. In e.x-
tremis hebben wij dan kontakt opgenomen 
met de /.laluitbater en verschoven ons ge-
'ellig samenzijn met bal naar 9 februari 1974. 
•'">•: rerste VÜ-bal van de plaatselijke afde-
lino. Neem dus goed nota VU-bal Broechem 
op'9-2-1974. 

DEi^NE 
VU-LCKAAL . TREFPUNT » 

Er ko:nt scliot in de zaak. Toch zal er de 
Ifi-itste veken vóór de opening nog veel 
•)i-'.;tcn gewerkt worden. Wij kunnen dan ook 
nog vole handen gebruiken. Elkeen die wenst 
men te w c l r n neme koptakt op met de h. 
Vt.nnot Ernest, Lakli-^islei 137, of kan recht
streeks naar de zaal komen Turnhoutsebaan . 
28 Er is altijd wel iemand. U moet geen 

'vakrnan zijp ! 
G;M:Z£NTERAAD 

De gsmeenteraadszitting van 13-9-73 kende 
een ongewone belangstelling, zowel van de 
kant van het, publiek als van de politie. 

Na aihandeling van de gewone agonda-
punten bracht ons raadslid Hereygers een 
interpellatie aangaande de verkeerschaos in 
de wijk Venneborg. Onmiddellijk heerste er 
een gespannen sfeer in de raadszaal. Herey
gers betoogde dat het invoeren van het 
eenrichtingsverkeer niet een louter verkeers
technische aangelegenheid is. Er zijn gevol
gen aan verbonden voor de inwoners in net 
algemeen en voor de handelaars in het bij
zonder. In « Venneborg » is voor niemand 
het \/erkeer gemakkelijker en veiliger ge
worden. Deze voorheen zo rustige wijk werd 
tot een doolhof herschapen. Tijdens de stun 
telige en zenuwachtige antwoorden van bur
gemeester De Queecker en schepen Man
gelschot werd er vanop de publieke tiibune 
een spandoek met reuzegrote letters « Dool
hof = Broodroof » over de leuning gehan
gen. Deze werd door de politie in beslag ge 
nomen. 

DUFFEL 
ZING MEE « VLAANDEREN NATIONAAL » 

Onder deze titel kwam een nieuwe stereo 
LP op de markt. Het gemengd koor « Con 
Amore ,» o.l.v. Jef Cleymans begeleid doo -̂
het orkest « Martin De Haeck ». 

Deze plaat wordt u aangeboden tegen 150 
fr. ti.p.v. 225 fr.). Af te halen bij Vik Ver-
straeten, Mouriaulaan 2, Duffel. Nooit in de 
voormiddag. 

EDEGEM 
BLIKKENBAL 

Heden zaterdag 13 oktober houden wij ons 
tiende dansfeest. Vanaf 20 u. 30 verwachten 
wij u overtalrijk in de grote feesthal in de 
Drie Eikenstr (bij oude kerk). The May Jins 
spelen ten dans. 
VUJO 

Wie meegaat naar Cadzand tijdens het 
weekeinde van 19 tot 21 oktober geve naam 
op aan Helga D'Hanis (Boudewijnlaan 351). 

Zondag'28 oktober om 10 u. verzamelen 
wij op het gemeentelpein te Schoten voor 
een grote kolportage met geluidswagen. Wij 
verwachten vele Vujo-ers om de speciale 
brochure « Ze zeggen dit, ze zeggen dat » 
in rekordtijd aan de man te brengen. 

GROENAKTIE TE ANTWERPEN 
Zaterdag 29 sejStember II. hield het arr. 

Vujokomitee een ludieke groenaktie te Ant
werpen. Een rustbank — geschenk van Vu
jo — werd door de drukke straten van de 
stad naar het domein « Hertoghe » gebracht, 
waar ze werd neergezet ten bate van de 
stedelingen, die in een der laatste groene 
ruimten even op adem willen komen. De 
bedoeling van de aktie werd in een pamflet 
uiteengezet, nl. de publieke opinie erop at
tent maken dat weer een stukje groen dreigt 
opgeofferd te worden aan de nooit te stil
len honger van grondspekulanten. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Finaniën, Han
del en Nijverheid, Koekoeklaan 7 (De Steure). 
Tel. 64.49.43. 

Maurits Van Tongerloo, gemeenteraadslid, 
Leliënlaan 22 (Mariaburg). Tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (Hoogboom). Tel. 64.41.48. 

Veerie Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(Centrurti). Tel. 41.04.41. 
WENSEN 

Het arr. bestuur en VU-afdelingsbestuur 
Ekeren, wensen Veerie Thyssens, onze ijve
rige afdelingssekretarèsse, een zeer spoedig 
en algeheel herstel toe. 

GEEL 
2e LUSTRUMBAL 

Zaterdag 27 oktober slaan we weer de 
beentjes uit om 20 u. 30 in zaal « Wijnhuis », 
StationsstJ-aat. Orkest : « Duo Group Gery ». 
Inkom : 50 fr. Inkomkaarten reeds bij de be
stuursleden. 

KONTICH 
NAKLANK 

De braderij van de Konticnse middenstand, 
een jaari.jiiss weerkerend sukses. 

Opmerkelijk evenwel de sympatic waar
mee onze VU-aanwezigheid — een bal
lonwedstrijd — werd begroet. Ruim 350 
deelnemers ! 

De eerste kaartjes kwamen intussen al 
terug. Op 1 november sluiten wij af en wor
den de prijzen — minifiets Inkluis — ver
deeld. Nogmaals onze hartelijkste dank aan 
de prijzengevers. 
OPEN INFORMATIEVERGADERING 

De VU Kontich nodigt alle belangstellenden 
uit op een open informatievergadering op 
maandag 22 oktober. Senator Lode Claes 
spreekt over de « politieke formaties uit 
onze buurlanden die verwantschap met de 
Volksunie vertonen ». Zaal « Pronkenborg », 
Kontich Kaz. Maandag 22 oktober : aanvang 
20 u. 30. 

STREEKPERS 
Nummer 4 van •• Wij in Kontich » kwam 

van de pers en zal volgende week over heel 
de gemeente gebust worden. Kadidaat-bus-
sers nemen telefonisch kontakt met sekr. 
F. De Beukelaer, tel..57.09.82. Opgelet : van
af volgend jaar'hënipH^ wij advertenties op. 
Inlichtingen bij ons bestuurslid Luk Sermeus, 
Edgard Tinellaan 18, tel. 57.23.63. 

LIER 
VU-BAL 

« De leeuwen dansen », natuurlijk met de 
leeuwinnekens op zaterdag 27 oktober te 
20 u. 30 in zaal « De Valk ». Orkest « Zoe 
mor let ». 

MORTSEL 
VU-KWISAVONDEN 

Afdeling Mortsel zal met een ploeg van 6 
man deelnemen aan balde arr. kwisavonden 
te Kontich ,op vrijdaöen 26 oktober en 2 no-
no\'nmber e.k. in hef Dortmunrler-Thierbrau-
Hof (grote, baan Mechelen). Wij zullen voor-. 
zeKer pogen resultaat te behalen, maar reke-
rj.ert daarPij .sterl< op uvi/ aller aanvv'ezighcid 
aldaar, telkens om 20 n. U kunt daar uw afdo-
'ings-l;\-.'isp'oeg aanmoedigen en helpen als 
Mortseiss zaalploeg. 

NSEL 
DIEN.STBETOON 

Mensen met problemen kunno;-, terecht op 
het sekretariaat, Antwerpsestr. 186; waar Gui
de Mictiiels; Frans De Mculemeester en Jos' 
De Ko;': ter bp5'.'"''';king zijn elke vrijdag 
v-anaf r.0 u. 
DANSFEEST 

Heden zaterdag 13 oktober vanaf 20 u. 
slaan o.n:e leden en simi^atisanten hun been-
tj-Bs <-'-\ in de zaal Frimilia. Dorpsstr. Orkest 
• Tr,e Scarfs ». Toecahq : 50 fr. Ingang langs 
larking. leHp'een is \vr"om ! 
VU-KONGRES 

Leden die interesse hebben voor dit sta
tutair kongres, geven ws nraacj de nodige in 
lichtingen voor wat bet;- ' t deelname. Kon-
'jrests'ksten kun' u bekomen bij de sekre-
taris Luc D''heu:;ch. Aug. Vermeylenstr., 5 
Niel 

WILRIJK 
GEMEENTERAAD 

In aanwezigheid van zo'n kleine 50 belang
stellenden werden aan de raad 52 agendapun
ten opgedrongen. Veel te veel om een dege
lijke behandeling mogelijk te maken, maar 
wat wilt ge als bij de meerderheid elk in
zicht van wat een gemeenteraad zou moeten 
zijn ontbreekt... 

Als belangrijkste punt stond de onteige
ning van de Wilsonwijk op de agenda. Uit de 
samengevatte voorgeschiedenis bleek al 
spoedig hoe slordig in Brussel met dergelijke 
onteigeningen wordt omgesprongen. Eerst 
belooft de minister de betrokkenen te raad
plegen, maar voor het zover komt publiceert 
hij toch maar een koninklijk besluit in het 
Staatsblad, 

Bij de bespreking van de voorgestelde pro
testmotie lieten onze mensen zich niet onbe
tuigd : Walter Decoene vroeg zich af waar
om de niet nader toegelichte « nevenbedrij-
ven » juist daar moesten ingeplant worden. 
Tussen Kortrijk en Gent vindt men langsheen 
de E3 niet één benzinestation en hier, waar 
mensen wonen, wil men er mordicus een 
neerzetten I Pol Van der Gucht hekelde de 
manier vi/aerop de gemeente het door Califi-
ce voorgestelde bevolkingsonderzoek liet 
plaatsvinden. Hij verkreeg dat een petitie 

van de betrokkenen bij het bundel zou wor
den gevoegd. Tenslotte stelde André De 
Beul voor, aan de mensen die zich voorals
nog tegen onteigening uitspraken, bij een 
slechte inplanting van uitvalsweg en neven-
bedrijven, de praktische mogelijkheid te la
ten, zonder waardeverlies van hun eigendom, 
op de genomen beslissing te kunnen terug
keren. 

