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Dat het intussen berucht geworden « Geschenk der Goden » 
Mau Ruys in « De Standaard » van 2 augustus ,1 . een vloed 
perskommentaar zou uitlokken, kon men al dadeh,k zo met de elle
bogen aanvoelen. En nu inmiddels ook is bekend geworden dat te 
Brussel geheime besprekingen over de gemeenschapsproblemen on
der de zogenaamde traditionele partijen zouden plaatshebben, kan 
men zich afvragen of Ruys daarvan iets afwist en of ' - J " Y*'«^eJ 
wellicht met die samensprekingen als achtergrond dient gelezen te 

worden ? 

Het zal Ruys wellicht spoedig duidelijk zi jn geworden dat hij het 
zich gestelde doel niet heeft bereikt, welk doel inderdaad was de 
politiekers er toe aan te sporen de vier weken rust van de maand 
augustus te baat te nemen om eens kalm en zakelijk over de ge
meenschapsproblemen na te denken. Die rustperiode, die hij een 
« geschenk der goden » noemde, is integendeel uitgegroeid tot een 
periode van bittere polemiek. 

Nu de strijd, die wi j van op afstand als geïnteresseerde toeschouwer 
hebben gadegeslagen, bli jkbaaris uitgewoed, achten wij het ogen
blik gekomen om daaraan op onze beurt enkele beschouwingen te 
wijden. Duidelijkshalve schrijven wi j eerst de zin over, die voor de 
enen een bron van vreugde en voor de anderen de steen des aan
stoots is geweest. Ruys schreef : «Is het werkelijk onmogelijk hier
over akkoord te geraken ... dat het geen zin heeft een Vlaming te 
Brussel tegen wil en dank nederlandstalig te houden, met andere 
woorden dat een nederlandstalig individu dat naar een andere taal 
wenst over te schakelen, die vrijheid moet bezitten ». 

EEN " GESCHENK DER GODEN " 

OF EEN TWISTAPPEL? 
De eersten die de kat de bel aanbon

den, waren « Le Soir » en de « Libre 
Belgique » die, al dadelijk hun \vensen 
voor werkelijkheid nemende, zich met 

de traditionele kwade trouw op de be
wuste zin wierpen om daaruit te distil
leren dat de Vlamingen bij monde van 
« De Standaard » tot nieuwe kapitula-
ties bereid waren, en o.m. de vrijheid 
van het gezinshoofd zouden kunnen 
aanvaarden. Het leek er dus wel op dat 
de Vlamingen andermaal bereid waren 
aan de brusselse frankofonen toegevin
gen te doen, maar deze laatsten wacht
ten zich wel er voor, zelf enige tegen
prestatie te beloven. 

In de nederlandstahge bladen kreeg 
Ruys geen gunstige kommentaar en 
sommigen beschuldigden « De Stan
daard » zelfs van « kazakdraaieri] ». ik 
ben persoonlijk de mening toegedaan 
dat zij in hun kommentaar Ruys meer 
willen doen zeggen dan hij werkelijk 
heeft bedoeld en dat het niet zijn voor
nemen was een lans te breken voor de 
vrijheid van het gezinshoofd, zoals de 
frankofonen die nastreven. Ik meen dat 
Ruys, in het vuur van zijn betoog, ver
raden is geworden door zijn vlugge pen 
en dat hij heeft willen zeggen dat « een 
nederlandstalig individu reeds nu die 
vrijheid bezit » in plaats van « moet be
zitten », en dat het die gebrekkige for
mulering is die tot verkeerde gevolg
trekkingen aanleiding heeft gegeven. 

Had Ruys geschreven « bezit », dan 
zou zijn zin inderdaad enkel de trouwe 
weerspiegeling zijn geweest van de toe
stand, zoals die tans werkebjk bestaat. 
Het zou verkeerd zijn de ogen te slui

ten voor de werkelijkheid, hoe onaange
naam die ook is : elke Vlaming die zich 
te Brussel komt vestigen heeft inder
daad het recht naar het Frans over te 
schakelen. En er is nog meer : als hi] 
ook thuis met zijn kinderen Frans 
spreekt, dan heeft hij het volste recht 
voor zijn kinderen een franse klas te 
kiezen. Voor hem bestaat nu reeds de 
vrijheid van het gezinshoofd. Let wel, 
als Vlaming moeten wij dergelijke han
delwijze ten volste afkeuren, maar de 
waarheid heeft haar rechten en het zou 
verkeerd zijn zich ter zake begoochelin
gen te maken. Alleen voor de ouders die 
te Brussel met hun kinderen Vlaams 
spreken bestaat de vrijheid van het ge
zinshoofd, zoals de frankofonen die zou
den willen, niet. En het nederlandstalig 
gezinshoofd dat valselijk zou verklaren 
dat zijn thuis vlaamssprekend kind het 
Frans als moedertaal heeft, is strafbaar. 
Van de konstatatie van Ruys tot de ge
volgtrekking dat voortaan de Vlamin
gen voor alle gezinshoofden de vrijheid 
van taalkeuze zouden aanvaarden is 
maar een stap, welke de franstalige 
kranten des te geredelijker zetten, daar 
zij hun lezers steeds voorgelogen heb
ben omtrent de ware toedracht van za
ken en zij reeds heel wat misbaar ge
maakt hebben omtrent de wijze waarop 
de nederlandstaligheid van .het kmd 
dient bewezen te worden. Zij noemen 
het een schande (odieux !) dat de taal-
inspekteurs het kind zouden ondervra

gen omtrent de taal die het werkelijK 
thuis spreekt, uit schrik dat zijn getui
genis zou kunnen uitgespeeld worden 
tegen de verklaring van de vader. Moet 
het gezegd worden dat ook hier de fran
kofonen hun slag hebben thuis gehaald? 

Waar Ruys echter niet vrij uit gaat is 
waar hij schrijft, dat men « van Vlaam
se zijde de verdere verfransing van de 
brusselse agglomeratie gemakkelijkei 
zal aanvaarden, wanneer die verfran
sing niet langer gepaard gaat met een 
opzettelijke, anti-vlaamse agressiviteit»-
Met andere woorden : Vlaanderen mag 
te Brussel gewurgd worden, op voor
waarde dat het geluidloos gebeurt ! 

Het is nogal begrijpelijk dat derge
lijke taal de meeste vlaamse, kranten 
heeft doen steigeren, maar jammer ge
noeg zijn hun kommentaren van zo uit
eenlopende aard dat de zo noodzakelijke 
eensgezindheid ter zake ver te zoeken 
is Voor ons, vlaams-nationalisten, zou 
de gelegenheid mooi geweest zijn om 
dat gewriemel in de krabbenmand van 
op afstand gade te slaan en de slagen te 
tellen, zelfs met een binnenpretje wan
neer hier of daar een slag onder de gor-
delriem terechtkomt. Ja, wij zouden ons 
daarin kunnen verlustigen, indien de 
werkelijkheid niet zo treurig was om
dat het tenslotte toch om Vlaanderen 
en Vlaanderens toekomst gaat, en dan 
kunnen wij niet zonder meer lijdzaam 
toezien. Het spijt ons dan ook dat wij 
met de zo noodzakelijke eendracht en 
saamhorigheid nog nergens zijn : aan 
het ene uiterste de schaapachtige, altijd 
maar weer jammerlijke bereidheid tot 
toegeven, zoals « Het Belang van Lim
burg » dat al gereed staat om de vrij
heid van het gezinshoofd zo maar te 
aanvaarden, met de bedenking dat de 
Vlamingen ongelijk hebben gehad zicö 
meer dan een halve eeuw tegen die 
« vrijheid van de peerdefamilie » te 
verzetten ; aan het andere uiterste de 
blinde partijhaat van Jos Van Eynde, 
die al dadelijk met woest gebrul begint 
te steigeren bij de gedachte alleen 
reeds, dat ook de Volksunie bij een 
eventueel overleg zou betrokken wor-

^Het past hier meer bepaald enkele 
woorden te wijden aan het aandeel van 
Jos Van Eynde in deze polemiek Het 
was weer een van die gelegenheden 
voor hem om zijn giftigste pijlen af te 
schieten op Ruys, met de beproefde me-
tode van de lasterlijke insinuaties en 
verdachtmakingen die we van hem ge
woon zijn. Ruys is mans gen(^g om op 
dit misselijk proza te antwoorden en hiJ 
heeft dat trouwens al op meesterlijke 
wijze gedaan. Maar waar Van Eynde 
over het hoofd van Ruys heen de oppo-
zitie en dan vooral de V.U. aanvalt mc> 
gen wij hem toch ook van antwoord 
lienen. Het is zoals Ruys zo passend ge^ 
zegd heeft : Van Eynde meent dat hij 
alleen de politieke wijsheid in pacht 

''Tn^zijn waanwijsheid merkt hij niet 
eens, hoe dom en hol zijn argumenten 
wel zijn. Van Eynde zegt : de oppozit^ 
kan en moet haar stem laten horen in 
het parlement. Dat heeft de V.U. toch 
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NAAR JOEGOSLAVIË IN HET NAJAAR ï 
Een betoverend land... een « ander » land l 

\ Slovenië of de Kvarnergoff (Bled-Crickvenica-Selce-Zadar-
Rovinj) 

vliegtuig (8 d.) vanaf 6 995 fr. 
trein (10 d.) vanaf 4.695 fr. 
auto (15 d.) vanaf 3 595 fr. 

Split en Makarska Riviera (Split en Brela) 
vliegtuig (15 d. vanaf 9 355 fr. 
auto (15 d.) vanaf 4.615 fr. 

Dubrovnik en omgeving (Budva - Kotor - Cradac) 
vliegtuig (15 d.) vanaf 7.585 tr. 
auto (15 d.) vanaf 5.115 fr. 

PRIMA HOTELS - VOLLEDIG PENSION -
ALLES INBEGREPEN 

INLICHTINGEN : Vlaamse Toeristenbond, St-jakobsmarkt 
45, Antwerpen - Tel. 03/31.09.95 

Informeer eens naar de prijs 
yan deze publiciteit 

HERMES 
simwL 

Zuidlaan 54, Brussel 
Volledige 

secretariaatcursussen 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Aanbevole 

Huizen 

Als gij een zuiver Vlaming zijt 
en door Gooiks Pajottenland 
rijdt, dan moet ge vast en ze
ker weten dat g'«ln de Groene 
Poort» kunt drinken en eten ! 

Manége « VOLMOLEN » 

Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen 
Wandelingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

HOME 
Eigentijdse wooninrichting 

Rijschoolstraat 45 B 

ST TRUIDEN 
relefoon : (011)741.96 

AANBOUWKEUKENS 
Specialist H. DOX p.v.b.a. 

Carnotstraat 133, Antwerpen 
Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrie1<en te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 

Vochtbestand - Vuurvast 
Matige prijs 

Voor West-Vlaanderen : 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
tel 051/612.84 

«PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potsfraaf 4 

(bij Sulkerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 
Maandag en dinsdag gesloten 

rIOTEL-PENSION BREUGHEl 
Smet de Nayerlaan 141 
Blankenberge, tel. 416.37 

^oll. pens 200-220 fr. — R 05 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26 St.-Amands a.d. Schelde 

Tel. (053)332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

— 3-2-68 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraaf 6, AALST 
Tel. (053)291.89 

Het zal ü verbazen, hoe fel 
hij meevalL 

BECO BECO BECO 
Benzine en gasolie sfeeds goedkoper I 
ledere maand grafis benzine en olie... 
Voor gas- en sfookoiie vanaf 1.000 L.: 

U bestelt : p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236 
Zwijndrecht - TeL (03)52.81.73-32.02.10 

wij leveren : tegen BECO-prijs ! 

«wVOOHSUPtRMARKTeN, INPUSTRtB !N VOÉDJNOSHIJVIRHfID 

ETN JEÜRISSEN PVBA DeWtmerst raata^ 
Borgerhout/Antwerpen Tel,: (03) 36.11,35-36.59.31 

»»§[^G] Miff MUL 
KOBUTOQEN 
KQHLKAMERS 
OiSPVRlËZERS 

01EPVRIE91U4NBjft 
KAMtONKOEUNO 
WiNKEUNBtCHTINQEN 

SURDIAC-Centraal 
meer kamerverwarming 

BULEX - TRI -MATIC 
SANITAIR 

K. Verschraegen 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 

ST. AMANDSBERG 
Tel. (09)28.45.05 

G'iAt Veul t 
GLAZtN en MONTUREN, 
GfAtti voor veaeterdei). 
Hdtellingei in eigen werlTiois. 

Walter ROLAND 
*m> 6«diplomeerd Optltlu «M 
Kerkstraat, 58 — Antwerpen 
fUt a.ub' op M huiinummtr I] 

Telefoon: 35 8&62 
10 9b lorhnq op ve'lcon cfeMf. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanr... 

IRELLI 
Dunlopillo 

SlflR 
• •• ik koop bf] 

MATTHms SiDDENBEDRIJf 
T U R N H O Ü T S E B A A N 1 0 2 , l O R G E R H O U T - T£L. 35.17.83 

• .S. |n.„s.r„ , 39-4,, A„,„. T.l, 33,47.24 . C.lliror.l.i 60. Dcurn., I . l . 36.«.22 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M US 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! l ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal in groep 
gezellig, fijn goed en goedkoop. 

NATUURLIIK I 
Steno-daktylo, talen, boekhouding, volledig sekretariaat. Journalistiek, 

etalage MANNEQUINS EN HOSTESSEN, autotechniek, wegkode (door 

de staat erkend) rijlessen. 

DAG- AVOND EN WEEKEND SCHOOL 

PLAATSING VERZEKERD 

KEURLERAREN 

MECHELEN (Ham) 

KINDERVERGOEDING 

Lange Ridderstraat 36 

Bondgenotenlaan 84, LEUVEN 
Priester Daensplein 2, AALST 

Guldenvlieslaan 26, BRUGGE 

Thonissenlaan 23, HASSELT 
Sint-Jorisstraat 33, KORTRIJK 

ERASMUSSCHOOL a toekomst s degelijkheid 

Tel 015/173.68 

Tel. 016/224 85 

Tel 053/284 55 

050./372.75 

011/237.12 

Tel 
Tel 
Tel. 056/159.18 

t voornaamhetd 
46.143.-ON 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven - TeL (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - TeL (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - TeL (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst - TeL (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
TeL (02)18.74.89 
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E E N " GESCHENK DER GODEN" 

(vervolg van hlz. 1) 
gedaan, bij monde van Frans Van der 
Eist en Wim Jorissen : de V.U. heeft 
haar steun aangeboden voor de grond
wetsherziening, maar heeft daarbij 
voorwaarden gesteld, waarop door de 
regering niet eens is geantwoord. Wie 
heeft dan de bruggen opgeblazen, de 
V.U. of de regering ? De V.U. heeft 
daarbij voorwaarden gesteld, maar dat 
is toch normaal ! Is de B.S.P. soms in de 
regering getreden zonder voorwaarden 
te stellen ? 

Van Eynde zegt nog : de grondwets
herziening is het werk van het parle
ment, niet van de regering. Waarom 
heeft de eerste-minister dan de C.V.P. 
het mes op de keel gezet om het amen
dement Lindemans over de randge
meenten te doen intrekken, nadat 
B.S.P.-voorzitter Collard zijn veto had 
gesteld tegen een vrije uitspraak van 
het parlement over datzelfde amende
ment ? De heer Van Eynde zegt ook : 
de oppozitie wil geen duidelijke uit
spraak. Is de stemming over de ekono-
mische decentralizering dan niet in vol-
ie dubbelzinnigheid gebeurd, omdat de 
socialisten en de regering het zo gewild 
hebben ? 

De oppozitie is betaald om de verga
deringen bij te wonen, aldus nog Van 
lEynde. En de leden van de meerder-
'heidspartijen, die door de V.U. zo vaak 
in gebreke zijn bevonden : worden die 
soms niet betaald ? En heeft de socialis
tische fraktie vroeger nog nooit de ver
gaderzaal verlaten als er tot stemming 
zou worden overgegaan ? Maar ja, dat 
is een verschil : aan de socialisten is 
immers alles toegelaten ! 

En dan het grandioze argument : 
« zij » zijn in parlementaire staking ge
gaan ! Zo iets moet men te horen Krij
gen van de ondervoorzitter van een 
partij, die van stakingen groot gewor
den is ; een partij die te pas en te on

pas tot staking heeft opgeroepen. Zou 
de heer Van Eynde zijn lezers niet eens 
uiteenzetten dat de aktie van de V.U.-
parlementsleden is ingegeven door de 
wil de demokratische spelregels te doen 
eerbiedigen, opdat 47 waalse parle
mentsleden hun wil niet zouden kun
nen opleggen aan de 165 anderen, _ wat 
toch de negatie is van de demokratische 
beginselen, waarvoor de socialisten toch 
ook op straat zijn gekomen ! Of zou men 
het in de socialistische sindikaten soms 
normaal vinden, dat 77 % van de leden 
zouden moeten dansen naar de pijpen 
van de 23 % anderen ? En vinden de 
socialisten, die toch ook kinderen heb
ben, het goed dat de staatsbetrekkingen 
fifty-fifty verdeeld worden over de 
twee taalgemeenschappen, zodat 5,3 mil
joen Vlamingen slechts evenveel daar
van kunnen krijgen als 3,2 miljoen Wa
len (Brussel buiten beschouwing gela
ten), zonder dat deze verhouding in de 
toekomst nog ooit gewijzigd kan wor
den, niettegenstaande de Vlamingen in 
getal meer aangroeien dan de Walen? Is 
dat de zo vaak beloofde « gelijke kan
sen » voor al onze kinderen, ook de so
cialistische ? 

Tenslotte is Van Eynde er tegen ge
kant dat de radikale oppozitiepartijen 
zouden deelnemen aan besprekingen 
over de staatshervorming, waar alles 
tussen vier muren zou worden bedis
seld. Net of nu niet alles tussen vier 
muren, of beter tussen twee partijen 
wordt bedisseld ? En wat de vrijheid 
van besprekingen in de Kamer en het 
indienen van amendementen betreft, 
verwijzen wij naar een uitspraak in de 
Senaat van zijn eigen partijgenoot Mis-
siaen, die betoogde « er van afgezien te 
hebben zijn bezwaren in de vorm van 
amendement in te dienen, omdat daar
mede door de meerderheid toch geen re
kening zou worden gehouden ». De heer 
Van Eynde heeft voorzeker parlemen
taire ervaring genoeg om te weten dat 
er op dit stuk niets veranderd is. 

Neen, voor de nieuwbakken minister 
van staat was « het geschenk der go
den » enkel een welgekomen gelegen
heid om nog maar eens een onbekookte 
uitval te doen tegen de Volksunie. Het 
is evenwel niet voldoende te kritizeren, 
men dient ook met opbouwende voor
stellen voor de dag te kunnen komen. 
En daarom stellen wij enkele vragen 
aan de bladen die hun stem in het koor 
der kritikasters hebben laten horen : 
welke zijn uw voorstellen om te Brus
sel gezonde toestanden tot stand te 

brengen, zodat aan de Vlamingen in de 
hoofdstad de lust ontnomen wordt om 
zich te laten verfransen ? Hoe wilt gij 
de verfransing van Brussel tot staan 
brengen ? Denkt gij werkelijk dat er te 
Brussel iets ten goede kan veranderen, 
zolang de huidige wetverkrachters in 
hun pozities blijven gehandhaafd ? 

En vermits we nu toch aan het stel
len van vragen toe zijn, hier volgt er 
nog een : wanneer gaat er nu toch eens 
een einde worden gemaakt aan de mis
selijke komedie in de schoot van de drie 
zogenaamde nationale partijen, waarbij 
het mogelijk is dat in elk van hen, de 
C.V.P., de B.S.P. en de P.V.V., enkele 
« flaminganten » bij gelegenheid hoog 
van de toren blazen en in hun pen klim
men om met min of meer oprechtheid 
de Vlaamse rechten te Brussel te verde
digen, terwijl achter hun rug hun par
tijgenoten staan te grinniken en onver
droten en onverstoord de verdere afta
keling van Vlaanderen te Brussel be
werken. Grote woorden ? Nog niet groot 
genoeg om de trage maar onomkeerbare 
teloorgang weer te geven, zoals wij die 
dagelijks onder onze ogen zien voltrek
ken. Kijken wij maar naar de randge
meenten en verder, waar door de ver-
fransende bouwmaatschappijen de 
grond in handen gespeeld wordt van ka
pitaalkrachtige frankofonen, zonder 
noemenswaardige tegenstand of zelfs 
met misdadige tegemoetkoming van de 
C.V.P.-, B.S.P.- of P.V.V.-gemeentebe-
sturen, zodat de autochtonen tenslotte 
in hun eigen gemeente onder de voet 
worden gelopen. Aan de flamingan-
tische « hardschreeuwers » storen die 
bouwmaatschappijen en hun frankofone 
troetelkinderen zich helemaal niet, en 
waarom zouden zij ? Heeft het verleden 
niet bewezen dat zij toch telkens weer 
hun slag thuishalen, dat de kleurpolitie-
kers toch steeds hier of daar een « ver
getelheid » begaan die met vrucht kan 
worden uitgebuit en dat er toch altijd 
een of ander minister gevonden wordt 
om het hoofd te buigen onder een waal-
se of brusselse oekaze en om plechtsta
tig te verklaren « dat het nu het ogen
blik niet is ». 

Wanneer zullen de Van Eynde's, de 
Grootjansen en de Derines, die het nu 
weer eens zo goed en zo straf gezegd 
hebben, nu eens eindelijk de koppen bij 
mekaar steken om te overleggen hoe zij 
het verder opdringen van hun partijge
noten te Brussel de voet dwars zullen 
zetten ? Waarom heeft Grootjans de 
duimen moeten leggen tegenover zijn 

liberale partijgenoot in de kwestie van 
de franstalige klassen te Wemmei ? Kaa 
Van Eynde zich verzetten tegen zijn ro
de partijgenoten, die tans in de voorste 
gelederen kampen voor de voorrechten 
van de franstalige villabewoners tegen 
de plaatselijke kleine man ? En wat 
heeft Derine te zeggen in zijn eigen par
tij ? Hoe zou hij gereageerd hebben 
toen Lindemans met een kluitje in het 
riet werd gestuurd met zijn amende
ment, dat de zes brusselse randgemeen
ten eens en voor goed wettelijk in de 
Vlaamse ruimte zou rangschikken ? 