WOMMELGEM 
ARR. KWISAVONDEN 

Onze afdeling « doet mee ». Wij wensen 
« onze kwissers •> alle sukses en het nodige 
geluk toe. Het is nu « ledenplicht » voor een 
talrijke « spionkop » te zorgen. Wij verwach
ten u dan ook op vrijdag 26 oktober (dag waar
op Wommelgem zijn kans gaat) in de bo
venzaal van Thierbrau Hof (Grote baan Ant-
werpen-Mechelen) te Kontich, te 20 11. 
ARR. HERFSTBAL 

Kaarten voor dit herfstbal aan 60 fr. bij : 
Staf Van Looveren, Welkomstr. 116 en E. Van 
Parijs, Ternesselei 101. 

BRABANT 

Het bestuur en alle kaderleden van het 
arr. Brussel-Halle-Vilvoorde bieden volksver
tegenwoordiger Vik Anciaux en zijn achtbare 
familie hun blijken van medeleven aan n.a.v. 
het ovelrijden van de vader van mevr. An
ciaux, de heer Frans Decoster. 

ALSEMBERG 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 in de zaal 
« De Kroon », Steenweg naar Halle 131.,St.-
Genesius-Rode. Met disco-bar. .Toegang 50 fr. 
Kaarten te bekomen door storting op PR 15.02 
van de N.V. Euralbank, Lange Lozanastr, 220 
te 2000 Antwerpen voor rek. nr 670-0021159-08 
van VU-Alsemberg, Ingendaellaan 43, Alsem
berg. 

BEERSEL - LINKEBEEK - DROGENBOS 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 20 oktober te 20 u. 30 in de zaal 
« Au grand Salon », H. Teirlinckplein 4, Beer-
sel. Disco-bar. Toegang 60 fr. Stortingen op 
rek. 429-1092551/52 voor rek. VU-Beersel. 

DUISBURG 
GESPREKSAVOND 

Vrijdag 26 oktober in de zaal « Oude Vrij
heid » met Vik Anciaux en M. Debroyer. Ieder
een Is welkom. 

HEVERLEE 
BAL 

Zaterdag 20 oktober vanaf 20 u.. 30 In de 
St. Renildusschool te Egenhoven, 4e baJ van 
de afdeling Heverlee, Het orkest Bert Minien 
zorgt voor de stemming. 
KESTER 
GEWESTELIJk PAJOTTENBAL. 

Zaterdag 3 november vanaf 20 u. 30 in 
feestzaal « 'T Jagershof », Bruneaustraat 37, 
te Kester. Orkest : The Crainies. Allen harte
lijk welkom met een vriendelijk onthaal. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 
15 oktober : Arrondissementsbestuur. 
20 oktober : Bal afd. Heverlee en Boortmeer-
beek. 
21 oktober ; Tienen, bedeling «Wij»-numraers.' 
26 oktober : statutaire arr. raad. Herent. 
27 oktober : centrum voor gemeentebeleid, 
kursus over de begroting, Leuven, Huis van 
de Vlaamse Leergangen. 
WIJ-DAG IN TIENEN 

Op zondag 21 oktober zal de stad Tienen 
een invasie van de VU beleven. Op die dag 
zulien onze mili'^anten alle huisbussen voor
zien van een « Wii «-nummer. 
AUDIO-VISUELE PROPAGANDA 

Na de eerste dia-reeks « Wat wil de VU ? » 
wordt nu reeds gedacht aan een tweede 
reeks. Hiervoor zoeken wij nog enkele be-
reidillige medewerkers die iets kennen van 
dia's. Inlichtingen via de arr. verantw. vooi^ 
propaganda, Willy Sbmers, Klappijstr. 55, Mo-

' lenstede. tel. 013-326.69. 
DIA-WAGEN (Optredens! 

20 oktober te Heverlee, van 14 tot 17 u. 
(centrum) ; 1 november te Diest, van 9 tot 
12 u. (markt) ; 4 november te Scherpenheu-
vel, van 9 tot 12 u. (markt). 
KALENDER 
19 oktober : Herent, debat over Gewestvor- , 
ming. 
20 oktober : bal, afd. Boortmeerbeek en He
verlee. 

DOSFELAKTIVITEITEN 
IN BRABANT 

Het Dl Brabant lieeft samen met ftet 
Centrum voor Gemeentebeleid het twee
de deel van de cyclus voor gemeente
raadsleden als volgt samengesteld : 

Zaterdag 27 oktober e.k. : studiedag 
over de gemeentebegroting : a) koptabel-
len b) inkomsten c) uitgaven d) rekening
en voor order door de heer L. Van 
Huffelen, gemeenteraadslid. 
Aanvang : 10 u. Einde : ong. 17 u. 30. 

Zaterdag 17 november e.k. : studiena
middag over de COO : Doelstelling en 

, werking door mej. Van Campenhout, lid 
COO Gent, aanvang : 14 u. Einde : ong. 
17 u. 30. 

Deelname: uitsluiljend door inschrijving 
bij ; Roger Overloop, St Michielsstr. 12, 
Veltem ; Janine Craps, Leuvenseweg 277 
Kortenberg of door rechtstreekse storting 
op. de bankrekening van Dosfelinstituut 
Brabant nr- 433-7093721-39 bij KB Korten-
berg (prk. 759) — Prijs : 110 fr. 

Let wel ; zowel mandatarissen en geïn
teresseerden uit arrondissement Leuven 
als Brussel-Halle-Vilvoorde zijn welkom. 

LIEDEKERKE 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 20 oktober om 20 u. groot bal 
in De Nieuwe Zaal, Stationsstraat. Allen 
welkom I 

MERCHTEM 
DANSFEEST 

Zaterdag 20 oktober. Zaal Echo. Orkest Ray 
Chadwick. Deuren 20 u-., eerste dans 20 u. 30. 
Kaarten : voorverkoop 50 fr. Inkom 60 fr. 

OPWIJK 
DANSFEEST 

Op zaterdag 3 november Ifi zaal Paulus. Het 
orkest The Gabbeltons speelt vanaf 21 u. 
Deuren om 20 u. Voorverkoop kaarten ; 50 fr. 
Inkom : 60 fr. 

OVERUSE 
BAL 

Het eerste groot bal van onze afdeling 
gaat door op zaterdag 27 oktober om 20 u. 30 
n de zaal •< Ter Use », Stationsstr. Orkest : 
The Pebbles. 

RUISBROEK 
BAL ' 

Op 3 november, eerste dans 21 u., In de 
zaal Concordia te Ruisbroek met Ann Desen
der en The Silver Stars. Inkom 60 fr. Organi
satie VU-Ruisbroek. 

SINT-KWINTENS-LENNIK -
DIA-AVOND : NOORDKAAP-MIDDERNACHT-
ZON. , 

Het 'bestuur van de VU-afdeling heeft het 
genoegen U uit te nodigen tot een kleurdia-
avond, gewijd aan de Skandinavische landen. 

Deze toeristische reis wordt gekommen-
tarieerd door Magda Vinckx, Vrijdag 19 okto
ber in het lokaal "In de Verzekering tegen de 
grote ,Dorst", tegenover de kerk te Eizering-
en. Aanvang te 20 u- 30 stipt. 

SINT-PIETERS-LEEUW 
3de HAANTJESKERMIS 

Vandaag 13 oktober vanaf 18 u. en morgen 
14 oktober vanaf 12 u. in zaal « Moriau », 
Rink te St-Pieters-Leeuw (recht tegenover de 
ingang van de kerk). Allerlei lekkere spijzen 
en ruime keuze van drank tegen « Voor-infla
tie «-prijzen. Iedereen hartelijk welkom. 

WOLVERTEM 
5de AFDELINGSBAL 

Zaterdag 17 november met het orkest Tlta 
Hitcrackers met zangeres Anita Leona. Deu
ren 20 u. 30. 

WIJ VROUWEN 
Dames in de partij werkzaam : fn het 

vervolg verschijnt op deze plaats in de bewe
gingswijzer regelmatig alle eigen aktivitel> 
ten gegroepeerd ; richten jullie eigen spreek
beurtavonden, diskussie-namiddagen, wandel
tochten of feestjes in, dan kan dat hier te
recht. Willen jullie meer weten over onze 
koördinatie-Vergaderingen, dan schrijven jul
lie naar : Marcelle Van de Voorde, Paken-
straat 10, 3030 Heverlee. 

'OPROEP 
Hebben jullie eigen publikaties, tijdschrif

ten, wetsontwerpen voor onze parlementsle-
f'-n die OD de vrouw en het gezin betrek
king hebben kunnen jullie die voor het kon
gres in Oostende klaar hebben, dan hadden 
wij graag daarover nieuws. Bellen of schrij
ven naar : Huguette De Bleecker, Tolhuis
laan 15, 9000 Gent 09-25.64.87. 

DAKTYLO EN TURNEN 
V!J-vrouwenafdeling St-Katelijne-Waver or

ganiseert : een kursus daktylografie « In de 
Wereld », Markt, elke maandag vanaf 15 okto
ber, en dit volledig gratis. 

Turnen en sport turnzaal Onze-Lieve-
Vrouw-Waver, elke dinsdag vanaf 16 oktober. 

Alle inlichtingen bij Hilda De Wit, IJzeren-
veld 130, St. Katelijne-Waver, tel. 015/131.26. 

zoekertjes 
PLAATSAANVRAAG 

1. Juffrouw, 17 j . , lager middelbaar, één Jaar 
hoger middelbaar ekonomische, zoekt werk 
als bediende, omg. S.-Niklaas. 
2. Jonge heer, kan typen, boekhouding, ook 
fabrieksboekhouding. volgt kursussen in ma
nagement, met de bedoeling bedrijfsrevisor 
te worden. Beschikt over "auto, moet nog le-
fjeroianst doen, zoekt betrekking voor één of 
twee jaar, eventueel ook als vertegenwoor
diger. 
3. Sociaal-assistente, gehuwd', één kind, spe
cialiteit groepswerk, is vlot in de omgang, 
heeft organisatorische kwaliteiten. Zoekt 
werk omgeving Antwerpen. 
4. Studente in biologie, 20 j . , zoekt een job 
voor tijdens het weekeinde. Een dag of een 
halve dag. tussen de vrijdagnamiddag en de 
zondagavond. Kan typen, is bereid kinderop
pas te doen, desnoods schoonmaak, liefst 
tuinieren. St. Niklaas of omgeving. 
5. Juffrouw, 18 j . , deed technische studies, 
ervaring 2I/2 jaar afnaaister atelier, zoekt be
trekking als bediende op de oost, bank of 
spoorwegen, liefst loketdiensten. Omgeving 
St. Niklaas, Antwerpen, Gent. 
6. Jonge man, studies onderwijzer. Zoekt 
werk als bediende of arbeider. Gent of onv 
geving. 
Voor kontakt : N. Maes, volksvert., Pr. Jos. 
Charlottelaan 115, St. Niklaas, tel. 03/76.49.74. 

R 124 

1) Sekretaresse te Gent. 
2) Zeer bekwaam landmeter-urbanist. 
3) Handelsvertegenwoordiger, 25 j . ervaring. 
4) Specialist administratie internationaal ver

voer. 
Belangstellenden nemen kontakt op met volks
vert. E, De Facq, Europalaan 11, 9820 St. De-
nijs-Westrem, tel. 09/22.64.23 - 09/25.64.91. 
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OOST-
VLAANDEREN 

gaderingen houden : Stoepe : vrijdag 26 ok
tober te 20 u. bij Robert Tack ; Rieme : vrij
dag 2 november te 20 u. in café Centrum ; 
Ertvelde : maandag 5 november te 20 u. In 
café Ritz ; Kluizen : vrijdag 9 november te 
20 u. in café Oberbayér ; Zandeken : vrij
dag 16 november te-20 u. bij P. Van Hecke. 

AALTER - BELLEM - LOTENHULLE 
VU-BAL 

Onze afdeling en het plaatselijk orkest 
« De Speelvogels » onder leiding van Roger 
Schelstraete nodigen alle VU-simpatisanten 
en Vlaamse vrienden uit, op ons reuzebal 
ep zaterdag 13 oktober om 20 u. 30 in zaal 
• Het Blezenhof » te Aalter. Inkom 50 fr. 
Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden. 

AALST (Arr.) 
ARR. RAAD - KONGRES 

Volgende vergadering van de arr. raad op 
vrijdag 26 oktober in het lokaal <• Het Gulden 
Vlies >., Esplanadeplein te Aalst. Dagorde : 
de kongresbesluiten. De afdelingen mogen 
amendementen indienen zolang de vergade
ring van 26/10 niet begonnen is. Deze amen
dementen moeten door het afdelingsbestuur 
goedgekeurd zijn. 

FUSIES 
Afdelingen die hun advies over het voor

lopig ontwerp-plan inzake fusies nog niet In
dienden, worden verzocht dit dringend te 
doen. Binnenkort vergadert de werkgroe|b 
« Fusies ». Uw inspraak wordt ten zeerste 
gewaardeerd. 

ASPELARE - NEDERHASSELT 
FUSIES 

De beide afdelingen, Aspelare on Neder-
hasselt, in vergadering bijeen op vrijdag 28 
september jl., zijn in verband met de geplan
de fusies tot volgend besluit gekomen : 1) 
Wij verwerpen fusie ; 2] Indien fusie er toch 
moet komen : goed, doch dan op voorwaarde 
dat de fusie er komt ten dienste van de 
mens (inwoners) ; 3) Daarom vrezen wij 
« te grote mastodonten ». De mens zou er 
wel eens een nummer kunnen worden ; 4) 
Aspelare en Nederhasselt wensen hun ru
raal karakter te behouden ; 5) Ons voorstel : 
Een samengaan van Aspelare, Nederhasselt 
en St-Antelinks. 

NHEUWE MEDEWERKERS 
Op onze bestuursvergadering van 28 sep

tember j l . mochten wij twee mensen ver
welkomen — mej. IVIarie Haelterman en de 
h. Dirk Van Papegem — die in de toekomst 
met de bestuursploeg zullen meewerken aan 
de verdere uitbouw en de plaatselijke wer
king van de afdelingen. 

DENDERLEEUW 
IN MEMORIAM HENRI POTS 

Zaterdag 6 oktober droegen wij een dier
bare vriend ten grave. In die krachtige 51-
larige leeftijd, op het moment dat wij zijn 
onverdroten Ijver het best ervaarden, ontviel 
ons Henri Pots. We waardeerden en ver
trouwden hem aJs plichtsgetrouw penning
meester van onze.VU-afdeling, waarin hij de 
bezielende kracht was bij de organisatie van 
het jaarlijks kaarttornooi. Hij werd geëerd 
en geliefd om zijn onophoudend dienstbetoon 
inzake pensioenregeling en belastingsaangif
te. Hij was verdienstelijk redakteur van het 
gemeentelijk blad « De Brug », en verzorgde 
met zijn gekende kreatieve eenvoud de plaat
selijke kroniek in « Vrij Vlaanderen ». Waar
lijk, deze nederige man laat vele vrienden 
achter. 

Aan zijn diepgetroffen familie onze oprech
te blijken van innige deelneming. Het moge 
hun een troost wezen, dat de leegte In ons 
hart even pijnlijk is als hun smart. 

LUSTRUM - KAARTTORNOOI 
Zaterdag 20 oktober : café . Stenen Mo

len », Landuitstr. ; zaterdag 3 november : ca
fe « Apollo », G. Gezellestr. ; zaterdag 17 no
vember : café <. Strokapelleken », Steenweg • 
zaterdag 24 november : café . Stella », hoek 
Steenweg-Wijngaardstr, ; zaterdag 8 decem
ber : café . Kleine Uil », Dorp ; zaterdag 15 
december : café «Sportwereld», Lichtenhoek 

Begin telkens te 19 u. 30. Inschrijvingen 
vanaf 19 u. Inleg 20 fr. Eerste pint gratis 

GENT fAggl.) ) 
VVVG-BERICHTEN 

Sekr. mevr. Keerberg, Oude Beestenmarkt 
10, Gent. 

Het hoofdbestuur van het Vlaams Verbond 
voor Gepensioneerden verminderde de bij
drage van gehuwde vrouwelijke leden met 
50%. Dus betaalt de alleenstaande man of 
vrouw een jaarbijdrage van 100 fr., gehuwden 
betalen samen 150 fr. 

Nieuwe leden die nu aansluiten voor 1974 
genieten van heden af van al de voordelen 
van het lidmaatschap. Ze mogen eveneens 
toetreden tot ons E. Hullebroeckkoor (gratis). 
Ze ontvangen gratis ons bondsblad en het 
berichtenblad « Artevelde ». 

Een rechtskundige en sociale dienst staan 
ter hunne beschikking. Ze hebben recht op 
deelname aan uitstappen, kaartingen, koffie
tafels, kerstfeest, enz, Ze hebben tot plicht 
de werking van ons verbond aan vrienden en 
kennissen kenbaar te maken en In hun mid
den nieuwe leden te werven. 

18 oktober : Verbroedering met VVVG-
Brussel om 15 u in Roeland. 

21 oktober : gratis koffietafel. Tombola. 
Mej. De Clercq draagt gedichten voor van 
wijlen haar vader dichter R. De Clercq. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretariaat: Keizer Karlsfr. 80, 9000 Gent, 
tel. 09/23.52.27 : dagelijks van 9 tot 12 u- 30 
en van 14 tot 16 u. ; vrijdag tot 19 u. : zater
dag tot 12 u. 

Merelbeke : Hundelgemsestwg 359, tel, 
09/30.79.09, dinsdag van 14 tot 15 u, 

Wetteren : De Klokke. Kon. Astridlaan 37, 
tel. 09/69.28.81, woensdag van 14 tot 15 u. 

Dendermonde : Den Ommeganck, Grote 
Markt 18, tel. 052/225.94, woensdag van 16 
tot 17 u. 

Nevele : Cyriel Buyssestraat 2, donderdag 
van 14 tot 15 u. 

Zomergem : Markt 20, tel. 09/72-71.37, 
donderdag van 15 u. 30 tot 16 u. 30. 

Voorzien te Deinze, Drongen, Mariakerke 
en Wondelgem. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
BAL VIERING 250ste LID 

Zaterdag 27 oktober gaat in de zaal Rexy 
ons 7e afdelingsbal door met het orkest Paul 
Van Eyck en zijn Due Boys. Op deze avond 
wordt ons 250ste lid gevierd. Wij rekenen op 
onze lezers en leden ons hierbij te helpen, 
bezorg ons adressen van vrienden en slmpa-
tisanten, wij doen de rest, de ledenslag is 
Ingezet. 
ZITDAG 
SENATOR M/!)URITS COPPIETERS 

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

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u maandelijks 
tereclit bij volksvert. Frans Baert-

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

Dit dienstbetoon is strikt vertrouwelijk en 
gratis voor iedereen. 

WAARSCHOOT 
BAL VAN DE BEVENDE HAZELAAR 

Zaterdag 13 oktober in de zaal Piedboeuf, 
Oostmoer. Langs deze weg nodigen wij al 
onze Meetjeslandse en andere vrienden uit. 
Waarschot heet u welkom ! 
PETITIE 

Onze lijsten liggen bij de bestuursleden 
ter beschikking : wij willen slechts één 
legerdienst per gezin. Aktie tot 19 oktober, 
datum waarop de handtekeningen worden 
Ingewacht. 

ZULTE-OLSENE 
VU-BAL 

Zaterdag 20 oktober in zaal Fiertelhof te 
Zulte met het orkest Ronny Roland. Deuren 
20 u. Toegang 50 fr. 

WEST-

VLAANDEREN 

HERZELE 
T-DANSANT 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. in zaal Kon-
takt, Provinciebaan te Hillegem. Inkom 30 fr. 

EVERGEM 
VU-BAL 

20 oktober om 20 u. Zaal . Kromme Wal » 
te Evergem-Wippelgem bij Oscar De Mey. 
Orkest : Frans Bonne. Ingang : 50 fr Vrien
den en partijgenoten uit het omliggende zijn 
hartelijk welkom. 

HEUSDEN-DESTELBERGÈN 
VU-BAL 
KOLPORTAGÉ 

Vandaag 13 oktober'heeft van 9 u 30 tot 
12 u. een kolportage plaats met het speciale 
« WIJ ..-nummer « Ze zeggen dit en ze zeg
gen dat ... Verzamelen hij de h. Roland Kerc-
kaert. Europalaan 16 tf Destelbergen vanaf 
9 u. De kolportage gaat door te Destelbergen 
en IS de vierde en laM.'̂ te met dit speciale 
nummer. Wij vragen medewerking 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Frans Baert : iedere 2de maan
dag ten huize van Koen Meenen Neder-
broekstr. 1 te Heusden. 

Prov. raadslid Oswald Van Ooteghem • 
iedere 2de donderdag van 20 tot 21 u. in de 
Nederbroekstr. 1 te Heusden. 