En tenslotte nog dit : in de kwestie 
Brussel gaat de Volksunie vrijuit ; de 
verfransing van de hoofdstad is uitslui
tend de schuld van de drie zogenaamde 
nationale kleur par tij en. Waarom zou 
het zoeken naar een oplossing weer in 
handen gegeven worden van hetzelfde 
stelletje onbekwamen, die verantwoor
delijk zijn voor de knoeiboel die zij zelf 
geschapen en in leven gehouden heb
ben ? In een normaal land zouden zij 
zonder meer de laan uit en de woestijn 
in gestuurd worden, omdat zij niet te
gen hun taak zijn opgewassen ; als zij 
nog een greintje eergevoel hadden zou
den zij zeggen : wij hebben gefaald, wij 
geven het heft over in andere handen. 
Bij ons integendeel smeden zij voort 
hun snode plannen om de brusselse olie
vlek nog verder uit te breiden en via 
een zogezegd demokratisch referendum 
nog meer vlaamse gemeenten in te pal
men. Welnu, wij zijn bereid een refe
rendum te aanvaarden, maar dan niet 
alleen in de enkele randgemeenten die 
geleidelijk vergiftigd worden, maar in 
geheel Vlaanderen met als enige duide
lijke vraag : « Zijt gij bereid nog meer 
Vlaams grondgebied op te offeren aan 
de brusselse slokop ? ». Want tenslotte -S 
dat een kwestie die geheel Vlaanderen 
aangaat ! 

En om te besluiten zouden w i j 
Ruys wil len danken om zi jn «ge
schenk der goden » omdat w i j , 
door de deining die het in de 
vlaamse pers heeft doen ont
staan, nogmaals hebben kunnen 
ervaren welke betreurenswaardi
ge en hopeloze verdeeldheid de 
kleurpartijen te eigen bate in 
Vlaanderen onderhouden. Dit al
leen reeds moet ons sterken in 
de overtuiging, dat alleen een 
sterke en o n b a a t z u c h t i g e 
vlaams-nationale partij voldoen
de waarborgen biedt om de zelf
standige politiek te voeren waar
toe de C.V.P., de B.S.P. en de 
P.V.V., door hun bindingen met 
de Walen en de frankofonen te 
Brussel, niet in staat z i jn . 

M.V.D.B. 

DEVALUATIE OF REVALUATIE? 

Hoe onzeker de monetaire toe
stand momenteel is, blijkt uit de 
tegenstrijdige geruchten die in 
verband met de belgische frank 
de ronde doen. Reeds vorige week 
konden we vaststellen dat de ge
ruststellende verklaringen van re-
gerings- en financiële instanties 
niet het verwachte effekt hadden. 
De zogenaamde stevigheid van on
ze munt bleek alvast niet op de 
vrije wisselmarkt te bestaan al 
schijnt deze « vrije ontwaarding » 
tans ongedaan gemaakt te zijn. 

Deze week was er sprake van... 
herwaardering van de frank, als 
« dritte im Bunde» met de Mark 
en de Gulden, twee harde euro
pese valuta. Terwijl men de voor
delen opsomt die voor onze eko-
nomie uit de franse frankdevalua-
tie moeten voortvloeien, voor Het 
geval onze munt zou stand houden, 
zijn er reeds anderen bezig met 
de nadelen van een eventuele re-
evaluatie van de belgische frank 
te minimalizeren ! Als groot ar
gument wordt daarbij gewezen op 
de gestadige verbetering van onze 
handelsbalans ten opzichte van de 
duitse bonsdrepubtiek, waarvan 
het tekort het laagste peil sinds 
lang heeft bereikt. Enerzijds de 
voordelen van de franse frankde-
valuatie tegenover een standhou
dende belgische munt opschroeven 
en anderzijds de nadelen van een 
eventuele (weinig waarschijnlij
ke) reëvaluatie tot quasi nul her
leiden, met twee buurlanden, die 
tot onze bijzonderste afnemers be
horen, is niet logisch en wijst op 
de grote verwarring in de politie
ke en financiële «leidende » krin
gen in ons land. 

Dat is blijkbaar ook de opvat
ting van de vakbonden in ons land 
die er in tegenstelling met hun ver
wante politieke partijen helemaal 
niet in gerust zijn. Ze spreken 
trouiDcns niet alleen van een mo

getrouwe organizaties vldkaf 
schrijven dat ons een zeer zware 
winter te wachten staat, als gevolg 
van de monetaire en B.T.W.-onze
kerheid, dan kan men er op aan 
dat het officiële optimisme van-

beroepsHALVE 
bekeken 

gelijkheid van verminderde koop
kracht voor de verbruikers doch 
kijken ook angstig uit naar de ge
volgen van de B.T.W., die binnen 
enkele maanden in voege zal tre
den. Ook hier heeft men met veel 
meer onbekenden dan met beken
den af te rekenen. Vooral de prijs-
beheersing, die in het straks voor
bije fiskaal regime zo al erg moei
lijk was, zal in een B.T.W.-regime 
niet gemakkelijker zijn. En zoals 
men weet is de verhouding prij
zen en lonen een belangrijk ele
ment in de monetaire evolutie, die 
verder beïnvloed wordt door de 
ontwikkeling van de buitenlandse 
handel, de rezerves, de openbare 
schuld e.d.m. Wanneer regerings-

daag zeer hol klinkt. Voegt men 
daarbij de hierboven geschetste te
genstrijdigheden dan zal niemand 
ons van kwade trouw kunnen be
schuldigen wanneer we stellen dat 
ons land niet alleen door klima
tologische stormen zal geteisterd 
worden. 

100.000 GETROFFENEN 

Er is alvast een kategorie die 
rechtstreeks getroffen wordt door 
de muntontw aar ding in Frankrijk. 
Het betreft de belgische grensar
beiders, wier aantal op 20.000 
wordt geraamd, wat met hun ge
zinnen op circa 100.000 personen 
neerkomt. Op 13 jaar tijds beleef

den ze 8 muntdevaluaties, waarna 
telkens moeilijke onderhandelin
gen volgden, om het verlies aan 
loon, dat uit deze devaluaties 
voortsproot ongedaan te maken. 
Nu juist tien jaar geleden kwam 
er zelfs een staking aan te pas, 
waarna een bonifïkatiestelsel werd 
toegepast, waarvan de helft door 
de franse regering en de andere 
helft door de franse werkgevers 
werd gedragen, hoewel ook de 
werknemers een kleine bijdrage 
moesten afstaan. Na enkele loons
verhogingen in Frankrijk viel de
ze bonifikatie bijna weg. 

Nu worden de grensarbeiders 
opnieuw 10 t.h. minder betaald 
als gevolg van de devaluatie. Ve
len onder hen werden daags na 
de devaluatie voor hun halfmaan-
delijkse prestatie uitbetaald, waar
door feitelijk de muntontw aarding 
reeds twee weken eerder dan de 
officiële datum op hen werd toe
gepast. Men onderhandelt nu voor 
de zoveelste keer om aan deze dis-
kriminatie een einde te maken. 

Een loonsverhoging in Frank
rijk voor vreemde grensarbeiders 
alleen is uitgesloten, want daarte
gen zouden de Fransen zelf zich 
verzetten. De vraag stelt zicp 
waarom er tussen beide res&nn-
gen geen principieel akkoord op 
lange termijn wordt gesloten, 
waardoor nog alleen voor de om
vang van de bonifikatie zou moe
ten onderhandeld worden en. niet 
telkens opnieuw ook het principe 
in beding komt. Dat zou tijdroven
de onderhandelingen voorkomen 
en de grensarbeiders gerust stel
len. Al de onrust en wrevel zou 
vermeden worden moest er een 
europese munt bestaan. Maar daar 
zijn we in deze tijd van « maan-
verovering » nog lang niet aan toe' 



BELGISCHE FRANK 

geen 
monetaire 
alieenloper 

(ACO) Na de dagen van koortsachtige 
spekulatie tegen de belgische frank, 
keerde deze week de kalmte terug. Er 
werd zelfs geschreven over een even
tuele opwaartse herwaardering van de 
belgische valuta, gelijklopend met de 
D-Mark. Dat alles dan in een zeer on
zekere toekomst. 

Het signaal om te schrijven over het 
tegenovergestelde van een devaluatie is 
gegeven door een prof. dr. L. Levy. We 
hechten steeds veel belang aan de ad
viezen en standpunten van deze onder
legde professor en publicist, maar dit
maal kunnen we hem toch niet volgen. 

We blijven van mening dat er geen 
afzonderlijk vraagstuk van de belgische 
frank bestaat. De ekonomische toestand 
van het land en de rezultaten van de in-
en uitvoeroperaties zijn niet van die 
aard. dat er zich intern een wijziging 
van de frankpariteit opdringt. Tot zover 
moet men de herhaalde verklaringen 
van premier Eyskens, van minister van 
f manciën baron Snoy en van de direktie 
der Nationale Bank bijtreden. 

Een aanpassing van de pariteit van 
de frank kan slechts nut hebben als on
derdeel van een universele aanpassing 
der pariteiten in Europa of in het 
Westen. Indien men de frank zou deva
lueren vóór de algemene wijziging 
plaats gevonden heeft, zouden we ge
vaar Jopen nogmaals te moeten devalue
ren Dat is het risiko dat Frankri jk er 
op de koop toe heeft bijgenomen toen 
het alleen devalueerde, waarschijnlijk 
vertrouwend op internationale toestan
den of beloften die geheim gehouden 
worden. Voor België is het in elk geval 
aan te raden niet als alleenloper aan 
monetaire nolitiek te doen. 

Dus moeten we wachten op de komen
de monetaire gebeurtenissen, waarmee 
we bedoelen de wederwaardigheden van 
ftet nog altijd zwakke en bedreigde 
pond, de inzichten van de duitse rege
ring na de verkiezingen, Nixon's dol-
larbeleid m de eerstvolgende maanden 
en a' dere makro-ekonomische gegevens 

Dat ,is natuurlijk ook prof. Levy's 
standpunt. Hoe hij hieruit afleidt dat de 
belgische frank, tijdens die eventuele 
grote internationale monetaire bewe
ging, samen met de D-Mark en mis
schien met de nederlandse gulden op
waar ts zou geherwaardeerd worden, 
Diijtt voor ons een raadsel. 

• ONWAARSCHÜNLIJK EN ONNODIG 

revaluatie 
van de 
trank 

T v . i i i ? ^ ^''°^^•êu• h L^^y 'S een van de 
meest gezaghebbende tmanciële publi
cisten van het land. Van joodse afstam
ming, heeft hij er steeds aan gehouden 
het kultureel en wetenschappelijk kon-
takt met Vlaanderen te behouden 

Ofschoon het Nederlands zijn moeder
taal met is, spreekt en schrijft hij het 
onberispelijk. Op zijn manier is hij een 
vlaamsgezmde, die aktief aan de Vlaam
se wetenschappelijke ekonomische kon-
gressen deelneemt. Ook als professor te 
Antwerpen en te Brussel draagt hij zijn 
steentje bij tot beoefening van de ekono
mische wetenschap in het Nederlands 

HIJ IS ook een bedrijvig publicist, die 
ondermeer al sedert jaren meewerkt 
aan de «Agence économique et finan-
ciere ». financieel dagblad dat ook prof 
Baudhuin onder zijn medewerkers telt 

Jarenlang was prof. dr. L Levy de 
vertegenworodiger van de « Agence éco
nomique et financière» op de maande
lijkse perskonferenties van de minister 
van financiën. Zijn vragen waren de bes
te die gesteld werden. De ministers van 
tinancien waren verplicht rekening te 
houden met een financieel joernalist van 
het gehalte van Levy. Zijn opmerkingen 
konden ze niet afwimpelen met een paar 
vaagheden. Vooral als Levy uitleg vroeg 
over monetaire kwesties - veelal zeer 
konkrete kwesties - waren de minister 
en zijn medewerkers op hun hoede. Die 
perskonferenties worden sedert enige 
tijd niet meer gehouden. 

Aan waardering voor Levy's kwalitei
ten ontbreekt het dus niet. Sedert een 
jaar of wat is hij daarenboven in een 
ruimere kring bedrijvig geworden, ver
mits hij zich door de radio- en de tv-re-
dakties heeft laten verleiden tot inter-
vieuws over financiële en monetaire 
kwesties. Ook dat doet hij zeer goed. 

Wegens de hierboven uiteengezette re
denen kunnen we het standpunt van Le
vy echter niet delen. Hij schijnt een 
opwaartse herwaardering van de oel-
gische frank wenselijk te achten omdat 
hij er een konjunkturele gezondheids-
kuur m ziet. Als we sommige uitlatin
gen van hem juist begrijpen, denkt hij 
aan de inflatoire spiraal en de konjunk
turele overhitting in België een einde 
te kunnen maken door re-evaluatie van 
de frank. Wegens redenen dus die ook in 
Duitsland worden ingeroepen. 

Van die konjunkturele overhitting 
hebben we, rechtuit gezegd, in België 
nog niet zo heel veel gezien. Er zijn en
kele overhittingsverschijnselen, maar 
als we de konjunktuur in België ontle
den, komen we steeds meer tot de kon-
kluzie dat ondermeer op de arbeids
markt geen redenen voorhanden zijn om 
nu al krachtig te gaan afremmen. 

De hausse werd, naar het ons voo r 
komt, te vroeg tegengehouden, voorna
melijk door een internationaal verschijn

sel waarop we geen vat hebben : de stij
ging van de rentevoeten. Voor een eko-
nomie als de vlaamse was een langere 
hausse zeer wenselijk geweest. 

V.U. EN UNIVERSITEIT LIMBURG ( I ) 

kleurpartijen 
hinken 
achterna 

(e. raskin) Op 2 oktober 1968 hield 
goeverneur Roppe een belangrijke toe
spraak in de limburgse provincieraad, 
over de oprichting van "n universitaire in
stelling in onze provincie. 

Volgens de goeverneur moet een der
gelijke instelling aan verschillende 

lOZEF DRIE 

Wie dacht dat er in de Kroonraad (met grote K) slechts plaats was voor 
stokoude, diepgevroren politieke mummies, had het mis voor. Het be
haagt de Koning - naar illustere voorheelden uit hinnen- en buitenland -
Zich af en toe te encanailleren temidden van de heffe des volks. En dies 
beroept hij tot de waardigheid van minister^van state een gereputeerde 
bekvechter, vloeker van formaat en jongen met de grote mond vol lekker-
vieze woordjes. Het koninklijk oog viel op een kampioen van het soort • 
Jos Van Eynde. 

Met enige nieuwsgierigheid werd uitgekeken naar de mogelijkheid, dat de 
benoeming in de Kroonraad Van Eynde zou vervullen met een waardigheid • 
waarvan hij tot nog toe hoogstens even in zijn slaap getuigde : de waardig
heid om zijn mond te houden als dat past. Maar nee, het gevaar is gewe
ken en Sire mag gerust zijn dat hij « nach wie vor » (in de taal van de 
Propagandastaffel, die het « éne grote dagblad» zou hebben helpen ver
zorgen...) m zijn naaste omgeving iemand heeft die hij op de mond kan 
kijken om te vernemen, hoe aan de tapkasten in Vlaanderens achter
lijkste kontreien gezeverd en gemuilbekt wordt. 

Minister van state Jozef Van Eynde is te velde getrokken tegen de be
kroning met de interprovinciale prijs van « De Geschiedenis van de Vladm.-
se Gedachte 1780-1914-», geschreven door Hendrik Elias Hij heeft in 
«Volksgazet» de grote registers getrokken en het foto-archief van wijlen 
«Volk en Staat» kwam er nog maar eens aan te pas. De socialisten in de 
Bestendige Deputaties kregen het bevel, zich tegen de bekroning te verzet
ten. En de C.V.P.-ers worden gechanteerd om hetzelfde te doen Want een 
bekroning van Elias zou gelijk staan, zo schreeuwt de minister van state 
met het toejuichen van de moord op miljoenen slachtoffers van het nazis
me. Een bekroning zou het geld uit de zakken van de rechtgeaarde burgers 
doen verdwijnen in de bloederige handen van een Hitlerknecht Men kent 
het genre dat m gespierder tijden en andersom stellig de eerste pagina van 
het ene grote dagblad die alle eer zou hebben aangedaan... 

En daarmee staan we weer maar eens te kijken naar het meest misse
lijke plasje braaksel dat over de rollen van een rotatiepers in een dagblad 
kan belanden. De interprovinciale prijs is bestemd voor een werk De jury 
had tot opdracht, een geschiedkundig werk te beoordelen en niet de au
teur ervan, diens verleden, spijsvertering of zondagvoormiddagbezig-
heid. Het enige kriterium is het werk en de meeste elementaire intellek-
tuele eerlijkheid of gewoonweg menselijke sportiviteit gebiedt dat 
indien het werk door een bevoegde jury weerhouden wordt voor bekro
ning, die bekroning gewoonweg volgt zonder verdere kommentaar. 

Dat is niet de mening van Jos Van Eynde. Hij is van oordeel dat er an
dere en belangrijker kriteria zijn. Hij staat met dat oordeel niet alleen 
Jozef Goebbels heeft zijn (ook al) grote mond destijds duchtig geroerd 
omdat Von Ossietsky de Nobelprijs kreeg. Jozef Goebbels vond dat Von 
Ossietsky de verkeerde smoel had om bekroond te worden net als Jozef 
VauEijnde vindt dat Elias de verkeerde smoel heeft. Een andere 

iZt'p f JyT'°''°.'''^'' ^'"^^"- ""» '' »'-°*^« ^" 'i»* het werk van 
J f i r t ^ ^ T " ^ '^''^- ^««^^^««'^ h^d de verkeerde smoel. En had 
naaseLZT " " f ' ' ^ ''r'^-'onovitsj gelegen, dan zou hij die skandi-
naafse bekroners ivel even duidelijk hebben gemaakt hoe het zout ge
wonnen wordt m de toendra. ^ 

Jozef Van Eynde bevindt zich in het méér dan doorluchtig gezelschav 
van de grootste diktatoren en bloedhonden van deze eeuw : eenprestZ 
waarop hij wellicht met enige tevredenheid terugblikt. P^-^sMtJe 

Sire haalt zich mét Jozef Van Eynde een héle wereld in zijn kroonraad 
de grote mond van Jozef Goebbels, de kille adem van Jozef VissarionovL 
en het ene grote dagblad van Jozef Drie. En voor de rest mag hTZchtl 
versbakken lid van de Kroonraad héél gerust zijn in de toekomst TIZ 
naam zal met zolang bewaard blijven als die van de beide anZ JozefZ 
er^ dat IS maar goed ook : de vergetelheid die hem al vrijvZgnazZ 
Emde te wachten staat, zal hem er voor behoeden dat zijn LamsiZ^em 
bluft voor de mentaliteit van de twee anderen smoniem 

Jl!l' f- """^ Benoemd, geroemd en geciteerd worden op een ogenblik dat 
zelfs het ene grote dagblad uit de geheugens zal verdwenen zijn 

WIJ 

voorwaarden voldoen. Zo dient Tii „ 

Het voorstel van de heer Rnnr,,. 
kreeg vrij dadelijk de goedkenS^^ ^^^^ 
de l imburgse B.S.P., C V P P v \ ^ ^«^ 
V.U. Op nationaal vlak echter «TJ^ "̂̂  
voorstel tot hiertoe alleen IK^^ ' ' ^ ** 
door de V.U. en de vlaamse c l p ' " ^ ^ ' " 
derschreven. Hierbij mTf vT;-^- on-
niet uit het oog w o r d S Lr^° ' '^ ' i^ien 

verschillende vforlanstTand'en ' u i t ^1* 
Vlaamse C.V.P., o.m eerst? ^"^- ^^ 
Eyskens, zich tégen de s S d S f ' t ' ^ ' ' 
s ^ r o k ^ ' ^ " ' " ' ° "^^ ' - ^^^ h e b f c i g e " , 

limbuTgLT^r l^p'f^^.^ .bii de 
langstelling voor de universitli^I^n^^-
blematiek van onze provincie n u '""°-
me t het geval voor de V.U Evenm! ^^^ 
voor de C.V.P. "•"• evenmin als 

Het is evenwel van belang te nn^ 
lijnen dat laatstgenoemde p | r fj er fJ; 
3 augustus 1967 (datum van het two !?* 
Memorandum van de B e s t e n d f g V K ' 
tat ie) s tandpunten op na hield die ^o ' 
gelrecht in strijd zijn met het voÓrsM 
van de goeverneur ; de C V P X^. • ^ 
mers voorstander van konfessioni]!* 
kandidaturen en dit bmnen het B I S ^ 
Limburgs verband. De B.S.P. hield h»+ 
ook bij kandidaturen, die dan Siteraïrl 

n"" ^.?^TT"^I moesten worden opgericht 
De V.U. daarentegen heeft hair houl 

ding met moeten herzien ; van in dln 
beginne heeft zij zich uitgesproken voo? 
een Inter-Limburgse, pluralistisch en 
vertikaal uitgebouwde instelling. Zulks 
S g t ^""'^^^'^^ "^^ hetgeen hierna 

• V.ü. EN UNIVERSITEIT LIMBURG (II) 

nog 
een 
godsvrede 

dio Genes 

(e.raskin) Bij de bespreking van de 
wet van 9 april 1965 op de Unilers lfair l 
Ekspansie neemt de V.U. s te l lLgTege^ 

flfE^st e S a T t S T n r K -

burg universitair o n d e r w i j f t e geve^ 
& " Th^^ oprichting voor van een 
Belgisch-Nederlandse universiteit » 
anri? i1ffifi"^*'°"3le programmadag van 2 
april 1966 werd volgend standpunt inge
nomen : « In de wereld van vandaag 
d e Z i ' i . " " " heelnederlands k u l t u u r o i 

i T y / " wetenschapsbeleid zich op ». 
in het « Sociaal-Ekonomisch Ontwik

kelingsplan voor Vlaanderen 1966-1967 » 
« ' ' P P ! ^ . " , " ^ ^^^- ?^ ¥^ volgende lezen : 
L o ^ oplossing in de naar ons oordeel 
goede richting vormt het door sommi
gen voorgestane plan om een universi-
ht L ""l Nederlands- en Belgisch-Lim-
burg op te richten ». 
iQfivH Sel.egenheid van een op 12 maart 
1967 te Eisden gehouden kaderdag vroeg 
M . Y M " ^ " ^ ^ ^ ' ^ ? ' t en arr. Tongeren-
Maaseik « de oprichting van een heel-
iimburgse universiteit ». 