Gemeenteraadslid Koen Van Meenen • 
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 
'^Tr.^' ' l ' ! fv^°'^™^''^®s*' 'aa* 5 te Heusden 

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

BRUGGE (Arr.) 
.VUJO 

Op 19-20-21 oktober gaat te Cadzand in het 
vormingscentrum « Wedenesse .. een studie-
weekeinde door met als thema . Demokratie 
op alle vlakken », ingericht door Vujo-nation-
aal en in voorbereiding van het VU-kongres 
van november e.k. te Oostende. Deelname
prijs bedraagt slechts 200 fr., alles Inbegre
pen. Gezien Brugge slechts een goeie 20-km 
van Cadzand gelegen is, verwachten wij 
uiteraard een talrijke deelname van Vujo-le-
den uit ons arr- Gezamelijke Inschrijvingen 
via J.M. Bogaert, Welvaartstraat 32. St. Kruis 
of via A. Vanhouteghem, Roeaanstraat 46 
Zeebi-ugge, tel. 550.67, voor 12 oktober 

ERTVELDE 
VOLKSVERGADERINGEN 

In het kader van de fusies der gemeenten 
zal onze afdeling volgende voorlichtingsver-

MERELBEKE 
BAL 

Op zaterdag 10 november richt onze aktip-
ve afdeling haar jaarlijks bal in, in zaal P-qi 
balim Segers komt. Inkom : 60 en 40 fr. ' 

MOORSEL 
HOPFEESTEN 

De hopfeesten beloven opnieuw een dave
rend suk.ses te worden. Ook u verwa-hten 
we op zaterdag 20 oktober te Moors.^l voor 
de verkiezing van de nieuwe hooprinses en 
voor een avond gezelligheid en ontspanning. 

NIEUWERKERKEN-AALST 
VU-VRIENDSCHAPÖBAL 

Zaterdag 27 oktober in .-̂ Pal Modern Pala
ce, Dorpsstraat. Orkest : The Family Band. 
Deuren : 21 u. Inkom : 5Ü fr 

GLANKENBERGE 
ENIG KOOnKONCFRT 

Het plaatselijk « Kon. Zangkoor der XX » 
viert dit jaar zijn 75-jariq bestaan. Bij die 
ge.egenheld treed het beroemde . Maas
trichter Staar .. in onze stad op. Deze ver
eniging staat voor het ogenblik onder de 
eiding van de gekende koordirigent Martin 

Koekelkoren en telt 215 'uitvoerders. In 1969 
werd het koor uitgeroepen tot . Chor der 
Welt ». In 1971 verwierven zij . De Gouden 
Tulp » n.a.v. het feit dat de verkoop op de 
Nederlandse markt de 250.000 langspeelpla
ten met hun uitvorringen had overschreden 

H^t orograinma dat alhier zal worden aan-
geboaen omvat, naast klassieke werken van 
Karl Onf, Henri Hermans, Benjamin Britten 
Camille Saint-Saëns e.a, werken van om 
Johan Strauss, G.F. Handel. Guiseppi Verdi 
enz. Zeker een gevarieerd repertorium dat 
jong en oud zal bevredigen. 

De uitvoering heeft plaats op 20 oktober 
a.s. in de koncertzaal van het Stedeliike 
Crsino te 20 u 

Toegangsprijs 80 fr. ; 40 fr. voor groepen 
van minstens 20 personen en eveneens 40 fr 
voor de houders van een kultuurkaart. Warm 
aanbevolen. 
KIEZERSLIJGTEN 

De kiezerslijsten liggen ter inzage van tiet 
pub lek op het gemeentesekretariaat, iedere 
werkdag van 9 tot 12 u. en dit tot 15 decem-
hem a.s Klachten van niet inschrijving moe-
D^ENSÏBPTOON' ' ' ' ^ ' ' ^ ^ " ' ' ' '* ^'^h^PsnkoMege. 

De eerste zondag van de maand in 't lo
kaal . Rodenbach » verzorgd door volksvert 
P. Leys, om 11 u. 30 

KAARTING- EN PITJESBAKAVOND 
Vrijdag 26 oktober in het drankhuis . Ma

rine », Wetstr. met 5000 fr. prijzen gewaar
borgd. Inschrijving vanaf 20 u. Iedereen wel
kom. 

GISTEL & STENE 
HUWELIJK 

Op 28 september werd het huwelijk inge
zegend van Achiel Buliynck (Gistel) met Gi-
nette Pollentier (afd. Stene). Aan de weder
zijdse ouders en het bruidspaar onze harte
lijke gelukwensen : ze wonen thans te Ma-
riakerke-Oostende. 

HARELBEKE 
SOC- DIENSTBETOON 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Iedereen is welkom, inlichtingen en In
schrijving bij R. Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, tel. 701.61. 
VUJO T-DANSANT 

De Vujo nodigt alle jongeren — on ook 
wel ouderen — uit om op zaterdag 13 okto
ber de benen uit te slaan op hun T-dansant. 
Vanaf 19 u. in de zaal Schim, Hugo Verriest-
straat. DJ Chete. Inkom 40 fr. 

ICHTEGEM 
SINT-MAARTENSBAL 

Onze afdeling opent de reeks VU-bals dit 
seizoen, en wel op heden zaterdag 13 okto
ber. Feestzaal De Engel, Oostendebaan. Or
kest : Vansteenlandts Band met Roosje het 
12-jarig zangeresje. Begin 20 u. 30. 

IZEGEM 
VUJD-T-DANSANT 

De Vujo nodigt alle jongeren — en ook 
wel ouderen — uit om op zaterdag 13 okto
ber de benen uit te slaan op hun t-dansant 
Vanaf 19 u. in zaal Schim, Hugo Verriesstraat 
Izegem. D.J. Chete en inkom 40 fr. 

JABBEKE 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Het nieuwe jaar voor 1974 Is gestart, de 
abonnementenvernieuwing gaat verder door, 
nieuwe abonnees op . Wij . brengen de 
stand van onze afdeling tot een goed suk-
ses, al diegenen die wensen met het week
blad . Wij . kennis te maken voor nieuwe 
lezers op ons weekblad kunnen zich wenden 
tot Julien Bultynck Staatsbaan 90, Zerkegem. 
De propaganda draait op volle toeren 
VLAAMSE ZIEKENKASSEN 

Onze leden kunnen vrij overgaan,'zonder 
verdere verplichtingen, naar de Vlaamse 
Ziekenkas West-Flandria, Zo ontdoen 
zij de unitaire geldprofiteurs met een wa
pen, vvaarvan zij met onze . centen - duchtig 
gebruik maken, om tijdens de staatsverkie-
zingen dit geld tegen ons uit te spelen. In 
ons blad komen wij terug om een paar 
adressen op te geven waarbij onze leden 
vrij zijn, zich hier bij aan te sluiten. 

KORTRIJK 
DIENSTBETOON 

Lokaal 1302 : iedere maandagavond van 
17 u. 30 tot 19 u. door Luk Vansteenkiste, 
volksvertegenwoordiger ; en van 18 tot 20 u. 
door F. Blancquaert, senator. 

Elke laatste zaterdagvoormiddag van de 
maand van 10 tot 11 u. door W. Vandevijver 

. (fiskaliteit). 
Ten huize van mevrouw L. Van Landuyt-

Comeyne, provincieraadslid, elke eerste 
maandag van de maand van 17 tot 19 u. 

Ten huize van R. Vandewatteyne, provin
cieraadslid : elke woensdag vanaf 20 u. 

Ten huize van J. De Schaepmeester, ge
meenteraadslid : elke vrijdag vanaf 18 u. 
TEKENNAMIDDAG 

De vu-vrouwen, afdeling Kortrijk, richten 
heden zaterdag 13 oktober van 14 tot 16 u 
in lokaal 1302, A. Reynaertstraat 9, te Kort
rijk, een tekenamiddag in voor kinderen van 
4 tot 12 jaar. Dit onder bevoegde leiding. 

Tekennamiddagen zullen elke twee zater
dag van de maand van 14 tot 16 u. worden 
georganiseerd. Dit in hetzelfde lokaal 
VERKENNING VAN EIGEN STAD 

Onder de leiding van dra. Beatrice De 
Walsche bezoeken wij op zaterdag 20 okto
ber het stadhuis, de O.L. Vrouwekerk, het 
begijnhof en eventueel het museum en het 
hospitaal. 

Bijeenkomst aan het stadhuis om 14 u. 30 
Leer de eigen stad beter kennen... 
KOLPORTAGE 

In de maand november,kolporteert de VU. 
Onthaal de vrijwilligers goed ' 
PERMANENTE VORMING VAN 
GEMEENTERAADSLEDEN EN LEDEN KOO 

In het najaar en begin van 1974 organiseert 
het Dosfelinstituut een kursus : « Permanen
te vorming van gemeenteraadsleden en le
den KOO ". De kursussen worden gespreid 
over de 6 lessen en zijn gratis. Aan de deel
nemers wordt vooraf een inleidende nota be
zorgd. 

De kursussen gaan door morgen zondag 
14 oktober, 28 oktober, 25 november, 27 ja-

sociaal diens-tbe^o^n 

ANTWERPEN 

t'ïllyssens.'' ° ' ' * ° ' ' " ' = " ° " ^ ' ' " ' ' - *• ""^ ^ « " ' «" "• Mat-

De^sZ^e^ °^'°^^' -• "°"^^^«^*- A- De Beul en sen. H. 

t^deyssens."" °^'°^"' = " ° " * ' " " ^ * - ^- ° « ««" ' «" «• ^at-
Lok^ : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 

WIJNEGEM : 
Maandag 22 oktober : sen. H. De Bruyne 
Lok^ ; ^,t-n.,ncKi,o,, IWarktpiern 8, tel. S3.89.26, van 19 tot 

KONTICH : 

loT"^'^fJ^ "" I? ' '^ ! ; : ' '°"^*^«'*- "• Mattheyssens., 
t o t W u IV^=^cheisestwg 22, tel. 37.1?->,"> van 19 
MERKSEM . 

Lo?"^'?,.? R̂  T"^^' = ' ' ° " ^ " ^ ' * - '•'• " • Goemans. 
21 u. 30 ^ '^ ' '^ ' '^*" 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 

BRABANT 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

V I C A N C I A U X , Vo lksver tegenwoord iger : 

ASSE : dinsdag 16 okt., 21 u„ sekr., Prieelstr. 1, met J 
van Dooren. 