Het parti jkongres spreekt zich op 8 en 
f ^P™ " i t voor « de oprichting van een 
heeMimburgse universiteit ». Tevens 
eiste dit partijkongres dat o.m. het ho
ger onderwijs pluralistisch zou worden 
ingericht. 

In een tv-debat over Limburg op 12 
april 1967 verklaarde senator Jorissen 
pat de V.U. inzake Limburg voorstander 
is van een « pluralistische universiteit 
in samenwerking met Nederlands-Lim-
burg ». 

Bij dit alles dient opgemerkt dat ho-
gervermelde stellingnamen reeds lang 
voor 1965 g*?meengoed waren in V.U.-
middens. Toen in 1958 de idee ontstond 
te Antwerpen een universiteit op te 
richten, heeft de V.U. zich van af het 
eerste ogenblik voor een pluralistische 
formule uitgesproken. 

Misschien kan men de vraag stellen 
of het wel nut t ig is, al deze oude koeien 
uit de gracht te halen en of dit geen af
breuk zal doen aan het eensgezind front 
dat er in Limburg rond de eis « Een 
universiteit nü ! » tot stand is geko
men. 

Beslist : wij zouden over het verleden 
gezwegen hebben, zo de andere partijen, 
en voornamelijk de C.V.P., de « gods
vrede » hadden gerespekteerd. Dit laat
ste IS evenwel niet gebeurd. Het jongste 
bewijs hiervan vormt een bijzonder ha
telijk stukje in « De Volksmacht » van 
begin augustus. 

Het is duidelijk dat wij ons in de ge
geven omstandigheden niet alleen tegen 
onjuiste beweringen wensen te verdedi
gen, maar ook dat wij de eer opeisen in
zake de universitaire problematiek van 
de provincie Limburg de juiste weg te 
hebben gewezen. 



WIJ 

nazijn 
« VLAAMSE KUST » 

Elk jaar na de vakantie 
maakt men aan de kust de ba
lans op. De maanden juni en 
juli blijken qua verhuring niet 
aan de verwachtingen te heb
ben beantwoord, de maand au
gustus des te meer. Afgezien 
van de niet ingewilligde eis 
voor speciale B.T.W.-tarieven 
in het hotelbedrijf (bij de eer
ste regeringsduw ging «toeris
tisch kampioen » Piers door de 
knieën), wat een blijvende be
dreiging voor het toeristisch 
bedrijf uitmaakt, is de balans 
niet zo slecht. 

Er is minder reden tot te
vredenheid op taalgebied. De 
Vlamingen voelen zich in vele 
gelegenheden aan de kust nog 
altijd niet thuis, omdat hun 
taal er niet de eerste rang be
kleedt, zoals dat zou horen. Er 
is wel enige vooruitgang, doch 
vooral de privé-sektor blijft 
een slaafse kruideniersmentali
teit tegenover de frankofonen 
aan de dag leggen. 

... EH STIMULANS 
Een bekend vlaams blad 

meent dat tans het uur der ge
meentebesturen aan de kust 
heeft geslagen om daarin ver
andering te brengen. Het ver
wijst naar de gemeenteraads
verkiezingen van volgend jaar, 
die een stimulans ter zake kun
nen zijn voor de schepenkolle-
ges van dè kust. Het blad ver
strekt geen nadere uitleg over 
deze stimulans, die echter ook 
aan de kust niet anders kan 
zijn dan de intocht resp. ver
sterking van de Volksunie in 
de gemeenteraden. Alleen een 
dergelijke versterking van de 
vlaamsnationale invloed in het 
bestuur der kustgemeenten is 
de meest zekere garantie dat 
het daar op taalgebied veran
dert, zoals deze versterking 
ook in het Brusselse de meest 
zekere waarborg tot het win

nen van de strijd is. Op beide 
voorposten is de V.U.-vooruit-
gang inderdaad dé stimulans. 

ADRESSERING 
Sommige frankofonen bekla

gen er zich nog altijd over dat 
brieven met in het Frans ge
schreven adressen met vertra
ging ter bestemming aanko
men. Op een parlementaire 
vraag desbetreffend antwoord
de minister Anseele dat de pos
terijen de taalwetgeving ter 
zake moeten toepassen, doch 
met een zekere soepelheid. Zo 
wordt de « taalkundige fout » 
(in casu het gebruik van een in 
het Frans vertaald adres door 
de afzender) behandeld als ge
lijk welke andere fout, bij vb. 
een verkeerd huisnummer. 

Maar zelfs de « Libre Belgi-
que » aanvaardt tans in een 
kommentaar dat het toch geen 
onoverkomelijke moeilijkheid 
is voor een frankofoon om een 
brief, bestemd voor het neder-
lands taalgebied, in korrekt Ne
derlands te adresseren, des te 
meer daar er in Vlaanderen 
geen franstalige straatbenamin
gen meer bestaan. Het blad, dat 
nochtans niet voor het « taai-
onderscheid » warm loopt er
kent zelfs dat vertalingen 
meestal tot verwarring aanlei
ding geven. 

Dit is dan een goede raad uit 
onverdachte bron aan de fran-
kofone fanatici, die nog steeds 
doorgaan met vlaamse gemeen
ten en straatnamen te verfran
sen uit naam het « une et indi-
vis-ible ». » 

LEZERS EN... 
Om de vier jaar stelt het C.B. 

S.P. (Centre Beige d'Etudes des 
Supports de Publicité) een we
tenschappelijk onderzoek in 
naar het aantal lezers van onze 
nieuwsmedia. Dit jaar werden 
ll.OOG personen (iets meer dan 
in 1965) ondervraagd. Het re-
zultaat van deze enquête geeft 

met een vrij sekure benadering 
het werkelijk aantal lezers en 
de oplage van onze dag- en 
weekbladen aan, uiteraard bij 
de zwakke broers in flagrante 
tegenstellmg met de door hen 
zelf opgegeven cijfers. Als men 
de bekomen cijfers nagaat, dan 
stelt men vast dat gans de so
cialistische pers haar oplage 
ziet dalen met een gemiddelde 
van 10 tot 15 %. Want de zoge
naamde stijging van «Le Peu-
ple» van 36.000 naar 37.000 is 
in twee opzichten niet juist, om
dat in 1969 de lezers van «Le 
Monde au Travail» en «Tra
vail » bij « Le Peuple » werden 
gerekend, terwijl voor alle cij
fers in 1969 geldt dat deze keer 
de lezerskring tot jongeren van 
16 jaar werd uitgebreid, waar 
in 1965 de leeftijdsgrens naar 
beneden 18 jaar was. Aldus zijn 
de cijfers van 1969 slechts onder 
voorbehoud met die van 1965 
te vergelijken. 

... OPLAGEN IN DE PERS 
Aldus kan men stellen dat de 

« Soir » er niet is op vooruitge
gaan (van 210.000 naar 212.000), 
terwijl men wel van vooruit
gang kan spreken bij de bladen 
die een zeer afgetekende winst 
noteren, zoals de machtigste 
groep, deze van «de Standaard», 
die van 299.000 naar 331.000 op
rukt. Het is trouwens zo dat de 
nederlandse pers haar overvleu
gelende beweging ten opzichte 
van de franstalige pers affir
meert : voor 1969 zijn de verhou
dingen ongeveer 1 miljoen 114 
duizend nederlandstalige dag
bladen tegenover 762 duizend 
franstalige dagbladen, met dien 
verstande dan nog dat er onder 
de lezers van franstalige bla
den heel wat Vlamingen zijn en 
onder deze van de nederlands
talige praktisch geen franstali
ge lezers voorkomen. 

Inzake weekbladen beschik
ken we niet over een volledig 
overzicht. Toch kan men vast
stellen dat de oplage van som
mige bekende franstalige week
bladen niet zo groot is als al
gemeen werd aangenomen, wat 
meteen de dalende tendens in 
de belgische frankofone pers 
bevestigt. Teken des tijds... 

aan ruggegraatlozen — zal men 
met moeite een slappere broe
der als Louis Kiebooms vinden. 

Kiebooms werpt zich de jong
ste maanden in de « Gazet van 
Antwerpen» op als de hoofd
verdediger van de grendels. 
Alle mogelijke — en vooral 
onmogelijke — argumenten 
worden er door hem bij ge
sleurd om de Vlamingen te 
verzoeken, de strop rond de 
nek toch maar te aanvaarden 
en er nog blij om te zijn ook. 

Kiebooms is een man uit de 
stal van Van Cauwelaert; hij 
heeft zijn politieke loopbaan 
vooral te danken aan de be
scherming van de destijds zo 
machtige katolieke voorman te 
Antwerpen. En dan te beden
ken dat het aanvaarden van de 
grendels de uiterste negatie zou 
zijn van wat Van Cauwelaert 
altijd heeft voorgehouden : na
melijk dat de vlaamse bewe
ging « op haar één been » haar 
doeleinden zou bereiken dank 
zij het numerieke overwicht 
der Vlamingen. 

ALTIJD DEZELFDE 
Zelfs in de vlaamse C.V.P. — 

die voorwaar geen gebrek heeft 

TERECHT GEWEZEN 
Het knechtenproza van Kie

booms is zo uitdagend-laf dat 
het deze week aanleiding heeft 
gegeven tot een eerder zeldza
me perspolemiek. Prof. Derine 
heeft zich genoopt gevoeld, in 
zijn pen te klimmen en Kie
booms een duchtige afstraffing 
te geven in de Vrije Tribune 
van de «Gazet». 

Twee vooraanstaande leden 
van de antwerpse C.V.P. gaan 
mekaar aldus flink te lijf in 
volle openbaarheid : het is 

schitterend gesteld met de éne, 
hechte vlaamse C.V.P.! 

De polemiek en het antwoord 
van Derine hebben ons nog 
eens doen betreuren, dat de 
antwerpse schepen door zijn 
ontslag als volksvertegenwoor
diger eigenlijk toch wel een 
vorm van dezertie heeft ge
pleegd. Hoeveel gezagvoller en 
hoeveel efficiënter zou zijn 
standpunt niet geklonken heb
ben, indien hij het tans kon 
verkondigen als lid van da 
C.V.P.-parlementsfraktie. 

In die fraktie blijkt echter 
geen plaats te zijn voor vrije 
opvattingen en mensen! 

STEEDS MEER 
ZUIDWAARTS 

Minister De Saeger heeft nu 
officieel in een nota aan het 
ministerkomitee voor sociale 
en ekonomische zaken het voor
stel, vervat in het verslag Ver-
schaeve tot uitbouw van Zee-
brugge «als polyvalente diep-
zeehaven voor schepen van 
200.000 tot 250.000 dwt», over
gemaakt. Wat de bouw van een 
kunstmatige eilandhaven voor 
500.000-tonners betreft is hi} 
van oordeel dat de meest ge
schikte plaats daarvoor ter 
hoogte van... De Panne ligt. 

Afgezien van het feit, dat de 
expansie van Zeebrugge tot 
250.000 ton virtueel verzekerd 
is, stellen we vast dat het met 
de projekten voor een kunst
matige haven in volle zee 
steeds meer zuidwaarts langs 
de kust gaat. Straks zit men 
ter hoogte van Duinkerke... 

Er gaat weer bijna geen dag voorbij of Brussel is het toneel van gangsterstreken in zuiver ameri-
kaanse stijl Nu eens wordt een wagen die bank fondsen vervoert in volle dag nabij het uiterst 
drukke verkeerspunt aan het zuid-station (onze foto) overvallen dan weer wordt een hotelier ver
moord of heeft er een schietpartij plaats. Brussel, niet alleen kandidaat-Europa-hoofdstad, doch 

ook hoofdstad van de misdaad i 

DRIE OSSEN 
Het is in de loop van de geschiedenis niet zo zelden ge

beurt dat de betekenis van een woord verandert. Alleen al 
daarom'is het wenselijk, soms zelfs zonder meer noodzake
lijk dat de lezer weet waar en wanneer iets werd neerge
schreven. En het komt ook wel voor dat eenzelfde woord, 
zelfs in dezelfde taal, maar dan gebruikt in een verschil
lende denkrichting iets helemaal anders gaat betekenen. 
Daarom is het nuttig te weten wie dit schreef, en te weten, 
ten minste zo ongeveer, wie die wie dan wel is. 

Niet ten onrechte heeft men kunnen zeggen dat waar elk 
van deze vormen van eerlijke welwillendheid ontbreekt, 
het niet zo moeilijk is om het even wie omwille van vier 
woorden te laten ophangen. Hoewel ophangen tegenwoor
dig niet overal even vlot gebeurt, bestaan er toch meer dan 
genoeg mogelijkheden om iemand de mond te stoppen, en 
die zijn dan, voor wie het leven niet louter biologisch be
kijkt, al even levensgevaarlijk. . . i. 

Deze eigenlijk toch normale welwillendheid wordt een-
ter wel ongewoon bemoeilijkt als iemand zonder meer net 
recht opeist om in eenzelfde tijd, in eenzelfde gemeenschap, 
in eenzelfde denkrichting zo maar, volgens eigen beschik
king, ( zij het dan waarschijnUjk niet zonder sluwe bijbe
doelingen ) aan een bepaald woord of term een helemaal 
verschillende betekenis te geven. Die welwillendheid wordt 
een pijnlijke last als men niet meer spreekt of schrijft voor 
wie luistert of leest, maar alleen maar voor zichzelf. Als 
men alle anderen beschouwt als het eigen klankbord en 
niets anders als antwoord verwacht dan een echo. ( Waar
mee natuurlijk niet die moeilijke schrijvers veroordeeld 
worden die hopen dat hun lezer zich de moeite zal doen 
hun tekst een tweede keer, en dan met meer genoegen en 
begrip, te lezen ! ) . . . . 

Worden echter, door woordgebruik of manier van schrij
ven, aan onye welwillende aandacht al te hoge eisen ge
steld, zozeer dat zij vrijwel onbereikbaar zijn, dan verhest 
de taal haar dienende rol. En juist in die dienende rol ligt 
haar grootheid ! Dan « degradeert » de taal. En zo iets 
gebeurt niet zonder enkele andere degradaties. Zozeer dat 
de Mnistre al heel lang geleden schrijven kon : « Toute 
degradation individuelle ou nationale est sur-le-champ an-
noncée par une degradation rigoureusement proportionelle 
dans le langage ». ( « Elke individuele of nationale degra
datie wordt terstond aangekondigd door een degradatie in 
de taal die er strikt proportioneel mee is » ) 

Er zijn niet zoveel handigheden die even bewonderens
waardig zijn als de handigheid van Gutenberg, goudsmid 
van beroep die er in slaagde beweegbare letters te gieten. 
Wat zouden we doen, wat zouden we weten zonder de 
boekdrukkunst en de vele oude boeken, waarvan ten slotte 
maar weinigen de waarde erkennen ? Maar hij die vandaag 
het hoofd boven de produktie van de drukkunst kan uit
steken, moet groot van gestalte zijn ! Zei Ortega y Gasset 
nu al meer dan dertig jaar geleden niet dat een van de 
grootste diensten die men zijn tijdgenoten bewijzen kon 
was een boek niet te schrüven dat men zou kunnen schrij
ven ? 

Het is om heimwee te kriigen naar de tijd toen de eerste 
gedrukte duitse bijbel verscheen ! ( Eigenlijk is elk element 
van het verhaal het overwegen waard ! )In 1460 drukte 
.lohann Mentelin zijn eerste latijnse bijbel, maar het is niet 
duidelijk hoeveel die kostte, In 1466 verscheen echter in 
Straatsburg zijn ( en de ) eerste duitse bijbel : voor de 
prijs van elk exemplaar kon men ook drie ossen kopen. 

NEMROD 



HET VERSCHIL 
In een herberg te Lombard-

zijde wordt tijdens een twist 
een verbruiker gekwetst. De 
vrienden van die verbruiker 
zijn, net als hijzelf trouwens, 
para; ze nemen het op hun 
krachten en gaan de boel kort 
«n klein slaan. Het bericht is 
deze week terug te vinden in 
de kranten op pagina zoveel; 
een minuskuul stukje tussen de 
gebroken armen en benen 

In een herberg van de ant-
werpse agglomeratie krijgt een 
knaap een klap van de uitba
ter. De ouders van die knaap 
nemen dat niet en ze tromme
len een aantal vrienden op die, 
net als zijzelf, tot de \ .M.O. be
horen. Ze gaan de boel in de 
herberg kort en klein slaan. 
Het bericht is te vinden op pa-
gma één van de kranten, in 
reuze-opmaak en met een aan
tal potsierlijke politieke neven-
beschouwingen erbij. 

Een zatte para brengt daar
om nog met het leger en een 
verbolgen echtpaar nog niet 
de Vlaamse beweging in op
spraak ! 

PARITEiT 
De Vlamingen betalen per 

jaar aan radio en tv-taksen 
volgens de jongst beschikbare 
gegevenj 1 miljard 197 miljoen 
frank. De franstaligen komen 
sl»^chts aan 849 miljoen. Maar 
de centjes worden lekker in 
één pot gedaan en paritair ver
deeld. Zodat de Walen hun 
programma's goeddeels voor
geschoteld krijgen dank zij de 
in Vlaanderen geïnde taksen. 

Desondanks krijgen we nog 
altijd geen nederlandse onder
schriften bij franstalige films 
op de R.T.B. Om het maar 
eventjes bij deze éne grief te 
houden... 

MINISTERIEEL BEVEL 
Een groot deel van de formu

lieren die bij de Rijkswacht in 
Vlaanderen «voor intern ge
bruik» in omloop zijn, blijken 
tweetalig te zijn met het Frans 
vooraan. Dat geldt voor het re
gister van de processen-ver
baal, de verlof- en vergunnings-

brieven, de marsbevelen en 
noem maar op. 

Wim Jonssen heeft daarover 
een vraag gesteld aan de be
voegde minister. Zijne excel
lentie bevestigde niet alleen de 
feiten, maar stipte daarenboven 
aan dat op 20 december 1965 — 
dat is dus geruime tijd na het 
in voege treden van de nieuwe 
taalwetten — zijn voorganger 
opdracht had gegeven om de 
eentalige druksels « in de mate 
van het mogelijke» te vervan
gen door tweetalige. 

Ziedaar dus een minister die, 
ojj het ogenblik dat het begin
sel van de homogeniteit der 
taalgebieden wettelijk aan
vaard wordt, een regeling treft 
die daar tegen indruist en die 
een achteruitgang is tegenover 
de vroegere toestand. 

Zo wordt van hogerhand het 
voorbeeld gegeven! 

V.O.S. GEWEERD 
Te Knokke zal volgende zon

dag een bloemenkorso door de 
straten trekken. Allerlei vere
nigingen zullen in die stoet 
aanwezig zijn met de wagen. 
Het Verbond van Vlaamse Oud-
stnjders zal er echter niet bij 
zijn. 

De V.O.S.-sen van Knokke 
waren reeds bezig met het ma
ken van een bloemenwagen, 
waarop de vredesgedachte en 
de IJzertoren zouden uitge
beeld'worden. Het officiële ste
delijk feestkomitee heeft daar
tegen zijn veto gesteld. 

Zo behandelt men anno 1969 
nog altijd in een vlaamse ge
meente hen, die vier jaar lang 
hun leven in de weegschaal 
wierpen! 

Maar hoeveel bakkers leveren 
nog huishoudbroden van dit 
gewicht ? De vraag stelt zich 
dan ook of de gevraagde prijs
verhoging van vijfenzeventig 
centimes slaat op een brood 
van 1 kgr of van 8 a 900 gram ? 
Dat zou toch eens duidelijk 
moeten gesteld worden. 

OVERLIJDEN 

Op 62-jarige leeftijd overleed 
te Oostende de heer Frans 
Reinhard, stichter en direk-
teur van de bekende dag- en 
avondschool voor boekhouden 
en talen «Hermesschool» te 
Brussel. Hij was de kleinzoon 
van de vlaamse aktivist Frans 
Reinhard en zelf een trouw, be
wust Vlaming, die aan heel 
wat vlaamse initiatieven in de 
hoofdstad medewerking ver
leende. Frans Reinhard aarzel
de niet, advertenties in ons 
blad te plaatsen, nog een be
wijs van zijn vlaamsnationale 
overtuiging. 

Wij betuigen zijn achtbare 
nabestaanden onze zeer oprech
te gevoelens van deelneming. 

BROODPRIJS 
Men kan alle begrip opbren

gen voor de moeilijkheden van 
de bakkers, vooral wanneer de
ze met personeel werken. Nie
mand wil nu nog onderbetaald 
werken, maar de broodprijs is 
toch de jongste jaren regelma
tig verhoogd. Er dient trouwens 
opgemerkt dat de hoeveelheid, 
die men per eenheid kan kopen, 
stelselmatig vermindert. Vijf 
jaar geleden nog bepaalde een 
koninklijk besluit dat een huis-
houdbrood 1 kgr moest wegen. 

MIRAGES BETERKOOP ? 
Destijds werd — na veel her

rie — tussen Frankrijk en Bel
gië een kontrakt gesloten voor 
de aankoop van Mirage-ge
vechtsvliegtuigen ten behoeve 
van de belgische luchtmacht. 
Op uitdrukkelijk verzoek van 
Parijs werd de prijs niet in dol
lars doch in franse franken 
vermeld. 

Met de devaluatie van de 
franse frank zou uu normaal 
de aankoop van de « Mirages » 
voor ons land beterkoop moe
ten zijn. Het zou een niet te 
versmaden bezuiniging van ca. 
1 miljard frank betekenen. De 
vraag is natuurlijk of in de 
klauzules van het kontrakt 
geen beperking op het vlak van 
de aan schommelingen onder
hevige muntpariteit is voor
zien. Het loont in elk geval de 
moeite de bevoegde ministers 
daarover met een parlementair 
vraagje te bedenken. Men 
gooit een dergelijk bedrag zo 
maar niet weg. Openbare Wer
ken zou bvb. dit uit « de hemel 
gevallen frans geschenk» best 
kunnen gebruiken. 

sa 
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(jeeveedee) Afgelopen zondag 17 augustus heeft prezi-
dent Soeharto van Indonezië de inlijving geproklameerH 
van Westelijk Nieuw-Guinea (Irlan) bij « L t grote moe 
derland ». Daarmee zou dan definitief een einde moeten 
zijn gekomen aan de rol van Nederland in het aziatische 
eilanden-rijk, een rol die al eerder officieel was uitee 
speeld, maar waaraan vele duizenden Nederlanders zich 
nog maar steeds zijn blijven vastklampen. Eenerziids is 
dit laatste nog wel te begrijpen na de eeuwenlange be-
trekkmgen met Indonezië. Maar van de andere kant 
toont de bemoeizucht tegen Indonezië duidelijk aan 
hoe weinig oog men heeft voor de gewijzigde verhoudin-
gen sinds 1945. 

Hoe komt het dat de afgelopen maanden, i.i het zicht 
van de volksraadpleging die moest beslissen over de toe
komst van Irian, de emoties in Nederland zo hoog o», 
laaiden ? Waarom stonden de ingezonden-brieven-rubrie-
ken van de dag- en weekbladen vol met bewogen verkla-
ringen over het lot van de Papoea's, de donkerhuidiee 
bewoners van Nieuw-Guinea ? 

Om dat verschijnsel te verklaren moeten we even te
ruggaan tot 1949, het jaar waarin de indonezische onaf-
hankehjkheid werd uitgeroepen. Eindeloze besprekingen 
en dagenlange Kamerdebatten waren voorafgegaan aan 
de overdracht van de souvereiniteit door Nederland aan 
Indonezië. Toen tenslotte tijdens een historische ronde-
tafelkonferentie het grote besluit viel, kon prezident Soe-
karno nog niet voor honderd percent tevreden zijn. Want 
m het verdrag tussen beide landen werd uitdrukkelijk 
een uitzondering gemaakt voor Nieuw-Guinea. Dit minst 
?™i'̂ i'̂ ?̂ A^*^ ^®^' ^^^ ®̂ vroegere « gordel van smaragd » 
(Multatuh) zou in handen van Nederland blijven. Vrucht 
van de wrok die in Nederland was blijven bestaan tegen 
de nieuwe machthebbers, vrucht ook van de spijt om de 
geleden nederlaag en, hoe kon het anders, om het prijs
geven van ekonomische invloed. 

Men dient deze hele zaak natuurlijk e zien in het licht 
van de politieke situatie van 1949. De regering, met de 
socialist « vader » Drees aan het hoofd, neigde er toe over 
om geheel Oost-Indië aan Soekarno over te dragen. Ze 
kreeg dit echter in het parlement niet voor elkaar. De-
mokratisch gezien was dit in orde, maar de motieven die 
aan de bezwaren van de Kamer ten grondslag lagen, ge-
tuigden toch wel erg van een paternalistische houding en 
van een pogen om het nieuwe Indonezië te kleineren. Zo 
was een van de redenen om Nieuw-Guinea vast te hou
den de gedachte dat Nederland zou moeten kunnen be
schikken over een gebied waar zich de Indoneziërs zon-
öeu kunnen vestigen Wie onder het regime-Soekarno in 
de verdrukking zouden raken. Met name dacht men daar
bij aan de zogenaamde Indo-Europeanen voor wie in 
indonezië geen bestaansmogelijkheden meer zouden zijn. 

Wy in nederland 
Een tweede motief had te maken met de zucht van Ne 
derlanders om uit te zwermen naar verre landen Nu 
voor deze kategorie in Indonezië geen eer meer behaald 
kon worden (Soekarno wenste immers alles met «eigen 
volk » te doen), zou Nieuw-Guinea zich prachtig lenen als 
uitwijkgebied. En verder kon men in die dagen ook nog 
m brede kring de mening horen verkondigen dat Neder-
land een plaats moest behouden in de rij van belangrijke 
landen en dat daartoe een overzees gebiedsdeel absoluut 
noodzakelijk was. 

Misschien waren deze overwegingen, en zeker gezien 
tegen de achtergrond van de internationale verhoudin
gen van twintig jaar geleden, zeer redelijk. De werke
lijke reden echter had, zoals gezegd, meer te maken met 
wrok tegen Soekarno. Vandaar dat men over de Papoea's, 
de mensen om wie het uiteindelijk in Nieuw-Guinea toch 
ging, nooit iets hoorde. De nederlandse houding was dus 
eerder ouderwets kolonalistisch. 

Pas toen Indonezië met veel tam-tam propaganda 
begon te maken voor de «bevrijding» van Nieuw-Guinea, 
schakelde men in Nederland om en ging men oog krij
gen voor de half of niet beschaafde inwoners van het 
laatste stukje grondgebied dat in het Verre Oosten nog 
van ons was. Terwijl Soekarno in al zijn toespraken de 
overdracht van Irian eiste, ging Nederland op een gefor
ceerde wijze dit gebied ontwikkelen. Tientallen miljoe
nen guldens werden aan het land besteed, er trokken 
ambtenaren en onderwijzers heen. en «Den Haag» be
loofde zelfbestuur aan de Papoea's binnen tien jaar. 

Alle kansen op verwezenliiking van Nederlands mooie 
plannen waren echter spoedig verkeken. In 1962 kwam 
het tot een gewapend konflikt met Indonezië. er vielen 
doden en uiteindelijk kwam een akkoord tot stand waar-
bij bepaald werd dat de bevolking van het omstreden 
gebied m 1969, dus dit jaar, zelf zou mogen kiezen of het 
definitief bij Indonezië wilde horen. Een keuze voor 
Nederland was er niet. 

Vanaf dat moment was Nederlands rol in Irian dus uit
gespeeld en konden we ons op zijn best nog bezighouden 
met ontwikkelingshulp. Maar toen de volksstemming be
gon te naderen, stak men in Nederland toch weer de ho
rens op. De pers sprak openlijk haar wantrouwen in 
indonezië uit. er klonken zelfs dreigementen (inhouden 
ot verminderen van de ekonomische hulp aan Indonezië) 
en minister Luns zag zich verplicht tot een gesprek met 
zijn indonezische kollega. Uiteindelijk is de volksraad
pleging doorgegaan en kon deze week de overdracht van 
Irian plaats vinden. 

Maar het gemopper in Nederland is niet over. Nog de 
atgelopen week veroordeelde de laatste nederlandse goe-
verneur van Nieuw-Guinea, dr P.J. Platteel, tans burge
meester van Hilversum, in een ophefmakend interview 
zowel de houding van Nederland als van Indonezië. Hij 
zei dat Irian door de Indoneziërs volledig is uitgekleed 
en de Papoea's zijn vertrant. En hij verweet Nederland 
dat het steeds maar voor Indonezië door de knieën zou 
zijn gegaan. Tegelijk bracht de nederlandse pers grote 
reportages over de slechte situatie die in Irian zou be
staan. 

Eén ding is na dit alles zeker : bij de beslissing die 
1 \J^/®Y^"^" (onder toezicht van de Verenigde Naties) 

zaï Nederland zich toch moeten neerleggen. Waarschijn
lijk is een groot ontwikkelingsprojekt voor Irian. in sa
menwerking met Indonezië, het enige en het beste wat 
we nu nog kunnen doen. En voor het overige moeten ko 
lonialistische gedachten maar uit het hoofd worder 
gezet. 



WIJ 

Zekere tekenen in de politieke lucht wijzen er op dat een kou
de of warme schoolstrijd niet tot de onmogelijkheden behoort. 

Als volksnationale partij kan zulks de Volksunie niet onver
schillig laten. Alles wat ons volk kan verdelen doet ons pijn. 

Als pluralistische partij zal de Volksunie aan geen enkel ach
tenswaardig standpunt mogen voorbijgaan. 

Het is niet mijn bedoeling in deze bijdrage het standpunt van 
de Voll<sunie technisch uit de doei<en te doen. Dit is de taak van 
de bevoegde partijinstanties. 

Opgemerkt zij alleen dat de Volksunie niets te maken heeft 
gehad met het tot stand komen van het schoolpakt en ook niet 
zetelt in het konklaaf van de driepartijen « schoolpaktkommissie ». 

Onze bewegingsvrijheid is dus totaal en onze houding zal uit
sluitend bepaald worden door ons volksnationalisme en ons plu
ralisme. 

De volgende losse overwegingen verdienen intussen wellicht 
de aandacht van de lezers van « Wij ». 

Als voorzitter van de werkgroep ad hoc spreek ik hierbij de 
wens uit reakties te ontvangen van de lezers 
(adres : AA. Van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63, Heverlee), 

HET SCHOOLPAKT 

WERPT ZI|N 

SCHADUWEN 

VOORUIT 

Politieke vaststellingen 

Het schoolpakt kwam tot stand als 
geldig maar hernieuwbaar. 

De ondertekenaars hebben de daad
werkelijke vrijheid van de ouders wil
len waarborgen door twee redelijke 
eisen in te willigen : 
a) De eis van katolieke zijde gesteld 

tot volledige salariëring van de leer
krachten M.O. en T.O. en vergoeding 
van de werkingskosten, zodanig dat 
het onderwijs zou kosteloos zijn. 

b) De eis van «neutrale » zijde gesteld 
tot oprichting van rijksscholen in 
gebieden waar alleen of overwegend 
katoliekgerichte scholen bestaan. 

Dit alles moest bijdragen en heeft 
bijgedragen tot de demokratizering van 
de kuituur. 

Het inwilligen van deze eisen had 
zware financiële gevolgen voor de rijks
begroting. In totaal ligt de onderwijs
begroting in België echter niet hoger 
dan in andere westeuropese landen, nl. 
± 20 %. De vrijheid is een zware tol 
waard. 
_ Ongetwijfeld hebben zowel de kato-

lieken als het ministerie zich vaak la
ten leiden door konkurrentiële overwe
gingen. Van daar dat momenteel het 
probleem van de rationalizatie wordt ge
steld. 

De relatieve schoolvrede die uit het 
schoolpakt rezulteerde kwam in feite 
neer op de officiële institutionalizering 
van de verzuiling. 

Als drie partijen-akkoord is de bazir 
van het schoolpakt principieel wankel 
geworden. De C.V.P. (P.S.C.) en de 
B.S.P. (P.S.B.) mogen nog steeds be
schouwd worden als respektievelijk 
kristelijk en niet-kristelijk gerichte 
partijen. De niet-kristelijke «derde 
partner», de liberale partij, heeft ech
ter plaats gemaakt voor de P.V.V. 
(P.L.P.) die pluralistisch is ; de aanwe
zigheid van vele konservatieve katolie-
ken in de schoot van deze partij kan 
niet worden ontkend, evenmin als de 
steun die zij van de konservatief-kato-
ïieke «Libre Belgique» kreeg bij de 
jonaste verkiezingen. 
^Haar houding kan noch zal dezelfde 

zijn als deze van de oude liberale partij. 
Van daar dat de C.V.P.-P.S.C. in opzicht 
schoolkwestie misschien meer mag ver
wachten van een P.V.V. dan van een 
B.S.P., die sterk onder druk staat van 
de machtige A.C.O.D. (Algemene Cen
trale Openbare Diensten). 

De eerste schermutselingen met be
trekking tot de vernieuwing van het 
schoolakt (1971) zijn begonnen (cfr. de 
herhaalde heftige woordenwisselingen 
tussen CV.P.-P.S.C. en B.S.P. in het 
parlement). 

Op universitair gebied heerst reeds 
volop de koude oorlog, alhoewel het we
tenschappelijk onderwijs niet tot de 
materie van het schoolpakt behoort. 

He o ligt voor de hand dat de samen
hang C.V.P.-P.S.C. vooral op twee gron
den berust, nl. op de bekommernis om 
de sterkste politieke groep te blijven 
die de eerste-minister mag aanduiden 
en op de schoolkwestie. 

Populair uitgedrukt ligt het voor de 
hand dat de C.V.P.-P.S.C. misschien be
koord kan worden «de ziel van het 
kind» op te graven. 

Ik moge hier voorbijgaan aan de vele 
argumenten die pleiten tegen partijvor
ming op konfessionele bazis en er mij 
toe beperken te konstateren dat de ker
kelij ken noch in het land noch in Vlaan
deren een politieke meerderheid vor
men. Dit heeft als gevolg dat de gods
dienstige waarden in politicis beter ge
diend zijn door de aanwezigheid van 
gelovigen in verschillende partijen dan 
door één kristelijke partij contra niet-
kristelijke partijen. Ten bewijze : de 
oude kleine liberale partij was een anti
klerikale partij; de P.V.V. kan zich van
wege haar gelovige kiezers deze «luxe 
niet permitteren ». 

Terloops zij opgemerkt dat de vereen
voudiging van het partijenstelsel tot 
een duo van « konservatieven » en «tra-
vaillisten» tegen de demokratische uit
spraak van de volkswil ingaat. 

Financiële feiten 

Vooral het katoliek onderwijs is mo
menteel de vragende partij. Behalve 
een aantal belangrijke maar niet-essen-
tiële of alleen graduele eisen (bv. met 
betrekking tot werkingskosten en scho
lieren-vervoer) gaat de zwaarste eis van 
katolieke zijde in de richting van staats-
tussenkomst voor de schoolgebouwen. 
Ook het rijksonderwijs klaagt en te
recht. Het rijksonderwijs wordt gead
ministreerd maar eigenlijk niet geleid. 
Een aantal (vaak geïmprovizeerde) ge
bouwen verkeren in zeer slechte toe
stand. In het Brusselse is deze kwestie 
ook een vlaamse aangelegenheid : de 
Vlaamse rijksscholen te Brussel_ verdie
nen een fatsoenlijke akkomodatie. 

Voor het totaal pakket van de school
gebouwen worden bedragen van 30 of 
40 miljard vooropgezet. 

Strekkingen 

Grosso modo bestaan er twee strek
kingen. 
t) de strekking die behoudens uitzon

deringsgevallen het bestaan van een 
konfessioneel schoolnet van laag tot 
hoog gewettigd acht (zij het geratio-
nalize.-3»d). Voor de aanhangers van 
deze strekking dient een pluralisti
sche formule beperkt tot na de kan
didaturen wetenschappelijk onder
wijs. 

2) de pluralistische strekkingen hebben 
hun vizie principieel weliswaar ech
ter klaar geformuleerd en geargu
menteerd; daar de verwezenlijking 
ervan echter een grote verandering 
inhoudt, hebben deze strekkingen 
zich nog niet in bijzonderheden uit
gesproken over programmering en 
praktische verwezenlijkingen. 

Feitelijke toestand 

Ook zij die geheel of deels de « plura
listische school» beogen, kunnen hic et 

nunc het bestaan van verschillende 
«schoolnetten» niet ontkennen noch 
voorbijgaan bij het formuleren van een 
politieke stellingname voor de onmiddel
lijke toekomst. 
Wij kennen : 
a) het neutrale rijksonderwijs (en kun

nen dan wel diskussiëren over het be
grip «neutraliteit»). 

b) het gesubsidieerd officieel onderwijs 
van provincies en gemeenten dat de 
facto in vele gevallen de «kleur» heeft 
van de besturende meerderheid. 

c) het konfessioneel nationaal katoliek 
onderwijs, dat in zijn grote verschei
denheid inderdaad vrijer is dan het 
streng gereglementeerde en «gead
ministreerde » rijksonderwijs. 

d) sommige neutrale vrije onderwijsin
stellingen of onderwijsinstellingen van 
andere dan de roomskatolieke konfes-
sie. 

Principiële overwegingen 

Rebus sic stantibus moet het voor ie
dere demokraat vast staan dat geen en
kel student of scholier enig materieel 
nadeel mag ondervinden uil; hoofde van 
de schoolkeuze die hij doet of die izijn 
ouders doen. 
Wij worden op dit punt gekonfronteerd 
met het recht respektievelijk van de ge
meenschap, de Kerk, de ouders, de scho
lieren en studenten en de leerkrachten. 

Het recht van de gemeenschap 

Het hoeft niet gezegd dat dit recht fe
deralistisch dient uitgeoefend. 

Van uit het federalisme, als politieke 
doktrine en metode, gaat het om de kul-
tureel-autonome vlaamse gemeenschap. 

Zolang het ontbreken van een voldoen
de sereniteit en stabiliteit de minorizatie 
hetzij van onkerkelijken in Vlaanderen, 
hetzij van katolieken in Wallonië zou als 
gevolg kunnen hebben, is het aanvaard
baar dat op een aantal gebieden alge-
meen-belgische normen worden gesteld 
en in de hand gehouden. 

Kortom, «de overheid» heeft beslis
singsrecht voor onderwijszaken. Wie be
twist het verband tussen de onderwijs
zaken en het algemeen welzijn, de eko-
nomische welvaart en de sociale wel
stand ? Wie zou ontkennen dat groten
deels de school de levensvoorwaarden 
van de gemeenschap van morgen be
paalt, de demokratizering moet voort-
helpen ? 

Het is overbodig hier te betogen dat 
de overheid verantwoordelijkheid draagt 
voor het geluk van de mensen. Dit recht 
van de gem.eenschap is echter verre van 
absoluut. Ieder gezag dat naar totalita
risme zweemt wordt door personalitei
ten geschuwd als de pest. Waar zou het 
bijvoorbeeld naar toe gaan moest de 
overheid eenvoudig beslissen wie wat 
studeert en wie welke aktiviteit zal uit
oefenen ? Ook op verdoken wijze kan de 
overheid essentiële rechten van de bur
gers aantasten, bijvoorbeeld door be
paalde voordelen toe te kennen of te wei
geren. Het zijn de minst welgestelden 
die het meest bloot staan aan druk van 
de overheid. Als opperheer van 's lands 
financiële middelen behoort het aan het 
staatsgezag het gesprek te prezideren 
over het rationalizeren van de grote 
schoolnetten (rijk, officieel gesubsidi
eerd, konfessioneel). 

Het recht van de Kerk 

De ekstreem-katolieke stelling (in ie
der geval een pre-konciliaire stelling) 
luidt dat alleen de Kerk, uit hoofde van 
haar leer- en herdersambt, het recht zou 
hebben onderwijs te verstrekken aan 
gedoopten. Reeds in homogeen-katolieke 
samenleving (of ons als zodanig voorfie-

steld) van het « ancien régime » werd de
ze stelling betwist door burgerlijke over
heden, maar dit heeft nooit tot een 
« schoolkwestie » geleid zolang de Kerk 
in onze kontreien onbetwistbaar de mo
tor was van het kulturele leven. Afge
zien van het feit dat de ekstreem-kato
lieke stelling onhoudbaar is in een plu
riforme samenleving, berust ze op een 
onaanvaardbare grondslag. Kristus heeft 
gezegd : « Gaat en onderwijst alle vol
ken ». De Messias heeft ongetwijfeld be
doeld : onderwijst alle volken in de 
Blijde Boodschap en heeft niet bedoeld : 
ga het a.b.c. en de wiskunde onderwij
zen. Terwille van het « droit divin des 
rois» werden insgelijks teksten van de 
Schrift door de Kerk enigszins omgebo
gen, bijvoorbeeld tot solidariteit van «Ie 
tróne et l'autel». i 

Wat niet te ontkennen valt is dat een 
aanzienlijk aantal ouders het onderwijs 
van hun kinderen aan de Kerk wensen 
toe te vertrouwen opdat het in alle op
zichten godsdienstig zou geïnspireerd 
zijn. Aan dit feit is politiek demokra-
tisch niet voorbij te gaan. Een neutrale 
staat, een pluralistische samenleving 
kan noch mag zijn burgers ideologisch 
in verdrukking brengen, maar anders
deels staat het vast dat vele gelovigen 
juist wel uit geloofsmotieven de plura
listische school verdedigen. Promotoren 
van pluralistisch onderwijs hebben dan 
ook het recht (ja de plicht) hun stand
punt te verdedigen en te propageren. 
De staat heeft weliswaar als essentiële 
taak de samenhorigheid in de gemeen
schap te stimuleren. Zonder enige in
breuk op de vrijheid te plegen mag en 
moet de overheid een welwillende drijf
kracht zijn van de dialoog over het plu
ralisme in het onderwijs. Met alle res-
pekt voor hetgeen reeds bestaat mag de 
overheid telkens er wat nieuws wordt 
gekreëerd doen onderzoeken in welk op
zicht de Kerk zich zou kunnen gekrenkt 
achten moest dit nieuwe nu eens « samen 
worden gedaan». 

Onze simpatie voor pluralistische op
lossingen wordt tevens gevoed door dat 
in postkonciliaire kerkelijke kringen de 
vraag gesteld is of de opvoedende taak 
die de Kerk heeft ten aanzien van haar 
gelovigen en die een aantal ouders haar 
wensen toe te vertrouwen noodzakelijk 
een apart georganizeerd schoolnet nood
zakelijk maakt. Dit is een intern-kerke
lijke diskussie. Het is ook een dialoog 
tussen wijsgeren en pedagogen. De poli
tici moeten deze diskussie en dialoog 
beluisteren en kunnen er een praktische 
bijdrage toe leveren. 

Hic et nunc volstaat het in politicis, 
uit respekt voor de demokratische wil 
van een gedeelte van de bevolking, het 
feit te erkennen dat er een onderwijs-
net bestaat door de Kerk georganizeerd 
omdat vele ouders het willen. Het is dus 
niet van uit het kerkelijk wetboek maar 
van uit het burgerlijk recht van een 
groot bevolkingsdeel dat het recht van 
de Kerk dient erkend evenals van uit 
eenzelfde beginsel het recht te erkennen 
is van de vele ouders die een neutraal 
lekenonderwijs wensen (hetzij met kur-
sus « godsdienst», hetzij met kursus « hu
manistische zedenleer»). Het is overi
gens op dit dubbele recht dat grosso mo
do het schoolpakt tot stand kwam. 

Uit wat voorgaat volgt dat evenmin 
als het recht van de overheid het recht 
van de Kerk absoluut is. Het recht van 
de Kerk wordt bepaald door haar zen
ding. Het ware een ultra - montane op
vatting te menen dat de Kerk zelf de 
grenzen bepaalt van haar rechten en een 
« état catholique » zulks zonder meer zou 
moeten aanvaarden... en betalen. 