Pleünckssti-. "^"^"" ' ' "9 17 okt., 19 u., café Uilenspiegel, 

R'J.ï.^i^ • "I3a"da9 15 okt., 20 u., café Bachus. 
SEiFlr^M^'^J•^' ! , ' " ' '^9 23 okt., 20 u., café Sportlokaal. 
HEKELGEM : dinsdag 16 okt. 20 u., ten huize van A. De 
Schrijver, Brusselbaan 89. 

PolTel ler l " " ' ' " "^ ' '^^ ^^ ° ' ' * ' " "' "^ '^ Centrum, met 

be^ek'^'''^^ = maandag 20 okt., 21 u., in café Bi] Lea, Tom-

VILVOORDE : maandag 15 okt. 21 u., café De Gouden 

M . M ' S S " " "**•"•" '* = ° * Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 

BOB MAES. senator : 
'^nccr-PIJGAARD.;?M : rünsdp'! 23 okt., 19 tot 20 u. ten 
huize van de heer De Ridder, Brusselstr. 376 
KRAAINCM : dinsdag 16 okt., 19 tot 20 u., ten huize van 
gem. raadslid Boutmans, Oudstrijderslaan 4 
ZAVENTEM : dinsdag 16 okt., 20 u. 30 tot 21 u. 30 Park-
laan 14. 
ZELLIK : dinsdag 23 okt., 20 u. 30 tot 21 u. 30, lokaal De 
Zwaan. 

Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 

EUGENE DE FACQ, vo lksver tegenwoord iger • 
lTlJiT?i^M-»'?'^=''^9 ^^ °' '*- •'S *°* 20 u., lok. De Welkom. 
ST-KATARINA-LOMBEEK : woendag 17 okt., 19 tot 20 u 
DIJ Laurent De Backer, Kerkstr. 26. 
Andere afspraken via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64 91 of 
schriftelijk op het adres Domenstr. 3, Essene. 
FRANS A D A N C , federat ieschepen : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroeksestwq, 
St-PietersLeeuw, tel. 77.31.83. 
S T A N PHILIPS, agglomerat ieraadsl id : 
BRUSSEL : maand. 8 okt., 20 tot 22 u., café Uilenspieqel, 
PletmcKstr. ^ 

JAN DE BERLANCEER, agglomerat ieraadsl id : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van 
Emiel De Smedt, J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize. De Smet 
de Nayerlaan 150, tel. 28.34.80. 

DE BRABANDER, agglom-sratieraadslid : 
HAREN : dinsdag 23 okt., in Ons Huis 
JEF V A L K E N I t R S . federat ieschepen : 
f P i ' ^ / ? , ^ * ' - • '̂.'̂ ^ maandag, 18 tot 19 u. en elke dinsdag, 
10 tot 12 u., op het gemeentehuis. 
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nuarl, 24 februari, 24 maart, telkens van 10 u. 
tot 12 u. 30 in het lokaal . 1302 . Burgemees
ter Reynaertstraat te Kortrijk. De eerste les 
zal handelen over de toepassing van de com
puter in de gemeenteadministratie door de 
h. Van Hoore J. direkt^ur van het Centrum 
voor Informatica te Gent 

Men kan inschrijven bi| de h. Peter Hoor-
naert, Oedelemsteenweg 57 - f340 Sijsele 
tel : 050/375.17, direkteur Dosfelinstituut 
West-Vlaanderen of bij provincieraadslid 
Vandewattijne Roger, Kon. Leopold III laan 
35A Kortrijk of bij de uitbater van het lokaal 
1302. Inlichtingen omtrent deze aktiviteit 
kunnen ook bekomen worden bij het Dosfel
instituut, Tribunestraat 14, 100O Brussel. Tel. 
02/18.12.02. 

KOKSIJDE 
OVERLIJDEN 

Het heeft de Heer behaagd tot zich te 
roepen de ziel van mevrouw Hennaert-lUaes. 
Onze innige deelneming aan de familie. 

WEEKBLAD « WIJ » 
Tientallen Koksijdenaars hebben reeds een 

abonm. op . Wij ... Vele leden blijft ons blad 
nog onbekend. Daarom vragen we de lezers: 
geef uw blad door aan een lid. Let wel op • 
wie nü abonneert krijgt het blad kosteloos 
tot einde 1973. 

FUZIES 

De PVV zond aan alle Adinkerkenaars een 
brief : « Uw gemeente wordt weldra één 
der grootste van Veurne-Ambacht • De Pan
ne komt er niet bij te pas. Fusioneert Kok-
sijde nu met De Panne of met Adinkerke ? 
Stof voor onze kantonnale vergadering. 

MOERKERKE 
DANSAVOND 

19 oktober '73 te 20 u. Thier Brau Hof 
Moerkerke Zjef Vanuytsel en De Elegasten. 
Presentatie G. Vermeersch. Wij smijten de 
beentjes uit na de avond geanimeerd door 
G. Vermeersch. 

UITBOUW 1974 

Op de bijzondere arrondissementsraad van 
28 september 1973 te Brugge, was onze afde
ling vertegenwoordigd door da kaderleden 
CtH-istiaan Heyneman uit Damme en Edgar 
Keereman uit Moerkerke-Hoeke. Uitvoerige 
tussenkomsten werden gedaan over Denk-
nota II, speciaal wat de streekpers op ge
westelijk of arrondissementele basis betreft 
ook werd opgekomen voor de belangen der' 
landbouwers, bescherming Groene Zones 
Milieuvervuiling enz. Vruchtbare kontakten 
werden gelegd met andere afdelingen. Een 
meer dan noodzakelijke koördinatie dringt 
zich op met de afdeling Sijsele-Oedelem 
Alles verliep In een opbouwende sfeer. 

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE 
ARR. RAAD 

Zoats per omzendbrief meegedeeld. Is de 
vergadering van de raad verplaatst van 21 
naar 28. oktober aanstaande. Amendementen 
op de kongresresoluties moeten op het arr. 
sekretariaat binnenkomen op uiterlijk 27 ok
tober te 12 u. 's middags. 

DE WEST 

Tijdens september werd het derde kwar
taal afgesloten, weliswaar met weer een 
nieuwe winst, en dit niettegenstaan
de de vakantie. Nochtans zijn we nog niet 
op het aantal, dat ons toelaat verdere struk-
turatie te ondernemen. We sporen hiermede 
alle bestuursleden, doch ook alle lezers van 
• Wij » ertoe aan, een ernstige inspanning 
te doen om het aantal leden te bereiken 
Het goede voorbeeld moet van boven komen 

OOIGEM-OOSTROZEBEKE 
WIELSBEKE-ST. BAAFS-VIJVE 
LUSTRUMBAL 

Terug was de zaal der meisjesschool te 
klein voor ons bal. Ruim 350 personen waren 
aanwezig onder wie we graag begroetten 
arr. voorzitter H. Verslype en de volksverte
genwoordigers Mik Babyion en Luk Van
steenkiste. Dank aan allen die meewerkten I 

POPERINGE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senator F. Blanquaert houdt zituur op het 
adres Bruggestraat, tO, Poperinge van 10 tot 
11 uur iedere eerste zaterdag van de maand. 

VEI /RNE (kanton) 

KANTONNALE VERGADERING 
Alle bestuursleden van het kanton Veurne-

Nieuwpoort worden hiermee uitgenodigd 
deel te nemen aan een gezamelijke be
stuursvergadering te Beauvoorde in het lo
kaal Driekoningen : en dit op vrijdag 19 ok
tober a.s. 

CUSTAAF DEDONCKER, provincieraadslid : 
GOOIK : Elke maandag van 19 tot 20 u. in de Gemeen
teschool te Gooik-Strijland — elke vrijdag van 19 tot 20 u 
op het gemeentehuis en verder op afspraak ten huize, 
Strijiand 34, Gooik. 

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 », Moer» 
straat 1. ' 
ICHTEGEM : 13 u. 30, « Den Engel », Oostendebaan. 
3e zaterdag van elke maand : 
WESTENDE : 9 u., « Casino >., Essex Scottishlaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 u., « Ware di .., de Smet de Nayerlaan. 
ROKSEIVI : 11 u., bij schepen L. Vierstraete, 
EERNEGEIVI : 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 059/79548 Van Iseghemtaan S. 

http://S3.89.26
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Restaurants houden sinds jaar over dag eer^/ 
groot stuk van mijn belangstelling gevangen. Mis
schien omdat ik de ascese nooit heb liefgehad. Of , 
misschien eerder omwille van het ritueel. Restau
rants zijn immers als tempels, waar de mensen 
een wereld van dieren, planten en kruiden slacht
offeren aan iets onstilbaars in zich, de eenvoudigen 
van hart en eetlust noemen dit honger, de gastro
nomen noemen dit aanstekelijke smaak. 

Aan een gedekte tafel voelt ieder mens zich een 
minzame god of een barbaar of een alchimist. En 
bij een restauranttafel is alles mogelijk. Zelfs het 
platste cynisme wordt er vergoelijkt. Ik heb in 
mezelf altijd een beetje de bevestiging daarvan te
ruggevonden. Zo herinner ik me dat ik eens in 
een duur en goed befaamd eethuis te Brussel met 
een gunstig bekend joernalist zat te praten over de 
wrede armoede in de derde wereld. Die joernalist 
kende het dossier van de armoede zeer goed. Hij 
was pas terug van een maartdenlange reis doorheen 
Azië : Birma, India en het deel van Pakistan dat 
later Bangla Desj zou worden. Terwijl de ceremo
niële kelner zich uitsloofde met beleefde woorden 
en overmatige plichtplegingen, vuistdikke stukken 
vlees flambeerde en de glazen vulde met Medoc-
wijn, klaagde hij het wereldgeweten aan en de vet
gemeste industriële wereldorde die Dacca liet ster
ven van de honger. Wij bleven daarover uren pra
ten, vreemd aan elke piëtiet tegenover de honge
renden in de wereld, verwaand als echte goden
aan-tafel. 

het 

laag 

plafond 
Remco Campert schreef eens : overal vindt men 

kerken, ze staan als beninestations verspreid in 
het landschap. Hij had er kunnen bijvoegen : en 
restaurants. Want sommige restaurants werden té 
nadrukkelijk, té opvallend neergezet in dat land
schap. Toch zijn er restaurants die er blijkbaar 
altijd gestaan hebben, zij zijn een deel van hun 
idyllische omgeving. Terwijl je in zo'n restaurant 
aan tafel bent, dondert een kleine rivier schui
mend van het stilstaand rad van een watermolen, 
onophoudelijk haast. Of een lome wind trekt brede 
strepen op een stille vijver. En als het avond 
wordt, zinken de bomen op de heuvelruggen weg 
in de duisternis, die vol weemoed is en vol 
schroom.. 

In Hemelbredegem is nu ook een restaurant op
gedoken, als een lage en misgroeide paddestoel op 
een warme oktobermorgen. Het is eigenlijk een 
frituür-sestaurant, het gebouwtje staat in de scha
duw van de onwaarschijnlijk hoge mast van de 
kabeltelevisie, in een verloren hoek van het indus-
triepaik, daar waar het landschap niet meer kan 
geschonden worden omdat het er niet meer be
staat. Het eethuisje heet « Het Laag Plafond » en 
hiermee onderscheidt het zich al dadelijk van de 
klassieke Belgische frituur, die meestal de naam 
draagt vai^ internationaal bekende ontuchthuizen 
of van renners die met wat geluk aan hun zijde 
in de Ronde van Frankrijk een ritje konden win
nen. 

Als je toch ooit naar het Hemelbredegemse 
industriepark komt, plaats je wagen dan rustig 
op het parkeerterrein — dat zo groot is als het 
onbebouwd gebleven deel van het industriepark 
zelf — tegenover dat laag plafond. Je zult daar 
beslist niei de enige verbruiker zijn, de zaken gaan 
er immers best. Maar de lui van Hemelbredegem 
zul je er niet ontmoeten, die zijn zo erg gelouterd 
in het wachten op een restaurant, dat zij nog moei
lijk de weg erheen zullen vinden.^En vraag hen 
liefst ook niet naar dat laag plafond, zij zouden 
zich heel erg op de tenen getrapt voelen, want zij 
zouden meteen denken dat je zinspeelt op hun po
litieke overtuiging. 

frans-jos verdoodt. 
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ZATERDAG 13 OKTOBER 

% 13U.30 : Marokko. Toeristisch tweeluik. 
9 13U.55 ; Van Verona naar Bologna. Kunst

routes. 
O 14U.25 : De heldhaftige stormloop. Spe»l-

film. 
O 16u,00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Star Trek. 
O 18U.55 : Reksio. Animatiefilm. 
O 19U.05 : Doorgaand verkeer. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De Dick Emery-show. 
O 20U.40 : Piste. 
% 21u25 : Echo. 
O 21U.55 : Mannix. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

ZONDAG 14 OKTOBER 

O IOu.30 
ven. 

O 14U.30 
O 15U.00 
O 15U.10 
O 17U.15 
O 18U.15 
O 18U.20 
# 18U.46 

Eucharistieviering vanuit Zonho-

Voor boer en tuinder. 
Professor Balthazar. 
Binnen en buiten. 
Tenuto. 
Fabeltjeskrant. 
Sportreportage. 
Het bronnengebied van de Neta. 

Dokumentaire. 
O 19U.13 : Laurel en Hardy. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 

SpoFtweekend. 
De Gulden Zeezwaluw 1973. 
Een land zoekt zijn evenwicht. 

O 20U.00 
O 20U.25 
• 21U.00 

log. 
O 22U.30 TV-nieuws. 

MAANDAG 15 OKTOBER 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Woudlopers. 
O 18U.30 : Tsjin-Tsjin. 
O 18U.40 : Volksuniversiteit. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
0 20U.10 : Een land zoekt zijn evenwicht. 
O 20U.50 : Morgan. Speelfilm. 
O 22U.20 : Vergeet niet te lezen. 
O 22U.55 : TV-nleuws. 

DINSDAG 16 OKTOBER 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Follyfoot 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Kijk en kook. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De dolingen van Odysseus. 
% 21U.00 : 20 jaar kommuntkatie. 
9 21U.S0 : Encpêta of reportage. 
O 22U.35 : TV-nleuws. 

WOENSDAG 17 OKTOBER 

O 16U.30 : Jevanjong. 
O 18U.53 : Volksuniversiteit. 
O 19U.20 : Filmmuseum van de schaterlach. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Mary's magazine. 
9 21U.25 : Konfrontatie. 
O 22U.10 : The British Way of making Dra

ma. Toneel in Groot-Brittanië. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 
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opgave 73 
HORIZONTAAL 

1) Viool. 
2) Frans voor « verkozen » - Thans -

Meisjesnaam. 
3) 27ste president van de USA - Wie 

is bang voor Virginia ? 
4) Hare majesteit - Vlaktemaat. 
5) Afzetsel van koolstof - Aan Karim -

Laatstleden. 
6) Verklinken. 
7) Drank - Langzaam (muzlekterm). 
8) Cilinder. 
9) Chinese lengtemaat - Gelofte. 

10) Melaatsheid. 

VERTIKAAL ' 
1) Britse « Underground -groep (2 

woorden). 
2) Befaamd fort - Hij, 
3) Dof - Wild zwijn. 
4) Vermoorde echtgenote van Polans-

ky - Zmtuig. 
5) Voegwoord - Watervogel. 
6) Baljuw - Inzender. 
7) Zware storm. 
8) Grootmoeder - Medeklinkers van 

DAG - Daar 
9) Nachtvogel - Schalie - Kippenpro-

dukt. 
10) Tafel van koning Arthur. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DONDERDAG 18 OKTOBER 

O 14u 00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O 18U.30 : Jonger dan je denkt. 
O 18U.50 : Krea-tv-tijd. 
% 19U.10 : Uit de dierenwereld. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Beschuldigde sta op. 

de Lareshoef. 
O 22U.10 : Première. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 19 OKTOBER 

Moord op 

O 14U.00 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.15 
O 18u20 
O 18u50 
O 19U.03 

ding. 
O 19U.45 
O 20u10 
0 21U.00 
O 21u40 

Britse 
O 22U.30 
O 22U.40 

: Schooltelevisie. 
: Fabeltjeskrant. 
: Bobek en Lolek. 
: Verkeersveiligheid. 
: Volksuniversiteit. 
: Ziet u er wat in ? 
: Katholiek-godsdienstige ultzen-

: TV-nieuws. 
: Sam. 
: Panorama. 
• Panorama van de hedendaagse 
film. 
: TV-nieuws. 
: Festival van VtaoaderM. 
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VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 

VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTPSTEN 
EN AMUSEMENTSUiTRATE^S 

}an Hendriekx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T. 011/47282 

WALTER ROLAND 
gediolomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

( lef op het huisnumme M 
Telefoon 03/26 86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit b'ad 10 % kort ing 

GEMI-ENTE MOL 

Het kollege van burgemeester en schepenen der gemeente 
Mol brengt ter kennis, dat één betrekking van technisch inge
nieur, special i teit burqa' l i jke bouwkunde, in vast dienstverband 
te begeven is bij de Gemeentelijke technische afdel ing. 

Voorwaarden en inl ichtingen zijn te bekomen op het gemeente-
s f 'Te 'pr ias t , afdel ing Administrat ie. 

Aanvrï'pen vergezeld van de vereiste stukken, dienen per aan-
getel-iend schri jven gericht aan het kol lege van burgemeester 
en schepenen, ui ter l i jk op 16 oktober 1973. 

bericht van aanbesteding 

Op woensdag 24 oktober om 10 u. zal er ten gemeentehuize 
van Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen inge
komen voor « Wegenis- en r ioler ingswerken 1973 ». 

De stukken liggen ter inzage op het kantoor der aanbestedin
gen, Luxemburgstraat 49, Brussel en op de burelen van de Ge
meentel i jke Technische Dienst, Markt 22, Mo l . 

Zij zi jn verkri jgbaar op laatst genoemd adres mi ts stor t ing 
van 200 fr. op PCR nr 9161 van het gemeentebestuur van Mo l . 

bericht van aanbesteding 

Op woensdag 31.10.1973 te 11 u. zal er ten gemeentehuize van 
Mol overgegaan worden to t het openen der biedingen Ingekomen 
tot het leveren en plaatsen van een thermische instal lat ie in 
de tekenakademie. 
De stukken l iggen ter inzage op : 
— het Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49, Brussel 
— de burelen van de gemeentel i jke tehnische dienst, Markt 22, 

Mol . 
Zij zi jn verkri jgbaar op laatst vermeld adres tegen betaling of 
door stort ing op PR 9161 van de som van 50 fr. 

Brouweri j 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 

t e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

v o o r A L U w b i e r e n 

e n L i m o n a d e s 

* 
Bljhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerper 
Tel (03)36 10 11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel (09)22.45.62 

HOUTWORM 7 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Grabs bestek In gens het 
land. P.V.BJV. INDUSTRADE. Vanderajpenstr. 
12, Weminel (Bt) - Tel. 02/79.20.00. 

Ziekenfonds 

BRABANTIA 

Vlamingan, 
I «, I vraag GRATIS ADVIES 

1 ^ * 1 voor u»/ hypotheek-

^ Ü ^ leningen (1o en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPU 

UNITAS-n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 

neem kontakt met ons I 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesnr«ntel kopen, 1 kleedje in pri js begrej jen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bij aankoop van 1 vast in leder of daim steeds 1 broek in prijs 

begrepen 

— Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

Ai onze artikelen k w m e n STEEDS AFZONDERLIJK BEKO
M E N worden 

ktegazi jnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Wilt Tura gekleed bij 

het huis STANDING 

STAMPING DENDERM0NDSESTEEMWE6, i l i 

AAisT TeliB/Hwr 

het 
algemeen bouwbedrijf KUNNE 
informatie-centra 

ANTWERPEN 
Meir 18 

(03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

600 ARBEIDERS 

EEN KULTURELE TIENDAAGSE 

wordt georganiseerd door : 

POKETINO , 
De Vlaamse Fonoplatenwinkel ie Brussel 
144-146, E. Jacqmainlaan, 1000 BRUSSEL 

VAN 5 OKTOBER TOT EN MET 15 OKTOBER 1773 
Open zondag en weekdag ononderbroken van 9 to t 21 u. 

Er zal en zesr uitgebreide kol lekt ie tentoongesteld worden van 
Nederlanstal ige kinderl iederen, vertel l ingen voor de jeugd, reli
gieuze muziek, klassieke muziek aan promotiepri jzen, opera ope
rette, grote s temmen, Nederlandstalige luister l iedjes, orkest, 
f i lms instumentaal, fo lk lore, musicals, jazz, marsen, enz , zowel 
op fonoplaat als in musicasette. 
De beste wereldmerken verlenen hun medewerking zodat het aan
bod zeer ruim zal zi jn. Al les kan ter plaatse aangekocht worden. 
Speciale kort ingen voor scholen en d iskoteken, die met grote 
hoeveelheden kopen. 
Kom eens een aoeie dag zeggen en ki jken, het verpl icht u tot 
niets U zuFrverrast zijn over onze kulture'e fononlaten aan laag 
demokratische prijzen ledereen is hartel i jk we lkom. 
Voor uw auto is er wel al t i jd een plaatsje vr i j aan de parkeer-
meters op de Jacqmainlaan. 