(slot volgende week) 

M. Van Haegendoren 

Senator 
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EEN LAATSTE RUSTPLAATS 

Gewoonlijk in het voorjaar, wanneer het een beet
je warmer wordt, begint mijnheer te denken aan 
een nieuwe wagen. Mevrouw vindt ook wel dat die 
oude rammelkast nu haar ti jd gehad heeft. De gro
te europese steden kennen hun jaarlijkse autosa
lons, waar de konstrukteurs hun nieuwste model
len ten toon stellen. De nieuwe karrosserieën fon
kelen er in de stralen van de schijnwerpers, ter
wi j l ha If doorgesneden motors blinken in de uit
stalkasten. Aanlokkelijk, vooral voor wie op zoek 
is naar een voertuig dat aan de vereisten van 
het modern wegverkeer zou moeten voldoen. 

AUTOKERKHOF 

^a de eerste faz€ kunnen de onderdelen - verzamelaars beginnen. 

Wanneer de teerling uiteindelijk gewor
pen is en men weet welke auto het meest 
geschikt is voor het gezin, welke banden de 
beste rezultaten zullen leveren en welke 
binnenbekleding het het langst zal uithou
den, stappen mijnheer en mevrouw naar 
de plaatselijke verdeler, die onlangs nog 
zon prachtige gekleurde reklamefolder liet 
ronddelen in de gemeente. 

Hij kan natuurlijk de gevraagde wagen 
leveren De man levert er zelfs nog een 
reisdeken en een zijspiegel bij. Kosteloos. 
Spijtig IS wel dat men nog een vijftal we
ken moet wachten, vooraleer de stocks vol
doende aangevuld zijn 

Met het vooruitzicht dat men binnen
kort met de mooiste auto uit de straat 
n)dt. gaan die vijt weken evenwel vlug 
voorbij Die zaterdagmorgen, even voor de 
middag rijdt mijnheer fier zijn nieuwe slee 
de garage van de dealei uit. Mevrouw heeft 
haar fijnste jurk aangetrokken en stapt 
deftig in het pronkstuk, na de vertegen
woordiger van de firma de hand gedrukt 
te hebben 

Tegen veeitig pei uui, want het is een 
nieuwe wagen, gaat het huiswaarts toe. De 
buren staan al klaar om eens te komen kij
ken. Er zijn allerlei prachtige zaken aan 
die auto zoals dat make-up spiegeltje voor 
mevrouw en dat asbakje voor mijnheer, 
dat nu juist op de plaats staat waar het 
behoort. Werkelijk een volmaakte auto. 
Voor één keer was wat in de reklamefol
der stond eens juist. 

f)ndertussen staat in de garage nog steeds 
die oude ramelkast. Ondanks alles deed 
men er toch niet graag afstand van. Nu 
men weet, dat de mizerie van een leegge
lopen batterij en een steeds maar lekkende 
radiator die elke dag moest bijgevuld wor
den voorbij IS, roept het karretje plots een 
hele boel herinneringen op aan vervlogen 
levensdagen De dag toen de oudste zoon, 
die nu negen is en toen amper twee jaar 
was, mef zijn hoofd in volle geweld tegen 
de voorruit vloog. Ze was niet eens stuk. 
En toen mevrouw voor de eerste keer het 
linkse paaltje van voor de garagepoost weg-
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viitgevezen. De spiegel is gaaf en de kli6nt 
kan hem gebruiken. 

Een dag later wordt het linker portier 
uitgehaakt. Ook de ruitenwissers verdwij
nen. 

Een man met een baard stopt aan de 
poort. Hij rijdt met dezelfde auto als die 
tussen de rode en de groene. 

Zou de versnellingsbak van die daar 
nog goed zijn ? 

— Ik denk het wel, maar kijk eens eerst, 
antwoordt de sloper. 

Hij is nog goed, de versnellingsbak maar 
om hem los te krijgen moet eerst de mo
tor eruit. 

De schroeven zitten nogal wat vastgeroest. 
Dan wordt de brander bijgehaald. De von
ken en gensters vliegen in het rond de 
motor zit los. Hij wordt omhoog getrokken 
met een takel en naast de auto neergela
ten. Vrij onzacht uiteraard. Met hetzelfde 
werktuig wordt ook de versnellingsbak uit
gehaald. Veel zachter, want hij moet nog 
dienen. Onder de motorkap is er nu een 
grote ruimte, waar oude banden kunnen 
liggen en wieldoppen. Het frisse autootje 
van vroeger, dat een jongetje met een buil 
gekend heeft, staat er troosteloos biv 

Het blijft staan tot de sloper na enkele 
weken het ogenblik gunstig acht om aan 
de volledige ontmanteling te beginnen 

De rest van het karretje wordt naai een 
open plek ergens op het « kerkhof » ge
trokken. Daar begint men het bovenste 
gedeelte weg te branden. De gensters vlie
gen op de kussens, die stilaan beginnen 
smeulen, tot een licht briesje de vlammen 
doet uitslaan. De sloper staakt het bran
den. Hij zet de gasflessen opzij en gaat wat 
verder een boterhammetje opknabbelen. 

— Laat maar branden 1 
De zware walmen van de brandende rub

ber trekken weg boven de afbraakplaats. 
De auto heeft al enkele keren gekraakt, tel
kens wanneer een band of blok het begaf. 

Wanneer de boel uitgebrand is kan de 
sloper terug aan de slag. Samen mei zijn 
helper kantelt hij de wagen en begint aan 
de onderkant, Alles wat uitsteekt wordt 
losgebrand. 

Van de achterkant naar de voorkant ko
men er meer en meer gaten en steeds min
der plaat- en balkenwerk. 

Het gaat niet zo wanordelijk als men zou 
vermoeden. Er zit een lijn in de manier 
van werken, een soort v«erkplan/ De on
derdelen krijgen allemaal hun plaatsje op 
een welbepaalde hoop. 

Als er dan tenslotte niets meer overblijft 
dan alleen de rest van het koetswerk, dat 
ooit in de schijnwerpers heeft staan fonke
len, doet een metaalpers haar werk 

De sloper en zijn helper pakken een deel 
van het autootje beet en leggen het onder 
de pietmachine. De delen die uitsteken 
plooien samen en knakken at. Zij worden 
opnieuw in de machine gesmeten. Weer 
komt het gevaarte naar beneden en doet 
alles weer kraken en schuren. 

Uiteindelijk komt een blok verwrongen 
staal te voorschijn. 

Af en toe spring en nog een draad uit. 
De mannen nemen de blok op en sta

pelen hem bij op een hoop. 
Elke blok is een halve auto — zon

der motor, zegt de sloper. 
Er staan en liggen vele blokjes. 
Een van beide mannen heeft n*?i een 

lichte kraanwagen al een tweede auto aan
gesleept. Er moeten er immers dagelijks 
een vast aantal afgebroken worden, anders 
wordt bet kerkhof te klein. Aan de poort 
heeft een takelwagen ondertussen een blin
kend wrak afgezet. 

Niet alle auto's eindigen na vele jaren 
dienst. Deze ziet er nog splinternieuw uit. 
De binnenbekleding is nog prachtig en de 
banden zijn nog goed getekend. Vooraan 
staan er de indrukken van een boom in. 
De motor is een heel stuk naar achtei ver
schoven. De voorruit is versplinterd. In de 
auto ligt een gebroken make-up spiegeltje 
naast een omgevallen asbakje 

— Ze zaten er met drieën m. zegt de 
chauffeur van de takelwagen, alleen het 
negenjarig zoontje had een buil op zijn 
hoofd. Verder kwamen ze er ongedeerd uit. 
Een echt wonder. Het wrak wordt op het 
kerkhof gesleept en tussen een groene en 
een rode auto achtergelaten. 

Tekst : PIETER LIEVENS. 

Foto's : BRUNO STEVENS. 

Nieuwe sl^e na afscheid van de oude. 

...waarvan hierboven de scTiamele resten. 

^i£na0'0i»* 

.die in de persmachine toi hun kleinste omvang worden herleid... 
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Stijn 
Streuvels 

Men is licht geneigd tegenover een figuur als Stijn Streuvels super
latieven te gaan gebruiken. Hi| is nu eenmaal een der topfiguren van 
een legendarische vlaamse generatie, die onder andere een Hugo Ver-
riest in zijn « vlaamse koppen » te voeten uit heeft getekend. Daar 
komt echter bij dat Streuvels ondanks een internationale vermaardheid 
een zeer gesloten natuur was, moeilijk en dan ook zelden te benade
ren, zodat we eigenlijk zeer weinig van de mens Streuvels afweten, des 
te meer van de legende Streuvels. Er doen natuurlijk tans allerlei anek
doten over hem de ronde, maar daarmee worden we niet wijzer. Ook 
de vertrouwdheid met zijn werk brengt ons nog niet deze westvlaamse 
literaire aartsvader als mens nader. We hebben allen, vele generaties 
Vlamingen, wel een imago van deze klassieker uit onze letterkunde : 
bijna iedereen kan de man met de spitse, als een hakmes vooruitsteken
de streuvelkop en dito snor voor ogen roepen. Streuvels behoort tot 
de vaste, vlaamse waarden en was een van de echte vlaamse ambassa
deurs, die men als vanzelfsprekend eeuwig waande. 

Toch is ook de huisheer van het « Lij
sternest » « m vrede gegaan », zoals hij 
enkele jaren geleden te Den Haag naar 
aanleiding van de overhandiging van de 
prüs der Nederlandse Letteren, als slot
zin van zijn korte toespraak tot een 
elite-gehoor uit de Nederlanden zei Hij 
zei dat in zijn met sterk zuid-west

vlaams dialekt doorspekte toespraak, 
met een eenvoud die sommige Noord-
Nederlanders wel erg zal verwonderd 
hebben. Hij heeft moeten wachten tot 
zijn 98ste jaar om in vrede heen te 
gaan, na een leven dat hem naar eigen 
getuigenis «veel meer heeft geschon
ken dan hij had gevraagd». 

Stijn Streuvels is inderdaad een kind 
der goden geweest. Hij was verwant 
met Guido Gezelle, dit ander west
vlaams fenomeen zodat het niet verwon
derlijk is dat hij als autodidakt zulk 
een hoogte heeft bereikt. Deze bakker, 
die onder andere de stiel ging leren te 
Brugge bij bakker Vanneste op het 
Schouwburgplein (het gebouw staat er 
nofT maar herbergt nu een winkel van 
moderne stijlmeubelen en modern aar
dewerk), schijnt als vanzelf aan het 
schrijven te zijn gegaan, natuur en 
mensen rondom hem in het licht heuve
lend zuid-westvlaams landschap obser
verend Hij is aan 't schrijven gegaan na 
heel wat gelezen te hebben In die tijd 
— zestig, zeventig jaar geleden — werk
ten de vertaalmachines niet zo druk als 
tans, zodat Streuvels Duits. Noors en 
zelfs Russisch leerde om de groten uit 
deze hteratuurgebieden te kunnen le
zen Daar moet hij het schrijversvak ge
leerd hebben, terwijl zijn eigen kleine 
wereld volstond als inspiratiebron. Deze 
rustige kleine wereld heeft hij in zijn 
werk met epische allure omvormd tot 
een eigen, geweldige en grootse wereld 
waardoor zij, die met het voorbeeld 
kennis hebben gemaakt, pas dan de ge
weldige afstand beseften die het oeuvre 
en de realiteit scheidt Dat onderscheidt 
juist n Streuvels van een Cyrille Buys-
se, maar dan hebben we daar een War
den Oom die dichter bij de man van 
het Lijsternest staat, met wie hij de zin 
voor de tragiek deelde in een ruimte 
waar voor de bourgeois geen plaats 
bliikt te zijn 

Ruimte is het woord dat best bij Stijn 
btreuvels past, geweldige ruimte waar
in de mens verloren loopt, zijn lot onaf
wendbaar tegemoet, ruimte tevens met 
een zelfgekozen en morele begrenzing 
die Streuvels slechts eenmaal over
schreden heeft met zijn «Teleurgang 
van de Waterhoek». een werk dat in 
het Vlaanderen van die tijd het beken
de « voorbehoud » opriep, om geen ster
ker afkeuring te vermelden die bij tijd 
en wijle wel in scherper bewoordingen 
werd geformuleerd. 

Men zou Streuvels de Permeke van 
?I,.A ,^^"^^^ letterkunde tussen 1900 en 
lyiu kunnen noemen, een periode waar
in Streuvels al heel vroeg zijn faam 
iQ9n ^^•^^nif'^j^^r^^^^ Permeke tussen 
1920 en 1940 duchtig om erkenning — 
die hl] ook gekregen heeft — moest 
vecnten. Er is de vizionaire verwant
schap tussen beiden, hun zin voor mo-
numentaliteit, hun tasten naar de sin-
teze van natuur- en mensengeweld. In 

beider werk doemt het donkere Vlaan
deren op. Een doek als «Het zwarte 
brood » is een beeld dat ook in het werk 
van Streuvels opduikt. We beweren 
hiermee niet dat Permeke zowat de il
lustrator van Streuvels zou zijn, er zijn 
immers ook grote verschillen. Het is 
trouwens niet de bedoeling, een verge
lijkende studie tussen beide te gaan ma
ken, al loont dit beslist de moeite. Het 
is ook niet de bedoeling een rangorde op 
te stellen; men zou immers ook kunnen 
zeggen dat Permeke de Streuvels van 
de vlaamse exressionistische schilder
kunst is geweest (al is het wel zo dat 
Streuvels het expressionisme in de 
vlaamse literatuur aankondigt). 

Streuvels was een bewust Vlaming. 
Hij ervoer deze bewustheid als iets 
vanzelfsprekends. Hoewel hij zelden op 
de voorgrond trad toch heeft hij af en 
toe, wanneer de vlaamse nood in deze 
staat zeer groot was, niet geaarzeld zijn 
stem te voegen bij het koor dat zich 
verzette tegen bepaalde anti-vlaamse 
maneuvers Men heeft hem dat uiter
aard van bepaalde zijde kwalijk geno
men, om er dan de verfilming van « De 
Vlaschaard» bij te sleuren als argu
ment . Streuvels hield zich tegenover 
dergeliike kritiek koninklijk onverschil
lig. Een eik van zijn hoogte kon dit 
briesje gerust over zich heen laten 
waaien. 

Het heeft hem trouwens aan erken
ning en eerbetoon, tot en met konink
lijk eerbetoon, niet ontbroken Ook dat 
aanvaardde hij met een vanzelfspre
kendheid, die slechts eigen kan zijn aan 
hen, die weten wat ze werkelijk bete
kenen en vertegenwoordigen Dat Streu
vels niet de Nobelpriis voor Literatuur 
heeft gekregen betekent niet dat hij 
deze prijs niet verdiende. Doch de ne-
derlandse letteren hebben bliikbaar te 
Stockholm geen gezaghebbende woord
voerders, zeker niet van officieel belgi-
sche zijde, waar men weinig of niets af
weet van het vlaamse kultuurleven, 
zelfs als sommige exponenten ervan 
universele betekenis bezitten. 
_ Met het heengaan van Stijn Streuvels 
IS een belangrijke periode in ons kul
tuurleven en zelfs in ons bestaan als 
volk definitief afgesloten. Deze periode 
was reeds geruime tijd -oorbij maar 
het overlijden van Streuvels maakt ons 
meteen attent op het feit dat het huidi
ge Vlaamse kultuurleven niet het peil 
bereikt van wat het in vele sterke per
soonlijkheden, tijdgenoten van Streu
vels. wel bereikte De algemene ontwik
keling is er wel op vooruit gegaan maar 
het zou tans moeilijker zijn nu een 
nieuwe rij «vlaamse koppen» op te 
stellen. Het nivelleringsproces is ook in 
de Vlaamse literatuur aan het werk ge-
weest. Dit houdt geen afkeuring of be
tuiging van spijt in, het is een vaststel
ling. /Soals het ook een vaststelling is 

dat de tijd van Streuvels niet meer on
ze tijd is. Hij zal nochtans een van onze 
grote kulturele adelbrieven blijven en 
tevens een voorbeeld van karaktervast
heid en van natuurlijke trouw aan het 
volk waaruit hij voortkwam, trouw die 
zeker openheid voor het algemeen men
selijke niet uitsloot. ll.C. 

VAN PEENE-MIRY-PRIJS 

De H. Van Peene-Virginie Miry-
toegekend aan de heer Miei Gey-
prijs van de V.T.B voor 1969 werd 
sen, Antwerpen, die tijdens het 
seizoen 1968-1969 aan niet minder 
dan 21 nederlandstalige auteurs 
een gelegenheid tot opvoering en/ 
of uitzending hood. De prijs - tien
duizend frank - zal tijdens de kre-
atie van een nederlandstalig werk 
te Antwerpen overhandigd wor
den. 

FRANS-VLAAMSE 

KULTUURDAGEN - WAREGEM 

Zondag 14 september hebben te 
Waregem de 22ste Frans-Vlaamse 
Kultuurdagen plaats, van 9 uur af 
m het Jeugdcentrum. Om 10 uur 
beginnen de sektiev erg adering, om 
12 uur tafelgesprek en om 15 uur 
plenaire vergadering met inleiding 
door senator Leo Vanackere, en 
verder referaten door prof. G. Thys 
en dr. Johan Fleerackers ; een In 
Memoriam C. Rousseeu en E. Am-
ter ; hulde aan Jarige Frans-Vla
mingen en A. Demedts ; optre
den van het vokaal kwintet «De 
Troebadoers» en prijsuitreiking 
aan de leerlingen van de neder-
landse kursussen en de deelnemers 
aan de nederlandse taaiprijsvraag 
voor Frans-Vlamingen. Toegang 
vrij. Steun is welkom op p.r. nr. 
538041 ten name van L. Verbeke, 
H. Verrieststraat 32, Waregem. 

RIK GIELIS 

De jonge vlaamse galerij « Roe
land », Lievevrouwbroederstr. 10 
Brussel 1 heeft van 1 tot 14 sep
tember a.s. kunstschilder Rik Gie-
lis te gast. 
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IERSE ZOMERREVOLTE 
Het verleden leeft in ons, een gevleugeld woord dat nu in zekere zin harde 

realiteit is in Noord-lerland. Drie en vijftig jaar na de Paasopstand te Dublin 

rebelleren de noordierse katolieken tegen het 19e eeuwse feodalisme, waarvan ze 

in de autonome provincie Ulster van het Verenigd Koninkrijk nog steeds het 

slachtoffer zijn. Londen wordt meteen op zeer onaangename wijze herinnerd aan 

een restant van de ierse kwestie. Deze ierse kwestie is uiteindelijk nog altijd de 

Ierse eis van de totale eenmaking van het Groene Eiland, zelfstandig onder een 

zelfstandig gezag. Weliswaar heeft Londen destijds ingestemd met deze eenma

king doch in de praktijk kwam daarvan niets terecht als gevolg van het verzet 

der noordierse protestantse meerderheid, die meteen ook overging tot een 

sociaal-ekonomische diskriminalie van de katolieke minderheid. Men kan echter 

niet ongestraft dergelijke mensonterende diskriminaties volhouden, vooral niet 

in een gewezen wereldmacht die tans aanspraak maakt op het attribuut van 

moderne welvaartstaat, nog afgezien van het nationale element dat zeker ook 

hier een belangrijke rol speelt. 

De huidige noordierse regering heeft 
de voorbije weken maar al te duidelijk 
bewezen, ofwel absoluut geen inzicht te 
hebben in de verhoudingen van de twee 
«geloofsgroepen» in Ulster ofwel de 
elementaire moed te missen, in te gaan 
tegen de buitensporige aanspraken van 
de extreme protestantse vleugel op het 
behoud van de bevoorrechte pozitie van 
de noordierse protestanten. We hebben 
in dit blad reeds herhaaldeli jk de aan
dacht gevestigd op de achterlijke toe
standen in Ulster, een westeuropees 
land onwaardig, met dien verstande dat 
we geen aanspraak maken voor Europa, 
het nee plus ultra van de beschaving te 
bezitten. 

Het mag verwondering baren dat de 
noordierse katolieken zo lang gewacht 
hebben om in opstand te komen tegen 
hemeltergende wantoestanden. Deze 
verwondering is toch gewettigd als men 
weet dat de katolieken in wat men Ul
ster noemt (hoewel de noordierse graaf
schappen niet helemaal samenvallen -
met Ulster) zoveel mogelijk geweerd 
worden bij het verwerven van eigen 
bezit, omdat aan dit bezit een meerstem
mig kiesrecht is verbonden. Dat hebben 
de protestantse machtshebbers vooral 
gedaan om in gemeenten, waarvan de 
meerderheid der bevolking katoliek is, 
een katolieke bestuursmeerderheid on
mogelijk te maken. Zo kan het gebeu
ren dat in dergelijke gemeenten de ka
tolieke bevolkingsmeerderheid in de 
gemeenteraad in de minderheid is Het 
zelfde geldt de werkverschaffing, omdat 
aan arbeid nu eenmaal 'n zekere ekono-
mische macht is verbonden. Onder de 
protestanten van Ulster zijn de katolie
ken veroordeeld, om het grootste aantal 
werklozen te leveren. Dat is een sociaal-
ekonomisch-politieke minorizatie die 
veel weg heeft van de minorizatie, 
waartegen ook de amerikaanse negers 
In verzet zijn gekomen, met gelijkaar
dige uitbarstingen van geweld zoals we 
die vorige week in Noord-lerland ken
den. 

In ieder geval was he t effenaf plomp 
en dom vanwege de regering Chiches-
ter-Clark, in de huidige spanning een 

feestelijke betoging van de protestan
ten naar aanleiding van een protestant
se overwinning in 1669 te Londenderry 
te laten doorgaan, hoewel een klein 
kind kon voorzien dat de opgehoopte 
spanning der laatste maanden en weken 
bij een dergelijke provokatie van de ka
tolieken in deze stad zich in een uitbar
sting zou ontladen. Meteen heeft deze 
regering haar onbekwaamheid bewezen 
Een tweede feit heeft zich eveneens ge
wroken : de partijdigheid van de poli
tie, die ui teraard uit protestanten be
staat en die oogluikend alle protestant
se provokaties toelaat en het minste 
katoliek verweer baldadig beteugelt, 
waarmee niet gezegd is dat alle noord
ierse katolieken kerubijntjes zijn. 