Groepen 

en 

miïtscHaooiien 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezel l ig, f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
las) - Eisbain mtt Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan ?h l ïo t ts land. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 • mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : NIeuwbrugstr . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg . Tel. 053/228.53 • 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kort r i ik) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr idlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORflOUT : Stwg Torhout-Liehterveldo - 2.000 p i . - te l . 051/728.22 
DRONGEN : Au toweg 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 

Wij zoeken dr ingend : als medevi'erkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 

Schrlftell ik aanbieden b l i : ABTS : TIensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

lange Zoutstr. 30 29-33 36-38 

Tel. (053) 240.60 

* 

KINDERARTIKELEN - plooi- en wandelwagens • bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversierinpen - was

tafels en waskussens • k inderkledino 

SPORTARTIKELEN allerlei 'urnk ledi i 'u i tp -u i t rus t lnqe" olnn 
ponqtafels bad'^tedino en alle •oebe'-ooften rol en iis^r*-

sen kamoirtgarli l-elen turnqerei 

SPEELGOED uitqebreide ksus in inerkarl ikelen autobanen 
elekr tremen der beste t rerken auto's qo-carts traktoren 
poppen ooppenwaoens en wleqies burelen 'essenaars 
borden fietsjes alle qejelsrhapsspeler alle soorten -neka-
nieken schdoltassen tsorden tuinmeubelen luinschommels 

— ZEER VOORDEIIGE PRIJZEN — 

LEUVEN GENK 
Brusselsestraat 33 Winterslagstraat 22 

(016)337.35 (011)544.42 

:̂v.- ».'.-^ . , r 00 MOGELIJKHEDEN 
' V 

B O N 
Naam : 

Ad res : 

Tel :_ 

[~~!' besch ik over b o u w g r o n d - g e m e ' i n . e : 
- b reedte :._ 

en w e n s de v o o r d e l e n te k e n n e n d ie U m i j kan 
b i e d e n . 
Q besch ik n iet over b o u w g r o n d en verzoek U mi 

een voors te l te d o e n voo r het b o u w e n va i 
een r i j w o n i n g , vi l la of h a l f - o p e n b e b o u w i n g ir 
v o l g e n d e qernsen ten : _ 

[~] h o u d mI j ter b e s c h i k k i n g van u w a fgevaa rd igde 
Q zal een bezoek b rengen aan u w i n f o r m a t i e 

c e n t r u m te o p te . u 

H a n d t e k e n i n g 

zoekerf-ies 

Ik vraag cStauffeur voor 
trekker en oplegger. 
Eendagsreizen naar Ne-
derbnd. Hoog loon. 
Zich wenden : 
noo«<:ens Camslle, __ 
Ai'?»ile'5tFaat. Wielsbeke. 
Fel. (056)671.60 

1) Bediende, ruime ervaring als se-
kretaris, N., Fr., Eng., zoekt pas
sende betrekking. 
2) Magazijnier zoekt bi j job, 20 uur 
per week 
3) A1 laborant industr iële scheikun 
de zoekt passende betrekking. 
4) Pas gediplomeerde hoger mid
delbaar onderwi js, ekon. afd., zoekt 
betrekking als bediende. 
5) 41 elektr . mechanicha, zoekt pas
sende betrekking, l iefst in het Brus
selse. 
6) Juffrouw, 16 jaar, lager midd. on
derwi js , zoekt passend werk. 
7) Jonge dame, 18 jaar, zoekt werk 
als bediende. 
8) Burg. ingenieur scheikunde zoekt 
betrekking. 
9) Technisch ingenieur scheikunde 
zoekt passende betrekking. 
10) 40-jarige man zoekt l icht werk : 
Antwerpen, Mechelen, St. Niklaas. 
11) Lic. ekon. en f inanciële ( 40 j.) 
zoekt betrekking : Brussel, Meche
len, An twerpen. 
12) Dokterassistent met ervaring 
zoekt betrekking bij huisarts, spe
cial ist of in kl iniek. 
13) Jonge man (18 j.) diploma hog. 
human._ ekon. afd., zoekt \betrek-
kinq als bediende. 
14) Jonge dame : 35 j . , 3-talig, zoekt 
werk als recept ioniste of verkoop
ster. 
15) Onderwijzeres zoekt werk : Me
chelen, Brussel, Antwerpen. 
16) Technisch ingenieur elektronl-
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
chelen of Antwerpen. 
19) Jonge l icentiaat sociologie zoekt 
passende betrekking. 
Voor 1 to t en met 19 zich wenden 

.tot senator W im Jorissen. Louisastn. 
3J. Mechelen, te l . 015/435.96. 

R 106 

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. — 1 1 2 

GEVRAAGD : 
— twee schilders .volledig op de 
hoogte van het vak. 
— echtpaar of alleenstaande dame, 
om voor oudje te zorgen. Gratis in
woon, ernst ige vergoeding, om de 
14 dagen vr i j week-end, ernst ige en 
toegewi jde personen gewenst. 
Zich wenden : volksvert . Em. Van-
steenkiste. Van Iseqhêmlaan 6. 
Oostende, te l . 059/79548. R 118 

Magazijnier - chauffeur - verkoper 
zoekt pasende betrekking. Inl . : VU-
prov. raadslid Oswald Van Oote-
qhem. Rode Kruisstr. 7. 9001 Gent
brugge, te l . 09/307287. R 119 

Doctorandus (welhaast dokter) psy
chologie zoekt passende betrekking. 
Schri f tel i jk kontakt via sen. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee. R 120 

Gezocht jong bedri j fs leider houtver-
werk, ni jverheid, noorden Leuven. 
Ervaring berdi j fs leven niet noodza
keli jk. Zin voor verantwoordel i jk
heid en dinamisme. Kennis Neder-
'ands, Frans en voldoende Engels 
•>T Duits. Zich onthouden indien 

•„4. •,,,|r,o|jnn •'••- vsste betrekking. 
Schrif t , kont. sen. Van Haegendo
ren, G Gezellelaan 63, Heverlee. 

R 121 

Een overtuigd Vlaming uit de 
streek rond Brussel zoekt gelegen-

/heid voor alle schilder- en behang-
selwerken en vloerbekleding. Z. w. 
to t VIc Anciaux, te l . 02/ 59.54.55 of 
arr. sekretariaat, Kongresstraat 53, 
Brussel. R 122 

Jonge 'man, hulpboekhouder A6-A2, 
moe getergd in de Brusselse be
dri jven zoekt nieuyi; werk als be
diende, l iefst in de streek van Aalst. 
Kontakt opnemen met Jan Coudron. 
prov. raadslid, tel 053/74064. R 123 

file:///betrek
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MBURG BETOOGDE 
MASSAAL TEGEN IBRAMCO 

^ 

i ? ^ ' * 

De slogan « Geen Luiks vui l over Limburgs 

groen » rolde vorig weekend doorheen het Z u i 

den van Nederlands L imburg. 

Een duizendkoppige menigte, waaronder zeer 

veel jongeren, t rok verontwaardigd de straat 

op om te protesteren tegen de vestiging van 

de ol ieraff inaderi j te Ternaaien. Ook Belgisch 

L imburg deed mee met een f l inke delegatie. 

aangevoerd door onze volksvertegenwoordiger 

Evrard Raskin. 

Door de suksesrijke manifestat ie van het plaat

seli jk akt ie-komitee « Schone Maasvallei » 

word t de Belgische regering met de rug tegen 

de muur geduwd, aangezien de Nederlandse 

ministers van Volksgezondheid en W e t e n 

schapsbeleid aan de protestmanifp^^tt^tje deel

namen. De noodklok luidde over de Maas. 

E. RASKIN : IBRAMCO IS DE 
PRPSTICEPO'JTIEK VAN 
ENKELE WAALSE POLITICI 

Op de slotmeeting van de betoging te Maastricht 
l<rseg ons i<amerlid Evrard Rasl<in een overweldi
gend applaus bij zijn toespraak, toen hij verklaarde 
dat de Vlamingen solidair zijn met het verzet van 
Hr' '-'ederlanders tegen de vestiging van de Ibramco-
r: '"inaderij in Ternaaien, 

Met is beslist ongewoon dat aan de betoging 
die door de strateji van Maastricht trok, deelgeno
men werd door Vlamingen en een Vlaams parle
mentslid. Maar het is ook beslist nodig dat de 
krschten gebundeld worden om de snode planne" 
van de regering ongedaan te maken. 

Kamerlid Raskin, die de belangen van de Lim
burgse volksmens met hand en tand verdedigt, 
heeft een klare kijk op die onverkwikkelijke affaire. 

« Wij weten maar al te duidelijk dat er geen 
schone raffinaderijen bestaan en dat Nederlands 
Limburg het eerste slachtoffer van de vervuiling 
zal zijn. De strijd tegen de milieuvervuiling moet 
Internationaal worden aangepakt. België en Neder
land hebben nu een mooie kans om aan te tonen 
dat de internationale samenwerking op dit vlak 
geen kwestie van woorden, maar van daden is ». 

Ra'skin heeft in Nederland de puntjes op de i ge
zet : « De raffinaderij te Ternaaien is geen zaak 
van de Vlamingen ; zij is dit zelfs niet van de Wa
len. Zij Is enkel het resultaat van de maneuvers 
van een aantal Waalse politici ». 

Zeer verheugend is dat bij de voorbereiding van 
de massabetoging een diepgeankerde LimlMjrgse 
solidariteit groeide, over de staatsgrenzen heen. 

En bovendien hebben de Vlamingen die in Maas
tricht waren kunnen vaststellen dat de Nederlan
ders opmerkelijk goed op de hoogte zijn van de 
politieke strubbelingen rond Ibramco. 

Raskin is er bijzonder gelukkig mee : « Op veer
tien dagen tijd hebben wij als Vlamingen heel wat 
meer positiefs bereikt dan met de moeizaam ge
plande kontakten met de Nederlanders die anders 
niet zo gemakkelijk van de grond komen ». 

knoeipolitiek 

Het massaprotest van de Nederlanders is zeker 
voor Raskin de beloning voor zijn twee-jaar-lange 
verzet tegen het omstreden Luiks-Waalse prestige-
projekt. 