De onbekwaamheid van de noordierse 
regering en het eenzijdig-brutale optre
den van de politie moesten een br i ts in

grijpen uitlokken. Dit is dan ook ge
beurd, onder de toejuichingen van het 
katolieke volksdeel, dat daarmee echter 
niet zozeer de komst van de Tommies 
toejuichte dan wel de bekentenis van 
onmacht van de protestantse regering. 
Het is trouwens de vraag hoelang de 
Tommies katoliek applaus zullen oog
sten. 

De vraa;^ is immers; hoe moet het nu 
verder ? Na lang aarzelen heeft Dublin 
eindelijk bepaalde initiatieven geno
men : overleg met Londen, poging tot 
voorlegging van het geschil aan de 
UNO, samentrekken van ierse troepen 
aan de grenzen van Ulster, waar men 
trouwens noordierse katolieke vluchte
lingen in onthaalcentra aan het onder
brengen is. Londen heeft maar koel ge
reageerd op deze ier.se maatregelen 
maar het kan de gegrondheid van de 
ierse beweegredenen niet ontkennen. 
Het sluitstuk aan de brits-ierse overeen
komsten ontbreekt nog altijd : de vere
niging van de 26 zuidierse en de 7 
noordierse graafschappen in één repu
bliek. Had de protestantse noordierse 
meerderheid eerder ingezien dat de on
derdrukking van een derde der bevol
king niet ten eeuwigen dage kon voort
duren dan zou ze tans Dublin niet als 
het ware uitgedaagd hebben, de oude 
aanspraken op te delven. Plots s temt 
Chichester-Clark halvelings in met de 
eis van de katolieken, evenveel recht te 
hebben op privaat bezit en op arbeid 
als hun protestantse medeburgers. Hij 
verbindt daaraan echter een zekere «ge
leidelijkheid», maar hoe lang zou die 
geleidelijke omschakeling naar gelijk
heid in rechte en in feite (wat doet dat 
ons Vlamingen vertrouwd aan!) duren ? 
Het geduld van de noordierse katolie
ken is blijkbaar uitgeput. Wie kan het 
hen kwalijk nemen dat ze nu naar de 
kern van de zaak grijpen, de herenigmg 
met het ierse moederland en wie kan 
het Dublin, overigens nog steeds zeer 
omzichtig optredend, kwalijk nemen 
zich te beroepen op akkoorden, waar
van Londen het bestaan niet kan be
twisten. 

KOMMENTATOR 

OEZE WEEK 
IN DE W E R E L D 

Noord-lerland vraagt zitting van 
UNO-veiligheidsraad aan inzake de 
noordierse kwestie. Dublin wenst 
zenden van UNO-troepen naar Ul
ster, waartegen Londen waarschijn
lijk zijn veto zal stellen. 

• Nieuw Vietkong-offensief in Viet-
nam berokkent amerikaanse en zuid-
vietnamese troepen zware verliezen. 

• Dr. Blaiberg, langstlevende patient 
met overgeplant hart . overleden. 

• Zatopek uit tsjechoslovaaks leger 
gestoten. 

• Nigeriaans staatshoofd Gowon pleegt 
verrassend overleg met voormalige 
Pi^aident Azikiwe, vermoedelijk in 
een poging om Biafranen voor een 
aereuigd Nigeria te winnen. 

Walter M. Schirra die zevenenveer-
tig jaar is geworden en bekend werd 
als een van de ruimtevaarders van de 
Nasa, is van beroep eigenlijk vliegtuig-
konstrukteur. Op het einde van mei 
van dit jaar heeft hij de Nasa verla
ten en een ander beroep uitgekozen. 
Hij aanvaardde namelijk de leiding 
van een nieuwe firma die zich bezig 
houdt met het verhuren van vliegtui
gen, schepen en machienen. Blijkbaar 
heeft de man daar nog niet genoeg aan, 
want hij neemt er nu nog een tweede 
beroep bij : dat van televiziekommen-
tator bij de «Columbia Broadcasting 
System» (C.B.S.). Zijn opdracht zal 
er in bestaan de volgende maanvluch-
ten en alle verdere ruimtevluchten t e 
kommentariëren. Zijn wedde is in elk 
geval de moeite waard : vijf miljoen 
belgische franken, en daarvoor hoeft 
hij natuurlijk nog niet eens elke dag 
een paar uren te werken. 

24 JAAR LATER 

Een gehelmde en gemaskerde — protestantse — politieman van Londenderry, 
waar het tot bloedige gevechten kwam tussen katolieken ep protestanten, zoals 
ook in andere noordierse steden. De noordierse katolieken nemen geen vrede 
meer met de sociaal-ekonomische onderdrukking door de protestantse meerder
heid. Het britse leger slaagde er in, een pauze in te stellen in de golf van geweld, 
die Ulster overspoelt. Doch het is duidelijk dat het probleem van de ierse een-
making tans scherper dan ooit is gesteld. Ook hier is een volksnationale regeling 

de enige uitweg. 

Tijdens de voorbije wereldoorlog 
produceerden de Volkswagenfabriekea 
voor de duitse Wehrmacht een zeven
tigduizend « VW - Kübelwagen » of de 
VW 181. Blijkbaar was deze Volkswa
gen 181 de beste van alle « oorlogsau
to 's» met aandrijving op alle vier de 
wielen en in staat om stijgingen van 
vijfenvijftig procent te nemen. Sinds 
de oorlog werd dit tipe van de Volks
wagen niet meer geproduceerd, nu 
vierentwintig jaar later begint Volks
wagen opnieuw met de produktie. In 
een enigszins gewijzigde vorm, m a a r 
waarschijnlijk vertrouwend op de 
faam, die dit tipe in kennerskringen 
nog wel altijd zal bezitten. 

VERWARMING 

Het is zo ver : wat kultuurpessimis-
ten verwachtten is gebeurd, er is een 
grote reklame los gekomen voor de 
amerikaanse akklimatizering. Een na
tuurlijk uitstekend sisteem, dat in he t 
amerikaanse klimaat meer dan nut t ig 
is, maar dat wij in Europa gemakke
lijk kunnen missen. Ten minste gedu
rende negentig procent van de dagen. 
Maar de techiek produceert die dingen, 
en die moeten dus verkocht worden. 
Dat daarin veel grondstoffen worden 
verwerkt die wij aan de ontwikkelings
landen te goedkoop kopen zal wel on
geveer niemand bekommeren. Met een 
normale verwarming, met een normale 
verzorging van de gezondheid heeft 
dit alles hier niets te maken. Met weel
de echter alles. 

GEHEIMZINNIG 

Doordat Edward Kennedy de om
standigheden van het auto-ongeluk dat 
hij hoe dan ook veroorzaakte zozeer ge
heim heeft willen houden, blijft dit on
geval een zeer geheimzinnige zaak. De 
veronderstellingen volgen elkaar op. 
Geen ervan is helemaal onwaarschijn
lijk, maar zelfs maar één ervan be
wijzen zal niet zo gemakkelijk zijn. 
Misschien is het wel vooral de geheim
zinnigheid die Kennedy zelf heeft ge
wild die hem het meeste kwaad doet, 
tenzij, ja tenzij sommige veronderstel
lingen juist zouden zijn. Meer dan 
ooit is het gehele geval voor hem mis
schien wel fataal. 

AUGUSTUS 1968 

Het is al een jaar geleden dat de bas-
kische nationalisten de gevreesde en 
gehate chef van de politieke politie Me-
liton Manzanas neerschoten. Een der
gelijke daad riep natuurlijk, en vrijwel 
onvermijdelijk, een heel scherpe re-
aktie op. De noodtoestand werd afge
kondigd en pas acht maanden later 
<samen met de later afgekondigde 
noodtoestand in gans Spanje) opgehe
ven. Maar hoewel reeds tijdens de eer
ste week na de aanslag ongeveer twee
honderd Basken werden aangehouden, 
slaagde de politie er tot nog toe niet in 
de dader(s) te vinden Voor een « sterk 
politie »-regiem is dit een zeer grote 
nederlaag 

DOODZWIJGEN 

Het zwijgen en de geheimzinnigheid 
rond de sovjetrussische ruimtevaar t 
heeft de laatste weken wel heel sterk 
de aandacht getrokken En dit zwij
gen wekte blijkbaar nog een zekere 
verbazing Of zijn we al helemaal ver
geten dat we vrijwel niets - en oifici-
eel zo mogelijk nog minder - te weten 
kwamen over de dader van de heel ge
heimzinnige aanslag die bij het binnen
rijden van het Kremlin op de auto-
kolonne werd gepleegd bij de triomfan
telijke terugkeer van sovjetastronau-
ten ? 
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Rik van Looy heeft zijn vijfhonderd
ste overwinning behaald. Het is niet ge
beurd op de wereldkampioenschappen 

Ae Zolder, zoals door zijn supporters vu
r ig werd gehoopt, maar verleden vri j
dag te Dworp. Naar het schijnt was de 
Rik zo blij als een vogelke met zijn 
vijfhonderdste palm en dat mag ook. 
iWij geloven niet dat al veel renners 
zo'n reeks overwmningen samenfietsten, 
overwmningen zowel in kriteria en 
kermiskoersen als in de klassiekers — 
hij heeft ze allemaal gewonnen, als we 
ons niet vergissen — en wereldkam
pioenschappen. Zonder een supporter te 
zijn van Rik van Looy (zijn we alleen 
van de «krabbers») , zijn we blij voor 
hem en feliciteren wij hem van har te 
met dit eksploot. En er is nog geen re
den om het bij die vijfhonderd te laten. 

PRIMA INITIATIEF 

Onze gelukwensen voor de zwemklubs 
uit Kortrijk en Zwevegem voor hun or-
ganizatie van de lange-afstandswed-
strijden in het kanaal. Gelukwensen ook 
aan de vele klubs - 27 naar het schijnt -
die met 400 zwemmers aan de proeven 
hebben deelgenomen, en aan de gemeen
tebesturen die hun medewerking ver
leenden. Wij vinden dat meer zulke wed
strijden - zoals ook te Damme bijvoor
beeld - moesten ingericht worden Zij 
zijn een uitstekende propaganda voor de 
zwemsport en de zwemsport heeft die 
propaganda hard nodig. Eén bemerking 
toch. Als we goed ingelicht zijn stond de 
wedstrijd alleen open voor aangeslo
ten zwemmers. Zou het verkeerd zijn 
eens te overwegen of in de toekomst ook 
niet-aangesloten zwemmers zouden kun
nen toegelaten worden ? 

LE\é OTTENBROS 

Lieve hemel, wat hebben de grrrote 
sportjoernalisten, die de vedetten zo 
deemoedig plegen te aanbidden, petrol 
gegeven om Harm Ottenbros, wereld
kampioen, in de ogen van de sportlief
hebbers te kleineren. Het was maar 
OttpnbrosKE en zijn lijfKE is ocharme 
zo tenger en ziin beenTJES zo dun en 
kort en zijn palmaresKE zo onbenullig 

en het hele ven t JE zo poverkens. Wij 
vinden dat kleintjes van de heren 
grrrote sportjoernahsten. Waar hun fa
meuze vedetten te Zolder niet voldoen
de beroepsplicht konden opbrengen om 
het werk te doen waar ze veel te vet 
voor betaald worden en volgens ons 
dus ook niet verdienen 'at er nog 
iemand naar hun idiote kriteria komt 
kijken, heeft Harm Ottenbros gedaan 
wat van hem verwacht werd : gereden, 
gevochten en gewonnen. Wij zien heus 
geen reden om de man op alle manieren 
in de ogen van de massa te kleineren, 
om hem aldus terug in de schaduw der 
« groten » (haha) te schoppen. 

LEEG STADION 

Wij zijn tijdens het afgelopen week
end te Brussel eens gaan kijken naar de 
nationale vijfkamp- (dames) en tien
kamp- (heren) kampioenschappen Bij 
de dames won Rita Vanherck van Beer
schot, en bij de heren Roger Lespagnard 
van Klub Luik. De prestaties waren niet 
bepaald schitterend - Rita Vanherck 
bleef zowat 800 punten verwijderd van 

het wereldrekord, en Lespagnard 500 van 
het belgisch rekord - maar dit is voor 
ons bijzaak. De inspanning zegt ons meer 
dan het rezultaat ervan. Wat ons echter 
tegenstak was de onverschillige, koude 
sfeer in het nagenoeg lege stadion. Zijn 
WIJ zo weinig sportief dat wij wel met 
twintig, dertigduizend te hoop lopen om 
een stel zwanzers per velo hun nummer
tje te zien opvoeren, en met nauwelijks 
enkele tientallen opkomen om in de 
grond nog échte sportlui aan te moedi
gen ? 

HET BELANGRIJKSTE 

Soms maakt een mens zich wel eens 
dik over de groteske en potsierlijke 
drukte die rond de sport verkocht wordt 
Zo deden wij nog op 15 augustus, toen 
Lowie de Pelsmaecker in de TV meer 
tijd kreeg om zijn onbenullige sportuit
slagen te spellen dan besteed werd aan 
het overlijden van Stijn Streuvels en de 
moeiliJKheden in Noord-Ierland samen. 
Vindt men in de TV nu echt dat die 
koersuitslagen belangrijker zijn dan de 
t iguur van de man die voor ons volk een 
plaats veroverde in de wereldli teratuur 
en die wellicht de enige was die er zich 

niet druk over maakte dat hij nooit de 
Nobelprijs kreeg ? En interessanter dan 
het drama van een volk dat verdeeld 
wordt rond een post-kolonialistische 
kwestie en een overleefde godsdienstige 
tegenstelling ? Vindt men dat de Vlaam
se boerkens maar hun koppeken niet 
moeten breken over die moeilijke din
gen en maar gelukkig moeten zijn in het 
besef dat hun koereurs nog altijd sprin
ten winnen ? 

JOEL ROBERT WERELDKAMPIOEN 

Joel Robert is m de Grote Prijs (moto
cross) van Rusland maar tweede ge
worden ten aanschouwe van zowat 
105.000 mensen uit Leningrad, maar dat 
volstond om voor de derde keer wereld-
kam î i oen te worden in de kategorie 250 
cc. Hii had daarbij nog één rivaal : onze 
landgenoot Sylvain (ïeboers. Die zag 
echter door mechanisch defekt zijn laat
ste hooD verzwinden. De man heeft wel 
veel teeenslag gehad de laatste tijd. En 
dit doet niets af aan de verdienste van 
Robert natuurli ik. 

In eigen land won Jef Theeuwissen 
die ook al dik zijn part kreeg van pech, 
de limburgse halfoogsttrofee, door vr i j 
dag te winnen in Hechtel, en zondag te 
Lummen. Prestatie die de Jef goed van 
pas zal komen. 

Roswita Egmontsgast winnares van de 
100 m. horden in het belgisch atletiek-

kampioenschap. 

NOCH KIEKENS, NOCH KOEREURS 
In bepaalde « selefcfe » ontspan-

mngsgelegenheden kan u, als u 
daar zm en geld voor heeft, weel
derige jongedames bewonderen 
die in feite heren zijn. Die werke
lijke metamorfose kan (niet nood
zakelijk) het rezultaat zijn van een 
behandeling met hormonen. 

Tientallen vrouwelijke atleten 
moesten de laatste jaren bij ge
neeskundig onderzoek vernernen 
dat zij niet meer voor 100 t h als 
dame konden beschouiod worden. 
Uit hadden zij doorgaans te « dan
ken» aan een kuur met mannelij-
/ce hormonen, die hun meer kracht 
moest bezorgen, maar die hun met
een ook andere mannelijke ken
merken bezorgde 

Deze twee kiese voorbeeldjes 
om te zeggen dat verkeerd gebruik 
rmn hormonen eigenaardige resul
taten kan bewerken, en dat zij in 
ieder geval, met de grootste om
zichtigheid moeten worden aange-

Vervaarlijk vereenvoudigd -you 
men het zo kunnen stellen dat de 
hormonen stoffen zijn, die door de 
indokrine klieren in het bloed wor 
den afgescheiden om naar de ver 
schillende organen van hn li
chaam te worden gevoerd Door 
"hemische prikkels moeten de hor 
monen dan de funkties van de ver
schillende organen (helpen) kon 
troleren Zo beïnvloeden de hor
monen van de geslachtskheren 
maar niet zij alleen) m zekere 

•nate de geslachtskenmerken van 
ie mens ook de bijkomende ah 
Jtern. denkwijze en psiche Te 
aeine of te grote afscheiding van 
'jepaalde hormonen door de hivo-
nze (een klein Miertje in de her
senen) kan respektief dwerggroei 
en reuzengroei, met bijkomende 
geestelijke afioijkingen. veroorza
ken. De bijschildklier levert de 
hormonen die het kalciumgehalte 
m ons lichaam regelen. De bij
nieren scheiden tioee belangrijke 

hormonen af. de adrenaline en de 
kortme. Adrenaline werkt in op de 
gladde spieren, en heeft invloed 
op de stmokracht van het hart, dus 
op de hoeveelheid bloed die het 
hart door het lichaam kan pompen. 
Kortine is van belang voor de re
gelmaat van de ademhaling, en een 
tekort eraan veroorzaakt o.m. gro
te vermoeidheid. 

Deze enkele voorbeelden maken 
al wel duidelijk dat de ontdekking 
van de hormonen en hun werking 
een belangrijke stap vooruit was 
m de geneeskunde. Bepaalde ziek
ten, veroorzaakt door afwijkingen 
m de hormonenafscheiding kon 
men nu gaan behandelen door toe
diening van de ontbrekende hor
monen. Het hoeft nochtans geen 
betoog dat misbruik van deze na
tuurlijke beschermers van de men
selijke gezondheid (de meeste hor
monen kunnen scheikundig niet 
bereid worden) de funkties van de 
menselijke organen, en dus de ge
zondheid kort-weg, ernstig in ge 
vaar kunnen brengen. 

Welnu, precies op deze hormo 
nen heeft de sportwereld zijn lod 
derig oog laten vallen om te die 
nen als dopmgsprodukt, ter ver 
vanging van de gevaarlijke amfe
tamine. Gevaarlijk voor ontdek
king en straffen, en gevaarlijk 
voor de gezondheid. Inderdaad 
precies op het ogenblik dat de 
amfetamines worden opgegeven 
voor de hormonen, is het stand
beeld klaar gekomen van het spek-
takulairste slachtoffer van de am
fetamine, Tom Simpson, die in '67 
op de flank van de Mont Ventoux 
overleed. 
Hormonen als dopingsprodukt heb 
ben veel voordelen. Geen geknoei 
tijdens de wedstrijd zelf. Een in
spuiting enkele uren voor de aan
vang volstaat, want hormonen heb
beneen trage, geleidelijke en lang
durige werking. Geen gevaar voor 
ontdekking ook, want wie zal be

palen hoeveel van de gevonden 
hoeveelheid hormonen afkomstig 
was van de eigen endokrine klie
ren, en hoeveel van de inspuiting ? 
En er is evenmin gevaar voor spek-
takulaire (naksidenteny), als dood
vallen, in grachten en in de ver
keerde richting rijden, aanvallen 
van razernij en waanzin, schui
mende mond en zo verder. 

Geen gevaar dan ? Toch, en daar 
neeft dr. Haers in de pers op ge
wezen. Evengoed als amfetamine 
als geneesmiddel zeer heilzaam 
kan gebruikt worden, maar in han
den van onbevoegden en in on
zinnige dozissen (sommige renners 
namen drie. viermaal de dodelij
ke dozis per dag - mogelijk door 
gewenning - en andere tot tien 
verschillende amfetaminederiva
ten door elkaar) levensgevaarlijk 
wordt kunnen de hormonen al 
naar het geval de werking van de 
organen gunstig beïnvloeden ge
nezen of ontregelen of ziek maken. 

Zelfs als men zou kunnen stel
len dat mits behoorlijk medisch 
toezicht - en dat is in de sport
wereld nog met het geval - doping 
door hormonen met erg gevaar
lijk IS, dan hebben wij toch noa 
een ernstig bezwaar, eerder van 
morele aard. tegen het gebruik er
van. Vulgair uitgedrukt - en wij 
vragen daarvoor ekskuus - komt 
net hier op neer : wij hebben er 
bezwaar tegen dat men kiekens 
oenandelt met hormonen, opdat ze 
meer eieren zouden leggen. Des 
te meer bezwaar hebben wij erte
gen dat men mensen behandelt 
met hormonen opdat ze harder 
per velo zouden rijden om meer 
geld te verdienen, voor een klein 
beetje hun eigen portemonnee en 
voor het overgrote gedeelte die 
van hun baas ten bate 

Wat wij vroeger schreven over 
amfetamine kunnen wij nu slechts 
herhalen : de plaag zal slechts 
uitgeroeid worden wanneer de 
sportbeoefenaars zich voldoende 
bewust zijn van hun menselijke 
waardigheid om kategoriek prdk-
tnken als behandeling met hormo
nen e d. af te wijzen 

i 

DE KENNERS 

Wij vrezen dat ons teeveeke zo «stn 
aan een « guidon » en een paar nedfllii" 
aan het fokken is, want het is w e l r ï l u 
dagen wielrennen dat de klok slaat Nu 
weer de wereldkampioenschappen V w 
taalde) amateurs te Brno. Wij dus mg,^ 
zit ten gapen en zitten genieten van d^ 
deskundige kommentaar van Vlaan^iZ 
rens meest beluisterde redenaar ,?.; 
aller Fred de Bruyne. Aan die deskun' 
digheid zijn wij de laatste tijd toch wM 
even gaan twijfelen, zo onder mepn 
wanneer wij Fred, op gezag van zijn 
even deskundige Italiaanse k o i w i 
hoorden vertel len dat Sartoni wel sepr.' 
slecht renner was, maar dat de man topU 
geen schijn van een kans had om vedpt 
ten als Moreion, de Bosscher en FrpH 
borg te kloppen. En voila, Sartoni werd 
wereldkampioen con brio. Ge moet hpt 
maar kunnen, zoals Fred altijd zegt. 