Terwijl boten op de Maas hun sire
nes aan het loeien brachten, vlogen 
vliegtuigen met spandoeken over de 
protestmars van ruim 30.000 Neder
landers. De noodklonk van de St.-Ser 
vaaskerk in Maastricht onderstreepte 
in zware dreunen de ernst van het 
protest. 

De wrevel van de manifestanten was 
niet haatdragend : nergens werd ge
dreigd met het kelderen van het Baal-
hoekkanaal. 

Integendeel, zij weten maar al te 
goed dat ook de Vlaminqen weinig te
vreden zijn met de Ibramoo-affaire en 
viseren daarom de ware schuldigen : 
de slogan « Dis non a Leburton » hing 
dan ook terecht gestadig in de lucht 

Andere nrot-estopsnhriften w.?ren 
o.m. : « Wij gaan geraffineerd kannt », 
« Liever friet- dan oliestank » en <. Niet 
in Ternaaien ». 

De protestmars zette zich rond half 
drie in beweging aan het Stationsplein 
en trok langzaam door de pitoreske 
straatjes van de stad naar het Vrijthof. 

ekonomisch gewin 

Vanuit België waren afgevaardigden 
uit de Voerstreek en zelfs van enkele 
Luikse gemeenten, evenals leden van 
het Taalaktiekomitee, van de vrienden
kring-Zwartberg en van Were-Di ko
men opdagen 

Sekretaris.-generaal Luns van de Na-
vo toonde, weggedoken achter een 

Evrard Raskin t i jdens z i jn 
toespraak op de slotmeet ing 

raam van een der oude herenhuizen, 
bijzondere belangstelling voor het 
volksprotest. 

De Nederlandse regering deinsde er 
niet voor terug twee vertegenwoordi
gers tè sturen die moedig opstapten 
tussen de jongeren waarvan sommigen 
de spandoek « Brusselse politiek maakt 
ons ziek » meedroegen. 

Nederland weet immers maar al te 
best welke vernietigende uitwerking 
de geplande raffinaderij voor het leef-
milisu aan de Maaskant zou hebben : 
« Fabriek te Ternaaien, ons leefmilieu 
naar de haaien ». 

Burciemeeslsr baeten van Maas
tricht stelde de ^aak zeer scherp : 
« Als de raffi -aHerij In Ternaaien komt, 
dan ligt zij op nauwelijks twee kilome
ter van een watersportcentrum, even 
ten zuiden van een natuurgebied en 
op 4 km van een universitair kompleks 
met een akademisch ziekenhuis ». 

De Nederlanders zoeken geen ru
zie met de Belqische re'gering, «vriend
schap tussen Belgen en Nederlanders 
is kostbaarder dan ekonomisch gewin», 
maar zij zijn in hun .--tandpunt ander
zijds zeer 'ormeel : « er komt geen 
raffinaderij opdat wij als goede buren, 
elkaar 't leven niet verzuren ». 

Minister Vorrink (Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne) verklaarde onom
wonden dat milieuvraagstukken geen 
grenzen kennen en nodigde de Brus
selse regeerders uit om spoedig het 
overleg tu.'ssen beide landen te hervat
ten. 

In een uitzending van de regionale 
omroep-Zuid heeft de minister-presi
dent Den Uyl vorig weekend ter at
tentie van zijn ambtsgenoot Leburton 
duidelijk onderstreept dat van een ves. 
tiging in Ternaaien geen sprake kan 
ziin 

De voorzitter van de Nederlandse 
katolieke partij (KVP), de h. De Zeeuw, 
deed een oproep tot CVP-voorzitter 
Wilfried Martens om zich te verzetten 
tegen de voorgenomen inplanting van 
Ibramco 

De voorzitter van het plaatselijk ak-
tiekomitee was zeer radikaal in zijn 
uitspraken, en noemde het optreden 
van premier Leburton in de Ibramco-
zaak botwei » diktatoriaal ". 

De noodklok is in de Maaskant 
(weerom) aan het luiden gegaan. De 
protestklanken deinen ver uit, zodat 
B:ussél er' moeilijk ongevoelig voor 
kan blijven. De goede Benelux-verhou-
dl.ngen staan op het spel. 

bart 

De regering heeft zich tot vandaag verscholen 
achter vaqe verklaringen en officiële studies, waar
van de resultaten hoogdringend op tafel zouden 
moeten gelegd worden. Want de journalistieke 
waarnemers geraken steeds meer eensgezind om 
te stellen dat de argumenten die pleiten voor het 
Ibramco-projekt gestadig ontzenuwd worden. 

Het reisje van Leburton naar Teheran heeft heel 
wat olie op het vuur gegooid, en de bevindingen 
van de journalisten die na het officiële handjes-
drukken zonder officiële introdukties ter plaatse 
op eksploratie gingen, spreken niet in het voordeel 
van de Ibramco-managers. 

De voorziene interpellatie van Raskin in het par
lement komt dan ook juist op het goede ogenblik. 

Hop-.vel de regering in het Kamsrdebat de verbin-
'enis aanging zich niet verder met de sjah van Iran 
te engageren dan voor de studie van een mogelijke 
Belgisch-lraanse samenwerking, heeft het er veel 
van weg dat de socialistische regeringsleiders reeds 
geruime tijd en in alle stilte beslissingen genomen 
hebben. Men komt aandraven met het « doorslag
gevende » argument dat er een energiekrisis voor 
de deur staat, en dat België zijn petroleumbevoor-
rading daarom moet veilig stellen. 

Vooreerst kan de vraag gesteld worden of die 
zogenaamde krisis niet kunstmatig In het leven 
wordt geroepen door de petroleumbonzen om op 
die wijze spoedig prijsverhogingen te verkrijgen. 
En vervolgens is het stilaan overduidelijk dat zelfs 
Ibramco aan die « krisis » niet veel zal verhelpen. 

Bovendien, en dat is niet minder erg, blijkt Ibram
co een dure operatie te worden die in niets bij
draagt tot de zo nodige Luikse rekonversie. 

Als bovendien het leefmilieu in het Limburgse 
door die verpestende Inplanting zou verknoeid wor
den wordt Ibramco onvermijdelijk het zoveelste 
schandaal van de knoeipolitiek van de socialistische 
regeerders, dat stilzwijgend in de hand wordt ge
werkt door de CVP en de PVV. 

bart 

OOK 
DUITSE TEGENWIND 
VOOR 
IBRAMCO 

In de « Grenzecho » van 3 oktober (1. wordt 
in de berichtgeving en in de kommentaar, 
uitvoerig gewag gemaakt van Duitse inmen
ging in de Ibramco-zaak. De Akenaar franz 
Stettner, CDU-afgevaardigde in de Landtag 
van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, heeft 
een open brief geschreven aan deelstaatmi
nister Figgen (SDP), die het leefmilieu onder 
zijn bevoegdheid heeft. 

In deze brief zegt hij dat « de komende 
gemeenschappelijke ontwikkeling van het ge
bied Luik-Maastricht-Aken (de drielanden-
hoek) dodelijk getroffen zou worden, wan
neer een land zulke (industrie) vestigingspo-
litiek zou voeren zonder zijne buren ook 
maar in het minst te ontzien ». Hij wijst er 
op dat de dichtbevolkte agglomeratie Aken 
in vogelvlucht op slechts 30 km ligt ten 
westen van Ternaaien en dat de westenwin
den er overheersend zijn. De « Aachener 
Volkszeitung » voegt er nog wat zuurzoete 
kommentaar aan toe : In kristelijk-sociale 
kringen van België, Nederland en Duitsland, 
vanouds verdacht van « rechtse - relaties, 
schijnt er nogal wat gemeenschappelijke be
zorgdheid te bestaan om de negatieve milieu
gevolgen die de vestiging van een olieraffi
naderij kan hebben voor de gewone man 
(zie de persmededeling CVP-KVP). Bij de 
socialisten evenwel is zulke bezorgdheid 
voor de •> gewone man » niet zo evident. 
Een gemeenschappelijke koers schijnt wel 
niet gevolgd te worden door bv Leburton en... 
den Uyl. Vandaar de voor deelstaatminister 
Figgen bddoelde vraag : kunnen de socialis
ten niet alleen inzake een « Ostpolitik » 
maar ook in Westelijke aangelegenheden sa
menwerken ? En naar welke kant zal Figgen 
de balans eventueel doen overhellen ? 

Het is begrijpelijk dat de Belgische pers, 
zo Waalse als Vlaamse, deze Duitse inmen
ging onvermeld laat : er is al herrie genoeg 
over deze aangelegenheid en alle kranten 
zijn min of meer gebonden aan een van de 
regeringspartijen. Even begrijpelijk is het dat 
« Grenzecho • hieraan niet stilzwijgend 
voorbij kan gaan. 

Bedoelde brief is verschenen in de «Aache
ner Volkszeitung » die in Duits België zo 
veel gelezen wordt dat zij als haar enige ern
stige mededinger mag beschouwd worden. 
« Grenzecho » kan h ï̂t zich dus niet veroor
loven, van krommen haas te gebaren. Dit bij 
uitstek h?lgicistis"he dagblad dngt het beste 
wat het in de gegeven omstandigheden doen 
kan : het gaat tot de tegenaanval over. Hier
bij legt het nogal veel nadruk op het argu
ment dat over het algemeen de politiek van 
een bevriend buurland door politici van een 
ander land niet op zulke grove wijze openlijk 
gehekeld wordt. 

Hierop zou men kunnen antwoorden dat 
een land over het algemeen geen aktiviteiten 
plant die voor zijn zgn. bevriende buurlanden 
evident onaangename gevolgen hebben, zon
der eerst met de betrokkenen overleg te ple
gen. Is men zo onvriendelijk, zulks na te la
ten, dan verbeurt men het recht, te verwach
ten dat de anderen, omwille van de goede 
nabuurschap, geen openlijke kritiek uitbren
gen. 

Het is veelbetekenend dat, terwijl de PW-
PLP en ook de CVP — weliswaar in sourdine 
maar toch duidelijk — negatief oordelen 
over de Ibramco-zaak, de spreekbuis van de 
CSP deze verdedigt. 

Het maakt — voor zover zulks nodig moest 
zijn — nogmaals duidelijk dat de CSP zich In 
feite solidair voelt met de Walen en niets 
anders is dan een bijhuis van de PSC, ter 
verschalking van de argeloze burgers met 
een Duits opschrift getooid. 

toarel Jan^gsix 