BEGEESTEREND 

Wij zijn voor de laatste, allerlaatste 
keer in ons leven naar een kriterium 
gaan kijken. Dat is een «zweer» Het 
heeft ons 200 lappen gekost - met de pin-
ten erbij - en wat hebben wij gezien ' 
30 koereurs die 70 keren rond de kerk
toren gewandeld hebben. En Eddy die 
half-koers met een ploegmaat « ontsnap
te », niet meer « kon » bijgebeend wor
den en in een « fantastische » spurt zijn 
ploegmaat klopte. De man aan de mi-
kro deed zijn uiterste best om bijna zot 
te worden van begeestering. De Eddy-
fans ook, maar ze vergaten daarbij niet 
aan hun 200 knotsen te denken, dat 
zaagt ge zo. En de stamineebazen en 
Zjang van Buggenhout waren ook blij. 
Maar wij vragen ons toch af hoelang 
men genoeg Freder ikken bij elkaar gaat 
blijven ronselen om die onnozelheden 
te kunnen verkopen. 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 23 aogustus 

15 30 tot 17 05 : Europese zwembeker te 
Würzburg — 18 55 : Zandmannetje — 
19 00 : Tienerklanken — 19.30 : Auto-
rama — 19.55 : Mededelingen — 20.00: 
TV-nieuws — 20.25 : Julia : Afspraak 
met een kampioen — 20 50 : Piste — 
21 35 : Echo — 22 05 : Geheime op
dracht ; Nicole — 22 55 : TV-nieuws. 

Zondag 24 augustus 

11 00 tot t l 40 : Eucharistieviering von-
uit Veurne — 15 00 : Poly snelt te hulp 
— 15 15 : Internationaal londbouwma-
gozine — 15 45 tot 17.25 : Europese 
Zwembeker te Würzburg — 18.40 : 
Klein, klein kleutertie — 19 05 : Dok-
ton : Op zoek naar Judy — 19.55 : Me
dedelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 : Speel
film : Fort Worth — 22 00 : TV-nieuws 
— 22 15 tot 22 30 : Wereldkam
pioenschappen wielrennen voor liefheb
bers te Brno 

Maandag 25 augustus 

18 55 : Zandmannetje — 19.00 ! Film
museum van de schaterlach — 19.30 : 
Intetinte — 19 55 : Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20 25 : De Indringers : 
Het opleidingscentrum — 21.15 : Folk
lore uit Argentinië — 21 50 : Ten huize 
van Hugo Van der Goes — 22.25 : T V , 
nieuws 

Dinsdag 26 augustus 

18 55 : Zandmannetje — 19.00 : Beeld
houwkunst — 19.25 : Vergrootglas op de 
postzegel — 19.40 : « De kinderen van 
Soust 11. Toeristische film — 19.55 : 
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : « De vijanden ». Eenakter door 
de Amerikaanse toneelschriiver Arkady 
Leokum — 21.20 : A t last the 1948-
Show — 21 50 : Vergeet niet te lezen 
— 22 25 : TV-nieuws. 

Woensdag 27 augustus 

18 55 : Zandmannetje — 19.00 : Klein, 
klem kleutertje — 19 20 ; Tip-top — 
19.55 : Weerman — 20.00 ; TV-nieuws 
— 20 25 : Beschuldigde, sta op : De 
zaak-Courtois — 21 55 : Mime : optre
den van Zwi Kanar (2e deel) — 22.10 ; 
Gastprogramma — 22.40 : TV-nieuws. 

Donderdag 28 augustus 

18 55 : Zandmannetje — 19.00 ! De 
vliegende mannen van Papantia — 
19 25 : Filmpje — 19.30 : Doris Day-
show : De babysitter — 19.55 : Mede
delingen — 20 00 : TV-nieuws — 20.25: 
W I J , Heren van Zichem — 21.05 : 
Jerry Lewis-Fostival : a Dr Jerry en Mis
ter Love > — 22.50 : Première — 
23 20 : TV-nieuws 

Vrijdag 29 augustus 

18 55 : Zandmannetje — 19.00 : Luceat 
— 19 30 : K Onder arrest ». Filmklucht 
met Snub Pollard — 19.45 : Zoeklicht 
— 19.55 : Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Speelfilm : De ver
keerde stap — 21.45 ; TV-nieuws — 
21.50 tot 22.50 ; Internationaal muziek
festival van Bergen. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
B T . W 

Brochures met dindelijke beknop
te inhoud speciaal voor kleinhande
laars verkrijgbaar op ons sekreta-
riaat. 
KOLPORTAGES 

Terug kolportages met radiowa-
cen Zondag 14 september m de 
noordelijke sektor der stad. Bijeen
komst lokaal Het Anker, Konmgm 
Astridplein 1, om 10 uur. 
SPAARPOTJESAKTIE 

Op verzoek kunnen de leden en 
simpatizanten uit onze afdeling een 
spaarpotje thuisbezorgd krijgen. 
Reeds tientallen werden er ge
plaatst. Dit initiatief is m het 
bizonder genomen als een fman-
ciële aanloop tot kostendelgmg van 
de komende propaganda voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. De na
men en de inhoud der terug bm-
nengebrachte spaarpotjes worden 
5n onze afdelingsuitgaven medege
deeld. 
LEDENSLAG 

Onze propagandisten hebben pas 
de vakantie achter de rug en zijn 
er reeds met hun eerste aktie. b in
nen de maand 300 nieuwe leden 
in onze afdeling ! Ze hopen echter 
op medewerking van de bestaande 
leden die hen zouden willen bij
springen door alvast in eigen fami
lie een bijlid te werven. De le
den zullen hiervoor met een spe
ciaal formulier worden aangeschre
ven. 

gens en meisjes . school Helmstraa 
169 - verbonden aan de school van 
de Vincottestraat. 2. De polyvalen
te beroepsklassen waar kinderen 
van 12 tot 15 jaar een alzijdig voor
bereidend onderwijs krijgen. 

Meisjes : Betogingstraat 9; jon
gens : M. Montgomerypleln 8, Vin-
fottestraat 44. 

Nadere inlichtingen : gemeente
huis van Borgerhout, bureau voor 
onderwijs : tel. 350209. 

Gemeentelijke avondkiirsussen 
B3-B2, M. Montgomerypleln. 

Frans en Engels, toegankelijk 
voor dames en heren. Aanvang der 
lessen : 15 september. Inlichtingen 
en inschrijvingen in de school op 
8-9-11-12 september van 19 tot 21 
uur. 

Gemeentelijke muziekakademie : 
gezamenlijke en individuele kur-
sussen : notenleer, diktie, toneel, 
zang, voordracht en allerlei mu
ziekinstrumenten. Inschrijvingen 
van 25 tot en met 29 augustus van 
18 tot 21 uur. Aanvang der kur-
sussen : 1 september. 

Bonheiden 
WELKOM 

In de familie Renard-Christiaens 
werd een zoontje geboren. Van 
harte proficiat aan de gelukkige 
ouders en zusje Veer le! 

Deurne 
BLIJDE GEBEURTENIS 

Het afdelingsbestuur wenst de 
heer en mevrouw Hilven hartelijk 
geluk met de geboorte van hun 
eerste zoontje Johan. 

Het afdelingsbestuur wenst de 
heer en mevrouw Andries harte
lijk geluk met de geboorte van hun 
dochtertje An. 

luchtkarabijn geschoten. Er ïs een 
prachtige schaal « Lieven Kalin-
gart » te verdienen en nog vele 
andere mooie prijzen. 

Nadere inlichtingen in Tijl. 

KERMIS 

Wij vragen aan al onze vrienden 
en simpatizanten, tijdens de ker-
misdagen niet te vergeten ook een 
bezoek aan ons lokaal Tijl, Breda-
baan, 298 te brengen. En zeker 
niet te vergeten de Hobby-tentoon
stelling van de Vlaamse Kring 
Groeninghe ! 

Borgerhout 
RECHTZETTING 

In het nummer van 9 augustus, 
verscheen onder de rubriek « Over 
de scholen » een spijtige fout, 
waar er stond « Dat andere instel
lingen niet aan bod kwamen is ge
deeltelijk hun schuld, vermits zij 
verzuimden schepen Juul Dillen uit 
te nodigen ». 

Dat is ten zeerste in strijd met 
de waarheid en zeer terecht doet 
schepen Dillen opmerken dat hij 
op ieder schoolfeestje werd en 
wordt uitgenodigd. 

Wij kunnen er trouwens aan toe
voegen dat hji er prijs op stelt steeds 
aanwezig te zijn, hetgeen leerkrach
ten, leerlingen en ouders ten volle 
op prijs stellen. 

BORGERHOUTENAREN 
STUREN HUN KINDEREN NAAR 
BORGERHOUTSE SCHOLEN 

Zoals beloofd geven wij hierna 
een lijst van het gemeentelijk on
derwijs te Borgerhout. 

Kleuterscholen : „ T i 
Leningstr. 2ti, Beloglngstr. 9, Juul 

Grietensstr. 8, te Boelaerpark en 
Florastr. 120. 

In de scholen Betogingstraat en 
te Boelaerpark is er voor- en nabe-
waking (7-30 tot 18 uur - ook woens
dagnamiddag). 

Lagere scholen : grondige voor
bereiding op middelbaar en tech
nisch onderwijs. 

a) meisjes : Leningstraat 2fa, Be
togingstraat 9, Juul Grietenstraat b, 
Te Boelaerpark en Florastraat 120. 

b) jongens : Vlnvottestraat 44, Te 
Boelaerpark, Juul Grietenstraat 8 
en M. Montgomerypleln 8. 

Middelbaar onderwijs : 
Uw grotere meisjes worden voor

bereid op universiteit, allelei niet-
uni\ersitaire hogere studies en opge
leid tot goede betrekkingen bij 
openbare besturen, in handel en 
nijverheid. Op het lyceum van Bor
gerhout, Generaal De Wetstraat 16, 
met moderne humaniora, ekonomi-
sche afdeling, speciale kursussen 
in latijn en wiskunde als voorbe
reiding op de universiteit. 

Inschrijvingsdata : van 25 tot 30 
augustus : van 9 tot 12 en 14 tot 17 
uur (lyceum). 

Voor de lagere en kleuterscholen: 
inschrijvingen op 27, 28, 29 en 30 
augustus van 9 tot 12 uur. 

Aanvang van de lessen ; maan
dag 1 september te 9 uur. 

De bijzondere aandacht van de 
lezers wordt gevestigd op : 

1- Klassen voor individueel on
derwijs voor moeilijk-lerende jon-

Mortsel 
VU-DANSFEEST 

Alle schikkingen zijn getroffen 
om van ons eerste VU-bal (zaterdag 
18 oktober 69 in de feestzaal van 
het et Parochiaal-Centrum St. Jo
zef » te Mortsel aan de Liersesteen-
weg - grens Boechout) een top-suk-
ses te maken. Breng uw steentje 
bij tot dit top-sukses en spreek nu 
reeds af in uw vriendenkring. Ge
nummerde inkomkaarten tegen 30 
fr., recht gevend op deelname aan 
een « speciale tombola met pracht-
prijzen » zijn vanaf heden te be
stellen bij Wim Claessens, Lierse-
steenweg 197, Mortsel (tel. 553909), 

PERSONALIA 

Vorige week werd de heer Pau l 
Toppets, verdienstelijk vlaams oud-
strijder in onze gemeente ten gra
ve gedragen. In naam van afdeling 
en bestuur betuigen wij mevrouw 
P. Toppets en familie ons diep me-
devoelen. 

raadsverkiezingen ïs dit van uitzon
derlijk belang in deze brusselse ge
meente. Houdt nu reeds deze dat-
tum vrij. 

Zaal : Exelsior, St. Pieterstraat 
te Jet te . Orkest : Peter Philips. 
KALENDER DER KANTONALE 
VERGADERINGEN 

11-9-69 : K.V. Ukkel. 
18-9-69 : K.V. Schaarbeek. 
24-9-69 : K.V. Asse. 
2-10-69 : K.V. Wolvertem. 
16-10-69 : K.V. Vilvoorde. 
23-10-69 : K.V. Anderlecht 
30-10-69 : K.V. Halle. 
6-11-69 : K.V. Brussel 
13-11-69 : K.V. St-Kwintens-Len-

nik. 
20-11-69 : K V . Molenbeek. 
27-11-69 : K.V. St. Joost. 
4-12-69 : K V . Eisene. 
Provinciale kaderdag Brabant 5 

12 oktober 1969. 
V.U.-bal te Wemmei : zaal Pax, 

Schoolstraat : 11 oktober 1969. 

Edegem 
DIENSTBETOON 

Met alle problemen van sociale, 
administratieve en financiële aard, 
kunt U terecht bij onze « raadsman 
voor dienstbetoon » Ludo Van Huf-
felen. Baron de Celleslaan 32. Ede
gem, tel. 49,43.11. 

Herentals 
BAL 

Voor ons aanstaande bal dat 
doorgaat op 8 november is bijna 
alles voor mekaar . 

Een zeer aangename verrassing 
houden wij nog in petto. 

Merksem 
FEDERALISME 

Wij hebben nog enkele brosjures 
« federalisme een zekerheid » aan 
de prijs van 60 fr ^:er beschikking. 
Als gij dit boekje gelezen hebt zult 
gij een betere kijk op dit vraagstuk 
krijgen. En in de meeste gevallen 
kunnen antwoorden op pertinent 
gestelde vragen. Ieder Volksunielid 
moet het in zijn bezit hebben. 

Te verkrijgen in de merksemse 
boekhandel, Bredabaan, terminus 
van t ram 3. 

DE AFDELING 
Alhoewel wij nu in de volle ver

lofperiode zijn, zal er ieder donder
dag op het gewone uur, dus vanaf 
20 uur 30 vergaderd worden door 
de beschikbare bestuursleden en 
kaderleden. 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
1970 

Wie van onze medestanders 
twijfelt of zij wel op de kiezerslijs
ten van onze gemeente zijn inge
schreven kunnen inlichtingen beko
men in Tijl, Bredabaan 298, ieder 
donderdag vanaf 20 uur. Ook op 
het sekretariaat Sint Lutgardis-
straat 56 alle dagen. Men kan ook 
telefoneren 455777. 

MERKSEM-KERMIS 
De Vlaamse Kring Groeninghe 

vraagt ons mede te delen, dat zo
als het nu traditie geworden is, de 
tentoonstelling oc Ik heb een Hob
by » voor de zevende maal op het 
kermisprogramma voor koint, in de 
grote zaal van de gemeentelijke 
meisjesschool Borrewaterstraat 64 

TIJLSCHUTTERS 
Tijdens de kermisdagen wordt in 

Tijl het kampioenschap met de 

Ranst 
JAARLIJKSE 
FAMILIEUITSTAP 

Zondag 14 september gaat onze 
afdeling op reis ! Ditmaal langs het 
Reinaartpad, met geleid bezoek 
aan het stadje Hulst. 

Wij verwachten alle leden met 
de hele familie ! 

Onze autobus vertrekt om 9 uur 
aan de kerk te Ranst, thuiskomst 
voorzien omstreeks 20 uur. 

Inschrijven bij de bestuursleden: 
leden 50 fr., kinderen tot 15 jaar 
betalen halve prijs. Niet-leden be
talen 70 fr. 

Ook simpatizanten en vrienden 
van de VU welkom. 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
ZITDAG 
VOLKSVERT. DEFACQ 

O p algemeen verzoek houdt dr. 
E. Defacq, volksvertegenwoordiger 
zitdag tijdens de maand augustus 
elke donderdag van 14 tot 16 uur 
in de Tribunestraat 14, 2de verdie
ping, Brussel 1 (nabij het Parle
ment). In september herneemt hij 
zijn gewone spreekuren. 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 

1970 
Indien er kiezers zijn die twijfe

len op de nieuwe kiezerslijst te zijn 
ingeschreven wat Brussel stad aan-
,gaat, kunnen ze zich bevragen in het 
lokaal « Uilenspiegel », Pletinckx-
straat 38, Brussel 1. Tel. : 121374 tot 
einde van de maand. 

DIENSTBETOON 

Vanaf 1 september aanstaande 
zal de kantonnale gevolmachtige 
voor Brussel elke maandag vanaf 
19 uur in het lokaal a Uilenspiegel » 
ter beschikking zijn voor diegenen 
die wensen allerlei inlichtingen te 
bekomen in het kader van sociaal 
dienstbetoon. 

De heer M. Van den Heule zal 
de speciale gevallen aan een van 
onze mandatarissen dan ten spoe
digste overmaken. 

Eppegem - Zemst 
LUSTRUMBAL 

Zaterdag 27 september houdt on
ze afdeling haar lustrumbal te Ep-
]>egem in de zaal a Rubenshof » 
met het orkest Stan Philips. 

Begin te 21 uur. 

Jette 
BAL 

Op 13 september houdt de afde
ling Jette haar bal ten bate van 

haar sociale en kulturele werking 
in de gemeente. 

O p een jaar voor de gemeente-

Kortenberg - Everberg 
Erps-Kwerps - Veltem 
DANSFEEST 

O p zaterdag 20 september 1959 
gaat het jaarlijks dansfeest van de
ze afdelingen door in de zaal « Sa
lamanders j>, Leuvenseweg 191 ie 
Kortenberg, om 20 uur. 

Orkest : « De Carinas ». 
Toegang ; 30 fr. 

Kumtich 
GOUDEN BRUILOFT 

Veel gelukwensen aan het echt
paar Merckx-Carlens uit Kumtich. 
Mevrouw Merckx kwam vorig jaar 
in « Wij » naa r aanleiding van de 
omhaling die zij blootsvoets deed 
tijdens de natste IJzerbedevaart. 
De heer Merckx was oorlogsvrijwil
liger 14-18 en is lid van VOS. Sa
men woonden zij elke IJzerbede
vaart bij. Zaterdag 6 september vie
ren zij hun gouden bruiloft. Profi
ciat ! 

Merchtem 
BAL 

O p zaterdag 25 oktober 1%9 eer
ste afdelingsbal van de afdeling 
Merchtem. ' Zaal : Oberbayern, 
Stoofstraat te Merchtem. 

Orkest : Harry en zijn Peacocks. 

Wetteren ! zaterdag 13 septem-
ber 1%9 van 18 tot 19 uur door d e 
heren De Kegel Th., provincieraads. 
lid en Christean W., plaatselijke 
soc. medewerker, in het « Vlaami 
huis », Markt. 

KOLPORTAGE 
Zondag 24 augustus gaat een ar» 

rondissementele ploeg voor de tweft» 
de maal (wegens de schitterende re* 
zultaten van de eerste maal) op kok 
portage naar Oudegem en Mespe» 
lare. Wie de ploeg wil aanvullen, 
kan aansluiten ten huize van de vei> 
antwoordelijke Peels Daniel, Hoi< 
straat 73, Oudegem, te negen uufes 
Wij rekenen hierbij vooral op d e 
leden van het bestuur der afdelin* 
gen, ook meisjes zijn welkom. 

Aandacht : de aangekondigde koli 
portage voor groot Wetteren gaat 
door op zondag 21 september a.s. 

zoekertjes 
Kleuternestje 

Leert aan mentaal-gestoorde 
kinderen : zichzelf te behel 
pen, alle huishoudelijke bezig 
heden ! Sinds 1945: Tel. (03 
52.42.25 — T94. 

Vilvoorde 
WERKAGENDA 

Donderdag 28 augustus om 20 
uur ten huize van de voorzitter : 
samenkomst van de adviesraad : 
belangrijke besluiten en medede
lingen. 

Dinsdag 2 september (uitzonder
lijk voor deze maand september) 
vergadering van het uitgebreid be
stuur met aan de dagorde : alge
mene en bijzondere propaganda — 
ledenwerving — vrouwenaktie — 
herfstbal. Niemand mag ontbreken. 
HERFSTBAL 

Ons jaarlijks herfstbal gaat door 
op zaterdag 18 oktober aanstaan
de in de feestzaal « De Witte 
Leeuw », Grote Markt, Vilvoorde. 
Orkest Stan Nico. Inkom 50 fr. 
Kaarten te koop bij ieder bestuurs
lid en verschillende leden ! De zui
vere opbrengst van dit bal moet 
dienen voor de werking 1970. 

OOST-YLAANDEREN 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

O p het gewestelijk sekretariaat 
van het « Oostvlaams Centrum 
voor dienstbetoon » Struifstraat 7, 
Appels, tel. 052-24776 : elke woens
dag van 20 tot 22 uur en elke za
terdag van 13 tot 15 uur. 

Zele : zaterdag 6 september 1969 
van 18 tot 19 uur door de heren 
Dr. De Commer V., volksvert. en 
De Bruyne H. in het « Vlaams 
huis B, Kloosterstraat, Zele. 

Lebbeke : zondag 7 september 
1969 van 11 tot 12 uur door de he
ren De Pus O s c , provincieraadslid 
en Meert R., sekr. soc. dienstbe
toon, in het « Palingshuis », Grote 
plaats. 

Schoonaarde : zaterdag 13 sep
tember 1969 van 16 tot 16 uur 45 
door de heren Van den Abeele H., 
plaatselijke soc. medewerker en 
Meert R,. in het « Palingshuis », 
Brugstraat (bij dhr. Pauwels Jan) . 

Schellebelle : zaterdag 13 sept. 
1969 van 17 tot 17 uur 45 door de 
heren Mathys T., plaatselijke soc. 
medewerker en Meert R., in de 
herberg ot De Valk », Dorp 29 (bij 
de heer De Wilde C ) . 

Oud-oostfronter, beroep bedien» 
de, wonend te Antwerpen, zoekt 
nieuwe betrekking. Schrijven : W . 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelea 
— T 100. 

Paa r het nuttige aan het aange> 
name I 

Ziekenfonds Flandria kan verte* 
genwoordiger gebruiken in de 
streek van Ninove, Zottegem, Oos
tende en in de Westhoek. 

De oogst blijkt rijp, doch maaiers 
te weinig. Bijverdienste geknipt V005 
afdelingssekretarissen. Stel u voor, 
— T 98. 

De Vlaamse peutertuin te Etter* 
beek start eerlang. Bruikbaar speel
goed voor kleintjes van 18 maand 
tot 3 jaar (bouwblokken, rijgparels, 
prentboeken e.d.) evenals beno
digdheden (stoeltjes, baby-rela3t, 
bedjes, enz.) worden door de be
stuursleden dankbaar ingezameld, 
desnoods thuis afgehaald. Gelde* 
lijke bijdragen eveneens welkom. 

Helpt mede aan de redding van 
de peuters in Brussel — T 97. 

Bediende, gediplomeerd boekhoiu 
der L.B.C., 43 jaar met praktische 
ervaring van boekhouding en be-
drijfspensionering verloor zijn werk 
door opdoeking britse basis in d e 
Kempen. Zoekt passende betrek* 
king in provincie Antwerpen. 

Schrijven : senator Jorissen, As* 
tridlaan 80, Mechelen — T 96. 

Te huur : Nieuwb.-app. Beeld-
houWersstr. 6 Antwerpen. Alle 
mod. komfort. 3 slpk. - garage. 
Prettig uitzicht op wandelruim-
te en plantsoenen rond muzeum. 
Telefoon (03) 49.54.51 T104 

Aluminium ramen, deuren, gara* 
gepoorten e.a. Alurama, Gr. KapelL 
2, Alsemberg, tel. 02-580671 — T 103 

1. Don üveTstraeten 
Hoofdredakteur • 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7. Tel. 23.1US. 

Beheer . 
Voldersstraat 71. Brussel 1 
Tel. (02)125.160. 

Alle klachten voor niet ont
vangen V. blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr 
Half.iaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnement ; 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wij » Vlaams-nationaal 
weekblad 

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

Brussel 12. 



I:^wegi 

OOST-VLAANDEREN 

Gent 
KOLPORTAGE 

Kolpop'taKes met ons weekblad 
tt Wij a op volsende data 24-8 — 
31-8 telkens te Gent. Vei/amelen 
Rubensliof, Borlimtstiaat, Gent om 
9 uur stipt. Ook bestuursleden \\or-
den stellig verwacht. 

Gentbrugge - Ledeberg 
ALGEMENE VERGADERING 

Vrijdag 5 september e.k. om 20 
uur 30, algemene ledenvergadering 
in café «c Lunapark » (rechtover 
Gan toise-voetbalveld), Brusselse 
steenweg te Gentbrugge. 

Agenda : 1. « Brandpunt Bel
gië » door provinciaal raadslid Os
wald Van Ooteghetn. 2. De nieu
we prachtige Llzerbedevaartfilm, 
voorgesteld door architekt Piet de 
Vloed. 3. Nieuws over de gemeen
teraadsverkiezingen door de voor
zitter VU-Gentbrugge, Aimé Ver-
paele. 

Niet alleen leden, ook simpati-
zanten hartelijk welkom ! 

Merelbeke 
NAAR FRANS-VLAANDEREN 
Zondag 7 sept. (i4 ontspanningsreis 

van de V .U -afdeling naar Frans-
Vlaauderen Vertrek 7 uur Kuenen-
bos, 7 uur 5 Dorp, 7 uur 10 Flo
ra. Koffie wordt gedronken te le
per, rei.sweg Westouter, Rode Berg, 
Zwarte Berg, Kassei, Belle, Armen-
tiers. Over Komen, Wervik én Me
nen terug. Terug om 20 uur 30. 
Prijs 120 fr per persoon, kindeien 
50 fi'. Inschrijven tot zondag 31 
oogst bij Van Gijsegem, Gaverstr. 
.391, Paul De Corte, Kloosterstraat 
79, Merelbeke en De Sutter Julien, 
Kard. Mercierlaan 1, Melle. 

en de muziekmaatschappij « Volks
opbeuring » van Massemen; 16 uur 
gelegenheid.stoespraak op de markt 
door Ward Hermans; 16 uur 30 
fee.stzitting in 't lokaal (Vlaams 
Huis) in aanwezigheid van voorna
me genodigden. 

Deze viering is een gepaste gele
genheid om de amnestie aktie en 
gedachte nieuw leven in te blazen 

zaterdag 30 augustus om 20 uur in 
de zaal Krak, leperstraat 146, 

Orkest « The Ferry Band ». 
Toegang 40 fr. 

Gistel 
LUSTRUM-BAL 

Teken nu reeds de datum aan : 
zaterdag 22 november in de feest
zaal ot Ten Putte ». 

Weiteren 
VOS WETTEREN 50 JAAR 

Zondag 14 september a.s. viering 
van het vijftigjarig bestaan van de 
wetterse VOS afdeling. 

Feestprogramma : 
11 uur receptie op het gemeente

huis; 14 uur 30 samenkomst in 't 
lokaal « Vlaams Huis », markt 29; 
1.5 uur bloemenhulde aan het ge
denkteken van de oorlogsslachtof
fers, optocht door de gemeente in 
de geest van amnestie, opgeluisterd 
door de blaaskapel van het VNJ 

Kortrijk 
FOLKLORISTISCHE AVOND 

Maandagavond 25 augustus om 
20 uur gaat in Volksunielokaal 1302 
een folkloristisch feest door met een 
30-man sterke groep uit het vroe
gere Sudeten-Duitsland. De inkom 
is gratis. 

Menen 
NACHT VAN DE SPIONKOP 

In het teken van een « dave
rende seizoeninzet » geeft de sim-
patieke en bekende supportersklub 
van KSC Menen, een groots bal, op ' 

Oostende 
LODE CLAES OP BEZOEK 

Onze afdeling heeft al heel wat 
bekende V.U.-senatoren te gast ge
had. Op vrijdag 26 september aan
staande is het de beurt aan sena
tor Lode Claes tijdens een leden
en volksvergadering in het lokaal 
'< De Noordzee », Wapenplein. Ver
dere uitnodigingen volgen nog. 
Houd van nu af aan deze datum 
\ 1 ij-

MEDEGEDEELD 

ONTEVREDENHEID BIJ DE 
POST 

In een motie beklemtoonde het 
Vlaams Sindikaat van openbare 
diensten de heersende ontevreden
heid van leden en simpatizanten 
over het uitblijven van sindikale 
verkiezingen in de overheidsdien
sten, waardoor het personeel zich 
niet geldig meer vertegenwoordigd 
acht. De laatste verkiezingen had
den in 1958 plaats ! 

De mededeling klaagt de ondemo-
kratische houding van de grote vak
bonden aan, die sinds jaren uit 
vrees voor de aantasting van hun 
pozities aan de bazis van dit vertra-
gingsmaneuver liggen. 

Het Vlaams Sindikaat dringt aan 
op verkiezingen in het najaar van 

1%9 en waarschuwt voor event,,,. 
akt.es, waartoe het ongeduldig ' , 
worden personeel uiteindeliik -
~ n te moeten overgaan o. J " 
het z.ch n,et meer gebonden ad" 
door de hu.d.8e achte.haalde reo ' 
mentering. '^Sie. 

BEPERKT INTERNAAT 

VLAAMSE HEEMSCHOOL 

voor BUITENGEWOON ON

DERWIJS te BRUSSEL 

Met ingang van het aanstaan 
de schooljaar zal het eer,?« 
Vlaams internaat voor buitpr, 
gewoon onderwijs in het Brus" 
selse zijn deuren openen. 

Dit internaat voor buitenge, 
woon onderwijs wordt owT 
richt in het kader van de taaf 
wetgevingstichtingen en wordt 
toegevoegd aan de bestaand» 
Heemschool voor B.0. 

Met dit beperkt internaat zal 
tegemoet gekomen worden aan 
de opneming van vlaamse kin 
deren met ernstige leer- en ori. 
voedingsmoeilijkheden. Ook aan 
de Vlaamse ouders met hersen 
verlamde en spastische kindel 
ren zal worden gedacht. 

De nieuwe inrichting staat 
open voor jongens en meisjes 
van 3 tot 16 jaar. Ook een be-
perkt aantal externe leerlingen 
kan nog worden aanvaard. 

Nadere inlichtingen in de on-
derwijsinstelling ; Koning AI-
bertlaan 181 te Brussel 12 (Ne-
der-Over-Heembeek) Tel. 4162 

WIJ IN LIMBURG 

TAALEKSTREMISME 
Regelmatig scherpt een jong-socialist zijn 

pen in de spreekbuis voor de jongeren in 
het weekblad « Voor allen >. 

In een artikel « Over taalekstremisme > 
worden wij, taalekstremisten, lekker in ons 
hemdje gezet. 

Na een vraag te hebben gesteld welke 
keu/e de jongeren zullen verrichten bij de 
».s. gemeenteraadsverkiezingen - « pessimis
ten beweren dat de grote meerderheid van 
de stemgerechiigde jongeren zich zullen wa
gen aan een taalekstremistisch avontuur, 
omdat het politiek bew ustzijn bij die meer
derheid ontbreekt « wordt de kapitale vraag 
gesiteld waar de jongeren nog wel een 
spreekbuis \oor hun taalekstremisme kun
nen vinden, mits dat de partij die prat gaat 
op haar Vlaamsgezindheid haar masker heeft 
afgeworpen ». Jarenlang heeft de hmburgse 
V.U. te pas en te onpas deze kwestie op de 
agenda van de provincieraad willen (sic) 
plaatsen, nu verhindert dezelfde oppozitie-
groep een oplossing van het probleem. «Ein
delijk heeft de V.U. getoond dat al haar 
hyper-vlaamse gedoe slechts een goedkoop 
suksesnummer is ». Daarenboven had het 
technisch artikel 104 betreffende de beroeps-
ho\en \olgens deze steller niets met de gien-
del te maken. Het was ons om een lolletje 
te doen. namelijk de regering te willen tref
fen. . 

C.V.P.-MEDEDELING 

Uil hetzellde vaatje tapt een mededeling 
van de C.V.P.-Limburg, ter gelegenheid van 
11 juli-proklamatie. We willen ze hier 
slechts vermelden omdat ze analoog is met 
de hieiboven aangehaalde redenering. De 
V.U en de P.V.V. weigerden hun verant
woordelijkheid te nemen bij de stemming 
'terzake. 

Ofwel getuigen deze beweringen van to
tale ontwetenheid ofwel van politieke plat-
broekeiij. Het is immers duidelijk dat de 
C.V.P. en de B.S.P. vroeger reeds herhaal
delijk de gelegenheid gehad hebben de 
kwestie van de Beroepshoven gunstig voor 
Limburg te regelen. Waarom de kwestie 
verbinden aan de grendels waarbij de Vla
mingen hun demokratische meerderheid op 
meerdere wijzen prijsgeven ? Ogenschijnlijk 
stond de kwestie van de beroepshoven los 
van de grendels in de grondwetsherziening, 
maar in feite betekende goedkeuring van 
« deze techni.sche aangelegenheid > een wis-
«clmeerderhcid veroorzaken voor de goed

keuring der grendels. En daï is hef aller
laatste wat men van een vlaams radikale 
partij kan verwachten. Liever geen gren
dels dan een beroepshof met grendels, of is 
dit soms boven het politieke redenerings
vermogen van de grote partijen ? 

A.C.W.-GESCHUT 

De schrijver van de rubriek « Goede en 
kwade dingen deze week in Limburg », in 
« De Volksmacht > is bij wijlen een venij
nig skribentje dat niet kan nalaten regelma
tig spuwertje te doen in de richting van die 
verfoeilijke Volksunie. En dat alles onder 
de benaming van kristelijke en sociale or-
ganizatie, die wel eens meer aan politiek 
doet dan aan kristelijke werking. De kriste
lijke én sociale én politieke belangen heb
ben er zulk een doorkruising zodat nie
mand weet waar nu het ene eindigt en het 
andere begint... De vraag kan gesteld wor
den of de Kerk in de post-konciliaire pe
riode nog met zulke gang van zaken kan 
akkoord gaan. Afgezien daarvan dient de 
vraag gesteld wat volgens zulke organizatie 
onder « sociaal > en « rechtvaardigheid » 
en « algemeen belang » dient verstaan te 
worden. Want daarom doen ze < aan poli
tiek ». En « politiek » is dan het arrivisme 
van hun partijbelangen, hun gioepsbelan-
gen en hun bijeenscharrelde voorrechten. 

Het politiek summum is dan de som ma
ken van de verschillende belangengroepen 
en daar het evenwicht tussen houden. Ook 
al moet dit gebeuren onder een demokra-
tisch uithangbord of onder de vlag van kris
telijke en sociale beweging. Alle middelen 
zijn dienstig. Ook verdachtmaking van men
sen en groepen die het lef mochten hebben 
fundamenteel de gemeenschap boven het 
groeps.belang te stellen en dus ware staau-
zin te beoefenen. Maar dan worden hei
lige koeien en « staatjes in de Kerk en in 
de staat » geslacht... hetgeen niet strookt 
met de groepsbelangen en daarom... Zie 
daarvoor een artikeltje in «De Volksmacht» 
van 5 juli jl. 

Het betreft hier twee tehuizen « Lentele-
ven », waar de jonge arbeiders levensvor
ming krijgen, initiatief uitgaande van 
V.K.A.J. en gesteund door A.C.W. en Kris-
telijke Werkgevers. 

Welnu, over die twee Tehuizen • Lente-
leven werd in de Kommissie van de Senaa{ 
gesproken met het oog op bepaalde staats-
ïoelagen. De socialisten waren er tegen om

dat zijzelf dergelijke initiatieven niet nemen 
(na uitleg hebben zij de toelagen toch goed
gekeurd); de liberalen waren er natuurlijk 
tegen, want het gaat hier om het welzijn 
van jonge arbeiders, en ook de Volksunie 
was er tegen, vanzelfsprekend voor een par
tij die tegen de kristelijke organizaties en 
het kristelijk onderwijs uitkomt en die so-
ciaal-konservatief is (zelfs na de uitleg heeft 
de Volksunie tegen gestemd). Dit alles is 
goed om weten, het zijn dergelijke gelegen
heden die ons de ware inzichten der poli
tieke partijen Ieren kennen. 

J. CUPPENS. 

PLAATSELIJK NIEUWS 
IN MEMORIAM 

KAREL THEELEN 

Tengevolge van een jammerl i jk 
ongeval werd de 20-jarige Karel 
Theelen, zoon van onze vriend 
V.U.-voorzitter afdeling Maaseik, 
Miei Theelen, uit dit leven weg
gerukt. 
Karel was leerling aan het H. 
KruiskoUege, leider van de jeugd-
klub «Son Srivs», kapitein van 
de Volleybalklub, aktief op zovele 
terreinen. Ook de vlaamse akt ie 
had aan hem een overtuigde mede
werker, zodanig dat hij ook in 
deze sektor een rijke rijpende be
lofte was. 

Karel was een eenvoudige, ijve
rige, behulpzame en goede jongen. 
Op school was hij door zijn hard 
werken een voorbeeld. Volleybal 
was zijn ontspanning. «Op zijn 
eigen jongensachtige manier wil
de hij reeds nu iets van zijn leven 
maken, reeds nu iet... voor zijn 
medemensen betekenen, reeds nu 
iets van zijn kristelijke en vlaam
se overtuiging gestalte geven in 
zijn leven», zegt ons de herinne-
rmgstekst op treffende wijze. 

Zaterdag 16 augustus werd Ka
rel ten grave gedragen. Honder
den vrienden en kennissen brach
ten vriend Karel een laatste groet 
en betuigden de diepbedroefde fa
milie him blijken van deelneming 
in dit zwaar verlies. 

Van ui t alle kanten waren 
vlaams-nationale vrienden aanwe
zig, o.a. volksvertegenwoordiger 
E. Raskin, J. Cuppens, afgevaar
digde arr . bestuur, bestuursleden 
van de afd. Maaseik, prov. raads
lid Beeckx, enz. Ook was er 
een s terke vertegenwoordir ing 
van het V.N.J. Tussen de reek l 
bloemen en kransen werd ook 
een krans vanwege de V.U. mee
gedragen. 

Onder een drukkende stilte der 
velen aanwezigen en onder verbe-
ten t ranen werd Karel ten grave 
gedragen. 

K A Ï * . . * ® , / * . ' " " ' ® Theelen-Amand 
Dieöt de Volksunie haar oprechte 
en Innige deelneming aan. 

EIGENBILZEN 
KOLPORTAGE 

Op 30 augustus om 20 uur houdt de 
kolportageploeg een samenkomst In lo
kaal « De Kroon ». Iedereen die wil mee
doen en de handen uit de mouwen kan 
steken, is van har te welkom. 

BREE 

OVERLIJDEN 
Einde juli overleed schielijk mevrouw 

Lena Leenders, zaakvoerster van de 
p.v.b.a. Electra-Bree en echtgenote van 
Jef Geebelen. 

De Volksunie biedt de familie Geebe-
len-Leenders haar oprechte deelneming 
aan. 

PEER 

OVERLIJDEN 
Einde juli overleed de heer Eduard 

Van Briel, ni jveraar en oud-burgemees-
ster. De Volksunie biedt de familie Van 
Briel haar oprechte deelneming aan. 

MAASEIK (Kanton) 

MOBILIZATIE EN INFORMATIE 
Bij gelegenheid van een aantal be

zoeken hebben volksvertegenwoordiger 
E. Raskin en J. Cuppens, arr. bestmirs-
lid een flinke financiële mobilizatie ge
houden en tevens politieke Infonnatie 
ingewonnen in verband met de geplan
de fuzies van een aantal gemeenten. 

PROPAGANDISTENDA6 

« NIEUW VLAANDEREN » 

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 
OM 15 UUR, GROTE PROVIN
CIALE PROPAGANDISTENDAG 
«NIEUW VLAANDEREN» IN 
HOTEL «WARSON», BAMPS-
LAAN (STATION) HASSELT 
ALLE PERSONEN, STUDENTEN, 
JONGEREN, LERAARS, DIE 
WILLEN MEEWERKEN AAN DE 
VERSPREIDING EN UITBOUW 
VAN DIT JONGERENBLAD, 
ZIJN VAN HARTE WELKOM. 

ZIJ KUNNEN BEST NU REEDS 
HUN DEELNEMING MELDEN 
BIJ EEN DER PROVINCIALE 
KOMITEELEDEN. 

Jan Van Reusel, Noordenstraat 
18, Diepenbeek 

Lodewijk Weyns, Herkenrode-
plein 1, Bokrijk - Genk 

J. Swerts, Rodenhachstraat 3, 
Hasselt 

Jaak Cuppens, Zandhergerstraat 
22, Neeroeteren 

Fernand Schaevers, Oudstrij-
dersstraat 31, Heppen 

Jan Peumans, Tolstraat 10, Her
deren 

Mare Moermans, Sint-Truider-
steenweg 265, Tongeren 

Geert Huhens. Janmineestraat 45 
Tongeren 

Hilde de Lobel, Luikersteenweg 
97, Heers 

Marie-Louise Vanherck, Weg 
naar As 115, Genk 

Dr. J.R. Vandekerckhove, 
Schaapsdries 26, Genk. 
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wi] ïn een boek zouden kunnen beschriiven 

Het Is duidelijk dat U in volle vrijheid wi l t kiezen dat U niet wenst te han

delen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet te

vreden zijn met het eerste het beste ' U vraagt een maximum aan degelijkheid 

en komfort en U wenst uw geld niet in *t water te werpen ' U vraagt natuurl i jk 

eerst vrlibli]vend voorlichting ' U wenst eerst met eigen ogen te zien ' U wi l t 

rechtstreeks van onze kliënten weten of ze tevreden zijn U wenst een vlotte 

service en snelle uitvoering Met één woord : U wenst het beste van het beste 

zonder een frank teveel te betalen. 

HET BESTE VAN HET BESTE... 

ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN lü 

Daar komt het Inderdaad op aan... 

Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden 

en zulks zonder enige vooraf gaandel ijke verplichting voor U ! U moet op voor

hand weten waaraf en waaraan ! U heeft het recht veeleisend te z i jn. 

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE ZIJN !!! 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren ! ! ! 

Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartemenïen aan de Dampoort fe 

Cent aan het Meerlenhof te Hoboken - aan de Belgiëlei te Antwerpen Over 

onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent • in het Leuvense en 

in de mooie natuur van onze Limburg ! 

MEER DAN 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN KUNNEN W l | MET 

U BEZOEKEN EN DAAR ZIJN WIJ FIER OP !!! 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN VAN ONZE VIER ZETELS 

1/2 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra 

Naam . M M . M . »M M . » . M . «»«»»( M . M . •• M . M . M . M . M< 

Adres . . . s» c» «« <« «« <«« pn f«. s» Woonplaats » ! • » « ( » . « » • . . 

fel privé . . . . . . M. i». n . ..« M. . . . Tel kantoor M» • » w «M »• 

I over gronden voor vtüabouw D . T ; ^ ^ " ' ^ ' ^ " " ^ ^ T ^ ^ 
over gronden voor hoogbouw D "I l voorkeur gelegen te 
over gronden v eensgezinswonlng D 

over veilige geldbeleggingen D m^mmÊt^^^t^^i'^^'^'^^^ 

l over het bouwen van . . . . . . . . . « M » . ~ . « M . W . . . . Ï . . » M » ~ ~ « « -

btl voorkeur gelegen t e . « r » s » » s » s » - » s » i s j s » » » w » K » » ~ * » > w » » ~ 

of bezit raeds grond gelegen I e . . . . . . * . . . * « * » » » * » * * » » * * ' • * • * * * 

3 over de aankoop van een bestaande woning 13 
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen 

ALGEMEENBOUVVBEDRIJF KUNNEN'' V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
te!. 03/31.78.20 
viif lifnen 

CENT 
Onderbergen 43 
tel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 

Winterslagsfr 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel. 016/33.735 
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ONGETOlfElD 
Doden in Ierland 
Ulstervel ingen 

Groene Mufsen beschuldigd van moord 
Slechtgemutst. 

Noord-Korea beschuldigf Seoel ... 
... van koreakt ionaire dr i j ver i jen . 

Rusland klaagt over Mao 
Chinazismp 

Paus bidt voor de vrede in Biafra 
Orate biafratres ! 

« De Standaard » over probleem Brussel 
Manu-vreren in k w a k k e l t i j d . 

Blaiberg overleden 
Afs to te l i j ke dood 

Amsterdamse burgemeester v indt . . . 
... dat het hek van de Dam is 

Voor wie spioneerde Roussif'he ? 
Voor Roussiland n a t u u r l i j k ! 

Pompidou huldigt Napoleon 
« Pourvou qué ca pompidoure »... 

Hetze tegen bekroning 
Eliaasgieren 

Repressiehaat opnieuw aangewakkerd 
Er komt geen Eynde aan ! Defregger, bisschop met een verleden (Het 

BRASSER KIJKT 

INTERNATIONAAL 

Ie Verjaardag : Zatopek roept op tot passief verzet (de krant) 
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